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प्रस्र्ावना 
 
मराठे आचि पोत सगीज याचं्यामधील परस्पर सबंंधांिे चवस्तृत चवविेन मी ‘मराठ्ाचं्या इचतहासािी 

साधने, पोत सगीज दप्तर खंड द सरा’ (प्रकाशक : महाराष्ट्र राज्य साचहत्य व ससं्कृती मंडळ), ‘करवीरिे 
छत्रपती आचि पोत सगीज’ (प्रकाशक : करवीर छत्रपती प्रचतष्ठान, कोल्हापूर) व ‘चशवशाही पोत सगीज 
कागदपते्र’ (प्रकाशक : चशवाजी चवद्यापीठ, कोल्हापूर) ह्या तीन खंडाना चलचहलेल्या प्रदीर्स प्रस्तावनातून 
केले आहे. प्रस्त तच्या तीन साधन गं्रथानंतर आता हा मराठे आचि पोत सगीज याचं्यामधील संबधंािा इचतहास 
प्रकाशात येत आहे. 

 
पोत सगाल ही प्रहद स्थानच्या जलमागािा शोध लाविारी पचहली य रोचपयन सत्ता. तथाचप 

पोत सगीजाचं्या पूवी अरब प्रवासी आचि व्यापारी प्रहद स्थानात जलमागाने व ख ष्ट्कीच्या मागाने येत असत. 
मध्यय गीन कालात अरब व्यापाऱ्यानी आचि चविारवतंानी भारतीय माल आचि भारतीय तत्वज्ञान आचिका 
मागे य रोपात पोिचवण्यािे उल्लेखनीय कायस केले आहे. योगायोगािी प्रकवा द दैवािी गोष्ट ही की, पोत सगीज 
नावाड्याना प्रहदी महासागरात आचि पयायाने प्रहद स्थानच्या सम द्रात आिनू सोडण्यास अरबि कारिीभतू 
ठरले. असे सागंतात की, पोत सगीज लोकानी प्रहद स्थानच्या स विसभमूीच्या अद भतूरम्य कथा किोपकिी 
ऐकल्या होत्या. त्याम ळे सोन्यािा धूर वाहात असलेल्या ह्या समृद्ध देशात जाऊन तेथील धनसंपत्ती ल टून 
आिनू आपला गरीब देश श्रीमंत करावा, ह्या महत्त्वाकाकें्षने पे्रचरत होऊन ते प्रहद स्थानच्या शोधाथस बाहेर 
पडले. 

 
पोत सगीज लोक गरीब होते. परंत  धटे्टकटे्ट आचि धाडसी होते. हरर्डी सम द्राशी संबधं येत 

असल्याने लाबंिा सागरी प्रवास करण्यास त्याना भीती वाटत नव्हती. ते प्रहद स्थानच्या शोधाथस बाहेर पडले 
खरे; परंत  प्रहद स्थान नेमके क ठे आहे हे त्याना माहीत नव्हते. त्याम ळे ते प्रहद स्थानिा शोध करीत आचिकेत 
गेले. तेथे त्यािंी अरब नावाड्याशंी गाठ पडली असता त्याचं्याकडून त्याना कळले की, ते ज्या 
स विसभमूीच्या शोधाथस बाहेर पडले होते, तें चवजयनगरिें अलौचकक (fabulous) साम्राज्य आचिकेत नसून 
आचशया खंडात होते. ती माचहती चमळताि पोत सगीज नावाडी अरब वाटाड्याना रे्ऊन प्रहदी महासागराकडे 
चनर्ाले. 

 
उण्याप ऱ्या एक वर्षािा प्रवास केल्यावर पोत सगीज नावाडी सन १४९८ साली मलबारच्या चकनाऱ्यास 

लागले. तेथे त्याना िौकशी अंती चवजयनगरच्या साम्राज्यचवर्षयीिी माचहती कळली. स प्रचसद्ध आगं्ल 
इचतहासकार ‘रॉबटस चसवले’ याने A Forgotten Empire ह्या चवजयनगरच्या साम्राज्याच्या इचतहासात 
पोत सगीजाचंवर्षयी सचवस्तरपिे चलचहले आहे. त्यानी चवजयनगरशी व्यापार करून व त्याच्या सेवते राहून 
आपला देश समृद्ध केला, व सन १५६५ साली चवजय नगरिे साम्राज्य कोलंमडून पडले तेव्हा पोत सगीजािें 
वैभवही अस्तंगत झाले, असे चसवले म्हितो (......the struggles of The Portuguese on westem 
coast were earried on for the porpose of ensuring its maritime trade; and that when the 
empire fell in 1565 the prosperity of portuguese Goa fell with it never to rise again 
(Introduction, pg 2) 

 
चवजयनगरिे साम्राज्य रसातळास गेले, परंत  त्यािी स्मृचतज्योत तेवत ठेवली ती पोत सगीजानीि. 

चवजयनगरच्या साम्राज्यािा पचहला इचतहास स. १८९७ साली पोत सगीज मध्ये प्रकाचशत झाला. तत्पूवीं 



           

प्रख्यात पोत सगीज इचतहासकर ज्य आंव द बारुरुश (joao de Barros) ह्याने Deeadas da Asia ह्या दहा 
खंडाचं्या आचशयाच्या इचतहासाच्या पचहल्या खंडात स. १५५२ मध्ये म्हिजे चवजयनगरिे साम्राज्य 
अस्ट्स्तत्वात असता ह्या साम्राज्याचवर्षयींच्या त्रोटक माचहतीिा अतंभाव केला होता. रॉबटस चसवलेने 
चवजयनगरच्या साम्राज्यािा इचतहास चलचहला तो ह्याि पोत सगीज साधनाचं्या आधाराने. 

 
चसवलेने पोत सगीज सते्तच्या ऱ्हासािेही चवविेन आपल्या गं्रथातून केले आहे. तो म्हितो की, 

चवजयनगरच्या अस्तानंतर आचशयातील पोत सगीज सते्तला उतरती कळा लागली त्यािी प्रम ख कारिे 
प ढीलप्रमािे आहेत : पोत सगीजाकंडून एतदे्दशीय लोकावंर झालेला ज लूम; त्यािंा अचनयंचत्रत कारभार; 
जेस ईट पाद्र्ािंी असचहष्ट्ि  वृत्ती, आचि धमससचमक्षि (Inquisition) संस्थेकडून एतदे्दशीय लोकािंा झालेला 
छळ (......The violence and despotism of the viceroys and the uneompromising intoerance of 
the Jesuits Fathers, as well as the horror endmgered in their (inhabitants) minds by th 
severities of the terrible Inquisition at Goa (Preface pg VII-VIII) 

 
पोत सगाल हे य रोपातील एक छोटे आचि गरीब राष्ट्र असल्याने त्यािी साधनेही मयाचदत होती. 

त्याम ळे प्रहद स्थानात त्याला इगं्रजापं्रमािे मोठे साम्राज्य स्थापन करिे शक्य झाले नाही. तरीही 
प्रहद स्थानच्या पचिम आचि पूवस चकनाऱ्यावर त्याने प ढील वसाहती स्थापन करून त्या काही काळ धरून 
ठेवण्यािी चशकस्त केली. 

 
आंजेहदव : (इ. १५०५) या बटेावर त्यानी एक गड आचि ििस बाचंधले. 
 
कन्नानूर : (इ. १५०५) कन्नानूरच्या राजाकडून पोत सगीजानंी प्रथम वखार र्ालण्यासाठी जागा 

चमळचवली व चतथेि बळजबरीने चकल्ला बाचंधला. 
 
काहलकर् : (इ. स. १५१३) हे ठािे त्याना इ. १५२५ मध्ये सोडाव ेलागले. 
 
गोवे : (इ. १५१०) 
 
क्लललॉन : (इ. १५१९) या ठाण्यास यानी ‘सा ंथोमे’ हे नाव ठेवले होते. 
 
चौल : (इ. १५२१) हे ठािे त्यानी अहमदनगरिा स ल्तान ब ऱ्हाि चनजामशाह याच्याकडून रे्तले. 

ते मराठ्ानी काबीज केले. 
 
चहलयम : हे ठािे त्यानी िचलयमच्या राजाकडून वखारीसाठी म्हिनू चमळचवले. तेथे त्यानी एक 

चकल्ला बाचंधला. पि १५७१ त त्याना तेथून ह सकून लावण्यात आले. 
 
वसई : वसई आचि त्याच्या लगतिा ठािे चजल्ह्यातील प्रदेश त्याना ग जरातिा स ल्तान बहाद र 

शाह याच्याकडून १५३४ साली चमळाला. परंत  वसईच्या य द्धात मराठ्ाकंडून त्यािंा पराभव झाल्याने 
त्याना तो खाली करावा लागला. 

 



           

दीव : ग जरातिा स ल्तान बहाद र शाह याच्याकडून त्याना १५३५ साली चमळाले. 
 
क्ागंानूर (इ. १५३६) क्ागंानूरिा राजा झामोचरनिा माडंचलक होता. झामोचरनशी झालेल्या य द्धात 

क्ागंानूरच्या राजाने पोत सगीजाना क्ागंानूरमधून हाकलून लावले. 
 
दमि : हे ठािे पोत सगीजाना स ल्तान बहादूर शाह याजकडून १५५० त चमळाले. 
 
होनावर : हे ठािे पोत सगीजानी चगरसर्षाच्या रािीिा पराभव करून काबीज करून रे्तले होते. परंत  

प ढे त्याना ते सोडाव ेलागले. 
 
कतं दापूर, बसरूर अथवा बासेलोर : हे ठािे त्याना चबदनूरच्या राजाकडून १५६९ साली चमळाले 

होते. प ढे त्याना ते सोडाव ेलागले. 
 
मैलापूर : हे ठािे पोत सगीजानी चवजयनगरच्या यादवी य द्धािे वळेी १६१४ त व्याचपले. परंत  प ढे 

त्याना ते सोडाव ेलागले. 
 
नागपट्टिम : यािाही अंतभाव चवजयनगरच्या साम्राज्यात होत होता. पि प ढे पोत सगीजाना ते 

सोडाव ेलागले. 
 
गंगोळ्ळी : (१६३०) चबदनूरच्या वारसा य द्धात पोत सगीजानी हे ठािे व्याचपले. परंत  प ढे त्याना ते 

सोडाव ेलागले. 
 
वरील सवस वसाहतीपैकी गोवा, दमि आचि दीव ह्या तीन वसाहती पोत सगीजाकंडे शवेटपयंत 

राचहल्या. ठरलेल्या वसाहतीतून स्थाचनक सत्ताधाऱ्यानी त्यािंी हाकलपट्टी केली. 
 
पोत सगीज आचि दचक्षि भारतातील स्थाचनक सत्ताधारी याचं्यामधील संर्र्षािा इचतहास के. ए.. 

पचिक्कार यानी India and Indian Ocean व Asia and Westen Dominanee ह्या दोन गं्रथातून जो सादर 
केला आहे त्यात त्यानी आफाँस द आल्ब केकस  याच्या काचलकतच्या लढाईतील पराभवािा प्रसंग चिचत्रत 
केला आहे. ह्या लढाईत आफाँस द आल्ब केकस  तोफेिा गोळा लागून जखमी झाला. त्याला बेश द्धावस्थेति 
त्याच्या ध्वजनौकेवर हलचवण्यात आले. आल्ब केकस  श द्धीवर आला तेव्हा आपली अवस्था पाहून तो अंतम सख 
बनला. त्याला कळून ि कले की, पोत सगीजाना आता दचक्षि भारतात स्थान नाही. पचिक्कार म्हितात : The 
defeat at ealicut had far reaching results. Albuquerque was now convinced that Cochin was 
too near the power of the Zamori to form a safe base for emperial plans. Looking around be 
selected Goa, as it had an excellent harbour a suitable hinterland, which could be easily held 
and what was more suffieiently far away from any ruler with as trong enough navy (India and 
Indian Ocean pp 51-52). 

 
(काचलकताच्या पराभवािे पचरिाम इरगामी झाले. आल्ब केकस ला आता शकंा उरली नाही की, 

कोचिन हे झामोचरनच्या राज्याच्या अगदी नजीक असल्याने पोत सगीज साम्राज्यािा तळ म्हिून ते स रचक्षत 



           

नाही. त्या दृष्टीकोिातून त्याने इतर ठाण्यािंा चविार केला असता गोव े त्याला स रचक्षत वाटले. ते एक 
िागंले बंदर तर होतेि; चशवाय त्यािा भपू्रदेशही परकी आक्मिातून बिावािे य द्ध खेळण्यास उपय क्त 
होता. प नः बलाढ्य आरमार असलेल्या सागरी सत्तापंासूनही ते लाबं होते) 

 
आल्ब केकस ने इ. १५१० साली आचदलशाहाकडून गोव ेरे्तले व पोत सगीजािंी पूवेकडील साम्राज्यािी 

दचक्षिेत असलेली राजधानी तेथे हलचवली. बह तेक सवस पोत सगीज नावड्यापं्रमािे आल्ब केकस  एकतंत्री आचि 
चनदसय असला तरी, त्याला न्यायािी िाड होती. तसेि तो एक क शल प्रशासकही होता. आपल्या अल्प 
राजकीय कारकीदींत त्याने गोव्यातील अंदाध ंदीिे चनमूसलन करून सगळयावंर न्यायदेवतेिा विक चनमाि 
केला. परंत  प ढे पोत सगालच्या राजसते्तिे भक्कम पाठबळ असलेल्या धमससमीक्षि संस्थेसमोर त्यािे काही 
िालले नाही, ती गोष्ट अलाचहदा. त्याम ळे तो वैफल्यग्रस्त बनून त्याि अवस्थेत मरि पावला. 

 
आल्ब केकस  सत्ताहीन झाल्यावर गोव्यातील धमससमीक्षि ससं्था बतेाल बनली व चतिा नंगानाि सवसत्र 

स रू झाला. चमशनऱ्यानी प्रथम चतसवाडी बेटात धमांतरािी मोहीम स रू केली. ह्या कामी त्याचं्या चदमतीला 
पोत सगीज लष्ट्कर होते. अल्पावधीत चतसवाडी बटे चनचहंदू बनले. चमशनऱ्यानी धमांतरािी मोचहम 
अिानकपिे स रू केल्याने गाफील स्ट्स्थतीत असलेले प्रहदू प्रककतसव्यमढू बनल्याने आपला धमस आचि देव 
वािचवण्यासाठी त्यानी स रचक्षत चठकािी पळ काढला. परंत  ही अवस्था फार चदवस चटकली नाही. प ढे 
प्रहदूकडून चमशनऱ्याना प्रचतकार होऊ लागला. तसे झाले नसते, तर पाद्र्ाना साष्टी ताल क्यातील मडगाव 
शहरी प्रवशे करण्यास सते्तिाळीस–अठे्ठिाळीस वर्ष ेलागली नसती. ते चतकडे स. १५६८ साली येऊन 
पोहोिले. मडगावहून पाद्री आचि पोत सगीज सैन्य प ढे सरकले. चठकचठकािी त्याना प्रहदूकडून प्रचतकार 
झाला. परंत  त्याचं्या मोचहमेला कडवा चवरोध झाला तो क कळळी येथे. 

 
क कळळी व त्याच्या पचरसरातील प्रहदूनी एकत्र येऊन पोत सगीज चमशनरी आचि पोत सगीज लष्ट्कर 

यािंाशी संर्टीतपिे जो सामाना चदला तें नऊ वर्षांिे धमसय द्ध  म्हिनू ओळखले जाते. केवळ गोव्याच्याि 
नव्हे, तर प्रहद स्थानच्या इचतहासातील ते एक अचभनव असे धमसय द्ध आहे, असे मानण्यास जागा आहे. असे 
प्रदीर्स धमसय द्ध भारतात अन्यत्र क ठे झाले असेल असे वाटत नाही. परंत  हे य द्ध उत्स्फूतस नव्हते. कारि, 
त्याला एक पार्श्सभमूी होती. चतिा मागोवा घ्यायिा झाल्यास फार मागे जाव ेलागेल. 

 
स. १३१७ साली देवचगरीिा शवेटिा राजा शकंरदेव यािा चदल्लीिा स ल्तान म बारक चखलजी 

याच्याकडून पराभव झाला व महाराष्ट्र पारतंत्र्याखाली गेला. यादवािें संरक्षि छत्र गेल्याने महाराष्ट्रातील 
प्रहदू पोरके बनले. परंत  परकी आक्मकािंा प्रचतकार केल्याखेरीज प्रहदूिा तरिोपाय नव्हता. पि 
राजसते्तिे नेतृत्व गेल्याने चननायक बनलेल्या प्रहदूना अप्रवधाच्या प्रचतकारासाठी संर्टीतपिे एकत्र 
आिण्यािी आवश्यकता होती. त्यासाठी क िीतरी प ढाकार रे्ण्यािी जरूरी होती. हे काम उत्तर 
कोकिातील मालाड येथील क िी नायकोराव देसाई याने केले. इचतहासािायस चव. का. राजवाडे यानी 
संपाचदत केलेल्या केशवािायसकृत ‘मचहकावतींच्या बखरी’वरून कळून येते, की, एके रात्री देवी भवानीने 
नायकोरावाच्या स्वप्नी येऊन त्याला दृष्टातं चदला की, त्यािा प रोचहत केशवािायस याच्या मदतीने त्याने 
महाराष्ट्र धमािे प नरुत्थान र्डवनू आिण्यािा प्रयत्न करावा. ही र्टना स. १४४८ त र्डली. 

 
नायकोराव देसाई व केशवािायस या दोर्ानी देवी भवानीच्या आदेशान सार मालाड येथील महालजा 

अथवा जोगेर्श्री देवीच्या मंचदराच्या आवारात प्रहदूिा एक मोठा मेळावा भरचवला. मचहकावतीच्या बखरीत 



           

नमूद केल्याप्रमािे त्या मेळाव्यास दूरदूरिे प्रहदू आले होते. त्यात ९६ क ळीिे ३६५५ शास्त्रधारक प्रकवा 
क्षचत्रय मराठे, ५९१ ब्राह्मि आचि अन्य प्रहदू जातीजमातीिे प ष्ट्कळ लोक उपस्ट्स्थत होते. मेळाव्यात चनिसय 
रे्ण्यात आला की, अप्रवधािंा प्रचतकार करण्यासाठी शस्त्रधारकानी म्हिजे क्षचत्रय मराठ्ानी प ढाकार 
घ्यावा व इतर प्रहदूनी त्याना मदत करावी (केशवािायस शाण्िव क ळीच्या मराठ्ािा क्षचत्रय म्हिनू उल्लेख न 
करता शस्त्रधारक म्हिून करतो.) 

 
मालाडच्या मेळाव्यात झालेल्या चनिसयान सार महाराष्ट्र धमाची जोपासना करण्यासाठी प्रहदू 

कचटबद्ध झाले व त्यानी अप्रवधािा प्रचतकार करण्यास प्रारंभ केला. 
 
वरील प्रकरिािा येथे सकें्षपाने उल्लखे करण्यािे कारि की, क कळळीच्या क्षचत्रय मराठ्ानी 

पोत सगीजािंा दीर्सकाल प्रचतकार केला तो महाराष्ट्र धमाच्या व पयायाने प्रहदू धमाच्या रक्षिाच्या भावनेने 
पे्रचरत होऊन. त्यािा प्रत्यक्ष प रावा म्हिजे क कळळी येथील स. १५७९ सालिा चशलालेख (पिजी येथील 
सरकारी प रािवस्त  संग्रहालयात तो बर्ावयास चमळतो) 

 
मागे उल्लखे आलाि आहे की, कॅथचलक चमशनऱ्यानंी प्रहदूच्या चिस्ती करिािी मोहीम चतसवाडी 

अथवा गोवा बटेापासून स रू केली होती व साष्टी प्रातंात त्यािें आगमन स. १५६८ साली झाले होते. त्या 
भागातील अनेक गाव ेबाटवीत व प्रहदू मचंदरािंी मोडतोड करीत अथवा त्यािें ििसमध्ये रुपातंर करीत ते 
क कळळीपयंत येऊन पोहोिले होते. तेथेही त्यानी अनेक प्रहदू मंचदरािंा चवध्वसं केला. त्यातील रामेर्श्रािे 
मंचदर म्हिून ओळखले जािारे मंचदर क िी चवठोजी मेगोजी नावाच्या गृहस्थाने नव्याने बाधूंन स. १५७९ त 
त्यािा जीिाद्धार केला. ह्या समारंभप्रसंगी त्याने जो एक चशलालेख खोदून रे्तला तो तब्बल 
तीनशशे्यायंशी वर्षानी क कळळी येथील एका िॅपेलच्या आवारात उपलब्ध झाला. प्रस्त तिे िॅपेल म्हिजेि 
पूवींिे रामेर्श्रािे मचंदर होते, की ज्यािा जीिाद्धार चवठोजो मेगोजी ह्याने केला होता. प ढे कॅथचलक 
चमशनऱ्यानी हे मंचदरही द सऱ्यादंा पाडून त्यािे जागी वरील िॅपेल बाचंधले. तें सापं्रत अस्ट्स्तत्वत आहे. 

 
चवठोजी मेगोजी हा आपल्या चशलालेखात स्वतःला सूयसवशंी क्षचत्रय मराठा म्हिचवतो. 

चशलालेखाच्या शवेटी म्हटले आहे की, ‘जो क िी मराठा होऊनी हे मंचदर प नरुपी बाधंील त्याला 
काचशयात्रा केल्यािे प ण्य लाभेल.’ 

 
‘मराठा होऊनी’ ही संज्ञा चशवकालीन कागदपत्रात आढळत असली, तरी चतिा ज ना उल्लखे 

क कळळीच्या चशलालेखात सवसप्रथम आला असावा, असा काही तज्ञ इचतहास संशोधकािंा तकस  आहे. तेव्हा 
सागंायिा म द्दा हा की, ह्या संजे्ञिा संबधं मचहकावतीच्या बखरीतील महाराष्ट्र धमाशी येतो. 

 
क कळळीच्या नऊ वर्षाच्या धमसय द्धािे वीस सूत्रधार अथवा नेते क कळळी आचि तदलगतच्या अनेक 

गावातील मराठ्ातूंन आले होते. त्यानी हे य द्ध शथींने लढवनू पोत सगीज लष्ट्कराला जेरीस आिले. अखेर 
पोत सगालच्या राजाने ह्या य द्धातं हस्तके्षप करून ते सामोपिाराने संप ष्टात आिले. ‘चसल्वा’ आडनावािा एक 
खास दूत पोत सगालहून क कळळीला पाठचवण्यात आला होता. त्याने क कळळी येथील मराठ्ाचं्या प ढाऱ्याशंी 
वाटार्ाटी करून त्याचं्या बह तेक सवस मागण्या मान्य केल्या. 

 



           

क कळळीिे परागंदा झालेले प्रहदू आपापल्या गावी येऊन नव्याने स्थाचयक झाले. परंत  
क कळळीच्या मराठ्ािंी परागंदा झालेली क लदेवता श्री शातंाद गा क कळळीस परत आली नाही. चतने 
फातपे येथेि राहािे पसंत केले. 

 
अशी समजूत आहे की, क कळळीिे मराठे व पोत सगीज याचं्यामध्ये झालेली उपचरचनर्ददष्ट य द्ध हे 

गोव्यातील शवेटिे धमसय द्ध. तदनंतर चमशनऱ्याकडून गोव्यात मोठ्ा प्रमािात सावसचत्रक धमांतरे झाली 
नाहीत. काही त रळक झाली; परंत  ती सक्तीिी नव्हती. 

 
क कळळीच्या धमसय द्धानंतर उण्याप ऱ्या पाऊिश े वर्षानी पोत सगीजािंा आचि चशवाजी महाराजािंा 

संबंध आला. स. १६५८ साली चशवाजी महाराजानी उत्तर कोकिवर स्वारी केली, तेव्हा त्यािें सैन्य 
पोत सगीजाचं्या अमलाखाली असलेल्या िौल आचि दमि ह्या दोन ठाण्यात र् सल्याने पोत सगीजानी 
महाराजाकंडे तक्ार केली होती. ह्या र्टनेनंतर तीन वर्षांनी म्हिजे स. १६६१ साली चशवाजी महाराजानी 
दचक्षि कोकिवर स्वारी केली, तेव्हा त्यािें सैन्य गोव्याच्या उत्तर सीमेला चभडल्याने र्ोडामदैान जवळ 
आले. चशवाजी महाराजाशंी पोत सगीजािंा आता प्रत्यक्ष संबंध आला. गोव्यािे पोत सगीज इतके चदवस 
महाराजािें प्रताप द रून ऐकत आले होते. आता ते त्यािे शजेारी बनल्याने त्याचं्याशी राजनैचतक संबधं 
प्रस्थाचपत करिे त्याना चहतावह वाटले. त्यानी महाराजाकंडे आपला एक दूत पाठवनू त्याचं्याशी 
राजनैचतक संबधं प्रस्थाचपत करण्यािी इच्छा दशसचवली.. महाराजानी पोत सगीजाचं्या इच्छेिी कदर करून 
त्याचं्याशी राजनैचतक संबधं प्रस्थाचपत करण्यािा चनिसय रे्तला; परंत  ह्या चठकािी एक गोष्ट नमूद केली 
पाचहजे ती ही की, चशवाजी महाराज हे चवचधय क्त प्रसहासनाचधष्ट झालेले राजे नसल्याने महाराजाचं्या 
राजदूतास पोत सगीजानी सावसभौम राजाच्या दूताप्रमािे वागिूक चदली नाही. मात्र ही वागिूक त्यानी 
छत्रपती संभाजी महाराजाचं्या राजदूतास चदली. 

 
आपि अचभचर्षत राजे नसल्याने परकी सत्ता आपिास सावसभौम राजा म्हिनू मान देण्यास तयार 

नाहीत, यािी जािीव चशवाजी महाराजाना झाली होती. म्हिून त्यानी अखेर राज्यारोहिािा चवचधय क्त 
सोहळा र्डवनू आिला. गोव्यािे पोत सगीज चशवाजी महाराजाशंी वागताना वरकरिी मतै्रीिा आभास करीत 
असले तरी त्याचं्या वधेष्ट्ि  सामर्थ्यािा ते आतून मत्सर करीत होते. त्याचं्या शत्रनूा ग प्तपिे त्याचं्याचवरूद्ध 
मदत करीत होते. त्यािंा हा द टप्पीपिा चशवाजी महाराजानंा आकलन झाला होता व म्हिून ते त्यािंा 
काटा काढण्यािी वाट पाहात होते. 

 
पोत सगीजाशंी संर्र्षस चनमाि होण्यािे प्रसंग अनेकदा उद भवले. त्यापैकी पचहला प्रसंग चशवाजी 

महाराजानी खोलगडिा चकल्ला बाधंावयास रे्तला तेव्हािा आहे. हा चकल्ला पोत सगीजाचं्या ताब्यातील साष्टी 
प्रातंाच्या सीमेवर साळ नदीच्या संगमावर उभा आहे. त्याच्या बाधंकामास प्रारंभ झाला, तेव्हा त्याच्यापासून 
आपल्या दचक्षि सीमेला व नौकायनास धोका पोहोिेल हे लक्षात रे्ऊन गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने त्याला हरकत 
रे्तली. परंत  महाराजानी त्या हरकतीिी दखल रे्तली नाही. ते पाहून स्ट्व्हसेरेइिे चपत्त खळवळले व त्याने 
खोलगडच्या चकल्ल्यािे बाधंकाम बलप्रयोग करून पाडून टाकण्यािा बेत केला. त्याने आपल्या सल्लागार 
मंडळािी बैठक भरवनू खोलगडच्या चकल्ल्यािे बाधंकाम सैन्य धाडून पाडून टाकण्यािा ठराव संमत करून 
रे्तला. परंत  त्या ठरावािी कायसवाही करण्यािा चहय्या त्याला झाला नाही. ठराव कागदोपत्रीत राचहला. 

 



           

द सरा प्रसंग चशवाजी महाराजानी बादेंश प्रातंावर जातीने स्वारी केली तेव्हा आला. या स्वारीत 
महाराजानी तीन पाद्र्ाना पकडून त्याना प्रहदू होण्यास साचंगतले असता त्यानी नकार चदला, तेव्हा ंत्याना 
झाडानंा टागंनू त्यानी फाशंी चदले. महाराजानी कैक पोत सगीज लोकाना य द्धकैदी म्हिून पकडून नेऊन 
खंडिी रे्ऊन त्यािंी म क्तता केली. परंत  महाराजाकंडून इतकी अप्रचतष्ठा होऊन देखील पोत सगीजानी 
महाराजाशंी समर प्रसंग टाळला. वरील ठळक र्टनाखेरीज आिखी बऱ्याि लहानसहान र्टना अशा 
आहेत की त्याचं्यातून उभयपक्षात य द्ध पेटण्यािी शक्यता होती. परंत  पोत सगीजानी प्रत्येक वळेी मार्ार 
रे्तली. तरीही चशवाजी महाराजाचं्या हातून आपली स टका नाही यािी त्यानंा कल्पना असल्याने ते 
शवेटच्या त्या मोठ्ा समर प्रसंगािी प ष्ट्कळ चदवसापंासून तयारी करीत होते. य द्ध साम ग्री गोळा केली जात 
होती व सौन्य भरती होत होती. महाराजािंी स्वारी दचक्षि गोव्यात क कळळीच्या बाजूने होिार असल्यािी 
बातमी लागल्याने पोत सगीजानी ह्या स्वारीला तोंड देण्यासाठी पाि हजार सैन्य क कळळी येथे गोळा केले 
होते. परंत  महाराजाचं्या स्वारी ऐवजी त्याचं्या चनधनािी वाता त्याना ऐकावयास चमळाली. ती ऐकून 
गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ उद्गारला, ‘आम्ही काळजी म क्त झालो. कारि, य द्धपेक्षा शातंतेच्या काळाति त्यािी 
आम्हाला अचधक भीती बाटायिी.’ 

 
संभाजी महाराजािंा आचि पोत सगीजािंा संबंध ते पन्हाळयास कैदेत होते तेव्हा स रू झाला होता. 

उभयपक्षामंध्ये ग प्त पत्रव्यवहार िालू होता. चशवाजी महाराजाचं्या नंतर गादीवर येण्यासाठी संभाजी 
महाराजाना अन्य काही लोकापं्रमािे पोत सगीजाचं्याही मदतीिीही आवश्यकता भासत होती. म्हिून त्यानी 
आपल्या खास दूतामंाफस त त्याचं्याशी सपंकस  साधला होता. परंत  परकी मदतीचवना त्याना गादी चमळाल्यावर 
त्याचं्या वतसनात बदल झाला. पोत सगीजाशी वागताना त्यानी ताठर भचूमका स्वीकारली. स. १६८२ साली 
पोत सगीजािें एक चशष्टमंडळ रायगडला गेले. परंत  ह्या चशष्टमंडळाने संभाजी महाराजासंाठी मोठा नगरािा 
नेला नव्हता म्हिून त्यानी मंडळाला म लाखत चदली नाही. चशष्टमंडळ हात हलवीत परत आले. तरीही 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने संभाजी महाराजाचं्या राजदूतास सावसभौम राजाच्या दूताप्रमािे मानाने वागचवले. 

 
चशवाजी महाराजाचं्याप्रमािे संभाजी महाराजानंाही पोत सगीजािंा शजेार नको होता. म्हिनू ते 

त्याना गोव्यातून ह सकून लावण्याच्या सधंीिी वाट पाहात होते. ती सधंी त्याना आंजेचदव बेट प्रकरिी 
चमळाली. आंजेचदव बेट उत्तर कारवार प्रांताच्या सम द्र चकनाऱ्यावर आहे. वास्को डी गामाच्या पचहल्या 
स्वारीिे वळेी पोत सगीजानी हे बेट व्याचपले होते. तेथे त्यानी एक चकल्ला आचि ििसही बाचंधले होते. परंत  तेथे 
चहवतापािा प्राद भाव झाल्याने नंतर त्यानी ते सोडून चदले होते. प ढे चशवाजी महाराजानी उत्तर कारवार 
प्रातं रे्तल्यावर आंजेचदव बटे त्याचं्या अमलाखाली आले. परंत  त्यानी ते ताब्यात रे्तले नाही. ते सभंाजी 
महाराजाचं्या लक्षात आले. त्यानी ते कबजात रे्ऊन त्यािी तटबंदी करण्यािी योजना आखली. परंत  ह्या 
योजनेिा स गावा पोत सगीजाना लागल्याने त्यानी त्या बटेावर सैन्य उतरवनू ते ताब्यात रे्ण्यािी र्ाई केली. 

 
पोत सगीजानी आजेंचदव बेट ताब्यात रे्तल्याने संभाजी महाराज क्ोधाचवष्ट झाले व त्यानी 

पोत सगीजाना धडा चशकचवण्यािे ठरचवले. ह्या प्रकरिातून जें य द्ध पेटले त्यात पोत सगीजावंर हार खाण्यािी 
पाळी आली. पोत सगीज सैन्यािे नेतृत्व स्ट्व्हसेरेइ जातीने करीत होता. परंत  मराठ्ािंा जोर होताि त्याने 
रिागंिातून पळ काढला. त्याम ळे राजधानीत येऊन आपला राजदंड सेंट झेचवयरच्या शवपेटी शजेारी 
ठेवनू गोव्यािे रक्षि कराव ेम्हिून त्यािी करुिा भाकली. ह्या साम दाचयक प्राथसनेत स्ट्व्हसेरेइ खेरीज गोवा 
शहरातील बह तेक सवस नागचरक सामील झाले होते. 

 



           

सेंट झचवयरने िमत्कार केल्याने म्हिा, अथवा पोत सगीजाचं्या सहाय्याथस आलेल्या मोगल सैन्यािा 
प्रचतकार करण्यासाठी म्हिनू म्हिा मराठ्ािें गोवा शहराच्या तटास चभडलेले सैन्य मार्ारा परतले व अशा 
रीतीने गोवा शहरािा बिाव झाला. तेव्हापासून सेंट िास्ट्न्सस झचवयर हा गोव्यािा रक्षिकता (पॅरन) सतं 
म्हिून ओळखला जाऊ लागला. 

 
संभाजी महाराजाचं्या वधानंतर स्वराज्यािी सूते्र राजारामाच्या हाती आली. त्याने दूरदृष्टीने 

पोत सगीजाशंी सलोख्यािे सबंंध ठेवले. पोत सगीजानाही मराठ्ाशंी िांगले संबधं ठेविे इष्ट वाटले. त्यािे 
कारि हे की, मोगलासारख्या बलाढ्य सते्तिा शजेार त्याना नको होता. गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने पोत सगालच्या 
राजास ह्या कालात चलचहलेल्या पत्रात उल्लखे आढळतो की, ‘म सलमान हे दगलबाज असल्याने त्याचं्यावर 
कधीि चवर्श्ास ठेव ू नये. त्याचं्याऐवजी मराठ्ािंा शजेार बरा.’ परंत  राजारामाशी मतै्रीिे संबधं ठेवनू 
मोगलािंा रोर्ष ओढवनू रे्ण्यास पोत सगीज तयार नव्हते. म्हिून वरकरिी ते मोगलाशंी मतै्रीिे संबधं 
ठेवण्यािा आभास करून मराठ्ाना आंतून िोरून मदत करीत होते. 

 
राजारामाच्या कारकीदीच्या संदभात येथे एका गोष्टीिा प्रकर्षाने उल्लखे केला पाचहजे तो हा की, 

स्वराज्यािा भाग म्हिनू समजले जािारे सापं्रतच्या गोव्यािे, सागें, केपे आचि कािकोि हे तीन ताल के व 
कािकोिपासून गंगावळी नदीपयंतिा उत्तर कारवार चजल्ह्यािा प्रदेश राजारामाने सोंधेच्या राजास 
साचलना बावीस हजार होनाना भोगवट्यास चदला. (हा सवस टापू पोत सगीजाना स. १७६० साली सोंधेच्या 
राजाकडून चमळाला). राजारामाच्या मृत्य नंतर महारािी ताराबाईच्या कारकीदीत पोत सगीज आचि मराठे 
यािें सबंंध सलोख्यािेि होते. इतकेि नव्हे तर ताराबाईंच्या कतसबगारीवर पोत सगीज ख र्ष होते. (एका 
पोत सगीज लेखकाने आपल्या गं्रथात ताराबाईचवर्षयी गौरवपूिस उल्लखे केला आहे.) 

 
शाहूच्या कारकीदीच्या प्रारंभीि पोत सगीजािें आचि त्यािे संबंध प्रबर्डले. त्यािे कारि हे की, 

शाहूकडे त्यानी नजरािा पाठवनू तो राजा झाला म्हिनू त्यािे अचभनंदन केले नव्हते. 
 
पोत सगीजानी शाहूकडे नजरािा पाठवनू त्यािे अचभनंदन केले नाही त्यािे कारि हे की, त्याचं्याकडे 

नजरािा पाठचवण्यािी पद्धत नव्हती हे तर झालेि; पि मोगलािें माडंचलकत्व पत्करून तो अचधकारावर 
आला म्हिनू त्याच्याचवर्षयी त्याना आदर वाटत नव्हता. 

 
शाहूिे आचि पोत सगीजािें संबधं वरील र्टनेम ळे चबर्डले व त्यातूनि वसईिे य द्ध उद भवले. 
 
वसईिे य द्ध िालू असताना देखील शाहू पोत सगीजाना पते्र पाठवनू त्याना आपिास नजरािा 

पाठचवल्याबदं्दल कळवीत होता. परंत  ही मागिी त्यानी कधीि मान्य केली नाही. गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ 
पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रातून म्हितो की, ‘एका माडंचलक राजाकडे नजरािा पाठवनू आम्ही 
आमिी प्रचतष्ठा कमी करून रे्िार नाही.’ पोत सगीजािें हे हट्टाग्रही धोरि शवेटपयंत चटकले. त्यानी हा प्रश्न 
आपल्या राष्ट्राच्या प्रचतष्ठेिा केला. 

 
वसईिे य द्ध िालू असता पेशव्यानी गोव्यातही पोत सगीजाचंवरूद्ध द सरी आर्ाडी उर्डली होती. 

पेशव्यािे दोन मातबर सरदार आचि चनकटवती नातेवाईक इिलकरंजीिे व्यंकटराव र्ोरपडे व नरग ंदिे 
दादाजीराव भाव ेया दोर्ाकंडे ह्या लष्ट्करी मोचहमेिी सूते्र होती. त्या दोर्ानंा शाहूिे एक मंत्री नारोराम हे 



           

मदत करीत होते. ह्या चतर्ानी पोत सगीजाकंडून मोठी लािं रे्ऊन गोव्यािी मोहीम रेंगाळत ठेवली. 
वास्तचवक गोव े रे्िे हा पेशव्याचं्या सरदाराचं्या हातिा न सता मळ होता. परंत  त्यानी तसे केले नाही, 
कारि पोत सगीजाकंडून लािं रे्तल्याने ते त्यािें प्रमधे बनले होते. 

 
पोत सगीज आचि पेशव े याचं्यासंबंधीिी पोत सगीज कागद पते्र िाळली तर पेशव्यािें सरदार आचि 

त्यािें म त्सचद्द याचं्या वतसनावर चवदारक प्रकाश पडतो. उदादरिाथस, गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ प िे दरबारातील 
पोत सगीजािें वकील नारायि शिेवी ध मे याना चद. ३ जानेवारी १७७५ रोजी चलचहलेल्या पत्रात म्हितो : 

 
‘आचशयाई लोक हे लािंल िपतीला बळी पडिारे असतात. तेव्हा त म्ही मंत्री आचि अचधकारी याना 

लािं िारून त्याना सहज वश करून रे्ऊ शकाल. मात्र पैशािंा व्यवहार चवर्श्ासू मािसामंाफस त करावा.’ 
 
वानगी दाखल वरील अवतरि चदले आहे. त्यावरून पोत सगीज आचि पेशवाईतील म त्सचद्द 

याचं्यामधील सबंंधावर िागंला प्रकाश पडतो. 
 
वसईिे य द्ध हे पोत सगीजानी प्रहद स्थानात लढचवलेले शवेटिे मोठे य द्ध. त्यात हार खावी लागल्याने 

पोत सगीज सते्तला प्रहद स्थानात द य्यम स्थान प्राप्त झाले. मात्र ‘काप गेले तरी भोक राचहले’ ह्या म्हिीस 
अन सरून त्यानी आपल्या राष्ट्रािी प्रचतष्ठा चटकवनू ठेवण्यािा प्रयत्न शवेटपयंत केला. क ठल्याि चठकािी 
त्यानी क िाशी तडजोड केल्यािे उदाहरि आढळत नाही. त्यािंा हा किखर बािा आचि त्यािंा 
देशाचभमान कौत कास्पद आहे यातं शकंा नाही. 

 
शवेटी ह्या प स्तकाच्या प्रकाशनाला हस्ते परहस्ते ज्यािंा हातभार लागला त्यािें मला आभार 

मानायिे आहेत. 
 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष माननीय डॉ. स रेन्द्र बारप्रलगे, मंडळािे 

माजी सचिव श्री. प्रि. द्वा. देशम ख व चवद्यमान सचिव श्री. पा.ं र. पाटील याचं्या सहकायाबद्दल मी त्यािंा 
आभारी आहे. 

 
गोवा प राचभलेख खात्यािे सिंालक डॉ. प्रकाशिंद्र पा.ं चशरोडकर व प राचभलेख खात्यातंील दोन 

अचधकारी श्री. चरविकर आचि श्री. चडिोलकर यानी गोव्याच्या एका स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी महाराजाना 
चलचहलेल्या द र्दमळ पत्रािी फोटो प्रत प स्तकाच्या म खपषृ्ठासाठी उपलब्ध करून चदली त्याबद्दल त्या चतर्ािें 
आभार मानाव ेचततके थोडेि आहेत. 

 
स्नेहेश प्रप्रटससिे श्री. प्रमोद भोगटे यानी प स्तकाच्या म द्रिािे चकिकट काम आपल्या सहकाऱ्याचं्या 

मदतीने व्यवस्ट्स्थतपिे केले, त्याबद्दल त्याचं्याही मी आभारी आहे. 
 
—स. श.ं देसाई 

  



           

१. कहदतस्र्ानच्या जलमागाचा शोध 
 

पोत सगाल हा इबचेरयन चद्वपकल्पाच्या पचिम चदशकेडिा स मारे एक पंिमाशं भाग आहे. इ. स. च्या 
१० व्या शतकापयंत राजकीय दृष्ट्ट्या इबेचरयन चद्वपकल्प एक सलग होते. इ. स. १०९५ साली ‘काउंट दों 
एंचरक द बोगोन्स’ या नावाच्या उमरावाला ‘कोंदाद द पोत सगालेंस’ ही ‘कौंटी’ त्याने स्पेनिी राजकन्या दोना 
‘तेरेझा’ चहच्याशी चववाह केला, तेव्हा ह ंड्या दाखल चमळाली. प्रारंभी हा परगिा अवर्ा दोन चजल्ह्यािंा 
होता. नंतरच्या दोनश ेअडीिश ेवर्षाच्या कालावधीत पोत सगीज लोकानी ‘मूर’ अथवा म सलमान लोकाशंी 
आचि ख द्द स्पेन देशाशी य द्ध करून आपल्या छोट्या राष्ट्रािा मोठा चवस्तार केला. इ. स. १३८५ साली 
त्यानी स्पेनशी य द्ध करून ‘आस्ट्ल्जबाररोत’ नावाच्या लढाईत स्पॅचनश सैन्यािा मोठा पराभव केला. या 
चवजयाम ळे त्याना आचिकेत लष्ट्करी मोचहमा करण्यािी ईर्षा उत्पन्न झाली. या मोचहमासाठी त्याना जे 
नाचवक दल हव ेहोते, ते त्यानी तयार केले होते. राजप त्र दों एंचरक याने ‘साचग्रश’ या नावाच्या बंदरात 
आरमारी जहाजे बाधंण्यािी गोदी बाचंधली होती. या जहाजासंाठी जे लाकूड लागले, ते त्याने स्वतः 
लावलेल्या एका ‘पाईन’ वृक्षाच्या बनातून आिले होते. 

 
इ. स. १४८७ साली ‘बानोलोमेव चदयश’ नावाच्या धाडशी पोत सगीज नावाड्याने आचिकेच्या ‘काब  

द बोआ इश्पेरासं’ अथवा ‘केप ऑफ ग ड होपला’ वळसा र्ालण्यात यश संपादन केल्याने त्याहून मोठ्ा 
नाचवक मोचहमा हाती रे्ण्यािा आत्मचवर्श्ास पोत सगीज लोकामंध्ये चनमाि झाला. परंत  पोत सगाल हे गरीब 
राष्ट्र असल्याने त्याला व्हेचनस, चजनोआ, वगैरे इटाचलयन गिराज्यासंारखी भौचतक समदृ्धता संपादन 
करायिी झाल्यास व्यापारातं पडिे आवश्यक होते. स दैवाने लाबंच्या सफरी करू शकिारे धाडसी आचि 
ईर्षावान खलाशी ‘साचग्रश’ येथील नाचवक शाळेतून चशकून बाहेर पडत होते, आचि खळवळत्या अथागं 
महासागराचं्या प्रिंड लाटाशंी झ जं देऊ शकिाऱ्या बलाढ्य नौकाही पोत सगीज गोदीत बाधंल्या जात होत्या. 
योगायोगािी गोष्ट म्हिजे धाडसी उपक्माना प्रोत्साहन देिारा दों मान एल पचहला हा नचशबवान राजा 
राज्य करीत होता. त्याच्या कानावर जेव्हा आले की, प्रहद स्थान या नावािा एक समदृ्ध देश आचशया खंडात 
आहे, व त्या देशाशी व्यापार करून अरब लोक धनाढ्य बनले आहेत, तेव्हा प्रहद स्थानच्या जलमागािा शोध 
लावण्यािी मोहीम हाती रे्ण्यािा चनिसय त्याने तडकाफडकी रे्ऊन टाकला. 

 
प्रहद स्थानच्या जलमागाच्या मोचहमेिी तयारी ध मधडाक्याने स रू झाली. दािागोटा गोळा करण्यात 

आला, नावाड्यािंी चनवड झाली, नौकाही बाधूंन तयार झाल्या. आचि ह्या मोचहमेिे नेतृत्व ‘व्हाश्क  द गामा’ 
ऊफस  ‘वास्को डी गामा’ या नावाच्या नावाड्यािे हाती स पूदस करण्यात आले. 

 
चद. ८ ज लै १४८७ रोजी व्हाश्क  द गामा तीन नौका रे्ऊन प्रहद स्थानच्या जलमागािा शोध 

लावण्याच्या ससं्मरिीय मोचहमेवर चनर्ाला. त्यािे वय तेव्हा सदतीस वपांिे होते. खरे सागंायिे तर, या 
चनवडीमागे चनयतीिाि हात असला पाचहजे. कारि, व्हाश्क  द गामाने तत्पूवी एकादी यशस्वी नाचवक 
मोहीम केल्यािी माचहती उपलब्ध नाही. मात्र एकादी मोठी मोहीम करण्यािे कतृसत्व त्याच्यामध्ये होते. हा 
मध्यम बाधं्यािा आचि पीळदार शरीरयष्टीिा नावाडी उग्र िर्येिा, दृढ चनियी, शीघ्रकोपी आचि चनष्ठ र 
असल्याने आपल्या हाताखालच्या लोकावंर ह क मत गाजचवण्यास तो लायक होता. त्यािा चनष्ठ रपिा आचि 
त्यािें क्ौयस जगाच्या इचतहासात अजरामर झाले. आपल्या ह क माचवरूद्ध आवाज उठचविाऱ्या खलाशाना 
त्याने देहान्त प्रायचित चदले व अनेकािंा अमान र्ष छळ केला. व्हाश्क  द गामा प्रहद स्थानच्या सफरीवर 
एकटा जात नव्हता. त्यािा ज्येष्ठ बंध  ‘पाउल  द गामा’ हा त्याच्या सोबतीला होता. परंत  या दोर्ा बंधूच्या 



           

स्वभावात चवरोधाभास होता. व्हाश्क  द गामा चजतका क् र होता, चततका पाउल  द गामा मनाने कनवाळू 
होता. कचनष्ठ बंधूच्या हडेलहप्पी वागि कीस कंटाळलेल्या नावाड्यािंी मने पाउल  द गामा याने आपल्या 
पे्रमळ आचि स स्वभावी वागि कीने काबीज केल्याने त्यािंा प्रहद स्थानापयंतिा प्रदीर्स प्रवास चनर्दवघ्नपिे पार 
पडला. न झाल्यास व्हाश्क  द गामाच्या अरेरावीने गाजंलेल्या खलाश्यानी बंड केल्यास आियस वाटण्यािे 
कारि नव्हते. परंत  हा ग िवान पाउल  द गामा आपल्या मायभमूीस मार्ारी परंत  शकला नाही. परतीच्या 
प्रवासातं तो आजारी पडून मरि पावला. 

 
प्रहद स्थानच्या सफरीवर चनर्ालेल्या पोत सगीज नौकािें वजन ६० ते १५० टन होते. चद. १७ मे १४९८ 

या चदवशी त्या मलबारच्या चकनाऱ्यास काचलकत शहराच्या उत्तरेस आठ मलैावंर ‘कपट’ नावाच्या 
खेड्याच्या चकनाऱ्यास लागल्या. 

 
पोत सगीज लोक आचि अरब हे एकमेकाना फार पूवीपासून पचरचित होते. अरब लोकानी पोत सगाल 

आचि स्पेन ह्या दोन्ही देशावंर तीनश ेसाडेतीनश ेवर्ष ेराज्य केले होते. ते एकेकाळिे आपले राज्यकते म्हिनू 
पोत सगीज लोक त्यािंा भयंकर दे्वर्ष करीत असत. ती दे्वर्ष भावना त्याचं्या रोमरंध्रात इतकी चभनली होती की, 
‘मूर’ अथवा म सलमान म्हटला की त्यािंा कपाळशूळ उठत असे. त्याम ळे मलबारच्या चकनाऱ्यावर अरब 
नौकािंी वाहतूक पोत सगीज नावाड्याचं्या चनदशसनास आली, तेव्हा ते संतप्त झाल्यावािून राचहले नाहीत. 
परंत  काचलकतिा प्रहदू राजा साम री अथवा झामोचरन याला पोत सगीज आचि अरब याचं्या मधील शत्रतू्वािी 
गंध वाताही नव्हती. क िी परकी लोक आपल्या राज्याच्या सम द्र चकनारी जलमागाने आल्यािी बातमी 
लागताि आपल्या प्रहदू परंपरेस अन सरून त्यािें स्वागत करण्यासाठी त्याने आपले काही इसम 
पोत सगीजाकंडे धाडले व त्याना आपल्या भेटीस येण्यािे चनमंत्रि चदले. व्हाश्क  द गामाने त्या चनमंत्रिािा 
अथात स्वीकार केला. पोत सगाल हे छोटे राष्ट्र तर होतेि; परंत  श्रीमंतही नव्हते. त्याति पोत सगीज 
नावाड्याना येथील प्रहदू लोकािें आचि इथल्या राजे रजवाड्यािें रीती चरवाजही माहीत नव्हते. त्याम ळे 
व्हाश्क  द गामा आपले काही खास सोबती रे्ऊन राजा साम रीच्या दशसनास गेला, तेव्हा त्याने बरोबर 
मौल्यवान नजरािे नेले नव्हते. ही गोष्ट राजा साम री आचि त्याच्या दरबारातंील लोकानंा खटकल्यावािनू 
राचहली नाही. त्याति पोत सगीज नावाड्याचं्या दरबारातील अनाडी वागि कीिीही भर पडली. या बाबतीत 
काही इचतहासकारािें मत आहे की, साम रीच्या राज्यात अरब लोकािें प्रस्थ असल्यािे आढळून आल्याने 
व्हाश्क  द गामा व त्यािे सोबती आधीि चबथरले होते व म्हिून त्यानी राजा सामूरी व त्यािे मानकरी यािंा 
दरबारातं जािनू ब जून पािउतारा केला. मात्र राजा साम रीच्या दरबारािे वैभव पाहून पोत सगीज नावाडी 
चदपून गेल्यावािून राचहले नाहीत. 

 
राजा साम री हा स संस्कृत असल्याने पोत सगीजाचं्या अडािी वागि कीने तो चबलकूल चिडला नाही. 

तो अत्यंत सयंमाने वागला. त्याने व्हाश्क  द गामा व त्यािे सोबती यािें िागंले स्वागत केले व त्यािंा योग्य 
तो आदर सत्कार करून त्यािंी त्याने बोळवि केली. राजा साम रीकडून पोत सगीज नावाड्यािें जे स्वागत 
झाले, त्यािा अन कूल पचरिाम त्याचं्या मनावर झाल्यावािून राचहला नाही. ते राजा साम रीवर फार ख र्ष 
झाले व त्याच्याचवर्षयी त्याचं्या मनात चनमाि झालेली प्रचतकूल भावना दूर झाली. त्यानी त्याच्याशी मतै्रीिे 
संबंध प्रस्थाचपत करण्यािे ठरचवले. 

 
पोत सगीज नावाड्याचं्या मनात हे जे पचरवतसन झाले, त्याला आिखीही एक कारि आहे. तोपयंत 

पोत सगीजाना म सलमानी आचि यह दी या दोन धमांखेरीज आिखी धमस जगात आहेत यािी म ळीि कल्पना 



           

नव्हती. राजा साम री हा अरब नसला, तरी तो प्रहद स्थानातील म सलमान असला पाचहजे अशी त्यािंी 
समजूत होती. परंत  त्यािा पोर्षाख आचि त्यािा राजदरबार पाचहल्यावर तो म सलमान नसल्यािी त्यािंी 
खात्री पटली. त्याना वाटले की तो ज्या अथी म सलमान नाही त्या अथी तो चििन असला पाचहजे. ह्या 
त्याचं्या समज तीला द जोरा चमळतो तो त्यानी चलहून ठेवलेल्या त्याचं्या प्रहद स्थानच्या पचहल्या सफरीच्या 
वृत्तातंावरून. त्यात त्यानी स्पष्टपिे नमूद केले आहे की, मलबारच्या चकनाऱ्यावरील रचहवाशी चििन धमी 
आहेत. मात्र त्याचं्या मंचदरातील ‘व्हर्दजन मेरी’च्या मूतीं ह्या य रोपात आढळिाऱ्या मेरी व्हर्दजनच्या 
परंपरागत मूतीसारख्या नसून वगेळया आहेत. 

 
पोत सगीज नावाड्यािंा सासं्कृचतक दजा कचनष्ठ होता, हे काचलकत शहराच्या बाजारात त्यानी 

खरेदी केलेल्या वस्तंूवरूनही चसद्ध झाले. आधीि राजा साम रीच्या दरबारातील त्याचं्या आडम ठ्ा 
वतसनािा सवसत्र बभ्रा झालाि होता. त्यातं त्यानी काचलकत शहराच्या बाजारात खरेदी केलेल्या सवगं 
वस्तूच्या बातमीिी भर पडली. त्यावरून लोकािंा पक्का ग्रह झाला की ह्या परकी लोकािंी संस्कृती हीन 
असली पाचहजे. या बाबतीत काही पोत सगीज चवद्वानानीही चटप्पिी करून ठेवली आहेत. उदाहरिाथस ‘डॉ. 
आगोस्ट्स्तन्य  द िेइताश’ हा पोत सगीज चवद्वान म्हितो की, ‘पोत सगीज नावाड्यानी आचशया खंडात जे 
अडािीपिािे वतसन केले, त्याम ळे पोत सगीज लोकािें हसे झाल्यावािनू राचहले नाही.’ याबाबतीत डॉ. 
िेश्ताश यािंा असा दृचष्टकोि आहे की, ‘पोत सगीजानी आचिकेत ज्या लष्ट्करी मोचहमा केल्या त्यातं 
पोत सगालिी एक सबधं चपढी प रती गारद झाली. त्याम ळे नंतरिी जी चपढी जन्मास आली ती अडािी 
चनर्ाली. त्यािा पचरिाम असा झाला की या चपढीिे जे खलाशी आचशया खंडात गेले त्याचं्या हातून अचशष्ट 
आचि जंगली वागिूक र्डल्याने पोत सगाल हा रानटी लोकािंा देश असावा, अशी परदेशात समजूत 
पसरली. याच्या उलट इंग्रज लोक आपल्या देशाबाहेर फार उशीरा पडले. त्यािंा शके्सपीयर व त्यािंा 
चमल्टन हे त्याचं्या साम्राज्य स्थापनेच्या पूवीिे आहेत. इंग्लंडिा सासं्कृचतक दजा प्रस्थाचपत झाल्यावरि त्या 
देशाने सागरी मोचहमा हाती रे्तल्याने त्या देशािे खलाशी परदेशात समंजसपिे वागले.’ 

 
व्हाश्क  द गामा व त्यािे सोबती यािें वास्तव्य मलबार चकनाऱ्यावर तब्बल िार मचहने होते. नंतर 

त्याना मार्ारी परतण्यािे वधे लागले. तोपयंत ऑगष्ट मचहन्याच्या मध्यास पावसाळी वारे शातं व्हायला 
लागले होते. हा प्रदीर्स कालावधी त्यानी चरकामपिात र्ालचवला असला तरी त्यानी चनरीक्षि मात्र भरपूर 
केले. मलबारी लोकाचं्या िालीरीती, त्यािें खािेचपिे, वगैरे गोष्टींिा त्यानी िागंला अभ्यास केला. 
मलबारच्या चकनाऱ्यावरील काही उल्लखेनीय वस्तंूिे नम नेही त्यानी गोळा केले. या कामी त्याना त्या 
प्रदेशातं तब्बल वीस वर्ष े वास्तव्य करून राचहलेल्या एका इटाचलयन गृहस्थािी व स्पॅचनश भार्षा अवगत 
असलेल्या एका ‘ट्य चनचशयन’ म सलमानािी मदत झाली. या म सलमान गृहस्थािी आचि पोत सगीज 
नावाड्यािंी प ढे इतकी सलगी झाली की, तो प रताि पोत सगीज धार्दजिा बनला व पोत सगीजाचं्या बरोबर 
य रोपला जाण्यािा त्याने बते केला. व्हाश्क  द गामाने आपल्या हाताखालच्या खलाशाचं्या दडपिाम ळे 
मायदेशी परतण्यािा जरी चनिसय रे्तला असला तरी, त्याला प्रहद स्थानला कायमिा रामराम ठोकायिा 
नव्हता. काचलकतशी आचि राजा साम रीशी त्याला संबधं जोडायिा होता. आपला एक प्रचतचनधी आचि 
पोत सगालहून आिलेल्या काही वस्तू त्याला मागे ठेवायच्या होत्या. आपला हा मनोदय त्याने राजा साम रीस 
कळचवला, तेव्हा त्याला प्रत्य त्तर देण्यात आले की, काचलकत राज्यातंील कायद्याप्रमािे त्याला मागे 
ठेवण्यात यायच्या मालािी जकात भरावी लागेल. हा माल चवक्ीसाठी ठेवण्यात येिार असल्याने त्यावर 
चवक्ीकर आकारला गेल्यास तो काही अन्याय ठरत नव्हता. पि व्हाश्क द गामा चवक्ीकर भरण्यास तयार 



           

नव्हता. या प्रश्नावरून सरकारी अचधकाऱ्यािंी आचि त्यािी बािाबािी झाली असता सरकारी अचधकाऱ्यानी 
त्यािा माल जप्त करून त्याच्या प्रचतचनधीस कैद केले. 

 
वरील र्टनेम ळे व्हाश्क  द गामािा अहंकार द खवला गेला. त्याला आचि त्याच्या अन यायाना तो 

आपला अपमान वाटला व त्यानी त्यािा बदला रे्ण्यािे ठरचवले. व्हाश्क  द गामाच्या नौकेवर काचलकत 
शहरातील बारा प्रचतचष्ठत नागचरक त्याला चनरोप देण्यासाठी म्हिनू गेले होते. त्याना त्याने कद करून 
नौका सम द्रात हाकारल्या. 

 
व्हाश्क  द गामािी दगलबाजी पाहून राजा साम री प रताि चदग्मूढ झाला. त्याने पोत सगीजािा जो 

माल जप्त केला होता तो त्याने सोडला व पोत सचगजाचं्या प्रचतचनधीस म क्त करून व्हाश्क  द गामास चनरोप 
धाडला की ह्या औदायाच्या बदली आपल्या अटक केलेल्या प्रजाजनास म क्त कराव.े व्हाश्क  द गामाने सात 
नागचरकाना म क्त केले. परंत  उरलेल्या पाि जिाना रे्ऊन पलायन केले. 

 
पावसाळी वारे पडले असले तरी सम द्र अद्याप शातं झाला नव्हता. त्याम ळे नौका गचत रे्ऊ शकत 

नव्हत्या. म्हिनू सम द्र शातं होईस्तोवर पोत सगीज नावाड्यानी सप्टेंबर मचहन्यात कारवारच्या चकनाऱ्यावरील 
आंजेचदव बेटावर काही चदवस म क्काम केला. तेथे त्याना एक ज्यू मन ष्ट्य भेटला. म सलमान िाच्यानंी त्याला 
पकडून म सलमान केले होते. व्हाश्क  द गामाने त्याला चििन करून रे्ऊन त्याला गाश्पार क रैया 
(Gaspar Correa) हे नावं ठेवले. नंतरच्या दहाबारा वर्षात ह्या पूवाश्रमीच्या ग लामािी पोत सगीजाना मोठी 
मदत झाली. 

 
सप्टेंबर मचहन्याअखेर सम द्र शातं झाला आचि पोत सगीजानी आजेंचदव बेट सोडले. ते पोत सगालहून 

प्रहद स्थानच्या सफरीवर चनर्ाले, तेव्हा १७० जि होते. त्याचं्यापकैी अवरे् ५५ जि दोन नौकासंह पोत सगाल 
प नः गाठू शकले. 

 
व्हाश्क  द गामा व त्यािे सोबती यानी काचलकतला दगलबाजी करून काळे तोंड केले, तेव्हा राजा 

साम रीला वाटले होते की पोत सगीज प नः काही आपिास तोंड दाखचविार नाहीत. तो या भ्रमात असल्याने 
प रताि गाफील राचहला. याच्या उलट व्हाश्क  द गामाने मलबार सोडले ते चफरून इकडे येण्यािा बते 
करून. कारि, प्रहद स्थानिी समृचद्ध आचि इथल्या लोकािें ऐर्श्यस पाहून त्यािे डोळे चदपून गेले होते. ही 
श्रीमंती ल टून नेऊन आपला कंगाल देश संपन्न करण्यािी स खस्वप्ने त्याने मलबार चकनाऱ्यावरील तीन 
मचहन्याच्या वास्तव्यात पाचहली होती. 

 
व्हाश्क  द गामा पोत सगालला परतला, तेव्हा त्यािे आचि त्याच्या सोबत्यािें प्रिंड स्वागत झाले. ते 

प्रहद स्थानच्या सफरीवरून परत येतील असे क िालाि वाटले नव्हते. राजा दों मान एल द सरा याला तर 
आपल्या नावाड्यानी प्रहद स्थानच्या जलमागािा शोध लावला म्हिनू आकाश ठेंगिे वाटले. व्हाश्क  द 
गामाने प्रहद स्थानातून आिलेल्या मौल्यवान िीजा पाहून त्यािे डोळे चदपले. प्रहद स्थानच्या स विस भमूीिा 
त्याला हेवा तर वाटलाि; पि व्हाश्क  द गामाप्रमािे ती स विसभमूी ल टण्यािीही त्याला हावं स टली. पि ती 
महत्त्वाकाकं्षा मनात बाळगून त्यािे समाधान झाले नाही. आपल्या कारकीदीत प्रहद स्थानच्या जलमागािा 
शोध आपल्या नावाड्यानी लावला हे अख्या य रोपाला कळाव ेम्हिून त्याने रोमला पोप महाराजाकंडे एक 
वैभवशाली वचकलात (Embaixada) पाठचवली. तीत व्हाश्क  द गामाने प्रहद स्थानातून आिलेल्या व 



           

य रोचपयन लोकानी कधी न बचर्तलेल्या वस्तंूिा अतंभाव झालेला होता. वचकलातीत सगळयासंमोर 
काचलकतहून पकडून आिलेले कैदी त्याचं्या पोर्षाखात जात होते. ती वचकलात रोमला पोहोिण्यास 
प ष्ट्कळ चदवस लागले. वाटेत सगळीकडे चतिे प्रदशसन झाल्याने राजा दों मान एलिा ती रोमला पाठचवण्यािा 
उदे्दश सफल झाला. 

 
प्रहद स्थानच्या जलमागाच्या शोधािा सोहळा पोत सगालात प ष्ट्कळ चदवस िालला. अख्खे राष्ट्र त्या 

अभतूपूवस चवजयोत्सवात सामील झाले. पि हा सोहळा िालू असता राजा दों मान एल स्वस्थ बसून नव्हता. 
व्हाश्क  द गामाच्या सल्ल्यान सार प्रहद स्थानला द सरे आरमार पाठचवण्यािी तयारी करण्यािा आदेश त्याने 
आपल्या मतं्र्याना चदला होता. परंत  या वळेी त्या आरमारािे नेतृत्व करण्यासाठी व्हाश्क  द गामािी फेर 
चनवड न होता त्यासाठी पेद्र  आल्वाचरश द काब्राल (Pedro Alvares de Cabral) या नावाच्या द सऱ्या एका 
अन भवी दयासारंगािी नेमिकू करण्यात आली. चद. ९ मािस १५०० या चदवशी काब्राल तेरा गलबते आचि 
१५०० नावाडी रे्ऊन चहद स्थानच्या द सऱ्या सफरीवर चनर्ाला. त्याच्या सोबतीला ‘केप ऑफ ग ड होप’ला 
वळसा र्ालिारा प्रख्यात दयासारंग बातोलोमेव दीयश (Bartolomeo Dias) व व्हाश्क  द गामाच्या 
सफरीत भाग रे्तलेला अन भवी नावाडी चनकोलाय क एल्य  (Nicolao Coelho) हे दोरे् होते. परंत  
काब्रालच्या सफरीला म हूतस िागंला लागला नाही. त्यािे आरमार ‘काबव्हेदस’ बेटाचं्या दरम्यान प्रचतकूल 
हवामानाम ळे भगंले. एक गलबत सम द्रात बपेत्ता झाले. द सरे वाट ि कून मायदेशास मार्ारी परतले. तर 
उरलेलीही प्रहद स्थानाला जाण्याऐवजी अमेचरकेला गेली. तेथे त्याना अनायासे ‘ब्राचझल’िा शोध लागला. 
परंत  तत्पूवीं या गलबतापंैकी पािं बेपत्ता झाली होती. त्यापंैकी िारानी वादळातं सापडल्याने सम द्रािा तळ 
गाठला. त्यािें नेतृत्व बागोंलोमेव चदयश हा करीत होता. त्याच्या द दैवी सोबत्यासंह त्याला जलसमाधी 
चमळाली. 

 
काब्रालने ब्राचझलिा शोध लावला खरा, परंत  तो स खी नव्हता. कारि, त्याला ह कूम झाला होता 

प्रहद स्थानला जाण्यािा. त्याम ळे ब्राचझलला फार चदवस म क्काम न करता तो लगेि आपल्या सहा 
गलबतासंह प्रहद स्थानकडे चनर्ाला. चद. १३ सप्टेंबर १५०० या चदवशी तो काचलकतच्या चकनाऱ्यावर येऊन 
पोहोिला. त्याने पचहले काम कोिते केले असेल, तर ते राजा साम रीिी सचदच्छा संपादन करण्यासाठी 
व्हाश्क  द गामाने ज्या पाि लोकाना पकडून नेले होते, त्याना काचलकत बंदरात पाठचवण्यािे. पािही 
लोकाना चििन करण्यात आले असल्याने ते पािात्य पेहेराव करीत होते. काब्रालला वाटले होते की ते 
लोक परत आल्याने राजा साम रीला आनंद होईल. परंत  ते लोक आता प्रहद  राचहले नसल्याने ते परत 
आल्याने राजा साम रीला आनंद झाला नाही, इतकेि नव्हे तर व्हाश्क  द गामाकडून त्यािा अपमान झाला 
असल्याने त्याने काब्रालला म लाखत देण्यासही उत्स कता दशसचवली नाही. पि काब्राल नाउमेद झाला 
नाही. त्याने चिकाटीने मागस प्रचतक्षा करून राजा साम रीिी अखेर म लाखत रे्तली. 

 
काब्रालला प्रहद स्थानला पाठचवण्यात आले, तेव्हा राजा दों मान एल याने त्याला सूिना चदली होती 

की, कोित्याही पचरस्ट्स्थतीत मलबारच्या चकनाऱ्यास पोत सगीज मालािी वखार उर्डण्यासाठी राजा 
साम रीिे मन वळवनू त्यािी परवानगी चमळवावी. परंत  व्हाश्क  द गामा व त्यािे सोबती यानी आपल्या 
बेम वसतखोर कृत्यानी राजा साम रीिे मन द खचवले असल्याने पोत सगीजाना आपल्या देशात आश्रय देण्यास तो 
तयार नव्हता. परंत  काब्रालने त्यािी वारंवार मनधरिी केल्याने तो अखेर पोत सगीजाना काचलकत बंदरात 
मालािी वखार उर्डू देण्यास व चतच्यावंर पोत सगीज राष्ट्रािा ध्वज लाव ू देण्यास तयार झाला. हे सवस 
सव्यापसव्य करण्यास तीन साडेतीन मचहने लागले. 



           

राजा साम री आचि काब्राल या दोर्ाचं्यामध्ये जो करार झाला, तदन सार पोत सगीजाना साम रीच्या 
राज्यातं व्यापार करण्यास म भा चमळाली. परंत  पोत सगीज नावाड्यानंी अशी ि कीिी समजूत करून रे्तली 
की, आपिाचशवाय इतर परकी लोकाना या प ढे मलबार प्रातंात व्यापार करता येिार नाही. या 
समज तीप्रमािे एका म सलमान गलबतावर माल िढचवण्यात येत असता त्यानी हरकत रे्तली, तेव्हा 
त्याचं्या भ्रमािा भोपळा फ टला. पोत सगीज नावाड्यािंी दंडेली पाहून लोक चिडले व त्यानी पोत सगीज 
नावाड्याभोवती गदी केली. ते पाहून उमसट स्वभावािे पोत सगीज नावाडी वदसळीवर आले. आपल्याि देशातं 
आपल्यावर क रर्ोडी करिाऱ्या पोत सगीजािें हे वतसन मलबारी लोकाना सहन न झाल्याने त्यानी पोत सगीज 
वखारीवर हल्ला िढवनू ती जाळून टाकली. या हल्ल्यात स मारे तीस िाळीस पोत सगीज नावाडी ठार झाले. 
उरलेल्यानी जीव रे्ऊन पळ काढला. त्यानंी कशी बशी आपली जहाजे गाठली. 

 
मलबारी लोकानंी आपली वखार जाळून आपल्या तीस-िाळीस लोकानंा ठार केलेले पाहून 

पोत सगीज नावाडी क्ोधाने बफेाम झाले. त्या भरात त्यानी काचलकत बंदरातील नौकािंी जाळपोळ करून 
६०० चनरपराध लोकािंी अमान र्ष कत्तल केली. या द दैवी लोकामंध्ये बह संख्य स्थाचनक कोळी असून 
उरलेले परकी लोक होते. परंत  ह्या कू्र हत्त्याकाडंाने पोत सगीजािंा क्ोध शमला नाही. त्यानी सतत दोन 
चदवस काचलकत शहरावर तोफािंा भचडमार करून अनेकांिी र्रे आचि संसार उध्वस्त करून टाकले. 

 
पोत सगीजानी आपल्या भाईबदाचं्या हत्त्याकाडंािा बदला रे्तला. पि आता त्याचं्यावर 

वस्त स्ट्स्थतीिा चविार करण्यािी पाळी आली. काचलकत बंदरात त्याना आता क िी चमत्र उरला नसल्याने 
त्याना जीवनोपयोगी वस्त  चमळिे म स्ट्ष्ट्कल झाले. त्यािा पचरिाम व्हायिा तोि झाला. त्याचं्यावर 
उपासमारीिी पाळी आली. परंत  ह्या कठीि पचरस्ट्स्थतीतून त्यािंी अखेर म क्तता झाली. कोचिनिा राजा हा 
साम रीिा शतू्र असल्यािे त्याना क िाकडून तरी कळले. काब्रालने चवलंब न लावता कोचिनच्या राजाशी 
संपकस  साधून त्याच्याशी मतै्रीिी बोलिी स रू केली. 

 
पोत सगीजािें आचि साम रीिे चवत ष्ट आल्यािे कळताि कोचिनिा राजा पोत सगीजाशंी मतै्रीिे संबधं 

प्रस्थाचपत करण्यास त्वरीत तयार झाला. त्याने पोत सगीज लोकाना आपल्या बंदरात येऊन राहाण्यास 
परवानगी चदली. नंतर उभय पक्षामंध्ये एक व्यापारी करार झाला. 

 
कोचिनिा राजा आचि काब्राल या दोर्ामंध्ये जो मतै्रीिा करार झाला तो प्रहद स्थानच्या 

भचवतव्याच्या दृष्टीने अत्यंत र्ातक ठरला. त्या करारािे अचनष्ट पचरिाम या देशाला भोगाव े लागले. 
कोचिनच्या राजाने पोत सगीजाना आपल्या राज्यात थारा चदला नसता, तर त्याना प्रहद स्थानमधून कायमिे 
तोंड काळे कराव ेलागले असते. परंत  जे काय र्डायिे असते ते र्डल्यावािून राहात नाही हेि खरे. 

 
काब्रालने आपल्या नौका कोचिन बंदराकडे हाकारताि राजा साम रीने चद. ९ जानेवारी १५०१ या 

चदवशी आपले आरमार त्याच्या पाठलागास रवाना केले. त्यात ८० ते ८५ नौकािा अतंभाव झालेला होता. 
परंत  त्या आरमारािी व पोत सगीज नौकािंी गाठ पडण्यापूवींि काब्रालने र्ाईर्ाईने कोचिन बंदरात माल 
भरून पोत सगालला कूि केले होते. 
  



           

२. पोर्तुगीज गोवा घेर्ार् 
 
व्हाश्क  ह गामा आचि त्यािे सोबती यािंा समज झाला होता की, प्रहद स्थानातील चबगर म सलमान 

लोकािंा चििन धमस य रोचपयन चििनाच्या धमाहून वगेळा असला पाचहजे. तसे असल्यास त्याना य रोचपयन 
चििन धमािे चशक्षि देिे अगत्यािे आहे, असे त्याने वाटले होते व प्रहद स्थानच्या सफरीहून पोत सगालला 
परतल्यावर राजा दों मान एल व त्याचं्या दरबारातील लोक याचं्या मनावर त्यानी तसे प्रबबचवले होते. परंत  
पेद्र  आल्व्हाचरश काब्राल आचि त्यािे सहकारी प्रहद स्थानच्या द सऱ्या सफरीवरून परतले, तेव्हा त्यानी 
राजा दों मान एल याला अहवाल सादर केला, की प्रहद स्थानातील बह संख्य चबगर म सलमान लोक हे 
चििन नसून मूर्दतपूजक (Pagaos) आहेत. काब्रालिा हा वृत्तातं राजा दों मान एल व त्यािे सरदार 
मानकरी याना खरा वाटला व त्याम ळे त्याचं्या पूवीच्या धोरिात बदल झाला. प्रहद स्थानिे बह संख्य 
रचहवाशी जर मरू्दतपूजक असतील, तर त्याना चििन धमांत आिण्यािे प्रयत्न केले पाचहजेत, असे त्याना 
वाटले. 

 
अरब व्यापाऱ्याचं्या हाती असलेला मसाल्यािा व्यापार चहसकावनू रे्तला पाचहजे, असे पोत सगीजाना 

फार चदवसापंासून वाटत होते. त्या धोरिास अन सरून राजा दों मान एल याने प्रहद स्थानला चतसरे आरमार 
पाठचवण्यािी तयारी करण्यािे फमान काढले. या मोचहमेिे नेतृत्व काब्रालच्या हाती स पूतस करण्यािा त्यािा 
मनोदय होता. परंत  तो बदलून त्याने त्या मोचहमेवर व्हाश्क  द गामा याला प नः पाठचवण्यािे ठरचवले. 
चतसऱ्या मोचहमेिी सवस तयारी झाल्यावर व्हाश्क  द गामाने आपल्या आरमारी ताडं्यासह पोत सगाल सोडले. 
चद. २९ ऑक्टोबर १५०१ या चदवशी तो काचलकतला येऊन दाखल झाला. वाटेत त्याने मके्किी यात्रा करून 
प्रहद स्थानला परतिाऱ्या म सलमान याते्रकरंूिा भयंकर छळ केल्याने क् रकमा म्हिून त्यािे इचतहासात 
नाव झाले. त्याच्याबरोबरि पोत सगीज नावाडी हे जंगली म्हिून प्रहद स्थानात ते ओळखले जाऊ लागले. 

 
व्हाश्क  द गामािे काचलकातला आगमन झाले, तेव्हा राजा साम री व कोचिनिा राजा या दोर्ामंध्ये 

य द्ध िालू होते. साम रीच्या सैन्याच्या दडपिाम ळे कोचिनच्या राजािे सैन्य मागे हटत होते. अशावळेी 
व्हाश्क  द गामािे मलबारला आगमन झाले. कोचिनच्या राजाला देव पावल्यासारखे वाटले. कारि, 
पोत सगीजािंा आचि त्यािा मतै्रीिा करार झाला असल्याने, त्या करारान सार त्याला मदत करण्यास 
पोत सगीज बद्धपचरकर होते. व्हाश्क  द गामाने कोचिनच्या राजाच्या हाकेस ओ देऊन राजा साम रीवर हत्यार 
उपसले. त्याने काचलकत शहरावर तोफािंा भचडमार करून शकेडो लोकािंी चनर्ृसि हत्त्या केली. अनेक 
लोकािें ससंार त्या हल्ल्यात उजाड झाले. परंत  त्याने हा हल्ला मतै्रीच्या करारास अन सरून चनरपेक्ष ब द्धीने 
केला नाही. त्यामागे त्यािा स्वाथस दडलेला होता. त्याला मलबार चकनाऱ्याला पाय रोवण्यास हक्कािी जागा 
हवी होती. ती त्याने तलवारीच्या बळावर चमळचवली. कोचिनच्या राजास त्याने कोचिन आचि कन्नानोर येथे 
वखारी उर्डण्यास जागा देण्यास भाग पाडले. परंत  तेवढ्याने त्यािे समाधान झाले नाही. कोचिनिा राजा 
आपला माडंचलक आहे असे समजून तो आचि त्यािे सोबती कोचिनमध्ये मन मानेल तसे वागू लागले. त्या 
राज्यातील सवस कायदेकानून त्यानी धाब्यावर बसचवले. फार कशाला! कोचिनच्या राजािी परवानगी न 
रे्ता त्यानी दोन्ही वखारीभोवताली तटबंदी उभारली. चबिारा कोचिनिा राजा! हजारो मैंलावंरून 
आलेल्या त्या मूठभर लोकािंी म जोरी त्याला चनम टपिे सहन करावी लागली. िूड पेटवनू राजरोसपिे भतू 
र्रात आिल्यािा त्याला पिाताप झाला. 

 



           

कान्नानोर आचि कोचिन या दोन चठकािी व्यापारी वखारी उर्डून कोिीनच्या राज्याकडून व्यापारी 
सवलती संपादून व्हाश्क  द गामा पोत सगालला परतला. 

 
व्हाश्क  द गामानंतर प्रहद स्थानच्या िौर्थ्या सफरीवर जाण्यािा मान आफाँस द आल्ब केकस  (Afonso 

de Albuquerque) याला चमळाला. चद. ६ एचप्रल १५०४ या चदवशी त्याने पोत सगाल सोडले. तो मलबारला 
येऊन दाखल झाला तेव्हा कोचिनिा राजा आचि साम री या दोर्ामंधले य द्ध िालूि होते. ते स्वतःच्या 
प्रहमतीवर खेळून साम रीिा पराभव करण्यािा आत्मचवर्श्ास कोिीनच्या राजास वाटत नसल्याने मागच्या 
प्रमािे या वळेीही त्याने पोत सगीजािंी मदत माचगतली. आल्ब केकस लाही तेि हव ेहोते. पडत्या फळािी आज्ञा 
रे्ऊन तो या य द्धात पडला व त्याने कोचिनच्या राजास साम री चवरूद्ध चवजय चमळवनू चदला. पराभतू 
साम रीला कोचिनच्या राजाशी तह करिे भाग पडले. ब डत्यािा पाय खोलात या म्हिीप्रमािे कोचिनच्या 
राजाला त्याच्या इच्छेचवरूद्ध पोत सगीजाचं्या आहारी जाव ेलागले. आल्ब केकस  त्याच्या असाह्यतेिा फायदा 
उपटल्याखेरीज राचहला नाही. त्याने कोचिनच्या बंदरात आपिास हवा तो माल आपल्या जहाजावंर भरला 
व चवजयी वीराप्रमािे तो पोत सगाला परतला. त्याने ‘द आतस पाशके ’ या नावाच्या आपल्या द य्यमास काही 
खलाशी मदतीला देऊन वखारींच्या रक्षिासाठी मागे ठेवले. परंत  हा मन ष्ट्य थोडासा समजंस होता. 
कोचिनच्या राजाच्या मजीप्रमािे वागनू त्याने त्यािा अन ग्रह संपादन केला. पोत सगीज लोक मलबारच्या 
चकनाऱ्यावर प्रचतकूल पचरस्ट्स्थतीत चिकाटीने राचहल्याने त्याचं्या प्रयत्नािें फळ त्याना चमळाले. ते तेथे स्ट्स्थर 
झाले, इतकेि नव्हे, तर मसाल्यािा व्यापार काबीज करण्यातही ते यशस्वी झाले, त्याम ळे पोत सगालच्या 
राजास प्रहद स्थानला हक्काने आरमारे पाठचवता येऊ लागली. आफाँस द आल्ब केकस  पोत सगालला 
परतल्यावर, पोत सगालच्या राजाने दों िास्ट्न्सश्क  द आल्मदै या नावाच्या उमरावास प्रहद स्थानिा ‘स्ट्व्हसेरेइ’ 
अथवा व्हाइसरॉय म्हिून पाठचवले. त्याच्या अचधकारपदािी म दत तीन वर्षांिी होती. 

 
पोत सगालच्या राजाने तोपयंत जे दयासारंग प्रहद स्थानला पाठचवले ते सवस सामान्य क ळातंले होते. 

परंत  दों िास्ट्न्सश्क  द अल्मदै हा उमराव र्राण्यातला होता. तो वयाने पिेंिाळीस वर्षािा होता. तो उमराव 
र्राण्यातला होता म्हिनूि पोत सगालच्या राजाला त्याला स्ट्व्हसेरेइ हा चकताब बहाल करिे भाग पडले होते. 
सामान्य क ळातील लोकानंा तो चकताब चमळत नव्हता. आल्मदैाला पोत सगालच्या राजाने जे काम साचंगतले 
त्यात कोचिन आचि कान्नानोर येथील वखारींिा कारभार पाहािे, चकल्वा आचि आजेंचदव बेटावर चकल्ल े
उभारिे आचि चकल्वा व कान्नोनोर येथील वखारींच्या तटबंदींिे रुपातंर चकल्ल्यामंध्ये करिे यािंा अंतभाव 
होत होता. 

 
आल्मदैाने राजािी आज्ञा अमलातं आिली. परंत  प्रहद स्थानच्या मागावर असता वाटेत त्याने 

आचिकेच्या चकनाऱ्यावरील अनेक शहरािंी ल टालूट आचि जाळपोळ केली. त्याने आजेंचदव बटेावर चकल्ला 
बाधंला परंत  पोत सगीजाना त्यािा उपयोग होत नव्हता म्हिून सात वर्षानी त्यानी तो चकल्ला पाडून 
जमीनदोस्त केला. 

 
आल्मदैािा म क्काम आजेंचदव बेटावर असता चवजयनगरिा सम्राट वीर नरप्रसह याचं्या होनावर 

येथील स भेदारािा आचि त्यािा संर्र्षस उडाला. परंत  चवजयनगरिा दयासारंग चथमय्या याने मध्यस्थी 
करून त्या दोर्ामंध्ये समेट र्डवनू आिला. या मध्यस्थीम ळे पोत सगीजािंा आचि चथमय्यािा जो स्नेह 
ज ळला तो शवेटपयंत चटकला. आचि पोत सगीजानंी गोव ेरे्तले त्याला चथमय्याि कारिीभतू ठरला. 

 



           

िास्ट्न्सश्क  द अल्मदैा हा कट्टर म सलमान चवरोधक होता. त्याला म सलमान लोक डोळयासंमोर 
देखील नको असत. त्याच्या ह्या म सलमान चवरोधाम ळे म सलमानािा आचि पोत सगीजािा वारंवार संर्र्षस उडू 
लागला. इ. स. १५०६ सालच्या मािस मचहन्यात पोत सगीज आरमारािी आचि म सलमान व्यापाऱ्याचं्या 
नौकािंी गाठं पडून र्नर्ोर आरमारी लढाई झाली. राजा साम री हा म सलमानािा चमत्र असल्याने त्याने 
आपल्या काही य द्धनौका म सलमान आरमाराच्या मदतीस पाठचवल्या. परंत  त्यािा काही उपयोग झाला 
नाही. पोत सगीज आरमाराने म सलमान आरमारािा ध व्वा उडचवला. स प्रचसद्ध इटाचलयन प्रवासी ‘वातेंमा’ 
(Varthema) याने या आरमारी लढाईिा वृत्तातं मागे ठेवला आहे. तो पोत सगीजाचं्या बाजूने या लढाईत 
म सलमानाशंी लढला होता. 

 
उपय सक्त पराभवािा सूड उगचवण्यासाठी कान्नानूरच्या राजाने तेथील पोत सगीज ठाण्यास वढेा 

र्ातला. त्याला राजा साम रीने सैन्य धाडून मदत केली. पोत सगीजाना बाहेरून अन्नधान्यािी बेगमी न 
चमळाल्याने त्यािंी भयंकर उपासमार झाली. तरीही त्यानी शरिागती पत्करली नाही. अखेर पोत ंगालहून 
आरमार आल्यावर त्यािंी वढे्यातून म क्तता झाली. हे उदाहरि येथे देण्यािे कारि की, पोत सगीजानी 
उपासमार सहन करून देखील मोठ्ा चिकाटीने आपली ठािी लढचवली. 

 
पोत सगालहून जे आरमार स्ट्व्हसेरेइ दों िास्ट्न्सश्क  द आल्मदै याच्या मदतीला आले, त्यािे नेतृत्व 

चत्रस्तावं द क न्य (Tristao de Cunha) या नावाच्या दयासारंगाकडे होते. खरे तर प्रहद स्थानिा गव्हनसर 
म्हिून त्यािीि अगोदर नेमिूक झाली होती. परंत  तो डोळयाचं्या रोगाने आजारी पडल्याने त्यािे जागी दों 
िास्ट्न्सश्क  द अल्मदै याला स्ट्व्हसेरेइ म्हिून पाठचवण्यात आले होते. चत्रस्तांव द क न्य याच्या चदमतीला 
आफाँस द आल्ब केकस ला पाठचवण्यात आले होते. त्याला ह कूम झाला होता की त्याने लाल सम द्रात 
‘सोकोत्रा’ बेटावर जाऊन तेथे एक चकल्ला बाधंावा व तेथून नंतर ओम सजला जाव.े त्या दरम्यान दों िास्ट्न्सश्क  
द आल्मदै याच्या अचधकारपदािी म दत संपल्यावर त्यािे जागी आल्ब केकस ने गव्हनसर म्हिून काम करायिे 
होते. तो सामान्य क ळातील असल्याने स्ट्व्हसेरेइच्या चकताबतीस अपात्र होता. 

 
इकडे चत्रस्तावं द क न्य याने कान्नानूर येथील वढे्यात सापडलेल्या पोत सगीज चशबदंीिी म क्तता 

केल्यावर आपल्या जहाजावंर माल भरून चद. १० चडसेंबर १५०७ या चदवशी पोत सगालला प्रयाि केले. 
 
पोत सगीज आरमारािे प्रहदी महासागरातं चवशरेे्ष करून मलबार चकनाऱ्यावर बस्तान बसल्याने 

अरबािंा व्यापार ब डत िालला. ते वास्तचवक िागंले दयांवदीं लोक होते. परंत  त्यांच्या य द्धनौका पोत सगीज 
य द्धनौकासारख्या बलाढ्य नसल्याने आरमारी लढाईत त्या चटकत नसत. अरबािें दोस्तदेशी राजे याचं्या 
आरमारािीही गत अरबाच्या आरमारासारखी होती. त्याम ळे पोत सगीजािें फावल्याने त्याना प्रहदी 
महासागरातं आपले प्राबल्य चनमाि करता आले. त्यािा अचनष्ट पचरिाम इचजप्तच्या स ल्तानाला भोगावा 
लागला. प्रहद स्थानातील मसाल्यािा व्यापार अरब लोकाचं्या हाती आल्याने या व्यापारावरील जकातीिे 
उत्पन्न इचजप्तच्या स ल्तानास चमळत असे. ते उत्पन्न कमी झाल्याने त्यािी आर्दथक स्ट्स्थती खालावली. द सरा 
प्रश्न राजकीय होता. प्रहदी महासागरात पोत सगीजािें विसस्व चनमाि झाल्याने इचजप्तच्या सावसभौमत्वाला 
धोका पोहोिला होता. त्या सवस पचरस्ट्स्थतीिा चविार करून इचजप्तिा स ल्तान ‘कान्स र एल र्ोरी’ याने 
पोत सगीजाशंी दोन हात करण्यासाठी प्रहद स्थानच्या सम द्रात एक बलाढ्य आरमार पाठचवण्यािी तयारी स रू 
केली. त्यािे नेतृत्व इचजप्तिा दयासारंग अमीर ह सेन हा करीत होता. इ. स. १५०७ च्या ऑगष्ट मचहन्यात हे 
आरमार एडन येथें येऊन दाखल झाले व तेथून ते दीवला रवाना होऊन चद. २० सप्टेंबर रोजी तेथे 



           

पोहोिले. दीव त्यावळेी ग जरातच्या स ल्तानाच्या अमलाखाली असून मचलक आयाज हा त्यािा स भेदार 
होता. 

 
इ. स. १५०८ च्या जानेवारी मचहन्यात स्ट्व्हसेरेइ दों िास्ट्न्सक  द आल्मदै यािा म लगा ‘िौल’च्या 

बंदरात आपल्या आरमारी काचफल्यासह आला असता पोत सगीज आरमारािा शोध करीत चनर्ालेले 
इचजप्तिे आरमार तेथे येऊन दाखल झाले. तोपयंत हे आरमार प्रहद स्थानच्या सम द्रात आल्यािी गंधवाताही 
पोत सगीजाना नव्हती. त्याम ळे दों िास्ट्न्सश्क  द अल्मदै यािा म लगा दों लौंरेस  द आल्मदैा यािी प रतीि 
गाळि उडाली. तरीही त्याने पळ न काढता इचजप्तच्या आरमाराशी सामना देण्यािे ठरचवले. इचजप्तिे 
आरमार प्रिंड होते, तर पोत सगीज नौका अवघ्या आठ होत्या. त्यािंा पडशा पाडण्यास इचजप्तच्या 
आरमाराला वळे लागला नाही. या आरमारी लढाईत दों लौरेस  द आल्मदैा ठार झाला. 

 
इचजप्तिे आरमार प्रहद स्थानच्या सम द्रात र् सले आहे व त्याने आपल्या म लािा पचहला बळी रे्तला 

आहे, हे स्ट्व्हसेरेइ दों िास्ट्न्सश्क  द आल्मदै याला कोचिन येथे कळताि तो आपल्या म लाच्या मतृ्यिूा सूड 
रे्ण्यासाठी त्वरीत इचजप्तच्या आरमाराच्या शोधाथस चनर्ाला. तत्पूवी आफाँस द आल्ब केकस  हा लाल 
सम द्रातून आपल्या आरमारी काचफल्यासह कान्नानूर येथे दाखल झाला होता. 

 
दों िास्ट्न्सश्क  द आल्मदै हा आपल्या म लाच्या मतृ्यूच्या सूडाने इतका पेटून गेला होता की, 

इचजप्तच्या आरमारावर त्याने एकदम झडपि र्ातली. उभय आरमारािंी लढाई दीव येथे होऊन 
इचजप्तच्या प्रिंड आरमारािी तीत प रती वाताहात झाली. इचजप्तच्या आरमाराच्या ह्या पराभवाम ळे प्रहदी 
महासागरात पोत सगीज आरमाराला आव्हान देऊ शकिारी अन्य सागरी सत्ता त्या भागात उरली नाही. 

 
इचजप्तच्या आरमारािा पराभव करून दों िास्ट्न्सश्क  द आल्मदै इ. स. १५०९ च्या मािस मचहन्यात 

कोिीनला परतला. त्याच्या अचधकारपदािी म दत संप ष्टात आली असल्याने त्याला आपली स ते्र आफाँस द 
आल्ब केकस  याच्या हाती स प तस करून मायदेशास परतायिे होते. परंत  इचजतच्या आरमारावर चवजय 
चमळचवल्याने त्याला गवस िढला होता. त्याला सत्ता सोडायिी नव्हती. ते जेव्हा पोत सगालला कळले तेव्हा 
त्याला त्यािे अचधकारपद आल्ब केकस च्या हाती स प दस करून त्वरीत मार्ारा परतण्यािा ह कूम झाला. त्या 
ह कमाप्रमािे त्याने आपले पद खाली करून पोत सगालला प्रयाि केले. 

 
आल्ब केकस ला गव्हनसरपद चमळाले तेव्हा त्यािे वय ५९ वर्षांिे होते. तो जसा शूर होता तसाि अत्यतं 

चशस्त चप्रयही होता. स्ट्व्हसेरेइ दों िास्ट्न्सश्क  द आल्मदै याच्या कारकीदीत राज्यकारभारात सावळा गोंधळ 
माजून सैन्यात बेचशस्त बोकाळली होती. आल्ब केकस ला ते सवस चनपटून काढाव ेलागले. ते काम करताना 
त्याला राज्यकारभातील आचि सैन्यातील खानदानी (Fidalgo) र्राण्यातील अचधकाऱ्यािंा चवरोध 
झाल्यावािून राचहला नाही. परंत  त्याने त्यािी परवा केली नाही. अखेर सवस गोष्टींिी र्डी नीट बसवनू 
लाल सम द्रातील पोत सगीज ठाण्यािा बंदोबस्त करण्यासाठी इ. स. १५१० च्या जानेवारी मचहन्यात त्याने 
ओम सजकडे प्रयाि केले. 

 
आफाँस द आल्ब केकस िा म क्काम सोकोत्रा बटेावर असता चवजयनगरिा दयासारंग चथमय्या अथवा 

चतमोजा हा त्याला चतकडे भेटावयास गेला. चवजापूरच्या आचदलशाही अमलाखाली असलेल्या गोव्यािी 
म क्तता करण्यासाठी पोत सगीजािंी मदत चमळचवण्यासाठी म्हिून चथमय्याने ही लाबंिी सफर केली होती. 



           

गोव्यावर पूवी चवजयनगरिी सत्ता होती. परंत  नंतर ते अहमदनगर येथील चनजामशाही अमलाखाली 
जाऊन चनजामशाहीिी शकले झाल्यावर चवजापूरच्या आचदलशाहाने त्याच्यावर ताबा चमळचवला होता. 
चवजापूरिा स ल्तान य स फ आचदलशाहा िाळीस वर्ष े राज्य केल्यावर न कताि मरि पावला होता. 
त्याच्यानंतर चवजापूरच्या गादीवर आलेला स ल्तान इस्माइल आचदलशाहा हा व्यसनी आचि मचतमंद 
चनर्ाल्याने राज्यकारभार चढला पडला होता. ती सचंध साधून मोक्यािे चठकािी असलेले गोव ेआिखी 
क िीतरी रे्ईल म्हिून महत्वाकाकं्षी चथमय्या ते पोत सगीजाचं्या मदतीने रे्ऊ पहात होता. पि त्या मागेही 
त्यािा स्वाथी हेतू होता. गोव ेत्याला चवजयनगरला जोडायिे नव्हते, तर तेथे त्याला स्वतःिे स्वतंत्र राज्य 
स्थापायिे होते. 

 
इ. स. १५०५ साली चथमय्या आचि दों िास्ट्न्सश्क  द आल्मदैा या दोर्ािंी होनावर येथे भेट झाली, 

तेव्हा त्यानी अरबी सम द्रातून म सलमानािी हकालपट्टी करण्याच्या एका योजनेवर खल केला होता. परंत  
आल्मदैा आपल्या कारकीदीिी म दत सपंल्यावर पोत सगालला परतल्याने उपय सक्त योजना ग लदस्तात 
पडली होती. चतिी कायसवाही करून गोव्यािी म क्तता करावी यास्तव चथमय्या आफाँस द आल्ब केकस  याच्या 
भेटीस लाल सम द्रात गेला होता. असे सागंतात की, चथमय्याच्या गोवा म क्तीच्या योजनेला गोव्यातील प्रहद  
प ढाऱ्यािंाही पाप्रठबा होता. म सलमानी अमलाखाली गोव्यातंील प्रहदंूिा भयंकर छळ झाला होता. चवशरे्षतः 
प्रहदू चस्त्रया आचि म सलमान प रुर्ष याचं्या संकरापासून चनमाि झालेल्या ‘नायटे’ या नावाच्या म सलमानािा 
उपद्रव प्रहदूना प ष्ट्कळि होत होता. 

 
नायटे हे लोक िागंले दयावदीं होते. म सलमानी राजवटीत ते िािेचगरीवर उपजीचवका करीत 

असत. कारवारच्या चकनाऱ्यावरील होनावर आचि भटकळ ही दोन्ही बंदरे त्यािंी आश्रयस्थाने होती. तेथून 
चवजयनगरच्या व्यापारी जहाजावंर हल्ल ेकरून ती ते ल टीत. या हल्ल्यामं ळे चवजयनगरच्या व्यापाऱ्यािंी 
प ष्ट्कळि न कसानी होऊ लागली. चवशरे्षतः अरबस्थानातून चवजयनगरच्या बंदरात येिाऱ्या र्ोड्याचं्या 
आयातीवर नायट्याचं्या हल्ल्यािंा प्रचतकूल पचरिाम होऊ लागला. या हल्ल्याना आळा र्ालण्यासाठी 
चवजयनगरिा सम्राट कृष्ट्िदेव राय याने त्याचं्या चवरुद्ध मोहीम स रू केली. चवजयनगरच्या नौदलाने 
भटकळ आचि होनावर बंदरातून नायट्यािंी हकालपट्टी केली. परंत  गोव े आचदलशाही अमलाखाली 
असल्याने बरेिसे नायटे इकडे येऊन चवजयनगरच्या नौकाना उपद्रव देऊ लागले. त्यािंा नायनाट करिे 
हाही गोवा रे्ण्यामागील चथमय्यािा हेतू होता. 

 
चथमय्या आचि आल्ब केकस  या दोर्ािंी म लाखत सोकोत्रा बेटावर झाली. आपली योजना चथमय्याने 

आल्ब केकस ला सादर केली. या बैठकीला आल्ब केकस िा चिटिीस ‘गाश्पार क रैया’ हा उपस्ट्स्थत असल्याने 
त्याने चलहून ठेवलेला या बठैकीिा वृत्तातं नंतर उपलब्ध झाला. त्यातं आल्ब केकस  व चथमय्या याचं्यामधील 
संवाद चटपण्यात आलेला आहे. चथमय्याने आल्ब केकस ला चवचदत केले की, गोव्यातंील प्रहदूिा व तेथील 
व्यापाऱ्यािंा म सलमानाकडून छळ होत असल्याने त्यानी आपिाला गोव्यािी म क्तता र्डवनू आिण्यािी 
चवनंती केली आहे. 

 
आल्ब केकस ने चथमय्यािे म्हििे ऐकून रे्तले व गोव्यािी म क्तता र्डवनू आिण्यािे त्याला विन 

चदले. तो त्याला असेही म्हिाला की, गोवा रे्तल्यावर त्यािा कारभारी म्हिून त मिी नेमिकू केली 
जाईल. पि त्या म लाखतींच्या वळेीि त्याच्या डोक्यात वगेळेि चविार स रू झाले होते. पोत सगीज लोकािें 
तोपयंत क ठेि बस्तान बसले नव्हते. आपल्या पूवेकडील साम्राज्यासाठी त्याना क ठेतरी एक कायम 



           

स्वरुपािी राजधानी स्थापन करायिी होती. आल्ब केकस ने गोव े बचर्तले नव्हते. परंत  चथमय्याने त्यािे जे 
विसन बैठकीत केले, त्यावरून ते राजधानी स्थापन करण्यास योग्य आहे असे त्याला वाटले. परंत  
आल्ब केकस च्या डोक्यात स रू असलेल्या चविारिक्ािी चथमय्याला प सटही कल्पना झाली नाही. तो धरून 
िालत होता की, आगाचपच्छा नसलेल्या पोत सगीज लोकाना गोव्यािे महत्त्व म ळीि कळिार नाही. तो मनात 
माडें रचित होता की, आल्ब केकस ने गोव े रे्तले की ते आपि त्याच्याकडून खंडिी भरण्याच्या अटीवर 
घ्यायिे. 

 
गोवा रे्ण्यािा आल्ब केकस िा बेत कायम झाला. त्याने आपल्या आरमारी अचधकाऱ्याना तळ मोडून 

नौका कोिीनच्या चदशनेे हाकारण्यािा ह कूम केला. चतकडे पोहोिल्यावर आिखी य द्धनौका आचि लष्ट्कर 
रे्ऊन गोव्याकडे प्रयाि करण्यािा त्यािा बेत होता. तदन सार त्याने कोिीनला पोहोिल्यावर य द्धसामग्री, 
नौका आचि लष्ट्करािी क मक रे्ऊनि गोव्याकडे क ि केले. 

 
चद. २८ फें ब्र वारी १५१० या चदवशी पोत सगीज आरमार गोवा बेटाच्या साम द्रध नीत उगवले, तेव्हा 

स्थाचनक रचहवाशी आचि चवजापूरिी चतथली चशबंदी ते परकी आरमार पाहून प रतीि स्ट्स्तचमत झाली. 
चवशरे्षतः चवजापूरच्या चशबंदीिी तर प रतीि गाळि झाली. कारि, परिक्ािी भीती नसल्याने चवजापूरच्या 
स ल्तानाने गोवा बेटावर सैन्य चवशरे्ष ठेवले नव्हते. स भेदार य स फ ग गी याच्या हाताखाली अवरे् २०० सैचनक 
होते. त्या मठूभर सैन्यासह तो शत्रूशी म काबला करू शकत नव्हता. 

 
आल्ब केकस ने गोवा बेटातं सैन्य उतरचवले. स भेदार य स फ ग गी पळून गेला. पि त्याच्या 

हाताखालच्या सैन्याने मात्र शत्रूिा नेटाने प्रचतकार केला. परंत  आल्ब केकस च्या ताज्या दमाच्या पोत सगीज 
चशपायासंमोर त्यािा चनभाव न लागल्याने त्याने अखेर शरिागती पत्करली. 

 
गोवा बेटातंील प्रहदू प ढाऱ्याचं्या संमतीनेि चथमय्याने पोत सगीजाना गोवा रे्ण्यास प्रवृत्त केले 

असल्याने त्यानी पोत सगीज सैचनकािें िागंले स्वागत केले. प्रहद  प ढाऱ्यानी आल्ब केकस च्या सामोरा जाऊन 
गोवा शहरािी चकल्ली त्याच्या हवाली करून त्यािे अभय माचगतले. त्याने त्याना अभय देऊन साचंगतले की, 
त म्हाला आता क िीि त्रास देिार नाही. मात्र त .ही चवजापूरच्या बादशहास जो कर भरत होता तो मात्र 
चनयचमतपिे पोत सगीजाना भरा आचि कायद्यािे पालन करा. 

 
आल्ब केकस च्या हातास मोठी लूट लागली. हत्ती, र्ोडे, धान्यािी कोठारे वगैरे. गोवा बंदरात सोळा 

परकी नौका नागंर टाकून होत्या. त्याही त्याने जप्त केल्या. नंतर विन चदल्याप्रमािे गोव्याच्या ठािेदार 
म्हिून त्याने चथमय्यािी नेमिूक केली. 

 
दोन मचहने चनर्नू गेले. आल्ब केकस ने गोवा बेटातं पोत सगीज राजवट बसचवण्यास प्रारंभ केला. 

अकस्मात एके चदवशी बातमी आली की, चवजापूरिे सैन्य गोवा बेटाच्या चदशनेे दौडत येत आहे. ही बातमी 
गोवा शहरात पसरताि म सलमान नागचरकाना िेव आला. त्याति एका काझीला आल्ब केकस ने देहान्त 
प्रायचित चदल्याने ते चबथरले होते. काझीिा ग न्हा काय तर तो आपल्या धमसबाधंवाना चििन धमािी दीक्षा 
रे्ऊ नका असा उपदेश करीत होता. ते आल्ब केकस च्या कानी गेल्याने त्यािे चपत्त खवळून त्याने काझीस 
देहान्त प्रायचित्तािी सजा चदली होती. 

 



           

चवजापूरिे सैन्य गोवा बेटाच्या हद्दीवर येताि गोवा शहरातील म सलमानानी पोत सगीजाचंवरुद्ध बंड 
प कारले. त्यािंा बंदोबस्त करावा की आचदलशहाच्या सैन्यास थोपून धराव े हे पोत सगीज सेनाचधकाऱ्याना 
कळेना. त्यािंी प रतीि ते्रधाचतरपीट उडाली. त्या दरम्यान चवजापूरच्या सैन्यािा लोंढा गोवा शहरात 
र् सला होता, पोत सगीज सैचनकानी त्या सैन्यािा प्रचतकार न करता जीव बिावण्यासाठी बंदरात नागंरून 
टाकलेल्या आपल्या नौका गाठल्या. मात्र जाता जाता त्यानी काही श्रीमतं म सलमानाना व त्याचं्या चस्त्रयाना 
आचि म लाना पकडून आपिाबरोबर नेले. काही म सलमानाना त्यानी कंठस्नानही र्ातले. 

 
गोव्याच्या खाडीतून नौका स रचक्षतपिे बाहेर काढण्यास आल्ब केकस ला फार सायास पडले. 

आचदलशहािे आरमार पोत सगीज नौकाचं्या पाठलागास चनर्ाले होते. एक मोठी नौका नदीच्या म खात 
टाकून पोत सगीज नावाडी पळ काढण्यािी तयारी करीत होते. परंत  आल्ब केकस ने ती नौका महत्प्रयासाने नदी 
बाहेर काढली. तरीही चवजापूरच्या सैन्याशी झालेल्या हातर्ाईच्या लढाईत त्यािा दों आंतोचनय  द नोरोन्य 
या नावािा भािा प्रािाचंतक जखमी झाला. ती हानी फार मोठी होती. कारि हा शातं स्वभावािा तरूि 
सवससामान्य पोत सगीज सैचनकामंध्ये अत्यतं लोकचप्रय होता. ज्यावळी आफाँस द आल्ब केकस  आचि त्यािें 
तापट स्वभावािे अचधकारी याचं्यामध्ये शास्ट्ब्दक िकमक उडे, तेव्हा दों आंतोचनय  द नोरोन्य मध्ये पडून 
आफाँस द आल्ब केकस  व त्यािें अचधकारी यानंा शातं करण्यािे काम उत्कृष्टपिे पार पाडी. तरीही एका 
कारिावरून आल्ब केकस िे खलाशी बंडास प्रवृत्त झाले. त्यािे असे झाले : आल्ब केकस ने गोवा बेटातून मार्ार 
रे्तली तेव्हा त्याने पकडून ओलीस ठेवलेल्या स ंदर म सलमान चस्त्रयावंर त्याच्या सहकाऱ्यािंी वाकडी नजर 
वळली. त्याचं्यापैकी दोर्ानी एके रात्री अंधारािी सचंध साधून त्यािंा चवनयभगं करण्यािा प्रयत्न केला. 
आल्ब केकस ला जेव्हा हे कळले, तेव्हा त्याने त्या दोर्ा अचधकाऱ्याना कडक चशक्षा केली. त्याम ळे पोत सगीज 
नावाडी बंडास प्रवृत्त झाले. परंत  ते बंड मोडून काढण्यात आल्ब केकस  यशस्वी झाला. 

 
चवजापूरच्या सैन्याने पोत सगीजाना गोवा बेटातून हाकलून लावनू आचदलशहािी राजवट तेथे चफरून 

प्रस्थाचपत केली. परंत  हा पराभव सहन करून गप्प बसण्यास आल्ब केकस  तयार नव्हता. गोवा बटे चफरून 
काबीज केल्याखेरीज आपल्या राजास तोंड दाखचवण्यािी त्यािी तयारी नव्हती. म्हिून कान्नानोरला 
परतल्यावर गोव्यावर फेर हल्ला करण्यािी जोरदार तयारी त्याने केली. 

 
चद. ३ अक्टोबर १५१० रोजी आल्ब केकस  २८ नौका आचि १७०० सैचनक रे्ऊन गोवा चफरून 

रे्ण्याच्या मोचहमेवर कान्नानोरहून चनर्ाला. होनावर येथे त्याने थोडा म क्काम केला. कारि त्यािा सहकारी 
चथमय्या हा त्यािी होनावर बदंरात मागसप्रतीक्षा करीत राचहला होता. 

 
एके चदवशी आल्ब केकस  चथमय्याने त्याच्यासाठी आयोचजत केलेल्या मेजवानीस आपल्या काही 

सहकाऱ्यासंह उपस्ट्स्थत राचहला असता, सम द्रात अकस्मात वादळािा प्राद भाव झाला. सतत तीन 
चदवसपयंत आल्ब केकस  आचि त्यािे सहकारी होनावर बदंरात अडकून पडले. आपल्या आरमारास आपि 
म कतो की काय अशी भीती त्याना वाटली. परंत  ते प्रािावर आलेले संकट बोटावर चनभावले. वादळात दोन 
नौका आचि तीस मािसे ब डाली. त्यात आल्ब केकस िा एक चिटिीस होता. 

 
आचदलशहा रायिूरच्या दो आबातं चवजयनगरच्या सैन्याशी य द्धातं ग ंतला होता. तरीही त्याने 

गोव्याच्या रक्षिािी कडेकोट तयारी केली होती. ८००० सैन्य डोळयातं तेल र्ालून जागता पहारा करीत 
होते. सम द्र चकनाऱ्यावर आचि खाडीत ज्या चठकािी सैन्य उतरचवता येिे शक्य होते तेथे भरभक्कम तटबंध्या 



           

उभारून तोफा आचि बंद कधारी सैन्य ठेवण्यात आले होते. फक्त गोदीच्या बाजूने तेवढी तटबंदी बळकट 
नव्हती. कारि त्या बाजूने हल्ला होईल असे लष्ट्करी तज्ञाना वाटले नव्हते. द दैंवािी गोष्ट म्हिजे 
आल्ब केकस ने तीि कमक वत फळी हेरून हल्ल्यासाठी तेथे सैन्य उतरचवले. 

 
चद. २५ नवबंर १५१० या चदवशी लढाईस तोंड फ टले. आचदलशाही सैन्याने पोत सगीज आक्मकािंा 

कसून प्रचतकार केला. परंत  पोत सगीज नौसैचनकानी तो प्रचतकार मोडून काढून गोवा बेटात प्रवशे केला. 
तरीही आचदलशाही सैन्य लढति होते. सतत तीन चदवसपयंत शहरात रिध माळी िालली, अखेर 
हातर्ाईच्या लढाईत आचदलशाही सैन्यािा पोत सगीज सौचनकासंमोर चनभाव लागला नाही. त्याला 
शरिागती पत्करावी लागली. तीन चदवसपयंत अहोरात्र य द्ध िालू राचहल्याने शहरात पे्रतािंा खि आचि 
रक्तािा सडा पडला होता. आल्ब केकस ने प्रहदू नागचरकाचं्या वाटेस न जाण्यािी ताकीद आपल्या सैचनकाना 
चदली होती. त्यानी त्या आजे्ञिे कसोशीने पालन केले. मात्र म सलमानािंी त्यानी गय केली नाही. त्यानी 
त्यािंी भयंकर कत्तल केली. एका पत्रात आल्ब केकस ने स्वतःि कबलू केले आहे की. ६००० म सलमान त्या 
तीन चदवसात ठार झाले. पोत सगीजाकंडील अवरे् ४० ठार आचि २०० जखमी झाले. 

 
गोवा रे्तल्यावर स मारे एक आठवड्याच्या आत आल्ब केकस ने गोवा बटेात शातंता प्रस्ताचपत केली. 

तो जसा शूर होता, तसाि धोरिीही होता, त्याला प रेसे माहीत होते की, गोवा बटेातंील रचहवाश्यािें पे्रम 
संपादन केल्याखेरीज आपिाला स खाने राज्य करता येिार नाही. म्हिनू त्याने द्वाही चफरवनू जाहीर केले 
की, सवस लोकाना धार्दमक स्वातंत्र्य राहील. मात्र प्रहद मधील सतीिी िाल त्याने त्वरीत बंद केली. तेवढी 
एक गोष्ट वगळता प्रहदूच्या धार्दमक िालीरीतीत त्याने ढवळाढवळ केली नाही. त्याने गोव्यातील ग्राम 
संस्थाही िालू ठेवल्या (त्या अजून चटकून आहेत). 

 
तसे पाचहले तर ‘रुमी’ लोकािंा उपद्रव वगळता गोव्यातील प्रहदू िालीरीती आचदलशाही 

राजवटीत स रचक्षत होत्या. तरीही प्रहदू लोकानी नव्या पोत सगीज सत्ताधाऱ्यािें िागंले स्वागत केले. परंत  
पोत सगीजानी अजून आपले खायिे दातं बाहेर काढले नव्हते. पोत सगीजानी जेव्हा आपले अस्सल रूप धारि 
केले, तेव्हा गोव्यातील प्रहदूिी आगीतून फोफाट्यातं सापडल्यासारखी गत झाली. 

 
आल्ब केकस ने प्रहदूना धार्दमक स्वातंत्र्य चदले होते. परंत  लवकरि त्याने चतसवाडीतील सप्त 

कोटीर्श्रािे मंचदर पाडून त्यािे जागी एक ििस बाचंधले. त्यािबरोबर त्याने स्थाचनक चस्त्रयािें आपल्या 
सैचनकाशंी सक्तीने चववाह लावनू देण्यास प्रारंभ केला. तत्पूवी त्याने ओलीस ठेवलेल्या म सलमान चस्त्रयािें 
व लढाईत ठार झालेल्या म सलमान सैचनकाचं्या चवधवािें चववाह आपल्या सैचनकाशंी लावनू चदले होते. जीत 
आचि जेते याचं्यामध्ये समन्वय साधण्याच्या ध्येयवादास अन सरून त्याने हा उपक्म स रू केला होता. परंत  
गोवा बेटातील प्रहदूना तो मानविे शक्य नव्हते. त्याना आपल्या भचवतव्यािी प्रित्ता वाटू लागली. 
आचदलशाही राजवटीत गोव्यात ग लामािंा व्यापार िालू होता, असा प रावा उपलब्ध नाही. परंत  
पोत सगीजानी मात्र तो स रू केल्यािा प रावा आढळतो. तसेि गोवा बटेातंील श्रीमंत लोकाकंडूनही त्यानी 
भरमसाट कर वसूल करण्यास प्रारंभ केला. 

 
गोवा रे्तल्यावर आल्ब केकस ने आपल्या राजास ख र्ष करण्यासाठी तीन लक्ष रुपये त्याच्या 

भाडंाराकडे पाठवनू चदले.  



           

३. पोर्तुगीजाचें आिखी प्रसरि 
 
गोव्यािा स भेदार म्हिून चथमय्यािी नेमिूक करण्यािे विन आल्ब केकस ने त्याला आधीि चदले 

होते. त्या विनास तो जागला. त्याने चथमय्यािी गोव्यािा स भेदार म्हिून नेमिूक केली. तत्पूवी चथमय्यािा 
महादेवराव या नावािा एक सरदार तीन हजार सैन्यासह पोत सगीजाना येऊन चमळाला होता. तो 
पोत सगीजाबंरोबर आचदलशाही सैन्याशी लढला होता व म सलमानाचं्या हत्याकाडंातही तो सामील झाला 
होता. चथमय्याने त्याला उदात्त प्रहदू परंपरेला काळीमा फासिाऱ्या ह्या अर्ोरी कृत्यापासून परावृत्त केले 
नाही म्हिून गोवा बेटातील प्रहदू लोकाचं्या चतरस्करास तो पात्र ठरला. प्रहदूच्या ह्या भावनेिी धूतस 
आल्ब केकस ला कल्पना झाल्याने त्याने चथमय्यािी गोव्याच्या ठािेदारपदावरून त्वरीत उिलबागंडी करून 
त्यािे जागी होनावरच्या राजािा भािा मल्हारराव यािी ठािेदार म्हिनू नेमिकू केली. 

 
ज्य आंव द बाररुश (Juao de Barros) हा पोत सगीज इचतहासकार म्हितो की, चथमय्यािी जात 

कचनष्ठ असल्याने त्याच्या अमलाखाली राहण्यास गोव्यातील प्रहदू नाख र्ष असल्यािे पाहून आल्ब केकस ने 
त्यािी ठािेदार पदावरून उिलबागंडी केली. 

 
मल्हारराव ठािेदार म्हिून गोव्यात फार चदवस राहू शकला नाही. तो गोव्यात असताना त्यािा 

मावळा होनावरिा राजा मरि पावल्याने त्याला त्वरीत चतकडे जाव ेलागले. होनावर राज्यातील वारसा 
हक्कान सार राजा चनप चत्रक मरि पावला तर त्यािा भािा प्रसहासनावर येत होता. या प्रथेस अन सरून 
होनावरिे राजप्रसहासन मल्हाररावास प्राप्त झाले. मल्हारराव चनर्नू गेल्यावर चथमय्याला गोव्यात क िी 
चविारीनासा झाला. ते त्याच्या मनाला लागल्याने तो आपल्या क ट ंबातील मािसाना रे्ऊन चवजयनगरला 
परतला. पि तेथेही त्याच्या वाईटावर असलेले लोक होते. त्याचं्यापैकी क िीतरी त्याला चवर्ष प्रयोग करून 
ठार मारले. तो मेल्यावर त्यािी बायकाम ले चनराधार बनली. ती चफरून पोत सगीजाचं्या आश्रयास गोव्यास 
परतली. नंतर त्यानी इकडे चििन धमािी दीक्षा रे्तली. 

 
गोव्यात पोत सगीज अमल स्ट्स्थरस्थावर झाल्यावर आफाँस द आल्ब केकस  आपले आरमार रे्ऊन 

मलाक्काकडे रवाना झाला. इ. स. १५१५ पयंत तो त्या भागात होता. इकडे त्याच्या गैरहजेरीिी संधी साधून 
आचदलशहाने गोवा बेट रे्ण्यासाठी फौलादखान या नावाच्या सरदारास सैन्य देऊन रवाना केले. त्याने 
भािस्तरी मागे चतसवाडी बटेात चशरून तेथील कॅप्टन रुचद्रचगश रेबले याला ठार केले. परंत  स्थाचनक 
लोकािें सहकायस त्याला न चमळाल्याने तो गोवा बेट रे्ण्यािा प्रयत्न सोडून मार्ारा परतला. 

 
फौलादखानास अपयश आल्यािे पाहून आचदलशहाने रसूलखान या नावाच्या सरदाराकडे गोवा 

बेट रे्ण्यािी कामचगरी स प तस केली. परंत  फौलादखानािे आचि रसूलखानािे वैमनस्य असल्याने 
फौलादखानाने त्याच्या कामात चवघ्ने आिली. ह्या स दंोपस ंदीत फौलादखानािा पराभव करण्यासाठी 
रस लखानाने पोत सगीजािंी मदत रे्ऊन त्याला कैद केले. परंत  नंतर त्याने तो उपकार चवसरून जाऊन 
पोत सगीजाना गोवा बटे सोडून जाण्यािी ताकीद केली. 

 
गोवा बटेातील पोत सगीज चशबंदीत ११०० सैचनक होते. त्याचं्यापकैी ४५० पोत सगीज असून उरलेले 

एतदे्दशीय होते. ठाण्यात अन्नािी बेगमीही भरपूर नव्हती. त्यावरून काही पोत सगीज सैचनकाना वाटले की, 



           

आचदलशाही सैन्यासमोर आपला चनभाव लागिे कठीि आहे. यास्तव आपला जीव बिावण्यासाठी साठ 
पोत सगीज सैचनक शत्रलूा जाऊन चमळाले. 

 
आपलेि सैचनक शत्रलूा सामील झालेले पाहून पोत सगीज चशबंदीच्या कमाडंरिे आचि त्याच्या 

हाताखालच्या अचधकाऱ्यािें नैतीक धैयस खिले. शत्रूला शरि जाव ेकी काय याचवर्षयी त्याचं्यामध्ये खल 
स रू झाला. शरिागती पत्करावी या मतािे जे अचधकारी होते, त्यािंा म्होरक्या दों फेनांद म्हिून होता. 
एका म सलमान चवधवशेी त्याने चववाह केला होता. पोत सगालात असता तो ग ंड म्हिनू ओळखला जात होता. 
आचदलशाही सरदार रसूलखान याचं्याशी संपकस  साधून गोवा बेट त्याच्या हवाली करण्यािी बोलिी 
करिाऱ्या पोत सगीज अचधकाऱ्यािें नेतृत्व दों. फेनांद याच्याकडे होते. परंत  हा कट ऐनवळेी उर्डकीस 
आल्याने गोवा चवर्श्ासर्ाताने रे्ण्यािा रसूलखानािा डाव उधळला गेला. 

 
गोव्यात वरील र्डामोडी र्डत होत्या, तेव्हा आफाँस द आल्ब केकस  मलाक्काहून कोचिनकडे मार्ार 

परतत होता. कोचिनला येऊन दाखल झाल्यावर त्याला गोव्यातील र्डामोडींिी इत्थंभतू हकीकत 
कळली. त्याने यस्ट्त्कंचितही चवलंब न लावता १८०० सैचनकािंी क मक गोव्यास धाडली. सैन्यापाशी जी 
शस्त्रसामग्री होती तीत पोत सगालहून आलेल्या नवीन प्रकारच्या प्रभावी बंद कािंा अंतभाव होत होता. हे सैन्य 
ऐन वळेी गोव्यास येऊन दाखल झाल्याने गोवा बेट पोत सगीजाचं्या ताब्यात राहू शकले. नंतर काही चदवसानी 
आल्ब केकस िेही गोव्यास आगमन झाले. 

 
आल्ब ककस ने आपल्या हाताशी असलेल्या मूठभऱ सैन्यासह चवजापूरच्या प्रिंड फौजेशी जे दोन हात 

केले, ते पोत सगालच्या सागरोत्तर साम्राज्याच्या इचतहासािे एक तेजस्वी पान म्हिून समजले जाते. हे य द्ध 
जर आल्ब केकस  हरला असता तर पोत सगीजाना गोवा बेटातूंन िंबूगबाळे आवरून पळ काढावा लागला 
असता. 

 
कोचिनहून आलेल्या ताज्या दमाच्या पोत सगीज सैन्यासमोर चवजापूरिा सरदार रसूलखान यािा 

चनभाव न लागल्याने त्याला अपयश पत्करून भािस्तरी मागे मार्ार घ्यावी लागली. 
 
इ. स. १५१३ सालच्या फेब्र वारीत आफाँस द आल्ब केकस  आपल्या आरमारासह लाल सम द्राकडे 

चनर्ाला. एडन आचि जेद्दा ही दोन्ही शहरे काबीज करिे हा त्याच्या प्रयािामागील मनोदय होता. परंत  तो 
सफल होऊ शकला नाही. मात्र इरािच्या बादशहाशी राजनैचतक संबधं जोडण्यात आल्ब केकस  यशस्वी 
झाला. 

 
इ. स. १५१५ सालच्या नवबरं मचहन्यात आल्ब केकस ला वाटू लागले की आपला अतं समीप आला 

आहे. ती जािीव होताि त्याने प्रहद स्थानला परतण्यािे ठरचवले. परंत  प्रहद स्थानच्या वाटेवर असता त्याला 
चनरोप चमळला की प्रहद स्थानिा कॅप्टन जनरल म्हिून लोप  सोअचरश (Lopo Soares) यािी नेमिकू झाली 
आहे. त्या बातमीने त्याला फार वाईट वाटले. कारि त्यािे अनेक संकल्प अपूिस राचहले होते. त्याला दीव 
बेट घ्यायिे होते व अरबस्तानातं आिखी ठािी स्थापन करायिी होती. परंत  राजाजे्ञप्रमािे त्याला आता 
मायदेशास परतिे भाग होते. तरीही आपली व्यथा व्यक्त करून त्याने चद. ६ चडसेंबर १५१५ रोजी राजास 
उदे्दशून एक हृदयस्पशीं पत्र चलचहले. परंत  ते पत्र पोत सगालला पोहोिण्यापूवींि चद. १६ चडसेंबर १५१५ रोजी 
त्यािें चनधन झाले. मृत्य समयी त्यािे वय ६२ वर्षािे होते. परंत  त्याला गोव्यािे दशसन घ्यायिे होते. त्यािी 



           

ही इच्छा सफल होऊ शकली नाही. त्यािी नौका गोव्याच्या चकनाऱ्यास लागण्यापूवी तो मरि पावला. 
त्यािे दफन गोव्यात करण्यात आले; परंत  त्यािे अवशरे्ष या ना त्या कारिानंी पोत सगालला नेण्यािे तब्बल 
पन्नास वर्षपेयंत राहून गेले. अखेर या प्रकरिी पोपला हस्तके्षप करावा लागला. एका खास आजे्ञन सार 
त्याने हे अवशरे्ष चद. ६ एचप्रल १५६६ रोजी पोत सगालला नेण्यािी व्यवस्था केली. 

 
आल्ब केकस  अचववाचहत होता. परंत  एक चनग्रो रक्षा त्याने बाळगली होती. चतच्यापासून त्याला एक 

अनौरस म लगा झाला. बह तेक सवस पोत सगीज नावाड्यापं्रमािे तो क् र आचि चनदसय होता. परंत  त्याला 
न्यायािी िाड होती. त्याच्या र्रािे दार सगळयाना ख ले होते. क िीही याव ेआचि आपले गाऱ्हािे त्याच्या 
कानावर र्ालाव.े म सलमानािा तो कट्टर शत्र होता. परंत  त्याना त्याने न्याय नाकारला नाही. एकदा दोन 
पोत गीज नावाड्यानी एका म सलमान व्यापाऱ्याकडे िोरी केला असता ता कागाळी आल्ब केकस कडे आली, 
तेव्हा त्याने त्या दोर्ा ग न्हेगाराना कठोर सजा चदली. त्याच्या न्याय चप्रयतेम ळे गोव्यािे प्रहदू त्यािे िाहते 
बनले होते. तो चनधन पावल्यािी बातमी कळताि ते हळहळले. 

 
आल्ब केकस ने पोत सगालच्या राजास एक हृदयस्पशी पत्र चलचहल्यािा उल्लेख वर आलाि आहे. ते पत्र 

चमळताि राजाने आपला ह कूम रद्द करून लोप  द सोआचरश याला मार्ार बोलचवल व आपल्या नेमि कीिी 
म दत वाढवील, यािी आल्ब केकस ला खात्री वाटत होती. पत्रात आपि प्रहद स्थानात काय काय केले आचि 
आपिास आिखी काय काय करायिे आहे त्यािा तपशील त्याने चलचहला होता. खरे तर त्याच्या 
चहतशत्रनूी त्याच्या चवरूद्ध राजािे कान फ ं कल्याने त्याने त्याला मार्ारा बोलचवले होते. परंत  त्यािे पत्र 
वािताक्षिी राजािा त्याच्या चवर्षयीिा प्रचतकूल ग्रह दूर झाला व त्याने त्याच्या नेमि कीिी म दत 
वाढचवण्यािे ठरचवले. परंत  तत्पूवीि त्याच्या शोिनीय चनधनािी वाता पोत सगालला जाऊन थडकली. 

 
आफाँस द आल्ब ककस  यािे जागी प्रहद स्थानिा गव्हनसर म्हिून आलेला लोपू द सोआचरश हा बरोबर 

मोठे आरमार रे्ऊन आला होता. त्यात १५ य द्धनौका आचि १५०० सैचनक होते. तसा तो प्रहद स्थानला 
नवीन नव्हता. इ. स. १५०४ साली तो प्रहद स्थानात एक आरमारी काचफला रे्ऊन आला होता व अनेक 
लढायात भाग रे्ऊन त्याने मद समकी गाजचवली होती. आफाँस द आल्ब केकस िा वारसदार म्हिून त्यािी 
नेमिूक झाली, त्याला त्यािी ही पात्रता कारिीभतू ठरली होती. त्याने प्रहद स्थानला आल्या आल्या 
श्रीलंकेिी मोहीम काढून इ. स. १५१८ च्या सप्टेंबर मचहन्यात कोलंबो शहर रे्तले. तेथे एक चकल्ला 
बाधंण्यासाठी तो त्यािा पाया र्ालतो आहे, तोि त्याच्या नेमि कीिी म दत संपून त्याला पोत सगालला 
परताव ेलागले. 

 
लोप  द सोआचरश याचं्यानंतर चदयोग  लोचपश द चसकँरा (Diogo Lopes de Siquera) यािंी 

प्रहद स्थानिा गव्हनसर म्हिनू नेमिूक झाली. चद. ८ सप्टेंबर १५१८ या चदवशी तो गोव्यास येऊन पोहोिला. 
त्यािी म दत तीन वर्षांिी होती व या कालावधीत दीव रे्ऊन तेथे एक चकल्ला बाधंण्यािा त्याला हूकूम झाला 
होता. परंत  दीव त्याला रे्ता आले नाही. अखेर तीन वर्षांिी कारकीदस सपंल्यावर त्याला मार्ारा परताव े
लागले. 

 
इ. स. १५२१ च्या सप्टेंबर मचहन्यात द आतस द चमनेचझरा (Duarte de Menezes) हा चसकैरानंतर 

प्रहद स्थानिा गव्हनसर म्हिून आला. तो गोव्यात इ. स. १५२३ अखेरपयंत होता. परंत  त्याला सागंण्यात 
आलेली एकही कामचगरी तो पार पाडू शकला नाही. त्यािे एक प्रम ख कारि हे की, प्रहद स्थानात येिारे 



           

बह तेक सवस मोठे पोत सगीज अचधकारी आता पैशाच्या मागे लागत असल्याने त्याना सागंण्यात येिाऱ्या 
महत्त्वाच्या कामचगऱ्याकंडे त्यािें द लसक्ष होऊ लागले होते. एकमेकाशंी भाडंि करिे आचि कोित्याही 
मागानी संपत्ती गोळा करिे, यातंि त्यािंी शस्ट्क्त आचि वळे खिस होत होता. त्याचं्या चवर्षयींच्या कागाळया 
पोत सगालिा नवीन राजा दों ज्य आव चतसरा याच्या कानावर गेल्या तेव्हा त्याने प्रहद स्थानातील पोत सगीज 
अचधकाऱ्यामंध्ये माजलेला हा भ्रष्टािार चनपटून काढण्यासाठी व्हाश्क  द गामा याला प्रहद स्थानिा चतसरा 
स्ट्व्हसेरेइ म्हिून गोव्यास पाठचवले. इ. स. १५२४ सालच्या सप्टेंबर मचहन्यात तो गोव्यास येऊन दाखल 
झाला. अचधकार स ते्र हाती रे्तल्यावर तो राज्यकारभारात माजलेली र्ाि चनपटून काढण्याच्या कामास 
लागला. लािंल िपतीला आळा र्ालून कामि कार अचधकाऱ्यांना वठिीवर आििे हे त्यािे पचहले काम 
होते. 

 
व्हाश्क  द गामाने गोव्यात जहाजे बाधंण्यािी गोदी स रु केली. गरीब लोकासंाठी स रु करण्यात 

आलेल्या रुग्िालयािंा ऐतखाऊ आचि आळशी पोत सगीज लोक फायदा रे्त होते, म्हिून ती त्याने बदंि 
करून टाकली. मलबारच्या चकनाऱ्यावरील पोत सगीज वसाहतीत तर व्हाश्क  द गामाच्या आगमनाने 
हलकल्लोळि माजला. चतकडे गोव्यापेक्षा अचधक बचेशस्तपिा बोकाळला होता. व्हाश्क  द गामािी वक्दृष्टी 
आपिाकडे वळिार म्हिून चतकडिे भ्रष्ट पोत सगीज लोक भयभीत झाल्याने त्यािंी पळापळ स रु झाली. 
त्याचं्यापैकी काही जिानी सत्ताधाऱ्याकंडे नोकऱ्या धरल्या. 

 
व्हाश्क  द गामाला प्रहद स्थानातील पोत सगीज वसाहतीत चशस्त आचि स व्यवस्था प्रस्थाचपत करण्यािे 

संपूिस अचधकार बहाल करण्यात आले असल्याने त्याच्या वरवटं्याखाली बरेि लोक चिरडले गेले. परंत  
गामािे काम पूिस होण्यापूवीि त्यािे चनधन झाल्याने ते अधसवट राचहले. त्याच्या शत्रूनी स टकेिा र्श्ास 
सोडला. तो इ. स. १५२४ च्या नाताळात वयाच्या िौसष्टाव्या वर्षी मरि पावला. 

 
व्हाश्क  द गामाच्या नंतर प्रहद स्थानिा गव्हनसर म्हिून आलेला दों एचरक द चमनोझश (Dom 

Henrique de Menezes) हा चशपायी गडी असून वयाने अवर्ा पंिेिाळीस वर्षांिा होता. त्याला य द्धािी 
ख मख मी असल्याने मलबार प्रातंातील सत्ताधाऱ्यािंी क रापत काढून त्याने मलबार य द्ध ओढवनू रे्तले. ते 
पोत सगीजाना फार महागात पडले. ते य द्ध िालू असतानाि दों एचरक द चमनेचझश कान्नानूर येथे मरि 
पावला. 

 
द चमनेचझश याच्या नंतर नून  द क न्य (Nuno de Cunha) याला प्रहद स्थानिा गव्हनसर म्हिनू 

पाठचवण्यात आले. तो चद. २४ अक्टोबर १५२९ रोजी गोव्यास येऊन दाखल झाला व २५ नवबंरला त्याने 
अचधकार ग्रहि केले. त्याच्या कारचकदींिा म ख्य चवशरे्ष म्हिजे पोत सगीज प्रहद स्थानच्या गव्हनसराना गोवा ते 
मलबार अशी जी येंजा करावी लागत होती ती बंद करून त्याने पोत सगीज प्रहद स्थानिी राजधानी गोव्याला 
कायम केली. 

 
नून  द क न्य याला पोत सगीज प्रहद स्थानिी राजधानी कायम करण्यापलीकडे दीव रे्ण्यािाही ह कूम 

झाला होता. त्या ह क माप्रमािे त्याने दीवच्या चदशनेे आरमारी हालिाली स रू करताि ग जरातच्या 
स लतानाशी त्यािा संर्र्षस उडाला. या संर्र्षािी पार्श्सभचूम अशी : 

 



           

इ. स. १५२६ साली बाबर प्रहद स्थानिा एकमेव स्वामी बनला. प्रसधपासून बंगालच्या 
उपसागरापयंतिा चवस्तीिस प्रदेश त्याच्या अचधपत्याखाली आला खरा, परंत  ग जरात आचि दख्खन त्याच्या 
अमला बाहेर होती. ती काबीज करण्यापूवीि इ. स. १५३० साली त्यािे चनधन झाले. त्यािा प त्र ह माय न हा 
महत्वाकाकं्षी असल्याने त्याने वरील दोन्ही प्रदेश आपल्या अमलाखाली आिण्यासाठी लष्ट्करी मोहीम स रू 
केली. इ. स. १५३५ च्या स मारास ह माय न आचि ग जरातिा स ल्तान या दोर्ाचं्या सैन्यामध्ये ‘मंदसर’िी 
लढाई झाली. तीत ग जरातच्या स ल्तानािा पराभव झाल्याने मोगली आक्मिाला तोंड देण्यासाठी त्याला 
पोत सगीजाकंडे मदतीिा संदभस लावावा लागला. परंत  पोत सगीज त्याला फ कािी मदत देण्यास तयार नव्हते. 
त्याना दीव येथे नाचवक तळ स्थापण्यासाठी जागा हवी होती. संकटात सापडलेल्या ग जरातच्या स ल्तानाला 
पोत सगीजािंी अट मान्य करण्यापलीकडे द सरा इलाज उरला नाही. तत्पूवी इ. स. १५३४ साली त्याने 
पोत सगीजाना वसई बटे देऊन टाकले होते. 

 
ग जरातिा स ल्तान बहाद रशहा - याच्या मदतीस नून  द क न्य हा आपले आरमार रे्ऊन दीवला 

चनर्ाला. परंत  ह माय नने तत्पूवीि ग जरातमधून मार्ार रे्तली होती. ते पाहून बहाद रशहाने स टकेिा र्श्ास 
सोडला. पोत सगीजाकंडून प्रत्यक्ष मदत होण्यापूवींि ह माय नने मार्ार रे्तल्याने पोत सगीजानंा दीव येथे 
नाचवक तळ देण्यािे बधंन आपिावर उरले नाही, अशी त्यािी समजूत झाली. परंत  नून  द क न्य याने 
कराराप्रमािे तळासाठी जागा चदलीि पाचहजे असा हट्ट बहाद रशहाकडे धरला. त्यािे क न्यािी मागिी 
फेटाळून तर लावलीि, पि दीव खाली करण्यािी त्याच्याकडे मागिी केली. त्याला क न्याने अथात नकार 
चदला. 

 
बहाद रशहास पोत सगीजचवरोध परवडण्यासारखा नव्हता. ह माय न ग जरातेत परत आला तर 

पोत सगीजाकंडे त्याला मदतीसाठी हात पसरावा लागिार होता. म्हिून त्याने दीवच्या आरमारी तळािा प्रश्न 
सामोपिाराने चमटचवण्यासाठी न नू द क न्याकडे वाटार्ाटीिा प्रस्ताव धाडला. क न्याने बहाद रशहाच्या 
सूिनेस रुकार चदला व म लाखत जचमनीवर व्हावी असे बहाद रशहाने स िचवले. पि ती सूिना क न्यास 
पसंत पडली नाही. बहाद रशहा दगलबाजीने आपिास कैद करील अशी त्याला भीती वाटली. त्याने 
बहाद रशहास कळचवले की वाटार्ाटी पोत सगीज आरमाराच्या ध्वज नौकेवर व्हाव्या. 

 
नून  द क न्यािी सूिना मान्य करून बहाद रशहा त्याला भेटण्यासाठी त्याच्या ध्वजनौकेवर 

िढतानाि त्याला अपर्ात होऊन पाण्यात पडून तो ब डून मेला. अथात हे म्हििे पोत सगीजािें. त्याच्या 
चवरूद्ध म सलमानानी पोत सगीजावंर आरोप केला की त्यानी बहाद रशहास दगलबाजीने पकडण्यािा प्रयत्न 
केला असता त्या झटापटीत तो चनसटून सम द्रात पडून मेला. ही र्टना चद. १३ फेब्र वारी १५३७ रोजी 
र्डली. 

 
बहाद रशहा इचजप्तिा स ल्तान स लेमान यािा दोस्त होता. तो पोत सगीजाकंडून मारला गेल्यािी 

बातमी कळताि आपल्या चमत्राच्या मृत्यूिा सूड उगचवण्यासाठी त्याने दीवला एक प्रिंड आरमार धाडले. 
इ. स. १५३८ च्या अक्टोबर मचहन्यात त की आरमाराने दीविी कोंडी केली. परंत  पोत सगीजाचं्या मदतीला 
दचक्षिेकडून वीस य द्धनौकािंा एक आरमारी काचफला येत असल्यािी बातमी त की आरमाराच्या 
दयासारंगाला कळताि त्या आरमाराच्या भयाने त्याने दीविी कोंडी उठवनू मार्ार रे्तली. या र्डामोडी 
िालू असतानाि नून  द क न्य याच्या कारकीदीिी म दत संपल्याने त्याला पोत सगालला मार्ारा परताव े
लागले. त्यािा वारसदार ‘गार्दसया द नोरोन्य’ हा प्रख्यात आफाँस द आल्ब केकस िा भािा असून त्याला 



           

स्ट्व्हसेरेइिा चकताब करण्यात आला होता. त्यािे वैर्षम्य नून  द क न्य याला वाटले. तो परतीच्या प्रवासात 
आजारी पडून वाटेति मरि पावला. 

 
आफाँस द आल्ब केकस ने आपल्या मायभमूीसाठी प्रहद स्थानात मोठा पराक्म करून देखील त्याला 

पोत सगालच्या राजाने स्ट्व्हसेरेइिा चकताब चदला नव्हता. ते त्याच्या मनात राचहल्याने त्याने अल्ब केकस िा भािा 
गार्दसया द नोरोन्य याला तो ह द्दा देऊन आल्ब केकस वर झालेल्या अन्यायािे पचरमाजसन केले. 

 
गार्दसया द नोरोन्य व ग जरातिा स ल्तान या दोर्ामध्ये दीवच्या प्रश्नाबाबत १५३९ च्या मािस 

मचहन्यात तह होऊन तो प्रश्न चमटला. दीविा चकल्ला व दीव शहर यांच्यामध्ये एक प्रभत उभारावी व दीव 
बंदरािी एक तृचतयाशं जकात पोत सगीजाना स ल्तानाने द्यावी असे ठरले. 

 
चवजापूरिा स ल्तान य सूफ आचदलशहा व पोत सगीज याचं्या मधला संर्र्षस िालूि होता. त्याने इ. स. 

१५१६ व १५२० या दोन साली गोवा बटे रे्ण्यािे दोन जोरदार अयशस्वी प्रयत्न केले. शवेटच्या य द्धात तर 
त्याला साष्ट आचि बादेंश हे दोन प्रातं गमवाव ेलागले. 

 
इ. स. १५३३ साली य स फ आचदलशहा मरि पावला. त्याच्यामागे त्यािे दोन म लगे मल्लू अथवा 

चमयालखान आचि इब्राचहम या दोर्ामध्ये गादीसाठी भाडंिे स रू झाली. इब्राचहमने मल्लू चवरूद्ध पोत सगीजािंी 
मदत रे्तली. त्या यादवी य द्धात इब्राचहमिा जय झाला. त्याने पोत सगीजािंी मदत रे्तल्याने त्यािा मोबदला 
त्याला द्यावा लागला. साष्ट आचि बादेंश हे दोन्ही प्रातं त्याला एका करारान्वये पोत सगीजाना कायमिे द्याव े
लागले. परंत  नंतर त्याला उपरती झाली व पोत सगीजािंी क रापत काढून बोरी आचि रायत र या चठकािी 
झालेल्या लढाईत गमावलेले दोन्ही प्रातं त्याने पोत सगीजािंा पराभव करून परत चमळचवले. 

 
इ. स. १५३९ साली गोवा शहरात पटकीच्या साथीच्या प्राद भाव झाला. ती साथ तब्बल िार मचहने 

िालू राचहली व चतने ७०० मािसािंा बळी रे्तला. साथीच्या आजाराबरोबर पोत सगीज ‘चफदाल्ग’ लोकाचं्या 
दंगामस्तीिा उपद्रवही गोवा शहराच्या नागचरकाना आचि शासकीय अचधकाऱ्याना सहन करावा लागला. हे 
लोक अमीर उमराव र्राण्यातून आले असल्याने त्याना शासन करण्यािा अचधकार पोत सगीज अचधकाऱ्याना 
नव्हता. त्याचं्या ग न्ह्यांिा न्यायचनवाडा केवळ पोत सगालिा राजाि तेवढा करू शके. 

 
इ. स. १५४० साली गोंसालू व्हाज द कौचतन्य  या नावाच्या एका बदमाश चफदाल्गाने त रंुग फोडून 

िाळीस कैद्यासंह पलायन केले. तो आपल्या साथीदारासंह सरहद्द ओलाडूंन आचदलशहास जाऊन 
चमळाला व त्याच्या सैन्यात भरती होऊन आपल्या देशबाधंवाशंी लढला. थोडक्यात सागंायिे म्हिजे गोवा 
बेटात बदमाश लोकानी अशी अंदाध ंदी माजचवली होती. त्याचं्या ग ंडचगरीिी रसभचरत विसने इटाचलयन 
प्रवासी ‘मान िी’ याच्या ‘स्तोचरया द मोगोर’ या गं्रथात वािावयास चमळतात. 

 
तथाचप गोवा बटेात जरी अदंाध ंदी माजली असली, तरी इतरत्र पोत सगीजािंी आगेकूि िालूि 

होती. गव्हनसर न्यून  द क न्य याने ग जरातच्या स ल्तानाशी य द्ध करून दीव बेटावर आपले पाय र्ट्ट रोवल्यािे 
वर आलेि आहे. त्याि स मारास त्याने ग जरातच्या स ल्तानाकडून ठािे, तारापूर, बादं्रा, माहीम म ंबई बटे 
काबीज केले होते. इ. स. १५३४ साली गोव्यात चबशपिी गादी स्थापन करण्यात आली. 

 



           

१५४२ साली सा.ं फास्ट्न्सश्क  द शास्ट्व्हएरिे गोव्यात आगमन होऊन धमांतराच्या कायास िालना 
चमळाली. पोप पॉल चतसरा यािा प्रचतचनधी म्हिून शास्ट्व्हएरिी नेमिूक झाली होती. इ. स. १५३९ साली 
ग जरातिा स ल्तान व पोत सगीज याचं्याध्ये तह होऊन दीविा प्रश्न चमटला होता. परंत  या तहाने ग जरातिा 
स ल्तान आचि पोत सगीज हे दोरे्ही समाधानी नव्हते. दोर्ानाही य द्धािी ख मख मी होती. पोत सगीजाना सबधं 
दीव बेट आपल्या ताब्यात हव े होते. म्हिनू त्यानी दीविा चकल्ला व दीव शहर याचं्यामध्ये उभारण्यात 
आलेली प्रभत पाडून स ल्तानािी क रापत काढली. या आक्मिाम ळे स ल्तान प्रक्ष ब्ध झाला व त्याने 
पोत सगीजावंर हल्ला करण्यािा ह कूम आपल्या सैन्यास चदला. 

 
इ. स. १५४५ साली दों ज्य आव द काश्त्र ू (Dom juao de Castra) हा गव्हनसर म्हिून आला. 

ग जरातच्या स ल्तानािे सैन्य दीवला वढेा र्ालून बसले होते. त्या सैन्याशी म काबला करण्यािे काम दों 
ज्य आव द काश्त्रलूा कराव ेलागले. त्याने गोव्यातून सैन्य नेऊन लढाईिे नेतृत्व स्वतः पत्करले. लढाई 
बरेि चदवस िालली. त्यात स ल्तानाच्या फौजेिा पराभव झाला. ३००० सैचनक ठार होऊन ६०० कैद झाले. 
ठार झालेल्यात स ल्तानाच्या सैन्यािा सेनापती सरदार रमझान रुमी खान हा होता. 

 
दों ज्य आद द काश्त्रूने ग जरातच्या स ल्तानािा पराभव केल्याने पोत सगालात त्यािी फार वाहवा 

झाली. त्याने केलेल्या पराक्मािे पाचरतोचर्षक म्हिून पोत सगालच्या राजाने त्याला स्ट्व्हसेरेइिी बढती देऊन 
त्यािी कारकीदस आिखी तीन वर्षानी वाढचवली. परंत  दों ज्य आव द काश्त्रूच्या नचशबात स्ट्व्हसेरेइिा 
अचधकार उपभोगण्यािे नव्हते. पोत सगालच्या राजाकडून त्याला शाबासकीिे पत्र आले, तेव्हा तो ज्वराने 
आजारी होता. त्यातून तो बरा झाला नाही. इ. स. १५४८ च्या जून मचहन्यात त्यािे चनधन झाले. दों ज्य आव 
द काश्त्रू हा शवेटिा मोठा स्ट्व्हसेरेइ. त्याच्या मतृ्य नंतर आचशया खंडातील पोत सगीज सते्तला उतरती कळा 
लागली. 

 
इ. स. १५६५ साली दचक्षि प्रहद स्थानातील म सलमानी स ल्तानाचं्या संय क्त फौजा व चवजयनगरिे 

सैन्य यािंी ताचलकोट येथे र्नर्ोर लढाई होऊन तीत चवजयनगरच्या सैन्यािा पराभव झाला. त्या 
पराभवािा अचनष्ट पचरिाम पोत सगीजाना भोगावा लागला. कारि, चवजयनगरशी व्यापार करून त्यानी 
आपला देश समृद्ध केला होता. चवजयनगरिे साम्राज्य रसातळास गेल्याने पोत सगालिा प्रहद स्थानातील 
व्यापार ब डून ते गरीब झाले. 

 
इ. स. १५५८ साली स्ट्व्हसेरेइ ‘कोंस्ताचंतन द ब्रागासं’ याने दमि रे्ऊन तेथे एक चकल्ला बाचंधला. 

याि स मारास महाकवी ल ईज द कामाँइश यािे गोव्यात वास्तव्य होते. त्याने पोत सगीज अचधकाऱ्याचं्या 
अंदाध ंदीवर सडकून टीका केल्याने ते त्याच्यावर क्ोधाचवष्ट झाले व त्यानी त्याला गोव्यातून हद्दपार केले. 
तत्पूवी थोडे चदवस अगोदर गोव्यात म द्रि कलेिे आगमन झाले होते. इ. स. १५५७ साली सा.ं िासं्ट्न्सश्क  द 
शास्ट्व्हएर याने चििन धमािा प्रसार करण्यासाठी एक प्रश्नावली तयार करून ती छापून प्रचसद्ध केली. 
प्रहद स्थानात छापण्यात आलेले ते पचहले प स्तक होय. 
  



           

४. धमांर्राचा धतमाकूळ 
 
इ. स. १५६० साली गोवा बेटातं ‘इंचिचझशन’ अथवा धमस समीक्षि संस्थेिी स्थापना झाली. 

पोत सगीजाचं्या अंमलाखाली असलेल्या प्रदेशातंील चबगर चििन रचहवाश्याना त्याचं्या धमाप्रमािे वागू न देिे 
व नवचििन लोक त्याचं्या ज न्या प्रहदूधमातील िालीरीतींिे आिरि करीत असल्यास त्याना कडक शासन 
करिे. हा इंचिचझशनच्या स्थापने मागील उदे्दश होता. परंत  हे ढोबळ धोरि डावलून इंचिचझशनने गोव्यात 
आचि ठािे चजल्ह्यातील पोत सगीज वसाहतीत जो ध माकूळ र्ातला त्याला इचतहासात तोड नाही. 
इंचिचझशनमध्ये काम करिाऱ्या चभक्षूनी केवळ प्रहद िा आचि प्रहदू िालीरीतींिे आिरि करिाऱ्या 
नवचििनािाि छळ केला असे नव्हे; तर त्याचं्या चवर्षय वासनेला बळी पडण्यास नकार देिाऱ्या नवचििन 
चस्त्रयानंा देखील जाळून मारण्यािी चशक्षा देण्यास त्यानी कमी केले नाही. धमाच्या नावाखाली त्यानी 
धाकधपटशा दाखवनू लोकाना ल टून अलोट संपत्ती गोळा केली. 

 
इ .स १५६७ साली साष्टी प्रातंािा स भेदार चदयोग  रुचद्रचगश याने एका रात्रीत त्या प्रातंातील २८० 

प्रहदू मंचदरे पाडण्यािा चवक्म केला. प्रहदूिी ही मंचदरे आचि मचशदी कलाक सरीच्या दृष्टीने अत्यंत स ंदर 
होती. ती जेस ईट पाद्र्ाचं्या डोळयात ख पसली. प्रहदू मंचदरे पाडून लोकािें सक्तीने धमांतर र्डवनू 
आिण्यािी ही मोहीम पोत सगीजाचं्या अमलाखालच्या चतसवाडी, बादेंश आचि साष्ट प्रातंात स रू होताि 
तेथील प्रहदू लोकामंध्ये भयकंर र्बराट माजला. आपल्या धमािे आचि देवािें रक्षि करण्यासाठी त्यानी 
नजीकच्या आचदलशाही प्रदेशातं मोठ्ा प्रमािात स्थलातंर केले. काही प्रहदूना आपले भरले संसार आचि 
शतेी भाती सोडून पळ काढवनेा. ते कठीि पचरस्ट्स्थतीतही मागे राचहले. परंत  चमशनऱ्यानी त्याचं्यावर इतके 
कडक चनबंध लादले की त्याना अखेर आपल्या गावािंा त्याग करावा लागला. 

 
इ. स. १६१३ साली स्ट्व्हसेरेइ दों. डोरोचनम  द आझावदे  याने फतवा काढला की इचंिचझशने नेमनू 

चदलेल्या वळेात प्रहदूना आपली लग्नकाये पार पाडिे अशक्य झाल्यास त्यानी ती गावाबाहेर जाऊन पार 
पाडावी. त्याचं्या हातून जर या चनबधंािंी पायमल्ली झाली, तर त्याना १००० अश्रफींिा दंड भरावा लागेल. 
या रकमेपैकी एक तृचतयाशं रक्कम ग न्ह्यािी खबर देिाऱ्या चफत राला चमळत होती, तर उरलेली 
इंचिचझशनच्या पोतडीत जात होती. इंचिचझशनमध्ये काम करिाऱ्या पाद्र्ािंी संक्ातं प्रथम प्रहदू देवावंर 
आचि प्रहदू मचंदरावर आली. तो एक मानसशास्त्रीय प्रयोग होता. प्रहदू मचंदरे पाडून प्रहदूिे देव उचकरड्यावर 
फेकून चदले तरी, ते आपले काहीि वाकडे करू शकत नाहीत, हे प्रहदूच्या मनावर प्रबबवनू त्याना चििन 
धमस स्वीकारावयास लाविे हा तो उदे्दश होता. काही प्रहदूना चमशनरी या कृप्तीिा प्रयोग करून आपल्या 
कळपात ओढू शकले. परंत  प ष्ट्कळशा प्रहदूनी आपल्या र्रादारािंा त्याग केला. पि जे गाव सोडण्यास 
तयार झाले नाहीत त्यानी आपल्या धमाच्या रक्षिासाठी चमशनरी व त्यानंा मदत करिारे पोत सगीज लष्ट्कर 
यािंा प्रािपिाने प्रचतकार केला. असे एक रोमहर्षसक प्रकरि साष्टी प्रातंातील क कळळी या गावी र्डले. 

 
इ. स. १५६८ साली पाद्र्ािंा एक ताडंा आचि पोत सगीज लष्ट्कर साष्टी प्रातंातील गाव े बाटवीत 

मडगाव शहरात र् सले. त्याबरोबर प्रहदूमध्ये र्बराट माजून पळापळ स रु झाली. दामोदर हा मडगावच्या 
प्रहदूिा क लदेव. त्याला रे्ऊन प्रहदू लोक आचदलशाही प्रदेशातंील जाबंावली गावी गेले. तेथील 
नदीचकनाऱ्यावरील झाडीत त्यानी त्याला लपवनू ठेवले. जे प्रहदू मडगावी मागे राचहले त्याचं्यावर 
धमांतरािी संक्ातं आली. मडगाव बाटचवल्यावर चवजयी पाद्र्ानी आपला मोिा दचक्षिेकडे नावलेी, 
चसरली, दाडेंवाडी, वगैरे गावाकंडे वळचवला. गायी मारून त्यानी त्यािें मासं प्रहदूच्या तोंडात कोंबले व त्या 



           

गावातंील प्रहदू मचंदरे भ्रष्ट केली. एकही प्रहदू त्यानंी त्या गावातून और्षधाला ठेवला नाही. सक्तीच्या 
धमांतरािी ती वाता क कळळी, वरेोडा, वगैरे गावात विव्यासारखी पसरून सवसत्र भीतीिे वातावरि चनमाि 
झाले. परंत  त्या गावातील मराठे हे कडव ेयोदे्ध असल्याने पाद्र्ाचं्या आक्मिाला तोंड चदल्याखेरीज शस्त्र 
खाली ठेवायिे नाही, असा पि करून ते आगामी संकटास तोंड देण्यास चसद्ध झाले. शस्त्रास्त्रािंी 
जमवाजमव स रु झाली. लोहारािें भाते अहोरात्र काम करू लागले, ऐरिीवर र्िािे आर्ात होऊ लागले. 
भाले, तलवारी, बाि, तोड्याचं्या बंद का यािंा ढीग पडू लागला. तरिे ताठे आचि म्हातारे कोतारे प रुर्ष 
देखील शसे्त्र वापरण्यािा सराव करू लागले. क कळळीच्या मराठ्ाचं्या मदतीला आचदलशाही प्रदेशातंील 
त्यािें भाऊबंद आचि सगेसोयरेही आले. हा हा म्हिता दोन अडीि हजार मराठे तळहातावर चशर रे्ऊन 
पाद्र्ाचं्या आक्मिाला तोंड देऊन धमस रक्षिाथस सज्ज झाले. त्याचं्या टेहेळिी पथकानी िौक्या पहारे 
बसचवले. क कळळीच्या प्रहदूनी प्रचतकारािी तयारी केली आहे, हे चमशनरी व त्यािें पाचठराखे पोत सगीज 
सेनाचधकारी याना त्याचं्या हस्तकाकंडून कळत होते. परंत  त्यानी मार्ार न रे्ता क कल्लीच्या चदशनेे कूि 
केले. ते क कल्ली गावात एकदम चशरले नाहीत. त्यानी गावाबाहेर आपली छाविी ठोकली. प्रहदू मंडळीने 
त्याना आपल्या गचनमी काव्यािा चहसका दाखचवण्यािे ठरचवले. त्यानी रात्रीच्या अधंारािा फायदा रे्ऊन 
पोत सगीजाचं्या छाविीवर िोरटे हल्ले करण्यािा सपाटा स रू केला. त्यानी बऱ्याि पोत सगीज सैचनकाना 
कंठस्नान र्ालून त्यािंी हत्यारे आचि दारूगोळा हस्तगत केला. पोत सगीजानंा क कळळीकर प्रहदू सैन्याच्या 
ताकतीिा अंदाज लागेना. त्यानी डावपेि लढचवण्यास प्रारंभ केला. क कल्लीिी छाविी मोडून त्यानी 
पारोडे, केपे, क डिडे वगैरे गावाकडे आपला मोहरा वळचवला. परंत  ही गाव ेसोंधेच्या राजाच्या राज्यात 
मोडत असल्याने सोंध्याच्या सैन्याने त्याना अटकाव केला. त्याम ळे त्याना मार्ार घ्यावी लागली. परंत  
क कळळीकर प्रहदूना ते चवसरले नाहीत. 

 
िार पािं वर्ष े अचनचित स्ट्स्थतीत चनर्ून गेली. पोत सगीजानी आपला नाद सोडलेला नाही हे 

क कळळीकर प्रहदू जािून असल्याने गाफील नव्हते. पोत सगीजािंी आचि पाद्र्ािंी धाड आपल्यावर आल्या 
वािंून राहािार नाहीत यािी त्याना प रेप र कल्पना होती. अकस्मात् इ. १५७५ साली पोत सगीज सैचनक 
क कल्ली गावाला लागनू असलेल्या असोळिे गावच्या साळ नदीच्या चकनाऱ्यावर गोळा झाल्यािी बातमी 
आली. क कल्लीकरानी त्याचं्यावर िाल करण्यािे ठरचवले. परंत  द सरी बातमी आली की, पोत सगीज सैन्य 
आचि पाद्रीत साळ नदी ओलाडूंन असोळिे गावात चशरले आहेत व त्यानी बाटाबाटीस प्रारंभ केला आहे. ते 
कळताि क कल्लीकर प्रहदू वळे न दवडता पोत सगीजावंर िालून गेले. उभय पक्षामंध्ये लढाईस तोंड फ टले. 
पोत सगीज सैन्य मोठ्ा तयारीने आले होते. चशवाय त्यािंी शसे्त्र आध चनक असल्याने क कल्लीकराना मार्ार 
घ्यावी लागली. ते पाहताि पाद्र्ाना िेव आला. ‘ज्य चलयान श’ या नावािा एक पाद्री काही पोत सगाज 
सैचनकाना रे्ऊन प ढे सरसावला. त्याने असोळिे गावातील वतेाळाच्या मंचदराकडे िाल करून त्याला आग 
लावनू चदली. क कल्लीकरानी ते पाचहले. परंत  त्यावळेी त्याना काहीि करता आले नाही. मात्र रात्रीच्यावळेी 
येऊन त्यानी पाद्री ज्य चलयान श याला त्याच्या इतर साथीदार पाद्र्ासंह ठार केले. 

 
क कल्लीकर प्रहदू पोत सगीजाना असोळिे गावातून ह सकून लाव ूशकले नाहीत. त्याना मार्ार घ्यावी 

लागली. 
 
प्रहदूिा पराभव झाल्याने पाद्र्ाना आचि पोत सगीज सैन्याला िेव आला. त्यानी असोळिे गाव तर 

बाटचवलेि; पि त्याच्या आजूबाजूच्या गावातील प्रहदूिेही धमांतर र्डवनू आिले. काही प्रहदू पळून गेले. 
जाताना ते आपली देवदैवतेही बरोबर रे्ण्यास चवसरले नाहीत. 



           

क कल्ली हा प्रहदूिा शवेटिा बालेचकल्ला. तो पडला की अख्खा साष्ट प्रांत चिस्तीधमसमय होिार 
होता. पोत सगीज सैन्याने प्रहदूच्या त्या शवेटच्या बालेचकल्ल्यावर हल्ला करण्यािी जोरदार तयारी स रू केली. 
क कल्लीकर प्रहद ना पोत सगीजाचं्या हालिालीच्या चबत्तंबातम्या त्याचं्या ग प्तहेराकडून कळत होत्या. पोत सगीज 
हल्ल्यािी तयारी करीत असल्यािी बातमी कळताि ते अस्वस्थ झाले. परंत  त्यानी धीर सोडला नाही, की 
गावही खाली केले नाही. तथाचप, पोत सगीजाचं्या हल्ल्यात पराभव झाल्यास त्याचं्या हातून आपल्या 
देवदैवतािंी चवटंबना होऊ नये म्हिून आपली क ळावी देवी शातंाद गा चहिी मतूी फातपें गावी नेऊन चतकडे 
चतिी स्थापना करण्यािी दक्षता रे्तली. देवी बरोबरि चतिा प जारीवगस आचि सेवक वगसही फातपेला 
पाठचवण्यात आला. त्या दरम्यान पोत सगीज सैन्याच्या आचि क कल्लीकराचं्या िकमकी झडति होत्या 
पोत सगीज सैन्य क कल्लीवर मोठा आचि शवेटिा हल्ला करण्यािी वाट पहात होते. 

 
इ. स. १५८२ साली कॅप्टन चफगेरेदो या नावािा पोत सगीज अचधकारी तहािा प्रस्ताव रे्ऊन 

क कल्लीकराकंडे आला. ते एकूि पाि जि होते आचि चनःशस्त्र होते. कॅप्टन चफगेरेदला मोडकी तोडकी 
कोकिी भार्षा अवगत होती. आपल्या लार्वी बोलण्याने क कल्लीकर प्रहदू प ढाऱ्यािी मने काबीज करण्यात 
तो यशस्वी झाला. तो म्हिाला की, आम्ही त मच्या वाटेस जात नाही आचि त म्हीही आमच्या वाटेस जाऊ 
नका. दोर्ानी ग ण्या गोप्रवदाने राहू या. क कल्लीकर प्रहदू प ढारी चफगेरेदच्या मायावीपिाला फसले. ते 
म्हिाले की, त मच्याशी आम्ही शजेार धमाने वागण्यास तयार आहो. 

 
त्या चदवशी बोलिी तेवढ्यावरि संपली. प ढिी बोलिी असोळिेच्या कोटांत व्हावी असे ठरले. कॅ. 

चफगेरेदो क कल्लीकर प्रहदू प ढाऱ्यािंा चनरोप रे्ऊन चनर्ून गेला. 
 
ठरलेल्या चदवशी क कल्लीकर प्रहदूिे सोळा प ढारी पोत सगीजाशंी सलोख्याच्या प ढील वाटार्ाटी 

करण्याकरता असोळिेला गेले. पोत सगीजाकंडून दगाफटा होईल यािी त्यानी कल्पना केली नव्हती. परंत  
त्यानी असोळिेच्या कोटातं प्रवशे करण्यािाि अवकाश, कोटािा दरवाजा एकदम बंद झाला. आपिास 
चवर्श्ासर्ाताने पकडण्यासाठी कॅ. चफगेरेदने कोटांत बोलवनू रे्तले यािी त्या द दैवी प ढाऱ्याना कल्पना 
झाली. परंत  आता काहीि करता येण्यासारखे नव्हते. ते पोत सगीजाचं्या तावडीत आयतेि सापडले होते. 
इतक्यात काळू नाइक या नावािा प ढारी पोत सगीज सैचनकािें कडे तोडून कोटाच्या तटािे चदशनेे 
तीरासारखा धावला. हा हा ंम्हिता तो तटावर िढून गेला व तटाखालून वाहिाऱ्या साळनदीत उडी टाकून 
अदृश्य झाला. पोत सगीज सैचनकानी काळू नायकािे धाडस पाहून चदग्मूढ होऊन तोंडात बोटे र्ातली. काळू 
नायकाच्या मागे त्याच्या सोबत्याना पोत सगीजानी हालहाल करून ठार मारले. 

 
काळू नायकािे साळनदीतून पोहत जाऊन जमीन गाठंली. त्याने क कल्लीला जाऊन असोळिेच्या 

कोटातं र्डलेला प्रसंग आपल्या भाऊबंदाना चवचदत केला, तेव्हा क कल्ली गावात हाहाःकार माजला. 
संतापािी एक प्रिंड लाट त्या बातमीने सवसत्र पसरली. पोत सगीजािंी ही दगलबाजी नवचििनानाही 
आवडली नाही. पोत सगीजािंा सूड रे्ण्यासाठी तेही आपल्या पूवाश्रमीच्या प्रहदू भाऊबंदाना सामील झाले. 
त्या दरम्यान पाद्री आचि पोत सगीज लष्ट्कराधीकारी क कल्लीमध्ये प्रवशे करण्यािी तयारी करीत होते. 
क कल्लीच्या प्रहद  प ढाऱ्यािंा आपि काटा काढला असल्याने चनिायक प्रहदू आपिास संर्टीतपिे प्रचतकार 
करू शकिार नाहीत, अशी त्यािंी समजूत झाली होती. 

 



           

चद. ९ ज लै १५८३ रोजी पाद्र्ािंी त कडी आचि पोत सगीज सैन्य क कल्ली गावच्या हद्दीत चशरले. 
त्यानी चभवसा येथील महादेवािे मंचदर भ्रष्ट करून ‘असिी कट्टा’ येथील रामाच्या देवळा समोरील तलावात 
गायीच्या आतंड्या टाकून ते तीथस भ्रष्ट केले. नंतर दोन्ही मंचदराना त्यानी आग लावनू चदली. या 
अत्यािारािी वाता गावात पसरताि सवस लोक चमळेल ते हत्यार रे्ऊन आक्मकाचं्या प्रचतकारासाठी 
धावले. ‘झ ंजागाळ’ या नावािे चठकािी उभयपक्षातं त ंबळ लढाई झाली. तीत पोत सगीजाकंडील २०० ठार 
होऊन अनेक जखमी झाले. प्रहदूिे १५० ठार झाले. पोत सगीजानी मार्ार रे्ऊन पाजंरखि येथे तळ 
ठोकला. ‘झ ंजागाळ’ हे रि मदैान शतू्रच्या रक्ताने न्हावनू चनर्ाल्याने क कल्लीच्या इचतहासात अमर झाले. 

 
पोत सगीजानी पराभतू होऊन मार्ार रे्तली असली, तरी तो पराभव पत्करून ते स्वस्थ बसण्यास 

तयार नव्हते. क कल्लीकर आचि वरेडेकर देसायानी त्याचं्या तळावर िोरटे हल्ले िढवनू त्याना हैराि केले, 
तरी त्यानी पाजंरखि येथील तळ हलचवला नाही. ते क मकेिी वाट पाहात होते. ती क मक एकदािी आली 
आचि त्यानी क कल्लीवर प नः िाल केली. सवांसमोर ‘बेनूस’ या नावािा इटाचलयन चमशनरी जात होता. त्याने 
आपला मोहरा क कल्लीच्या देसायािंी क ळावी देवी शातंाद गा चहच्या ‘तळयेभाट’ येथील मंचदराकडे 
वळचवला. मंचदराच्या रक्षिाथस शकेडो प्रहदू सैचनक छातीिा कोट करून पोत सगीज आक्मकािंी मागस प्रचतक्षा 
करीत होते. पायर्ोळ झगा र्ातलेला ‘बेनूस’ समोर चदसताि एक क ऱ्हाड रे्तलेला प्रहदू सैचनक त्वरे्षाने प ढे 
सरसावला व त्याने बेनूसच्या मस्तकावर क ऱ्हाडीिा वार करून देवी शातंा द गेच्या मचंदरासमोरील प्रागंि 
त्याच्या रक्ताने चभजचवले. या प्रहदू सैचनकािे नाव यशवतं ऊफस  येसू नाईक असून तो ९५ वर्षांिा वृद्ध होता. 
केवळ धमस रक्षिािी वीरश्री अंगात संिारल्याने तो पाद्र्ािंा समािार रे्ण्यासाठी म्हिून आला होता. परंत  
‘बेनूसला’ ठार करून त्यािा आवशे उतरला नाही. त्याने आिखी दहा पधंरा आक्मकाना आपल्या क ऱ्हाडीने 
लोळचवले. 

 
‘शातंाद गा की जय’ ‘खंडेराय की जय’ अशा गजसना करीत प्रहदू सैन्य पोत सगीजावंर आचि 

चमशनऱ्यावंर त टून पडले. या ध मिक्ीत तेरा चमशनरी आचि अनेक पोत सगीज सैचनक ठार आचि जखमी 
झाले. प्रहदूिा जोर झाल्याने त्याना मार्ार घ्यावी लागली. वरील लढाई िालू होती, ते हा काही चमशनरी 
गावात चशरून प्रहदंूच्या र्रावंर गायीच्या मासंािें त कडे टाकीत प्रहडत होते. पोत सगीज सैन्य पळून गेल्यावर 
या चमशनऱ्याना प्रहदूनी ह डकून काढून त्याना चतठ्ावर नेऊन ठार केले. त्यािंी पे्रते त्यानीि भ्रष्ट केलेल्या 
असिी कट्टा येथील रामाच्या मंचदरा समोरच्या तीथात फेकून देण्यात आली. 

 
क कळळीच्या धमसय द्धात एकूि १७ चमशनरी ठार आले. ते ह तात्मे झाल्यािे पोपने नंतर एक 

आज्ञापत्र काढून जाहीर केले. त्याचं्या हौतात्म्यािा स्मृचतचदन आजही गोव्यातील चमशनरी दरवर्षी 
पाळतात. परंत  पोत सगीजाचं्या दगाबाजीला बळी पडलेले प्रहदू प ढारी मात्र चवस्मृतीच्या दरीत ल प्त झाले, 
दोन पराभव पत्करले. तरी पोत सगीज सैन्य आचि चमशनरी नाउमेद झाले नाहीत. ते आता प रते हट्टास पेटले 
होते. चद. १५ ज लै १५८३ या चदवशी ते मोठ्ा संख्येने क कल्लीवर चतसऱ्यादंा िालून आले. परंत  प्रहदू आता 
थकले होते. त्याना बाहेरून क मक येण्यािी आशा नव्हती. त्यानी क कल्लीिा कोट खाली करून आपल्या 
बायकाम लासंह आचदलशाही अमलाखालच्या बाल्ली महालात स्थलातंर केले. ते स्वस्थ बसले नाहीत. 
बाळळी महालातील जंगलािंा आचि टेकड्यािंा आश्रय रे्ऊन त्यानी पोत सगीजाशंी गचनमी य द्ध स रू केले. 

 
क कल्ली गाव ओस पडले. तेथील शतेे ओस पडली. पोत सगीज आक्मकानी नारळीच्या बागा ताब्यात 

रे्ऊन काही चदवस शाहाळयावंर ग जरािा केली. पि गाव े ओस पडल्याने गावात राहून काय फायदा 



           

होता? चनमसन ष्ट्य गावात वास्तव्य करण्यासही त्याना भीचत वाटत होती. अधून मधून क कल्लीकर देसाई 
अंधाऱ्या रात्री भ तासंारखे येऊन त्याचं्यावर छापे र्ालून पसार होत. त्या िोरट्या हल्ल्यानी ते हैराि झाले 
होते. त्यािें नैचतक धैयस खित िालले होते. 

 
क कल्लीिे धमसय द्ध तब्बल नऊ वर्ष े िालले. क कल्लीकर देसायानी ते रानावनािा आश्रय रे्ऊन 

लढचवले. 
 
क कल्ली ओस पडल्यािी बातमी पोत सगालला कळली तेव्हा तेथील राज्यकत्यांना शहािपि स िले. 

त्यानी ‘ज्य आंव द चसल्वा’ या नावाच्या एका ित र आचि चवद्वान अचधकाऱ्यास क कल्लीकर देसायाशंी 
समेटाच्या वाटार्ाटी करण्यासाठी गोव्यास पाठचवले. क कल्लीकर देसायाना ि िकारुन त्याना क कल्लीत 
येऊन राहाण्यास प्रवृत्त करिे ही त्यािी म ख्य कामचगरी होती. तो क कल्लीस येऊन दाखल झाला. त्याने 
पचहले काम कोिते केले असेल तर ते क कल्लीिा कोट पोत सगीज सैन्यास खाली करावयास लावनू 
चमशनऱ्याचं्या धमांतराच्या कायावर बंदी र्ालण्यािे. नंतर त्याने मध्यस्थ लोकानंा क कल्लीकर देसायाकंडे 
धाडून त्याना क कल्लीस येऊन राहाण्यास प्रवृत्त केले. परंत  पोत सगीजाचं्या दगलबाजीस प नः बळी पडण्यास 
देसाई मंडळी तयार नव्हती. तरीही त्यािें मन वळचवण्यािी चिकाटी द चसल्वाने सोडली नाही. 

 
चसल्वाच्या चिकाटीला यश आले. त्याच्या प्रामाचिकपिावर क कल्लीकर देसायािंा चवर्श्ास बसून ते 

क कल्लीला मार्ारा परतण्यास तयार झाले. परंत  तत्पूवी चसल्वािा आचि आपला एक लेखी करार व्हावा 
अशी सूिना त्यानी केली. ती चसल्वाने मान्य केली. क कल्लीत चमशनऱ्यानी धमांन्तर करायिे नाही; प्रहदूच्या 
आिार चविारावंर चनबंध लादायिे नाहीत, त्यािें धमसस्वातंत्र्य अबाचधत राखायिे; देसायािंी क ळावी देवी 
शातंाद गा चहच्या सेवकेऱ्याच्या जचमनी त्याना परत करिे; देवीच्या चदवाबत्तीसाठी सालीना दोन मि तेल 
देिे; श्रावि मचहन्यातील देवीिी रंगपूजा सरकारी खिाने बाधंिे; गावच्या शतेजचमनी ठराचवक कर 
आकारून देसाई गावकराखेंरीज आिखी क िाला न देिे; ह्या अटी मंडळीने द चसल्वाला सादर केल्या. त्या 
त्याने मान्य केल्या. नंतर लेखी करार झाला. त्यािे नाव काँप्रोचमस अथवा समझोता हे आहे. तो िारश े
वर्षािा ऐचतहाचसक दस्तऐवज अद्याप स रचक्षत आहे. 

 
इंचिचझशनच्या अचतरेकाच्या बातम्या पोत सगालला जाऊ लागल्याने पोत सगालिा राजा आचि त्यािे 

समंजस सल्लागार अस्वस्थ होत होते. इंचिचझशनच्या कारवायाना आळा र्ातला पाचहजे असे त्याना मनोमन 
वाटू लागले होते. तद्न सार पोत सगालच्या राजाने आपल्या स्ट्व्हसेरेइना इचंिचझशनला सब रीने वागण्यािा 
सल्ला देण्यािा ह कूम केला. 

 
इ. स. १६७९ साली दो पेद्र  द अल्मदै या नावािा नवीन स्ट्व्हसेरेई गोव्यात आला. त्याने प्रहदूवरील 

कडक चनबंध चढले केले. प्रहदूना तोपयंत चववाहचवधी गावाबाहेर पाडाव ेलागत होते. त्याने हे चवधी बचंदस्त 
र्रामंध्ये पार पाडण्यािी सवलत जाहीर केली. मात्र एक हत्यारी पहारेकरी दाराबाहेर ठेवला पाचहजे, अशी 
अट र्ातली. लग्न समारंभात होमहवनासारखे चवधी करायिे नाहीत, हा जो चनबधं होता त्यािे प्रहदूकडून 
पालन होते की नाही ते बर्ण्यािे काम ह्या पहारेकऱ्यािे होते. 

 
वरील चनबधंाचवरूद्ध तक्ार करून प्रहदूनी पोत सगालच्या राजास अजांवर अजस पाठचवण्यािा सपाटा 

स रू केला. त्याला यश येऊन पोत सगालच्या राजाने चद. ४ मािस १७०१ रोजी एका आज्ञापत्रान सार जाहीर 



           

केले की, प्रहदूना िार प्रभतीच्या आत होमहवनाचध चवधीन सार लग्ने लावण्यािी मभूा राहील. परंत  ही 
सवलत इंचिचझशनच्या चनयमाना बाधक होती म्हिून गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने पोत सगालच्या राजास तसे 
कळचवले. पोत सगालातं इचंिचझशनिा वरिश्मा असल्याने पोत सगालच्या राजास त्यािा चवरोध पत्करिे 
अशक्य होते. म्हिून त्याने चद. ४ मािस १७०१ िे आज्ञापत्र रद्दबातल ठरचवले. 

 
चद. ३ मािस १७१५ रोजी पोत सगालिा राजा दों ज्य आव याने इचंिचझशनच्या जािक चनबधंाबंाबत 

गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला चलचहले : ‘माझ्या राज्यातील प्रहदूना बंद र्रामंध्ये चववाहचवधी पार पाडण्यािी जी 
सवलत होती चतिा उपसगस कॅथचलकाना कसा होतो? इंचिचझशनकडून प्रहदूिा छळ होत आहे. त्याना 
त रंुगवासासारखी चशक्षा देण्यात येत असल्याने त्यानी मोठ्ा प्रमािात स्थलातंर स रू केले आहे. त्यािा 
अचनष्ट पचरिाम तेथील अथस व्यवस्थेवर होत आहे. गाविी गाव ेओस पडत आहेत, असे मला कळले आहे. 
तरी वस्त स्ट्स्थतीिा सचवस्तर अहवाल मला सादर करावा.’ स्ट्व्हसेरेइने राजास उत्तर धाडले की, 
इंचिचझशनकडून अचतरेक होत आहे, असे मला वाटत नाही. इचंिचझशनच्या दडपिास बळी पडून 
स्ट्व्हसेरेइने हे खोटे उत्तर धाडले, यातं शकंा नाही. 

 
पोत सगीजािंी अरेरावी आचि त्यािंी आक्मिे दख्खनमध्ये चबनचवरोध िालू होती का? असा प्रश्न 

उपस्ट्स्थत होिे स्वाभाचवकि आहे. त्याला उत्तर देता येईल की, दख्खनमधील देशी सत्ताधाऱ्यानी 
पोत सगीजानंा हाकलून लावण्यािा प्रयत्न केला होता. 

 
इ. स. १५५८ साली चवजापूरिा बादशहा द सरा अली आचदलशहा, अहमदनगरिा बादशाहा मूतसजा 

चनजामशहा व काचलकतिा राजा साम री या चतर्ानी एकत्र येऊन पोत सगीजािंा पाडाव करण्यािा एक 
प्रयत्न केला होता. अली आचदलशहाने गोव्यावर एक लक्ष सैन्यासह स्वारी केली होती, तर मूतसजा 
चनजामशहाने िौलवर सैन्य धाडले होते. मलबारातं साम रीने चतसरी आर्ाडी उर्डली होती. परंत  या 
चतर्ाहंी सत्ताधाऱ्यापंाशी पोत सगीजािंी कोंडी करू शकिारे बलाढ्य आरमार नसल्याने पोत सगीजाना 
प्रहद स्थानातून ह सकून लावण्यािे त्यािें प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. तरीही साम रीच्या सैन्याने 
‘िाले’ येथील पोत सगीज चशबदंीला शरिागती पत्करण्यास लावले. अली आचदलशहािी गोव्यावरील स्वारी 
फसली, तर मूतसजा चनजामशहािे सैन्य िौलिा पाडाव करू शकले नाही. त्याम ळे दोर्ानाही पोत सगीजाशंी 
तह करावा लागला. 

 
इ. स. १५७८ साली पोत सगालिा राजा दों. संबास्ट्स्तयाप आचफकेत ‘आल्कासेर द चकबीर’ नावाच्या 

लढाईत बपेत्ता झाला. त्यािे संपूिस सैन्य गारद झाले. तो आचववाचहत असल्याने पोत सगीज वारसाहक्काच्या 
कायद्यान सार त्यािी स्पेनिा राजा द सरा चफचलप याच्याकडे गेली. तो पोत सगीज राजर्राण्यातला नातू 
होता. त्याने इ. स. १५८० साली पोत सगाल स्पेनला जोडून टाकले. ते इ. स. १६४० पयंत तब्बल ६० वर्ष े
स्पॅचनश अमलाखाली होते. 

 
पोत सगालवर स्पेनिी राजवट आली तरी स्पेनिे राजे कडव ेकॅथचलक असल्याने त्यािंा गोव्यातील 

प्रहद चवर्षयीच्या धोरिात बदल झाला नाही. पोत सगालप्रमािेि स्पेन मध्येही इंचिचझनशिा प्रभाव होता. 
पोत सगालहून जे स्ट्व्हसेरेइ आचि बडे अचधकारी प्रहद स्थानात येत त्याना इचंिचझशनिे लागंलू िालन 
केल्याखेरीज आपले आसन चटकचवता येत नसे. आता त्याना कामही चवशरे्ष नव्हते. गोवा, दमि, दीव, 



           

वसई, िौल वगैरे बंदरािें रक्षि करिे व इंचिचझशनच्या आजे्ञन सार प्रहदूिा छळ करिे एवढेि काम त्याना 
आता उरले होते. 
  



           

५. उर्रर्ी कळा 
 
स्पेनिा राजा द सरा चफचलप याला वारसा हक्कान सार पोत सगालिे राजप्रसहासन प्राप्त झाले असले 

तरी त्याने दोन्ही देशाचं्या वसाहतींिा कारभार पृथकपिे िालचवला होता. पोत सगीज वसाहतींिा कारभार 
िालचवण्यासाठी त्याने स्पचॅनश अचधकारी न नेमता पोत सगीज अचधकारीि नेमले. फार कशाला, दोन्ही 
देशाचं्या वसाहतीमध्ये व्यापारािी देवाि रे्वाि करण्यास देखील त्याने मान्यता चदली नाही. त्याच्या या 
धोरिामागे कोिता उदे्दश होता ते शवेटपयंत स्पष्ट झाले नाही. मात्र डि लोकािें वसे्टइंडीजमध्ये प्राबल्य 
चनमाि झाले तेव्हा त्याने डिानंा चवरोध करण्यासाठी दोन्ही देशाचं्या आरमारािी व सैन्यािी संय क्त फळी 
चनमाि करण्यास संमती दशसचवली. 

 
सोळाव्या शतका अखेर पोत सगीज आरमाराला आव्हान देऊ शकिारी सागरी सत्ता प्रहदी 

महासागरात अन्य कोिती नव्हती. इ. स. १६०० साली इग्लंडिी ईस्ट इचंडया कंपनी स रू झाली. तद्नंतर 
तीन वर्षानी म्हिजे इ. स. १६०३ साली डि ईस्ट इंचडया कंपनीच्या आरमारी नौका प्रहदी महासागरातं 
संिार करू लागल्या. या दोन्ही देशाचं्या आरमाराना पोत सगीज आरमाराला तोंड देिे भाग पडले. तोपयंत 
पोत सगीज व्यापाऱ्यानी प्रहद स्थानात आचि पूवेकडील देशातं व्यापार करून अलोट संपती सपंादन केली 
होती. इंग्रजानी आचि डिानी आपल्या व्यापारी कंपन्या स्थापन केल्या, त्या मागे पोत सगीजापं्रमािे 
प्रहद स्थानात आचि पूवेकडील देशात व्यापार करून पैसा चमळचविे हाि उदे्दश होता. मात्र पोत सगीजापं्रमािे 
धमस प्रसार करण्यािे त्यािें धोरि नव्हते. ईस्ट इचंडया कंपनीिी स्थापना झाल्यावर इंग्रज व्यापारी 
प्रहद स्थानात येऊ लागले. त्यानी मोगल बादशहािी परवानगी रे्ऊन स रत बंदरात एक व्यापारी वखार 
उर्डली. परंत  पोत सगालिा राजा आपि प्रहदी महासागरािा स्वामी म्हिवनू रे्त असल्याने पोत सगीज 
अचधकाऱ्याचं्या परवानगीचशवाय अन्य राष्ट्राचं्या जहाजाना प्रहद स्थानच्या चकनाऱ्यावर संिार करता येत 
नव्हता. पोत सगीजाचं्या ह्या दंडलेलीला इंग्रजानी आव्हान देण्यािे ठरचवले. इ. स. १६२० सालच्या नवबंर 
मचहन्यात ‘हाटस’ आचि ‘ईगल’ या नावाच्या दोन चब्रचटश नौका पोत सगीजािें परवाने न रे्ता स रत बंदराकडे 
चनर्ाल्या असता पोत सगीज य द्धनौकानी त्याना हटकले. त्या दोन्ही नौकानी पोत सगीजाशंी संर्र्षस टाळून 
मार्ार रे्तली. परंत  लवकरि त्याना ‘लंडन’ आचि ‘रोएबक’ ह्या य द्धनौका येऊन चमळाल्या. ह्या िारही 
नौकानी पोत सगीज आरमाराला आव्हान देण्यािे ठरचवले. चद. १७ चडसेंबर १६२० रोजी चब्रचटश आचि 
पोत सगीज य द्धनौकािंी लढाई होऊन पोत सगीज य द्धनौकािंा पराभव झाला. परंत  तो मान्य करून पोत सगीज 
आरमारी अचधकारी गप्प बसले नाहीत. त्यानी इंग्रज य द्ध नौकाकंडून झालेल्या पराभवािा बदला रे्ण्यािे 
ठरचवले. चद. २८ चडसेंबर १६२० रोजी पोत सगीज आरमारािी आचि चब्रचटश आरमारािी प नः गाठ पडून 
लढाईस तोंड फ टले. पोत सगीज आरमारािा या लढाईत सपशले पराभव झाला. त्यािी फलश्र ती म्हिजे 
पोत सगीजािें प्रहदी महासागरावरील स्वयंभ ूस्वाचमत्व संप ष्टात येऊन इंग्रजािंा वरिश्मा स रू झाला. इंग्रज 
य द्धनौका आता चमळेल त्या चठकािी पोत सगीज य द्धनौकावर हल्ले िढव ूलागल्या. पोत सगीजाकंडून डिािंाचह 
अचधके्षप झाला होता, म्हिून तेही इंग्रजाना पोत सगीजाचंवरूद्ध मदत करू लागले. प्रकबह ना पोत सगीजािें प्रहदी 
महासागरातंील विसस्व नष्ट करिे हे इंग्रज आचि डि ह्या दोर्ािेंही उद्दीष्ट असल्याने त्यानी 
पोत सगीजाचंवरूद्ध संय क्त मोचहम स रू केली असल्यास नवल नव्हते. 

 
इ स. १६२३ च्या जानेवारीत इंग्रज आचि डि य द्धनौकानी गोवा बंदरािी कोंडी केली. नंतर ती 

उठचवण्यात आली तरी, तरी िकमकी िालूि राचहल्या. इ. स. १६२४-२५ च्या दरम्यान इगं्रज आचि डि 
य द्धनौकानी एका पोत सगीज आरमारी त कडीला अरबी सम द्रात गाठून चतच्यावर हल्ला िढचवला. उभय 



           

पक्षािंी या लढाईत मोठीि हानी झाली. तदनंतर आिखी तीन आरमारी लढाया झाल्या. त्या अचनचितं 
राचहल्या. परंत  प्रािहानी अतोनात झाली. त्यादरम्यान इंग्रज आचि डि या दोर्ािें सामर्थ्यस वाढत होते, तर 
पोत सगीजािें कमी होत होते. इ. स. १६३४ ते १६४० या दरम्यानच्या काळात डिानी पोत सगीजािंा एवढा 
चपच्छा प रचवला की, पर्दशयन आखातापंासून जपानपयंतच्या प्रदेशातूंन त्यानी पोत सगीजािंी प रतीि 
हकालपट्टी केली. इ. स. १६४१ साली मलाया चद्वपकल्पातील पोत सगीजािंा प्रसगापूर हा शवेटिा बाले चकल्ला 
डिािें हाती पडला. तसेि इ. स. १६५८ साली डिानी पोत सगीजानंा चसलोनमधून ह सकून लावले. इ. स. 
१६६३ साली डिानी मलबार चकनाऱ्यावरील कोचिनिे ठािे रे्तले. 

 
डिानंी अल्पावधीति पोत सगीजावंर जे चवजय चमळचवले त्यािी कारिे प ढील प्रमािे होती : श्रेष्ठ 

दजािी आर्दथक साधने, श्रेष्ठ दजािे मन ष्ट्य बल, श्रेष्ठ दजािी आरमारी सामर्थ्यस. याच्या उलट पोत सगालिी 
सवस बाबतीत चपच्छेहाट होत होती. सोळाव्या शतकाच्या पूवाधाअखेर ते एक शक्तीहीन राष्ट्र बनले होते. 
उिी प री पाऊिश ेवर्ष ेपोत सगीज नावाडी सम द्रात सिंार करीत होते. पॅचसचफक आचि प्रहदी महासागरात ते 
बलवान होते. अनेक चठकािी वसाहती स्थापन करण्यािा प्रयत्न केल्याने त्यािंी प ष्ट्कळ प्रािहानी झाली 
होती. आचिकेतील लष्ट्करी मोचहमात असंख्य पोत सगीज सैचनक कामास आले होते. मन ष्ट्यबलाप्रमािेि 
द्रव्यािीही हानी अतोनात झाली होती. याच्या उलट डि आचि इंग्रज नावाडी पोत सगीजाचं्या मानाने ताज्या 
दमािे होते. पोत सगीजानंंतर शभंर वर्षांनी ते आपल्या देशाबाहेर पडले असल्याने त्यािंी प्रािहानी 
पोत सगीजाचं्या इतकी झाली नाही. 

 
सोळाव्या शतकाच्या पूवाधातं पोत सगाल आचि हॉलंड ह्या दोन्ही देशािंी लोकसंख्या अन क्मे पंधरा 

आचि साडेबारा लक्ष होती. डिािंी लोकसखं्या पोत सगीजांच्याहून अडीि लक्षानी कमी असली, तरी 
उपचरचनर्ददर्षप्रमािे ते ताज्या दमािे होते. चशवाय त्याचं्या आरमारातं आचि सैन्यात जमसनी, स्वीडन, नावे, 
डेन्माकस  वगैरे देशातंील भाडोत्री सैचनक भरती झाले होते. 

 
इ. स. १६३३ साली पोत सगीजाचं्या प्रचतस्पध्यात आिखी एकािी भर पडली. आचि ते म्हिजे िें ि. 

परंत  इंग्रज आचि डि याच्या मानाने िें िाकडून पोत सगीजािंी चवशरे्ष हानी झाली नाही. तरीही त्यािंी 
चपच्छेहाट थाबंली नाही. शहाजहान बादशहाने बंगालमधून त्यािंी हकालपट्टी केल्याने प्रहद स्थानातील 
त्यािंी उरली स रली पत गेली. 

 
इ. स. १६५२ साली बेदनूरिा राजा चशवाप्पा नायक आचि पोत सगीज यािें चवत ष्ट आल्याने त्यािी 

पचरिती य द्धात झाली. पोत सगीजानी बेदनूर राज्यातील भाउबंदकी साधून त्या राज्यािी मंगळूर, होनावर, 
बारकूर आचद बंदरे व्याचपली. परंत  चशवाप्पा नायकाने मगंळूर आचि होनावर ही दोन्ही बंदरे पोत सगीजाकंडून 
त्याि वर्षी परत रे्तली. चशवाप्पा नायकािा समािार रे्ण्यासाठी एक पोत सगीज आरमारी त कडी बेदनूरला 
पाठचवण्यात आली. परंत  बदेनूरच्या ठाण्यावर तोफा डागण्यापचलकडे ही आरमारी त कडी आिखी काही 
करू शकली नाही. 

 
इ. स. १६५४ साली चवजापूरच्या सैन्याने बादेंश प्रातंावर स्वारी केली. स मारे सत्याशंी वर्षाच्या 

शातंतेनंतर हे य द्ध पेटत होते. चवजापूरच्या सैन्याने पोत सगीजािंी काही ठािी रे्तली. परंत  पोत सगीजानी 
िढाई करण्यािी तयारी स रू केल्यािी बातमी कळताि आचदलशहाने आपल्या सैन्यास गोव्यातून मार्ार 
रे्ण्यािा ह कूम केला. उभय पक्षामंध्ये नंतर एक तह झाला. तथाचप तो फार चदवस चटकला नाही. इ. स. 



           

१६५९ साली आचदलशाही सैन्य गोव्यात परत र् सले. परंत  या वळेी त्याला कसून प्रचतकार झाला. 
पोत सगीजानी स्वारीिा स गावा लागल्याने य द्धािी तयारी केली होती. मडगाव येथे उभय फौजािंी लढाई 
होऊन तीत चवजापूरच्या सैन्यािा सपशले पराभव झाला. त्याने गोव्यातून काढता पाय रे्तला. 

 
मागे आलेि आहे की, इंग्रजानी पोत सगीजािंा सवसत्र चपच्छा प रचवला होता. त्याना स्वतःच्या चहमतीने 

तोंड देिे पोत सगीजाना कठीि गेल्याने त्याना समेट करावा लागला. इ. स. १६६१ साली इंग्रज आचि 
पोत सगीज याचं्यामध्ये मतै्रीच्या वाटार्ाटी स रू झाल्या. पोत सगालच्या राजाने इंग्लंडिी सचदच्छा संपादन 
करण्यासाठी आपली कन्या कॅथचरना ही इंग्लंडिा राजा द सरा िालसस याला देण्यािे ठरचवले. चद. २३ जून 
१६६१ या चदवशी चववाहािा करार पार पडला. पोत सगालच्या राजाने आंदि म्हिनू म ंबई बेट इंग्लंडच्या 
राजास बहाल केले. चशवाय वीस लक्ष पोत सगीज ‘क झादशू’ आचि आचिकेतील ‘टंचजयर’ शहरही चदले. 

 
वरील चववाह यशस्वी झाला नाही. त्यािे कारि म्हिजे इगं्लंडिा राजा िालसस द सरा हा प्रॉटेस्टंट 

तर कॅथचरना ही कॅथचलक होती. परंत  चववाहाच्या कराराप्रमािे म ंबई बेट इंग्लंडच्या राजास चमळालेि. 
प्रहद स्थानच्या पचिम चकनाऱ्यावरील हे सागरी महत्त्वािे चठकाि पोत सगीजाचं्या हातिे गेल्यास 
प्रहद स्थानातंील पोत सगीज चहतसंबधंावर अचनष्ट पचरिाम होतील, अशा आशयािे कळकळीिे पत्र गोव्याच्या 
स्ट्व्हसेरेइ ल ईज द मेंदोंस फ ताद याने आपल्या राजास चलचहले होते. इतकेि नव्हे गोव्यािा गव्हनसर 
आंतोचनय  मेलू द काश्त्र  याने म ंबईिे हस्तातंर करण्यासही नकार चदला होता. परंत  राजािी आज्ञा त्याला 
अखेर मान्य करावी लागली. म ंबईच्या हस्तातंरािा औपिाचरक समारंभ चद. १८ जानेवारी १६६५ या चदवशी 
पार पडला. 
  



           

६. मराठा-पोर्तुगीज संबंध : हशवाजी 
 
मराठा–पोत सगीज सबंंधािी स रुवात चशवाजी महाराजाचं्यापासून झाली हे जरी खरे असले तरी 

महाराजािें चपते शहाजीराजे हे चनजामशाही सरदार होते. तेव्हा त्यािंा आचि पोत सगीजािंा सबंंध आला 
होता. शहाजीराजे आचदलशाहीत गेल्यावर हा संबधं दृढ झाला. गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ दो ब्राझ द काश्त्र  व 
गव्हनसर आतंोचनय  मेल  द काश्त्र  या दोर्ाशंी शहाजे राजे यािंा पत्रव्यवहार होता. परंत  तो केवळ 
औपिाचरक स्वरुपािा होता. मराठे आचि पोत सगीज याचं्या मध्ये राजकीय पातळीवर संबंध चनमाि झाला तो 
चशवाजी महाराजानी स्वराज्यािी स्थापना केल्यावर. 

 
चशवाजी महाराजानी उत्तर कोकिवर इ. स. १६५८ साली स्वारी केली तेव्हा पोत सगीजाशंी त्यािंा 

प्रत्यक्ष सबंंध आला. त्याचं्या सैन्याकडून पोत सगीजाचं्या ताब्यातंील दमि आचि िौल ह्या ठाण्यातं अचतक्मि 
झाल्याबद्दल त्यानी महाराजाकडे चनरे्षध नोंदचवला होता. परंत  महाराजानी या चनरे्षधािी दखल रे्तली 
असल्यािा प रावा उपलब्ध नाही. पि गोव्यािे हंगामी गव्हनसर िास्ट्न्सश्क  द काश्त्र  व आंतोचनय  द सौझ 
कौचतन्य  या दोर्ानी प्रहद स्थानातील राजकीय र्डामोडीिा आढावा रे्ऊन चद. १५ मे १६५८ या चदवशी 
पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात चशवाजी महाराजाचं्या लष्ट्करी हालिालीिा उल्लेख केला आहे. ते 
म्हितात : 

 
‘......आचदलशहािा एक ज ना सरदार शहाजी यािा प त्र चशवाजी याने आचदलशहाचवरुद्ध बंड 

करून त्यािा प्रदेश रे्ण्यािा सपाटा स रू केला आहे.’ 
 
इ. स. १६५९ साली चशवाजी महाराजानी पेि येथे आरमारी जहाजे बाधंण्यािी एक गोदी स रू 

करून काही पोत सगीज काराचगराना नोकरीस ठेवले. परंत  ह्या य द्धनौका बाधूंन झाल्या, तर त्यािंा उपयोग 
चशवाजी महाराज आपिाचवरुद्ध करतील या भीतीने वसई येथील पोत सगीज अचधकाऱ्यानी पोत सगीज 
काराचगराना चशवाजी महाराजािंी नोकरी सोडण्यािी चिथाविी चदली. वसईच्या कॅप्टनने गोव्याच्या हंगामी 
गव्हनसरानाही पत्र पाठवनू या गंभीर बाबीिा चविार करण्यािी चवनंती केली. त्या पत्राबाबत चविार चवचनमय 
करून आवश्यक ती कारवाई करण्यािा चनिसय रे्ण्यासाठी चद. १९ ज लै १६५९ या चदवशी गोव्याच्या 
राज्यसल्लागार मंडळािी बठैक भरली. बठैकीसमोर वसईच्या कॅप्टनिे पत्र वािण्यात आले. तो चलचहत 
होता : 

 
‘...चशवाजी राजे यानी दाडं्याच्या चसद्दीशी य द्ध करण्याच्या इराद्याने चभवडंी, कल्याि आचि पेि या 

तीन चठकािी वीस य द्धनौका बाधंावयास रे्तल्या असून हे काम त्याने रुइ लैतावं द स्ट्व्हएगश (Ruy Leitao 
de Viegas) याच्याकडे स पूतस केले आहे. ह्या आरमारासाठी जे लाकूड लागिार आहे ते आमच्या हद्दीतून 
नेण्यािी परवानगी देिे त्याने माचगतली आहे. परंत  ही परवानगी देिे आमच्या चहतािे नाही. कारि, त्यानी 
य द्धनौका बाधंल्या, तर त्याचं्या आरमारी सामर्थ्यात मोठी भर पडून ते बलाढ्य होतील. त्याचं्याशी आमिे 
सापं्रत मतै्रीिे सबंंध असले, तरी ते चटकाव ू स्वरुपािे आहेत असे म्हिता येत नाही. ते तर चबर्डले तर 
त्याचं्यापासून आम्हाला उपसगस पोहोिण्यािंी भीती आहे. ते लोकाना सागंत आहेत, की हे आरमार आपि 
चसद्दीशी य द्ध करण्यासाठी बाधंीत आहो. पि ते आमच्या साष्टी बटेावर हल्ला करिार नाहीत यािी हमी कोि 
देईल? साष्टी बेटाला ठािे नदीिे नैसर्दगक संरक्षि आहे. चशवाजीिे आरमार बाधूंन झाले, तर ठािे नदीतून 
आपल्या नौका ते साष्टी बटेापयंत पाठव ूशकतील. तरी मान्यवर गव्हनसरानंा माझी चवनंती आहे, की त्यानी 



           

या प्रश्नाबाबत योग्य तो चनिसय रे्ऊन मला प ढील कारवाईिा आदेश द्यावा. या बाबतीत माझे स्पष्ट मत आहे 
की, आमिे आरमारी सामर्थ्यस मयाचदत आहे. त्यािी कल्पना मान्यवर गव्हनसरानाही आहे. म्हिून चशवाजी 
राजे यािें आरमार आमच्या आरमाराहून वरिढ होऊ नये, यास्तव त्यािंी आरमार बाधंण्यािी योजना 
हािून पाडली पाचहजे.........’ 

 
राज्य सल्लागार मंडळाने वसईच्या कॅप्टनच्या पत्रािा चविार करून गव्हनसर महाशयाना सल्ला चदला 

की, ‘चशवाजी राजे यािंा आरमाराला ठािे नदीतून व वसईच्या खाडीतून संिार करण्यास प्रचतबधं 
करण्याबाबत वसईच्या कॅप्टनला आदेश द्यावा. आचि चशवाजी राजे यानी वसईच्या कॅप्टनिी आज्ञा धाब्यावर 
बसचवली, तर त्याना चवरोध करण्यािी आज्ञा वसईच्या कॅप्टनला द्यावी. द सरी गोष्ट चशवाजी राजे याचं्या 
य द्धनौका बाधंण्यािे जे काम िालू आहे त्याला प्रचतबधंक करण्यासाठी माजगाव, म ंबई आचि कारंजा 
येथील य द्धनौका सज्ज कराव्या......’ 

 
या प्रकरिी रुइ द लैतावं स्ट्व्हएगश याने जे चनवदेन चद. ७ अक्टोबर १६५९ रोजी म ंबई येथे केले, ते 

उपलब्ध आहे. ते असे : 
 
‘मी रुइ द लैतावं जाहीर करतो की, मी चशवाजी राजे याचं्याकडे जहाजे बाधंण्याच्या कामावर 

कल्याि येथे होतो. माझ्या हाताखाली काही काळे आचि गोरे लोक होते. चशवाजी राजे यानी पेि येथे आचि 
अन्यत्र ज्या वीस य द्धनौका बाधंावयास रे्तल्या होत्या, त्यािंा उपयोग दाडं्याच्या चसद्धी चवरूद्ध होिार 
असल्यािे चशवाजी राजे यानी जाहीर केले होते. ह्या कामावर मी देखरेख करीत असता एके चदवशी 
वसईच्या कॅप्टननी माझ्याकडे ज्य आंव द सालाझार याना पाठवनू मला कळचवले की, चशवाजी राजे जे 
आरमार बाधंीत आहेत त्यािे काम जर त म्ही बंद पाडलेत तर त मच्या हातून त मच्या देशािी आचि त मच्या 
राजािी मोठीि सेवा र्डेल. मी माझ्या राजािा इमानी प्रजाजन असल्याने त्याचं्या चहतसंबधंाना बाध येईल 
असे कृत्य माझ्या हातून होिे इष्ट नाही, असा चविार करून वसईच्या कॅप्टनिा आदेश पाळण्यािे मी 
ठरचवले. माझ्या हाताखाली गोरे, काळे आचि बायकाम ले चमळून िारश ेलोक होते. त्याचं्या चशवाय बाटगे 
लोक होते ते वगेळे. आम्ही सगळयानी चशवाजीिी नोकरी सोडून इकडे येण्यािा चनिसय रे्तला. आम्ही 
मोठ्ा चशताफीने इकडे आलो. या कामी ज्य आंव द सालाझार यानी मोठा धोका पत्करला. चनर्ण्यािा सवस 
खिस मला एकट्यालाि करावा लागला.’ 

 
वसईच्या पोत सगीज अचधकाऱ्यानी आपल्याकडे काम करिाऱ्या पोत सगीज काराचगरानंा चिथाविी 

चदल्याने ते आपिास न सागंता न सावरता म ंबईस पळून गेले, हे चशवाजी महाराजाना कळले. त्या र्टनेम ळे 
पोत सगीजाचंवर्षयी त्याचं्या मनात प्रचतकूल ग्रह चनमाि झाला. त्याि वर्षी पोत सगीज लोक चवर्श्ास ठेवण्याच्या 
लायकीिे नाहीत हे त्याना आिखी एका प्रसंगावरून पटले. त्यानंी त्या वर्षीं चजचजऱ्याच्या चसद्दीवरील 
मोहीम हाती रे्तली असता पोत सगीजानी चसद्दीला आतून मदत केल्याने ती अयशस्वी झाली. चशवाजी 
महाराजानी स्ट्व्हसेरेइकडे तक्ार केली. प्रत्य त्तर आले की, चसद्दीला आपि दारूगोळयािी अथवा अन्न 
प रवठ्ािी मदत करीत नाही. परंत  िोरून मदत पाठचविे िालूि राचहले. 

 
इ. स. १६६१ साली चशवाजी महाराजानी क डाळवर स्वारी केली तेव्हा त्यािें सैन्य गोव्याच्या 

हद्दीवर आले. इतके चदवस पोत सगीजािी भचूमका न सती बघ्यािी होती. आता चशवाजी महाराज त्यािें 
शजेारी बनले. त्यािंा विक त्याना वाटत होताि. आता ते जवळ आल्याने त्याचं्याशी मतै्रीिे संबधं ठेविे 



           

आपल्या स रचक्षततेच्या दृष्टीने चहतािे आहे असे त्याना वाटल्याने इ. स. १६६३ सालच्या एचप्रल मचहन्यात 
गव्हनसर आंतोचनय  द मेलू द काश्त्र  याने चशवाजी महाराजाना एक पत्र पाठवनू त्याचं्याशी मतै्रीिे सबंंध 
प्रस्थाचपत करण्यािी इच्छा दशसचवली. 

 
उपचरचनर्ददष्ट पत्रान सार पोत सगीजाकंडिा दों आल् व्हारू द आताईद (Dom Alvaro de Ataide) या 

नावािा दूत महाराजाकंडे गेला. पि त्याने केलेल्या मतै्रीच्या वाटार्ाटीिी माचहती पोत सगीज अथवा मराठी 
कागदपत्रात उपलब्ध नाही. 

 
इ. स. १६६४ च्या ऑगस्ट मचहन्यात चशवाजी महाराज वरच्या िौलमध्ये पन्नास य द्धनौका बाचंधत 

असल्यािी बातमी खालच्या िौलच्या पोत सगीज कॅप्टनने गोव्याच्या गव्हनसरला कळवनू प ढच्या कारवाईिा 
ह कूम करावा अशी त्याला चवनंती केली. गव्हनसरने राज्य सल्लागार मंडळािी बैठक बोलावनू कौल 
माचगतला. आपल्या प्रास्ताचवक भार्षिात गव्हनसर म्हिाला : ‘िौलिे कॅप्टन ज्य आंव बॉर्दजस द चसल्वा यानी 
कळचवले आहे की चशवाजी वरच्या िौलमध्ये पन्नास य द्धनौका बाचंधत आहे. त्यापकैी सात बाधूंन तयार 
असून त्या लवकरि सम द्रात लोटल्या जािार आहेत. तरी चशवाजीस चवरोध करावा की करू नये 
तत्संबधंीिे आज्ञापत्र त्वरीत पाठवाव.े चशवजीस चवरोध करायिा झाल्यास िौलच्या चकल्ल्यात मािसे कमी 
असल्याने क मक धाडावी.’ 

 
गव्हनसरने राज्य सल्लागार मडंळािे मत अजमावताना वरील प्रश्नासंबधंी आपला अचभप्राय व्यक्त 

केला. तो म्हिाला की, ‘चशवाजी बलाढ्य असल्याने त्याच्याशी वागताना सब रीिे धोरि अवलंचबिे आपल्या 
चहतािे आहे.’ गव्हनसरच्या या मताला सल्लागार मंडळाच्या सवस सदस्यानी पाप्रठबा दशसवनू चशवाजी 
महाराजािंी क रापत काढू नये, असे एकमताने ठरचवले. मात्र िौलच्या कॅप्टनच्या चवनंतीन सार त्याला 
क मक धाडावी, अशी सूिना गव्हनसरला केली. इ. स. १६६४ च्या चडसेंबर मचहन्यात चवजापूरिा सरदार 
खवास खान यािी व चशवाजी महाराजािंी लढाई क डाळ नजीक होऊन तीत खवास खानािा पराभव 
झाला. ती वाता गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला कळताि त्याने पत्र पाठवनू चशवाजी महाराजािें अचभनंदन केले. 
प्रस्त तच्या लढाईत क डाळिा लखम सावतं, पेडिेिा केशव प्रभ ूआचि केशव नाईक व चडिोलीिा रवळू 
शिेवी हे िौरे् खवास खानाच्या बाजूने महाराजाचं्या सैन्याशी लढले असल्याने खानािा पराभव होताि ते 
चशवाजी महाराजाचं्या भयाने पोत सगीजाचं्या आश्रयास गेले. परंत  चतकडे ते स्वस्थ बसले नाहीत. त्यानी 
चशवाजी महाराजाचं्या प्रदेशास उपद्रव देण्यास प्रारंभ केला. 

 
इ. स. १६६६ च्या मािस मचहन्यात चशवाजी महाराजानी चवजापूरच्या ताब्यात असलेल्या फोंड्याच्या 

चकल्ल्यास वढेा र्ातला. तो लढचवण्यासाठी अंत्र ज महालातील चवजापूरच्या अचंकत असलेल्या मोकासदार 
देसायानी पोत सगीजाकंडे दारूगोळयािंी आचि शस्त्रास्त्रािंी मदत माचगतली. देसायाचं्या चवनंतीिा चविार 
करण्यासाठी पोत सगीज प्रहद स्थानिा कॅप्टन जनरल आतंोचनय  द मेल  काश्त्र ूयाने राज्य सल्लागार मंडळािी 
बैठक चद. २२ मािस रोजी बोलाचवली. याि बैठकीत िौलच्या कॅप्टनने गव्हनसरला पाठचवलेल्या एका 
पत्रािाही चविार झाला. िौलिा कॅप्टन पत्रात म्हित होता की िौल शहरातील व्यापाऱ्याकंडून दोन लक्ष 
रुपये गोळा करून ते आपिाकडे पाठवाव.े आपि ते लवकरि परत करू अशा आशयािे पत्र चशवाजीने 
आपिास चलचहले आहे. गव्हनसरने दोन्ही पते्र राज्यसल्लागार मंडळासमोर ििेसाठी ठेवली. या प्रसंगी 
केलेल्या भार्षिात तो म्हिाला की, ‘चशवाजी उसने रे्तलेले दोन लक्ष रुपये परत करू म्हितो. परंत  
त्याच्या आर्श्ासनावर चवर्श्ास ठेवता येत नाही. फोंड्याच्या चकल्ल्याच्या बाबतीत बोलायिे झाल्यास हा 



           

चकल्ला चशवाजीने रे्तला तर, आमच्या साष्टी प्राताला त्याच्यापासून धोका पोहोिेल असे रासईच्या 
चकल्लेदारािे मत आहे. ते प ढे म्हितात की, चशवाजीच्या फौजा ल टीच्या आशनेे साष्टीत चशरल्या तर त्याना 
आवरिे कठीि जाईल. म्हिून चवजापूरच्या माडंचलक देसायानी आमच्यापाशी दारू गोळयािी आचि 
शस्त्रािंी जी मदत माचगतली आहे, ती त्याना देण्यात यावी, असे रासईच्या चकल्लेदारािे म्हििे आहे. मात्र ही 
मदत शापोरा येथे एका चनजसन चठकािी चशवाजीला चतिा स गावा लागिार नाही अशा रीतीने उतरावी, अशी 
सूिना त्यानंी केली आहे. 

 
राज्य सल्लागार मंडळाने चनिसय चदला की, फोंड्यािा चकल्ला लढचवण्यासाठी तेथील देसायाना दारू 

गोळयािी मदत पाठवावी. िौल प्रकरिी त्यानी गव्हनसरला सल्ला चदला की, त्या ठाण्यािे चशवाजीच्या 
संभाव्य हल्ल्यापासून रक्षि करण्यासाठी वसई येथील पायदळािा एक भाग चतकडे पाठचवण्यात यावा. 
राज्य सल्लागार मंडळाच्या चनिसयान सार गोव्याच्या गव्हनसरने फोंड्यास दारूगोळयािी आचि शस्त्रािंी मदत 
पाठचवली. त्या मदतीम ळे चकल्ल्यातंील चशबंदीला क मक येईस्तोवर चकल्ला लढचविे शक्य झाले. अखेर 
चवजापूरिा सरदार रुस्त म जम्मा याने येऊन चशवाजी महाराजाना वढेा उठचवण्यास भाग पाडले. 

 
चशवाजी महाराजानी स रतेवर स्वारी करून मोगल साम्राज्यातंील ह्या अग्रगण्य बंदरािी लूट केली, 

तेव्हा पोत सगीजानंी थक्क होऊन तोंडात बोटे र्ातली. औरंगजेबासारख्या आचशयाखंडातील बलाढ्य 
बादशहािी क रापत काढण्यािे धाडस तोंपयंत क िालाि झाले नव्हते. ते धाडस चशवाजी महाराजानी 
केल्याने त्यानी त्यािंी त लना चशकंदर आचि ज्यूचलयस सीझर या दोर्ाशंी केली. गोव्यािा गव्हनसर चद. १८ 
जानेवारी १६६६ रोजी पोत सगालच्या राजास पाठचवलेल्या पत्रात स रतेवरील स्वारीिा उल्लेख करून म्हितो 
: ‘चशवाजीने मोगल आचि आचदलशहा या दोर्ाचं्या सैन्यामधून चवद्य ल्लतेप्रमािे वाट काढून स रतेवर हल्ला 
केला. त्या शहरािी त्याने मनसोक्त लूट केली व आमच्याि प्रदेशाच्या हद्दीवरून तो मार्ारा परतला. 
स रतेच्या ल टीम ळे मोगल बादशहा क्ोधचवष्ट झाला असून आपला एक अव्वल दजािा सरदार महाराजा 
जयप्रसग याला त्याने चशवाजीवर मोठे सैन्य देऊन पाठचवले आहे.’ 

 
महाराजा जयप्रसगाच्या स्वारीिा तपशील येथे देण्यािी आवश्यकता नाही. जयप्रसगाशी प रंदरिा 

तह करून चशवाजी महाराज औंरंगजेबाच्या भेटीस आग्ऱ्यास गेले. चद. १२ मे १९६६ रोजी ते औरंगजेबाच्या 
दरबारात दाखल झाले व चद. २९ मे ला त रंुगातून चनसटून स्वदेशी परतले. ह्या नाट्यपूिस र्टनेिा उल्लखे 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने त्या वर्षी पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात आढळतो. तो म्हितो : 

 
‘चशवाजी मोगलाचं्या त रंुगातून एका फळाचं्या पेटाऱ्यातून चनसटला. तब्बल छत्तीस तास तो ह्या 

बंद पेटाऱ्यात होता. ज्या चदवशी तो आपला राज्यात येऊन दाखल झाला, त्याि चदवशी त्याने वाडीच्या 
सावतंावंर सैन्य धाडले. आचदलशहाने त्याच्या समािारास िाळीस हजार र्ोडदळ आचि मोठे पायदळ 
रवाना केले. हे सैन्य र्ाट उतरून कोकिात चशरले. गोव्यापासून ते अवरे् सहा कोसावंर होते. चशवाजीने 
ह्या सैन्याच्या सेनापतीस मोठी लािं िारून त्याला मार्ार घ्यावयास लावले. हा सेनापती मग आपल्याि 
राजाच्या म ल खािी जाळपोळ करीत परत गेला. चशवाजीने कोकिात चशरून आचदलशहाच्या सरदारास 
त्याने जेवढी लािं िारली होती, त्याच्या द प्पट पैसा त्याने वसूल केला. त्याने कोकिातील अनेक 
देसायाना आपल्या अचंकत केले असून आता त्यािे सैन्य आमच्या हद्दीवर येऊन दाखल झाले आहे. या 
सैन्याच्या सेनापतीिे आचि आमिे दळिवळि िालू आहे. चशवाजीिे िात यस, त्यािा पराक्म, त्याच्या 
हालिाली आचि त्यािे लष्ट्करी डावपेि पाहून त्यािी त लना करायिी झाल्यास ती सीझर आचि चसकंदर 



           

याचं्याशी करावी लागेल, आचि शवेटी हा मन ष्ट्य सगळीकडेि आहे. त्यािे चनचित चठकाि अमूकि असे 
नाही. तो संबधं आचशयाशी य द्ध करीत आहे. 

 
मोगल बादशहािे सैन्य लक्षावधी आहे. पि ह्या सैन्याच्या नाकावर चटच्चनू चशवाजीने स रत शहर 

ल टले. त्याच्या सम द्रावरील सैन्यािी देखील मला भीती वाटते. त्याच्या य द्धनौका मोठ्ा नाहीत, पि त्या 
प ष्ट्कळ आहेत. चशवाजी महाराजानी आचदलशाही सरदारास लािं िारून त्याला मार्ार घ्यावयास लावले, 
असे गोव्यािा गव्हनसर पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात म्हित असला, तरी मराठी कागदपत्रात 
तसा उल्लखे क ठेि आढळत नाही. मात्र महाराजानी क डाळच्या देसायाना आपले स्वाचमत्व पत्करण्यास 
लावले हे खरे. त्यानंी त्याचं्याकडून चनष्ठेिी शपथ रे्तली, पि चतिे पालन मात्र त्यानी केले नाही. त्यािे 
कारि असे की, चवजापूरच्या नामधारी राजवटीत ते जी अचनयंचत्रत सत्ता उपभोचगत होते, तशी सत्ता त्याना 
चशवाजी महाराजाचं्या राज्यात उपभोगता येिे शक्य नव्हते. त्यानंा चशवाजी महाराजाचं्या चवरूद्ध बंडाळी 
आरंचभली होती. पोत सगीजाचं्या आश्रयास राहून ते महाराजाचं्या प्रदेशाला उपद्रव देत होते. महाराजाना ते 
सहन होिे शक्य नव्हते. यास्तव त्यानी पोत सगीज हद्दीत चशरून बंडखोर देसायाना शासन करण्यािा बते 
केला. परंत  पोत सगीजाचं्या सावसभौमत्वािा भगं करण्यािे ते एकि कारि नव्हते. बंडखोर देसायाना 
पोत सगीजािंी फूस होती हे तर खरेि, परंत  आपल्या राज्यातील प्रहदूनी चििन धमस स्वीकारावा अशी 
पचरस्ट्स्थती पोत सगीजानंी चनमाि केल्याच्या कागाळया महाराजाचं्या कानावर येत होत्या. 

 
पोत सगीजाचं्या अमलाखालच्या प्रदेशातं सक्तीिे धमांतर होत होते, असा उल्लखे पोत सगीज 

कागदपत्रात आढळत नाही. परंत  इंग्रजी कागदपत्रात तो आढळतो. 
 
चशवाजी महाराजानी पोत सगीजाचं्या कडून होिाऱ्या आगचळका लक्षात रे्ऊन बंडखोर देसायािंा 

बदोबस्त करण्याच्या चनचमत्ताने इ. स. १६६७ मध्ये पोत सगीजाचं्या ताब्यातील बादेंश आचि साष्ट चजल्ह्यात 
सैन्य र् सचवले. ह्या स्वारीबाबत गोव्यात वास्तव्य करून असलेल्या एका इंग्रज गृहस्थाने चद. ३० नवबंर 
१६६७ रोजी कारवारच्या आपल्या वखारीला चलचहलेल्या पत्रात म्हटले आहे : ‘चशवाजीला ह्या (प्रहद च्या) 
छळाबद्दल वाईट वाटले व त्याने बादेंशवर स्वारी करून त्याच्या हातात लागलेल्या िार पाद्र्ानंा प्रहदू 
होण्यास साचंगतले. त्यानंी जेव्हा नकार चदला, तेव्हा त्याने त्यानंा ठार मारले...स्ट्व्हसेरेइने चशवाजीिी 
दहशत रे्तली व धमांतराबाबतिे कडक चनबंध त्याने मागे रे्तले. चशवाजीने सवसत्र जाळपोळ करून दीड 
कोट पागोडा नेल्या.’ 

 
चशवाजी महाराज बादेंश आचि साष्ट प्रातंात सैन्य र् सचवतील यािी अटकळ गोव्याच्या पोत सगीज 

अचधकाऱ्यानी केली नव्हती. चशवाजी महाराजानी त्याचं्या आश्रयास गोव्यात जाऊन राचहलेल्या बंडखोर 
देसायानंा आपल्या हवाली करण्यािी मागिी केली, तेव्हा पोत सगीज अचधकाऱ्यानी टोलवाटोलवी िालचवली 
होती. महाराजानी पोत सगीज प्रदेशात सैन्य र् सचवले तरी देखील आपल्या तटस्थेतेिे ते समथसन करीत होते. 
उदाहरिाथस स्ट्व्हसेरेइ कौंट द सा ंस्ट्व्हसेंत हा चशवाजी महाराजाना चद. २३ नवबंर १६६७ रोजी चलचहलेल्या 
पत्रात म्हितो : 

 
‘मी या राज्याच्या राज्य कारभारािी स ते्र हाती रे्तली, तेव्हा आचशयाखंडातील राजेरजवाड्याशंी 

आमिे मतै्रीिे सबंंध होते, ते िालू ठेवण्यािे धोरि मी अवलंचबले. चवशरे्षतः आपिाशी तर मी र्चनष्ठ सबंधं 



           

ठेवण्यािा प्रयत्न केला. मी आपिाकडे माझा दूत सवसप्रथम पाठचवला व आपिास पत्र चलचहले. पि उत्तर 
आले नाही. आचि आपले जे पत्र आले ते आमच्या राज्यात आपले सैन्य र् सल्यािे कळवनू. 

 
‘आमच्या राज्यात ज्या देसायानी आश्रय रे्तला ते आचदलशहािे प्रजाजन आहेत. आचदलशहाशी 

आमिे मतै्रीिे सबंंध असल्याने त्यािे पालन करिे आमिे कतसव्य आहे. देसायाना आम्ही आमच्या राज्यात 
आश्रय चदला तो आचदलशहाशी झालेल्या मतै्रीच्या करारास अन सरून. आपिाला आचि जगालाही माहीत 
आहे की, आपल्या चमत्राशंी कसे वागाव े ते पोत सगीजाना िागंले कळते. कोकिातंील देसायानी आमच्या 
आश्रयास राहून क िाला उपद्रव चदला, तर ते आम्हाला खपिार नाही. पि त्यानी आपल्या राज्यात जाऊन 
आपल्या मािसासंह क ठे गडबड केली, तर तो पोत सगीजािंा ग न्हा ठरत नाही. आम्ही पोत सगीज लोक मतै्रीिे 
जतन इमाने इतबारे करतो. परंत  आमच्या शत्रनूा आम्ही वाईट असतो. आपल्या पत्रािे हे उत्तर आहे...’ 

 
चद. २४ नवबंर १६६७ या चदवशी गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी महाराजाना आिखी एक पत्र 

चलचहले. त्यात तो म्हितो : 
 
‘आपले द सरे पत्र चमळाले. आपल्या पत्राला मी जे उत्तर धाडले त्यावरून आपल्या ध्यानी येईलि 

की, आमच्या राज्याने आपिाशी मतै्री आचि तह चटकवनू ठेवला होता, त्यािा आपि भगं केला आहे. आपि 
उभय पक्षामंध्ये तह व्हावा अशी अपेक्षा पत्रातून केली आहे. पि तह होिे न होिे आपल्याि हाती आहे. मी 
आपिाला स्मरि करून देतो की, माझ्यापाशी मोठे आरमार असून मी त्यािा सेनापती आहे...’ 

 
स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी महाराजाना उपचरचनर्ददष्ट तारखेस चलचहलेले आिखी एक पत्र उपलब्ध आहे. 

त्यात तो म्हितो : 
 
‘...आपल्या चवनंतीन सार रामजी शिेवी कोठारी ह्याना आपिाकडे पाठचवण्यात येत आहे. 

आपिाला आम्हास जे काय कळवायिे आहे ते त्याना चवचदत कराव.े..’ 
 
रामजी शिेवी कोठारी चशवाजी महाराजाना भेटून गोव्यास परतले. चशवाजी महाराजानी 

त्याचं्याकडे स्ट्व्हसरेइला जे पत्र चदले त्याला स्ट्व्हसेरेइने प ढील उत्तर केले : 
 
‘...रामजी शिेवी याचं्यामाफस त पाठचवलेले पत्र पावले. त्यावरून आम्हास कळून ि कले की आमिी 

आचि आपली जी मतै्री होती ती प ढे िालू रहावी अशी आपली इच्छा आहे. त्या मतै्रीिा भगं आपि 
बादेंशमध्ये सैन्य र् सचवल्याने झाला होता. ही मतै्री िालचविे, न िालचविे आपल्याि हातात आहे. तरी मी 
आपल्या चनदशसनास आिू इस्ट्च्छतो की, ह्या राज्याच्या प्रचतष्ठेला बाध येईल असे कोितेि कृत्य मी माझ्या 
हातून होऊ देिार नाही. तरीही मी आपल्या सोयींिा जरूर चविार करीन. तरी प ढील बोलिी करण्यािी 
आपली इच्छा असल्यास आवश्यक ते अचधकार देऊन आपला मन ष्ट्य इकडे पाठवावा. मात्र त्याला प्रथम 
रामजी शिेवी कोठारी याचं्याशी सल्लामसलत करावी लागेल. आपिाशी िागंली चटकाव ूमतै्री साधण्यािी 
उमेद मी बाळगून आहे. अशी मतै्री की चजच्याम ळे लढाई आचि मतभेदािें प्रसंग टळू शकतील.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइच्या सूिनेप्रमािे चशवाजी महाराजानी साकोपंत या नावािा आपला म त्सद्दी गोव्यास 

पाठचवला. त्याने पोत सगीजािंा म त्सद्दी रामजी शिेवी कोठारी याच्याशी तहाबाबतिी प्राथचमक बोलिी 



           

केल्यावर तहासंबधंीिी अचधकृत बोलिी त्याने स्ट्व्हसेरेइशी केली असावी. कारि चद. ५ चडसेंबर १६६७ या 
चदवशी उभय पक्षामंध्ये एक तह झाल्यािी माचहती उपलब्ध आहे. त्याि चदवशी स्ट्व्हसेरेइने महाराजाना पत्र 
पाठचवले. 

 
‘...आपले वकील साकोपंत याचं्यामाफस त आपला आचि आमिा मतै्रीिा आचि शातंतेिा करार 

झाला. या करारातंील कलमािें पालन दोन्ही पक्षानी करायिे आहे. मी ह्या करारावर सही केली आहे व 
माझे स्वामी पोत सगालिे महाराज याचं्या राजचिन्हािा चशक्काही त्याच्यावर उमटचवला आहे. आपले वकील 
साकोपंत याचं्याबरोबर रेव्हरंड पाद्री गोंसालू मातींश याना आपिाकडे पाठवीत आहे. त्यानी पूवी 
आचदलशहाच्या दरबारात आमिे वकील म्हिून काम केले आहे. श्री. साकोपंत यानी आपली कामचगरी 
उत्कृष्टपिे बजावली. ते ित र आहेत, यातं संदेह नाही. त्याचं्याकडे आपि पाठचवलेला नजरािा त्यानी 
आम्हाला नजर केला. एक र्ोडा आचि पोर्षाख असा तो नजरािा आहे. त्याचं्याबरोबर मी आपिाला 
आमिा नजरािा पाठवीत आहे. मतै्रीिे प्रतीक आचि आपिाचवर्षयी मला वाटिारे पे्रम म्हिून त्यािा आपि 
स्वीकार करावा.’ उपय क्त पत्र स्ट्व्हसेरेइने महाराजाना पाठचवले. त्याि तारखेला त्यानी महाराजाना 
आिखी एक पत्र पाठचवले त्यात तो म्हितो : 

 
‘...आपिाकडे जात असलेले आमिे वकील रेव्हरंड पाद्री गोंसालू मातींश यानी चवजापूरच्या 

दरबारात आमिे वकील म्हिून पूवी काम केले आहे. ते ह र्षार असल्याने आपिाकडे आमिे वकील म्हिून 
त्यािंी चनवड करण्यात आली आहे. ते तहािी कलमे आपल्या सहीसाठी आपिाबरोबर नेत आहेत. ते 
आपिाला जे काय चवचदत करतील त्यावर आपि चवर्श्ास ठेवावा.’ 

 
पोत सगीजािंा वकील रेव्हरंड पाद्री गोंसालू मातींश यानी जी तहािी कलमे आपिाबरोबर नेली 

होती, ती त्यानंी चशवाजी महाराजाकंडून चशक्कामोतसब करून आिली. ती मराठीत असून त्यािंी तारीख चद. 
११ चडसेंबर १६६७ ही आहे. ह्या मराठी करारनाम्याला जे पोत सगीज भार्षातंर जोडण्यात आले त्यािे भार्षातंर 
प ढीलप्रमािे आहे : 

 
‘महान चशवाजी राजे व कौंट स्ट्व्हसेरेइ याचं्यामध्ये झालेल्या मतै्रीच्या करारािा मस दा. 
 
‘महान कौंट स्ट्व्हसेरेइ यानी जो करारनामा पाठचवला त्यािा आशय असा : 
 
‘आमच्या राज्याच्या आश्रयास आलेल्या देसायािंा पाठलाग करीत चशवाजी राजे आपल्या सैन्यासह 

आमच्या राज्यात र् सल्यािे पाहून आम्हाला फार वाईट वाटले. त्यािे पचरमाजसन करण्यासाठी चशवाजी राजे 
यानी आम्हाला वारंवार पते्र पाठवनू चदलचगरी प्रदर्दशत केली व ह्या राज्याशी असलेली त्यािंी मतै्री 
चटकचवण्यािी व ती प ढे िालू ठेवण्यािी इच्छा दशसचवली. त्याच्या चवनंतीस अन सरून आम्ही प ढील अटी 
स िचवल्या : 

 
१. चशवाजी राजे याचं्या सैन्याने बादेंशमध्ये चद. १९ नवबंर १६६७ रोजी जी बायका म ले कैद करून 

नेली त्याना त्यानी खंडिी न रे्ता अथवा त्याना ओलीस न ठेवता सोडून द्याव े त्यािप्रमािे आमच्या 
स्वामीच्या प्रजाजनािंी ग रेढोरे आचि गोिीिे बलै पळचवण्यात आले, तेही परत करावते. कारि महान 
स्ट्व्हसेरेइ यानी ज्या अथी सौम्यपिे चलचहले त्याअथी आचि त्यानी चलचहल्याप्रमािे जी मािसे इकडे कैद 



           

करून ठेवण्यात आली होती, त्याना एक छदामही न रे्ता म क्त करून, पाचद्र गोंसाल  मातीश याचं्या 
ताब्यात देण्यात आले आहे. 

 
२. लखम सावतं आचि केशव नाईक हे जे देसाई आमच्या राज्याच्या आश्रयास येऊन राचहले 

आहेत. त्याना ताकीद करण्यात येत आहे की, त्यािें वास्तव्य आमच्या राज्यात असेस्तोवर तो त्यानंी 
चशवाजी राजे याचं्याशी अथवा त्याचं्या प्रजाजनाशी य द्ध करू नये वा त्यािंी क रापत काढू नये. त्यानी जर 
तसे केले, आचि ते जर मला कळले, अथवा चशवाजी राजे यानी माझ्या चनदशसनास आिले, तर त्याना 
आमच्या स्वामीच्या राज्यात चफरून प्रवशे चमळिार नाही. आमच्या राज्यात असलेले नारबा सावतं आचि 
मल्लू शिेवी या दोर्ाना देखील असाि इशारा देण्यात येत आहे. जे देसाई आमच्या राज्यात येऊन राचहले 
आहेत, त्यानी बंडाळीस प्रवृत्त होऊ नये म्हिनू त्याना गोवा शहराति वास्तव्य करण्यािी सक्ती केली 
जाईल. त्यानी साष्टीत अथवा बादेंशमध्ये काही गडबड न करता राचहले पाचहजे. त्यानी दंगेधोपे माजचवले 
अथवा या राज्यातील प्रजाजनािी क रापत राचहले पाचहजे. त्यानी दंगेधोपे माजचवले अथवा या राज्यातील 
प्रजाजनािी क रापत काढली, तर त्याना या बेटातून हद्दपार करण्यात येईल. 

 
३. बालार्ाटाहून जो व्यापारी माल आचि गोिीिे बलै या बेटात तसेि साष्टी आचि बादेंश प्रातंात 

येतील त्याना प्रचतबधं केला जाऊ नये, अथवा माल अडवनू ठेवण्यात येऊ नये. तसेि या बेटातूंन अथवा 
आमच्या स्वामीच्या इतर प्रदेशातून जे गोिीिे बैल बालार्ाटी माल आिण्यासाठी जातील त्याना अडथळा 
केला जाऊ नये. चशवाजी राजे आचि आचदलशहा याचं्यामध्ये य द्ध ज ंपले, तरी देखील हा व्यापार िालू 
राहावा. 

 
४. उभय पक्षािंी जचमनीवर आचि सम द्रावरही मतै्री असावी. जर या मतै्रीत व्यत्यय येण्यासारखे 

एकादे कृत्य र्डले तर चशवाजी राजे यानी कौंट स्ट्व्हसेरेइ याचं्याकडे व कौंट स्ट्व्हसेरेइ यानी चशवाजी राजे 
याचं्याकडे त्यािा ख लासा मागावा. हा ख लासा चमळाल्याखेरीज मतै्री भगं पाव ूनये. 

 
उपचरचनर्ददष्ट अट मान्य करण्यात येत आहे. 
 
५. चशवाजी राजे याना कौंट स्ट्व्हसेरेई याचं्याशी एकाद्या कामाचवर्षयी वाटार्ाटी करायच्या असतील, 

तर एकाद्या चवर्श्ासू मन ष्ट्यामाफस त त्या करता येतील. तीि गोष्ट हत्याराचं्या उपयोगािीही आहे. 
 
गोवा ५ चडसेंबर १६६७ 
 
कौंट स्ट्व्हसेरेई यानी चलचहल्याप्रमािे व उल्लेचखल्याप्रमािे मी हे मान्य करीत आहे. 
 
२५ जमाचदलाकर, १०६८ पोत गीज ११ चडसेंबर १६६७ 
 
चशवाजी राजे यािंा चशक्का. 

  



           

हशवाजी पोर्तुगीज संबंध (पतढे चालू) 
 
चद. १९ चडसेंबर १६६७ या चदवशी स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी महाराजाना प ढील पत्र पाठचवले : 
 
‘पाद्री गोंसालू माचतंश याचं्यामाफस त आपि सही करून पाठचवलेली तहािी कलमे आचि आपले पत्र 

चमळाले. आपि माझी सद भावना जािून रे्तलीत, आचि पाद्री गोंसालू माचतंश यािंा िागंला परामर्षस 
केलात, त्याबद्दल आचि कैदी परत केल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. आपि देसायाचंवर्षयी चनधास्त 
असाव.े ते गोवा बटेाति राहतील व या राज्यातून अन्यत्र क ठे जािार नाहीत. त्याचं्या बरोबर शरिाथी 
लखम सावतं यानाही ठेवण्यात येिार आहे. मात्र ते एखाद्या बागेत काम करण्यासाठी जातील. पि ती बाग 
देखील गोवा बेटाति असेल. 

 
‘आपले वकील साकोपतं याचं्या चवनंतीवरून आपल्या सवस बंदरातील आचि जचमनीवरील 

व्यापाऱ्याचं्या स रचक्षततेबाबत ह कूम काढण्यात येत आहे. आपली आिखी कोिती इच्छा असेल आचि ती 
जर आपले या प्रदेशािे स भेदार श्री. दत्तोपंत यानंी माझ्या कानावर र्ातली, तर आमच्या दोर्ामधील 
मतै्रीस अन सरून श्री. दत्तोपंत याना मदत करण्यािी मी काळजी रे्ईन. आमच्या मधील मतै्रीचवर्षयी मी 
आपिास आर्श्ासन देतो की, मी चतिे कटाक्षाने पालन करीन. आपिही चतिे पालन कराल अशी आशा 
बाळगतो. 

 
आपल्या दैवी अन ग्रहाने ईर्श्र आपिावर प्रकाश पाडो.’ 
 
चशवाजी महाराजाना चलचहल्याप्रमािे स्ट्व्हसेरेइने गोव्याच्या आश्रयास येऊन राचहलेल्या 

देसायासंबंंधी चद. १७ चडसेंबर १६६७ रोजी प ढील आज्ञापत्र काढले : 
 
देसाई लखम सावतं आचि केशव नाईक या दोर्ाचं्या चनदशसनास आिण्यात येत आहे की, त्या 

दोर्ानी गोवा बेटाति राहाव.े चशवाजीच्या प्रदेशात जाऊ नये वा क िाला चतकडे पाठव ूनये. आचि जर 
त्याचं्यापैकी क िी आपली मािसे बाहेर पाठचवलेल्यािे आढळून आले, तर त्या मािसाना प नः या राज्यात 
परत रे्तले जािार नाही. आचि ती जर परत आली तर चशवाजी राजे याचं्याशी असलेल्या आमच्या मतै्रीिा 
भगं केल्याच्या ग न्ह्यावरून त्याना कडक चशक्षा केली जाईल. तसेि देसायानी आपले नोकर अथवा 
प्रजाजन याना चशवाजीच्या राज्यात पाठचवल्यािे आम्हाला कळेल, तर त्याना उपचरचनर्ददष्ट कायद्याप्रमािे 
वागचवले जाईल. 

 
नारबा सावतं हे सापं्रत आमच्या राज्य बाहेर असल्याने त्याना वरील कायदा लागू केला जािार 

नाही. परंत  ते जर इकडे आले, तर मात्र त्याना हा चनबधं लागू केला जाईल. आचि त्यानी जर हा चनबधं 
पाळण्यास नकार चदला, तर त्याना या राज्यात राहू चदले जािार नाही. उपय सक्त देसायाना या राज्यातील 
प्रजाजनाना प्रत्यक्ष प्रकवा अप्रत्यक्षपिे मदत करू नये. चडिोलीिे म्हाळोबा शिेवी याना देखील हा चनबधं 
लागू आहे. 

 
चशवाजी महाराज व गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ याचं्यामध्ये झालेल्या तहाप्रमािे चशवाजी महाराजानी 

बादेंशमधून पकडून नेलेले सवस य द्धकैदी म क्त केले. त्याचं्यामध्ये बायका म लािंा अचधक भरिा होता. 



           

चशवाजी महाराजािें स्त्री दाचक्षण्य प्रचसद्ध आहे. म सलमान इचतहासकार खाफीखान व चशवाजी महाराजािंा 
पोत सगीज िचरत्रकार कॉस्म द ग्वार्द या दोर्ानी देखील महाराजाचं्या स्त्री दाचक्षण्यािा गौरव केला आहे. 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी महाराजाशंी झालेल्या तहाच्या संदभात जे पत्र आपल्या राजास पाठचवले 
त्यात त्याने म्हटले आहे की, चशवाजीने गोव्यातून जी लूट आचि बायका म ले पकडून नेली ती त्याने परत 
केली आहेत. 

 
स्ट्व्हसेरेइने गोवा राज्याच्या आश्रयास येऊन राचहलेल्या देसायानी चशवाजी महाराजाचं्या प्रदेशात 

जाऊन दंगेधोपे माजव ूनयेत म्हिून त्याचं्यावर चनबधं र्ातले खरे, परंत  त्याना न ज मानता त्यानी दंगेधोपे 
माजचवण्यािा सपाटा िालूि ठेवला. त्याम ळे त्याना गोव्याबाहेर हाकलून लाविे स्ट्व्हसेरेइला भाग पडले. 
यासबंंधी चकल्ले चभगवििा अथवा रायगडिा चकल्लेदार रायाजी गंगादास याला चद. २६ फेब्र वारी १६६८ या 
चदवशी स्ट्व्हसेरेइ चलचहतो : 

 
‘देसायािें हस्तक चशवाजी राजे याचं्या राज्यात चशरून बडंाळी माजवीत असल्यािे आपि माझ्या 

चनदशसनास वारंवार आिले आहे. पि ह्या बंडाळीला आळा र्ालण्यास मी असमथस आहे. त्यािे कारि हे 
की, देसायािी मािसे आमच्या राज्यातून चशवाजी राजे याचं्या राज्यात जात नाहीत. ती इतर चठकािाहून 
क ठून तरी जात असतील. तरी पि लखम सावतं आचि केशव प्रभ ूह्या दोर्ा उपद्व्यापी देसायाना मी 
आमच्या राज्यातून हाकलून देत आहे. असे जर झाले, तर आपि आचि चशवाजी राजे यािें प्रजाजन 
देसायाचं्या उपद्रवापासून म क्त होतील अशी आशा आहे.’ 

 
पेडण्यािे स भेदार वीरो पचंडत याना चद. ८ जून १६६८ रोजी स्ट्व्हसेरेइने जे पत्र पाठचवले त्यात त्याने 

म्हटले आहे की, उपद्व्यापी देसायाना आमच्या राज्यातून हाकलून देण्यात आले आहे. स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी 
महाराजानाही ही गोष्ट कळचवल्यािा प रावा उपलब्ध आहे. 

 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने बंडखोर देसायाना गोवा राज्यातून हाकलून लावले ते अथात क डाळ मध्ये 

परत गेले. परंत  चशवाजी महाराजानी त्याना पकडून शासन न करता औदायाने वागचवले. त्यानंतर त्यानी 
ज्याअथी बंडाळी माजचवल्यािा प रावा उपलब्ध नाही, त्यावरून ते चशवाजी महाराजािें प्रजाजन म्हिून 
क डाळमध्ये राचहले असले पाचहजेत. 

 
चशवाजी महाराजािंा आचि पोत सगीजािंा जो तह झाला तो महाराजाना फायदेशीर नव्हता, असे 

काही इचतहासकारािें म्हििे आहे. परंत  अन्य काही इचतहासकारािंा असा दृचष्टकोि आहे की, एका परकी 
राजवटीने चशवाजी महाराजाशंी समान पातळीवर तह केल्याने त्याचं्या राज्यास कायदेशीर मान्यता प्राप्त 
झाली. कारि, तोपयंत ते बडंखोर म्हिूनि ओळखले जात होते. 

 
चशवाजी महाराजािंा आचि पोत सगीजािंा शातंतेिा तह झाला असला तरी कटकटी िालूि होत्या. 
 
पोत सगालिा राजा हा सातासम द्रािा स्वामी म्हिवनू रे्त होता. तदन सार अरबी सम द्रात संिार 

करिाऱ्या इतर देशाचं्या नौकाना पोत सगीज य द्ध नौका ‘काताज’ अथवा पोत सगीज दस्तके बाळगण्यास भाग 
पाडीत. परंत  ही दस्तके फ कट चमळत नसत. ती रे्ण्यासाठी पसेै भराव ेलागत. प्रत्येक दस्तकास साचलना 
बाराश े‘अश्रफी’ भराव्या लागत. जी व्यापारी जहाजे पोत सगीजािंी हस्तके बाळगण्यास नकार देत त्याचं्यावर 



           

पोत सगीज य द्धनौका तोफा डागून ती ब डवनू टाकीत. एवढा मोठा मोगल बादशहा, परंत  त्याच्या 
नौकानादेखील पोत सगीज दस्तके बाळगावी लागत, या बाबतीत गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ चशवाजी महाराजािंा 
वेंग ला बंदरािा हवालदार तानाजी राम याला इ. स. १६७८ साली चलचहलेल्या एका पत्रात म्हितो : 

 
‘आमिे दस्तक न बाळगिाऱ्या क िाच्याही जहाजाला प्रहद स्थानच्या सम द्रात सिंार करता येिार 

नाही. हा अचधकार आम्हाला ज ने कायदेकानू आचि िालीरीती ह्यान सार प्राप्त झाला आहे. या 
अचधकारान सार आमिे दस्तक न बाळगिाऱ्या परक्या जहाजाना अटक करण्यािा ह कूम आमच्या 
दयासारंगाना देण्यात आला आहे.’ 

 
चशवाजी महाराज आरंभी पोत सगीज दस्तके रे्त असत. परंत  पोत सगीजािंा आचि त्यािंा शातंतेिा तह 

झाल्यावर त्यानी पोत सगीजािंी दस्तके घ्यायिी नाहीत असे ठरचवले असाव.े इतकेि नव्हे, तर त्याचं्या 
राज्यािा सम द्रचकनाऱ्यावरून संिार करिाऱ्या पोत सगीज जहाजाना ते आपली दस्तके रे्ण्यास भाग पाडीत 
अथवा त्याचं्याकडून जकात वसूल करीत, असे वाटते. गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने उपचरचनर्ददष्ट पत्र तानाजी राम 
यानंा पाठचवले ते चशवाजी महाराजाचं्या य द्धनौकानी पोत सगीजािंी िार जहाजे पकडून राजापूरच्या बंदरात 
नेली तेव्हा. त्यािवर्षी अंकोला (कारवार) येथील चशवाजी महाराजाच्या स भेदाराने त्याच्या अमलाखालच्या 
प्रदेशात चशरलेल्या काही पोत सगीज सैचनकाना अटक केली, तेव्हा गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने अंकोल्याच्या 
स भेदारास चलचहले : 

 
‘...आपली िार जहाजे आम्ही पकडली त्यािा बदला म्हिून आपि आमच्या चशपायाना कैद केले. 

परंत  हा न्याय उफराटा आहे. वेंग ल्याला जािाऱ्या तीन जहाजािंा उल्लखे आपि करता त्याचं्यापाशी आमिे 
दस्तक नव्हते म्हिून ती आम्ही पकडली होती. परंत  ती चशवाजी महाराजाचं्या प्रजाजनािंी आहेत असे 
कळल्यावर चशवाजी महाराजािंी आचि आमिी मतै्री लक्षात रे्ऊन लगेि ती सोडून देण्यात आली.’ 

 
वरील र्टनावरून असा चनष्ट्कर्षस काढण्यास हरकत नाही की, चशवाजी महाराजानंी पोत सगीजाशंी 

जशास तसे या धोरिािा अवलंब केल्याने त्यािंी जहाजे म्हटली की पोत सगीज अचधकारी ती सोडून देत 
होते. चशवाजी महाराजाचं्या य द्धनौका पोत सगीज व्यापारी जहाजावंर हल्ले करण्यातही कमी करीत नसत. 
त्याम ळे त्याचं्या चकनारे पट्टीतील व्यापारावर प्रचतकूल पचरिाम होऊन तो डबर्ाईस आला. 

 
चशवाजी महाराजािंा आचि पोत सगीजािंा मतै्रीिा आचि शातंतेिा करार झाला. परंत  

पोत सगीजाकंडून त्या करारािे कटाक्षाने पालन होत नव्हते. त्याचं्या चहतसंबधंाच्या आड तो करार येत 
असल्यास त्यािा भगं करण्यास ते मागे प ढे पाहत नसत. त्यािा प्रत्यय चशवाजी महाराजाना चसद्दीशी 
झालेल्या य द्धािे वळेी आला. या य द्धात पोत सगीजानंी चसद्दीस मदत केल्याने चशवाजी महाराजाना त्यािा 
पराभव करिे अशक्य झाले. यासंबधंी काही पोत सगीज दस्तऐवज उधृत केले, तर पोत सगीजाचं्या द टप्पी 
धोरिािी स्पष्ट कल्पना करता येईल. उदाहरिाथस प ढील दस्तऐवज : 
 

‘चद. २९ मे १६७१ रोजी पानेली येथे स्ट्व्हसेरेइ आचि प्रहद स्थानिे कॅप्टन जनरल कौंट द लाउराचदव 
यानी राज्य सल्लागार मंडळािी बैठक पािारि केली. त्यानी राज्य सचिव डॉ. आदें्र िेइरी द आताईद याना 
बैठकीसमोर ठरावािे वािन खड्या आवाजात करण्यास साचंगतले. त्या सूिनेप्रमािे त्यानी ठरावािे वािन 
करण्यास प्रारंभ केला : 



           

‘दाडं्याच्या चकल्ल्यास चशवाजीने वढेा र्ालून प ष्ट्कळ चदवस झाले आहेत. आमच्या िौल येथील 
चकल्ल्यािे कॅप्टन न न द मेल  द चसल्व यानी वारंवार पते्र पाठवनू दाडं्याच्या वढे्यािा वृत्तातं आम्हाला 
कळचवला आहे. आम्ही त्याना मागे सूिना केली होती की, चसद्दीस शक्य ती मदत करावी. त्या सूिनेन सार 
ते चसद्दीला मदत करीत आहेत. या मदतीमागील आपला उदे्दश उर्ड आहे. दाडं्यािा चकल्ला रे्ऊन चशवाजी 
वरिढ झालेला आम्हाला नको आहे. या वढे्यापायी चसद्दी इतका डबर्ाईस आला आहे की, सैन्यािा पगार 
र्ालण्यास त्याच्यापाशी पैसा नाही. या अडििीतून चनभाविी व्हावी म्हिून त्याने आमच्यापाशी मदतीिी 
यािना केली. आम्ही त्याला मदत केली तर त्याच्या बदली तो आमिे माडंचलकत्व पत्करण्यास तयार 
आहे......’ 

 
राज्य सल्लागार मंडळाने चसद्दीस मदत पाठचवण्यािा चनिसय एक मताने रे्तला. 
 
चसद्दीला पोत सगीजाकंडून मदत होत असल्याने त्यािा पराभव आपि करू शकत नाही हे जेव्हा 

चशवाजी महाराजानंा कळून ि कले, तेव्हा त्यानी चवठ्ठलपंत नावािा आपला वकाल गोव्यास पाठचवला. 
त्याच्यामध्ये आचि स्ट्व्हसेरेइमध्ये प ढील खचलत्यािंी अदलाबदल झाली. चवठ्ठल पचंडत यािंा खचलता असा : 

 
१. चशवाजी राजे याचं्या नौकाना पोत सगीजानी येताजाता अटकाव करू नये की उपद्रव देऊ नये. 
 
२. दाडं्याच्या हबशाना आश्रय देऊ नये की त्यानंा कोित्याि प्रकारिी मदत करू नये. यासंबधंी 

पोत सगीज अचधकाऱ्यानी आपल्या सवस बंदराना ह कूम पाठवाव.े 
 
३. आमिी मालािी गलबते आचि इतर नौका पोत सगीज अचधकाऱ्यानी पकडल्या असतील त्या 

त्वरीत सोडून द्याव्या. 
 
४. प्रस्त तच्या वचकलाबरोबर बंदराच्या अचधकाऱ्याना पते्र देऊन एक मन ष्ट्य पाठवावा. पत्रात 

चशवाजी राजे याचं्या स भेदाराशंी िागंले संबधं ठेण्यािी सूिना बंदराचं्या अचधकाऱ्याना करण्यात यावी. 
त्यािप्रमािे बंदराच्या कॅप्टननी सरकारी ह कूमाप्रमािे वागाव.े 

 
५. इमामाने (मस्कतिा) आमच्याशी बोलिी केली की, त्याचं्या नौकाना पािी भरण्यािी व 

अन्नवस्तंूिा प रवठा करण्यािी सवलत आमच्या बंदरातून चमळावी. त्यािप्रमािे आम्ही त्याच्या मदतीला 
गलबते आचि होड्या द्याव्या अशी त्यािंी मागिी होती. त्याला आम्ही उत्तर पाठचवले की, पोत सगीज हे 
आमिे चमत्र असल्याने त्याचं्याचवरूद्ध त्याला आम्ही मदत करू शकत नाही. तसेि त्याने जर आमिी 
क रापत काढली तर पोत सगीज आम्हाला त्याच्याचवरूद्ध मदत केल्यावािून राहािार नाहीत. तसेि त्याने 
जर पोत सगीजाशंी य द्ध केले तर आम्ही त्याना मदत करू. त्यासाठी आवश्यक तो खिस ते आम्हाला देतील. 

 
६. मोगलाशंी आमिे य द्ध िालू आहे. त्यासाठी पोत सगीजािंी आचि आमिी मतै्री व्हावी. पोत सगीजानी 

मोगलाना कोित्याि प्रकारिी मदत करू नये, की त्याना आपल्या राज्यात थारा देऊ नये. आपल्या 
राज्यात पोत सगीजानी आम्हाला मदत करावी व तत्संबधंीिी पते्र आपल्या अचधकाऱ्याना पाठवावी. 

 



           

७. मागे जे काय र्डले ते त्यावर पडदा टाकण्यात यावा. कारि याप ढे आम्ही पोत सगीजाचं्या वाटेस 
जािार नाही. 

 
चशवाजी महाराजािें वकील चवठ्ठल पचंडत याचं्या खचलत्याला गोव्याच्या गव्हनसरने जबाब चदला : 
 
१. नौका आचि जहाजे छोटी असली तर त्याना अचनबधंपिे वाहतूक करता येईल. त्याचं्या वाटेला 

क िी जािार नाही. परंत  नौका ‘गाचलयोता’ –(गलबते) सारख्या मोठ्ा असल्या, तर त्याना आमच्या 
चकनाऱ्यावरून व सम द्रातून संिार करायिा झाल्यास आमिे परवाने घ्याव े लागतील. हे परवाने 
मोगलबादशहािे प्रजाजन रे्तात त्याप्रमािे चदले जातील. 

 
२. हे कलम मान्य आहे. 
 
३. ह्या राज्यातील प्रजाजनाचं्या, व्यापाऱ्याचं्या आचि ह्या शहरातील नागचरकाचं्या त्यािप्रमािे 

बंदराच्या व चकल्ल्याचं्या मालकीच्या ज्या नौका पकडण्यात आल्या आहेत, त्या म क्त करण्यात आल्यास 
चशवाजी राजे व त्यािें प्रजाजन याचं्या ज्या नौका पकडण्यात आल्या आहेत त्या म क्त करण्यात येतील. 

 
४. सरकारच्या वतीने एक म नष्ट्य पते्र देऊन बंदराच्या कॅप्टनकडे पाठचवला जाईल. पत्रात चशवाजी 

राजे याचं्या स भेदाराशंी आचि मंत्र्याशी सलोख्याने वागण्यािी सूिना असेल. 
 
५. चशवाजी राजे यानी इमामाचवरुद्ध आमच्याकडे मदत माचगतली अथात त्यानी त्याच्याशी य द्ध 

प कारले, तर आमच्या राज्यािे चमत्र या नात्याने आम्ही चशवाजी राजे याना आनंदाने मदत करू. मात्र 
चशवाजी राजे अथवा त्यािें स भेदार यानी इमामाला पािी अथवा अन्नप रवठा करायिा नाही ही अट राहील. 

 
६. ह्या राज्यािे मोगल बादशहाशी असलेले ज ने करारमदार पाळण्यािे आमच्यावर बंधन 

असल्याने त्याचं्या पीचडत प्रजाजनाना आमच्या बंदरात आचि चकल्ल्यात आश्रय देण्यास आम्ही बद्धपारकर 
आहो. त्यािप्रमािे चशवाजी राजे व त्यािे स भेदार आचि सरदार याना जर आमिा आश्रय हवा असेल, तर 
आम्ही तो त्याना अवश्य देऊ. 

 
७. उभय पक्षािंा सलोखा झाल्यावर ज न्या गोष्टी चवसरल्या जातील. चशवाजी राजे यानीही आमच्या 

प्रमािे वागाव.े 
 
आंतोचनय  मेलू द काश्त्र ू
चशवाजी राजे यािंा चशक्का. 
 
प्रस्त तच्या करारास प ढील कलमािा समावरे्ष करण्यात आला. चशवाजी राजे आचि पोत सगीज 

प्रहद स्थानिे गव्हनसर व कॅप्टन जनरल याचं्यामधील करारािी द रुस्ती आचि फेर स धारिा : 
 



           

या शहरात गेल्या दोन मचहन्यापासून वास्तव्य करिारे दोरे् नागचरक मलप्पा शटे आचि सातंाप्पा 
गावंस या दोर्ाकंडून जे तीन हजार पागोडा चशवाजी राजे याचं्या राज्यात बळजबरीने काढून रे्ण्यात आले 
ते त्या दोर्ाना कोितीही क्लृस्ट्प्त न लढचवता परत करण्यात याव.े 

 
बालर्ाट येथून या बेटात बादेंशमध्ये आचि साष्टी प्रातंात जे गोिीिे बैल आचि माल येईल त्याला 

प्रचतबधं होऊ नये की तो काढून रे्तला जाऊ नये. त्यािप्रमािे पोत सगालच्या राजाच्या या म ल खातून जो 
माल आचि गोिीिे बलै बालार्ाटला अथवा अन्यत्र जातील त्यानाही प्रचतबंध होऊ नये. या मालावरील 
नेहमीिी आचि पूवापारापासून लागू असलेली जकात वसूल केली जाईल. चशवाजी राजे आचि आचदलशहा 
या दोर्ामंध्ये य द्ध स रू असले, तरी देखील या मालाच्या वाहत कीवर त्यािा पचरिाम होऊ नये. 

 
चशवाजी राजे याचं्या बंदरात ज्या नौका पकडून ठेवण्यात आल्या असतील त्या चशवाजी राजे यानी 

ताबडतोब सोडून द्याव्या. या बाबतीत त्यानी कोितीि सबब सागंू नये. तसेि त्यानी या नौकाचं्या 
मालकाकंडे पैशािी मागिी करू नये. या नौका त्याचं्या मालकाना आमच्या उत्तरेकडे जािाऱ्या 
आरमारासमक्ष परत करण्यात याव्या. त्यािप्रमािे चशवाजी राजे याचं्या प्रजाजनाचं्या ज्या नौका आमच्या 
िौल अथवा उत्तरेकडील प्रातंाच्या बंदरात पकडून ठेवण्यात आल्या असतील त्या ताब्यात रे्ण्यासाठी 
त्याचं्या मालकानी आमच्या उत्तरेकडील आरमाराबरोबर चतकडे जाव.े चशवाजी राजे यानी आमच्या 
स्वामीच्या राज्याशजेारी म ल ख काबीज केला असल्यास त्या म ल खात आचि आमच्या राज्याच्या हद्दीवर 
ि ना आचि दगड यािंी पक्की इमारत बाधूं नये. मग या दोन्ही राज्यामंध्ये नदी वाहत असो वा नसो. उभय 
पक्षामंध्ये दृढ मतै्री असावी. ती सम द्रावर तशीि भपू्रदेशातंही िालू राहावी. एकाद्याने जर द सऱ्यािी क रापत 
काढली तर पचहल्याकडे द सऱ्याने चतिा जाब मागावा. उदाहरिाथस, चशवाजी राजे याचं्याकडून आमिी 
आगळीक र्डली, तर आम्ही त्याचं्याकडे जाब मागूं आचि आमच्याकडून चशवाजी राजे यािंी आगळीक 
र्डल्यास त्यानी आमच्याकडे तक्ार करावी. आगचळकेिी िौकशी झाल्याखेरीज क िीही द सऱ्याकडील 
संबंध तोडू नये. 

 
या कलमािे पालन करण्यास गव्हनसर बद्धपचरकर आहेत. आमच्या स्वामीच्या आरमाराने ज्या नौका 

पकडल्या असतील त्या सोडून देण्यािा ह कूम गव्हनसर महाशय देतील. त्यािप्रमािे ज्या नौका बंदरात 
अथवा शहरात पकडून ठेवलेल्या असतील त्या कोिताि खिस न आकारता परत केल्या जातील. चशवाजी 
राजे यािें जे प्रजाजन ह्या राज्यािे शत्रू नसतील त्यानी ह्या राज्यातील बंदरे करण्यासाठी परवाने माचगतले 
असल्यास ते त्याना देण्यात येतील. मात्र मोगल बादशहािे प्रजाजन जो कर भरतात ते त्याना भरावा 
लागेल. 

 
ज्या छोट्या होड्या कारंजाहून या शहरापयंत मीठ प्रकवा तत्सम वस्तंूिी अथवा और्षधािंी वाहतूक 

करीत असतील त्याना परवाना घ्यावा लागिार नाही. त्या होड्या आरमारी जहाजाना भेटल्या असल्यास 
त्या त्याना अटकाव करिार नाहीत. 

 
आमच्या स्वामीिी आरमारी अथवा व्यापारी जहाजे सम द्रात त फान झाले असता अथवा अन्य काही 

कारिाने चशवाजी राजे याचं्या बंदरात चशरली तर त्यािंा िांगला परामर्षस त्या बंदरात व्हावा. त्याना त्याचं्या 
पैशातून आवश्यक त्या वस्तू प रचवण्यात याव्या. अशीि वागिूक चशवाजी राजे याचं्या नौकाना आमच्या 
बंदरात देण्यात येईल. चसद्दी दाडंा ज्याअथी या राज्यािा माडंचलक आहे, त्याअथी त्याला सकंटप्रसंगी 



           

मदत करण्यास गव्हनसर महाशय बद्धपचरकर आहेत. त्याने कोित्याही वळेी पोत ंगालच्या राजाकडे मदत 
माचगतली असता ती त्याला देण्यािे बधंन या राज्यावर आहे. परंत  चशवाजी राजे आचि चसद्दी या दोर्ािें 
शत्रूत्व असल्याकारिे त्या दोर्ािंा संर्र्षस उडाल्यास गव्हनसर महाशय मध्यस्थी करून हातर्ाईिा प्रसगं 
टाळण्यािा प्रयत्न करतील. त्यासाठी चशवाजी राजे यािें या दरबारातील वकील चवठ्ठल पंचडत याना 
वाटार्ाटी करण्यािे आवश्यक ते अचधकार त्यानी द्यावते. उभय पक्षािंी सम द्रावर आचि भपू्रदेशात अशी 
दोन्ही चठकािी दृढ मतै्री असावी. या मतै्रीिा भगं होण्यािा प्रसंग उद भवला, तर परस्परानंी एकमेकाकडील 
राजनैचतक संबधं तोडण्यापूवी मतभेद चमटचवण्यािा प्रयत्न करावा. 

 
गोवा, १० फेब्र वारी १६७० 
 
चशवाजी महाराज आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये तह झाला, फेर तह झाला, परंत  मतै्रीिे संबधं दृढ 

झाले नाहीत. दोर्ाचं्याही परस्पराचंवरुद्धच्या तक्ारी िालूि राचहल्या. महाराजानी आपली मािसे पोत सगीज 
प्रदेशात पाठवनू पोत सगीजाना सतावनू सोडण्यािा सपाटा स रू केला. हे अर्ोचर्षत य द्ध दोर्ानाही फायद्यािे 
नव्हते. पोत सगीजाना तर फायद्यािे नव्हतेि, कारि त्यािंा प्रदेश लहान असल्याने त्यािी आर्दथक झळ 
त्याना पोित होती. द सरी गोष्ट म्हिजे पोत सगीजाना शह देण्यासाठी त्यािंा हाडवैरी मस्कतिा इमाम 
याच्याशी सधंान साधल्यािी हूल चशवाजी महाराजानंी उडवनू चदली होती. इमामािी आचि महाराजािंी 
हातचमळविी झाली तर त्याचं्याकडून पोत सगीजािंी कोंडी होण्यािी भीती होती. म्हिनू पोत सगीजानी नमते 
रे्ऊन चशवाजी महाराजाशंी आिखी एक तह केला. (त्यािी कलमे उपलब्ध नाहीत.) 

 
परंत  वरील तह फार चदवस चटकला नसावा, कारि चद. २४ ऑगस्ट १६७२ रोजी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ 

पोत सगालच्या राजास चलचहतो : 
 
‘अचल आचदलशहािा बंडखोर प्रजाजन चशवाजी याने गतवर्षींच्या पावसाळयात बादेंशमध्ये चशरून 

अशातंता माजचवण्यािा प्रयत्न केला. परंत  आमच्या जागरूकतेम ळे त्यािी डाळ चशजू शकली नाही.’ 
 
बह दा महाराजािंी ही बादेंशवरील द सरी स्वारी काही आकस्ट्स्मक अडििीम ळे फते्त झाली नसावी. 

तरीही त्यानी आचदलशाही प्रदेशात धडक मारून आपल्या राज्यािी हद्द फोंड्यापयंत चभडचवली. इ. स. 
१६७२ साल अखेर त्याचं्या राज्यात पेडिे, साखळी आचि चडिोली हे तीन महाल मोडत होते. 

 
दचक्षि कोकिातील मोहीम िालू असतािं चशवाजी महाराजानी कल्याि, चभवडंी भागातही सैन्य 

धाडले होते. त्याम ळे त्यािंा दमिमधील पोत सगीजाशंी संबंध आला. त्यावळेी दमिच्या हद्दीतील काही 
खेड्यािें िोर दरोडेखोरापंासून रक्षि करण्याकचरता इ. स. १६१५ साली रामनगरच्या राजाशी पोत सगीजानी 
‘िौथ’िा करार केला होता. प ढे रामनगरच्या एका कोळी सरदाराने आपल्या राजाचवरुद्ध बंड करून त्यािा 
काही म ल ख बळकावनू व त्या म ल खािा आपि स्वतंत्र राजा झाल्यािी द्वाही चफरचवली. कोळी राजािे 
पाचरपत्य रामनगरच्या राजाला करता आले नाही. 

 
प ढे पोत सगीजानाही कोळी राजाने उपद्रव देण्यास प्रारंभ केला. तो त्याचं्याकडे ‘िौथ’िी मागिी 

करू लागला. पोत सगीजानी अथात त्यािी मागिी ध डकावनू लावली. त्याम ळे चिडून जाऊन त्याने दमिच्या 
प्रदेशात ल टालूट आचि जाळपोळ स रू केली. जव्हारच्या राजाला वठिीवर आििे पोत सगीजाना अशक्य 



           

झाल्याने त्यािा बंदोबस्त करण्यािी चवनंती त्यानी चशवाजी महाराजाना केली. या चवनंतीस अन सरून इ. 
स. १६७२ च्या एचप्रल मचहन्यात महाराजानी आपले पंतप्रधान मोरोपंत प्रपगळे याना सैन्य देऊन जव्हारच्या 
राजावर धाडले. मोरोपंतानी चद. ५ जून १६७२ रोजी जव्हार रे्तले. राजा चवक्मशहा म किे जंगलात पळून 
गेला. मोरोपतंाच्या हातास चवक्मशहािा एकोितीस लक्ष रुपयािंा खचजना लागला. 

 
आता ‘िौथ’िा उल्लेख येथे आला आहे म्हिून त्याच्या उगमािी कथा येथे चदली पाचहजे. 
 
अठराव्या शतकातील ख्यातनाम पोत सगीज इचतहासकार ‘चदयोग  द कौत ’ याने Decadas da Asia 

Vol II मध्ये िौथाईच्या उगमािी कथा चदली आहे. ती अशी : 
 
‘स मारे िारश े वर्षामागे रजपूत लोक ग जरातेत मोठ्ा संख्येने उतरले. त्याना ग जरातेत प्रहदू 

लोकािंी वस्ती आढळली. पूवेकडील सवस लोकामंध्ये हे लोक द बळे आचि बायकी आहेत. त्याम ळे रजपूत 
लोकाना ग जरातेत आपली राज्ये स्थापन करण्यास चवशरे्ष सायास पडले नाहीत. ग जरातेतील शतेकऱ्यानी 
रजप ताना चवनंती केली की, त म्ही आमच्या शतेजचमनी आम्हाला पेरण्यास परवानगी द्यावी. त्याबद्दल आम्ही 
त म्हाला उत्पन्नािा एक ित थांश भाग देऊ. या कराला ग जराती भारे्षत ‘िौथा’ म्हितात. ‘िौथा’ ह्या 
शब्दािा ‘िौथ’ हा अपभं्रश आहे. 

 
‘रजप ताचं्या नंतर ग जरातेत म सलमान आले. त्यानी खंबायतिे राज्य प्रजकून रे्तले. खंबायतच्या 

राजानी म सलमानािे माडंचलकत्व पत्करले. त्यानंी आपल्या राज्यािी आपल्या भाऊबंदामध्ये चवभागिी 
केली. साष्टीिा (रामनगर) राजा हा त्याि माडंचलकापंैकी एक होय. त्याच्या वाडवचडलाना स ल्तान 
बहाद रशा याने दमििा प्रदेश बहाल केला होता. हा प्रदेश पहाडी, खडकाळ आचि लहान लहान 
टेकड्यानी व्याचपलेला आहे. चतकडे बाबंूिी मोठमोठी बने असून जगातील उत्तम प्रकारिे सागािे लाकूड 
चतकडच्या जंगलात आढळते. 

 
‘साष्टीिे (रामनगर) राजे नेहमीि प्रहदू होते आचि आहेत. स ल्तान बहाद रशहाने वसईिा टापू 

गव्हनसर नून  द क न्य याना चदला, तेव्हा या म लखािी िौथाई साष्टीच्या राजाला चमळावी अशी अट र्ातली 
होती. स्ट्व्हसेरेइनी या अटीत बदल केला नाही. साष्टीच्या राजास जे काय चमळत असे ते देण्यािे त्यानंी 
कबूल केले. तथाचप दमिमध्ये ज्या िोऱ्यामाऱ्या होत असत त्यािा साष्टीच्या राजाने बदंोबस्त केला पाचहजे 
अशी अट त्यानी र्ातली. दमििे लोक उपचरचनर्ददष्टप्रमािे रामनगरच्या (धरमपूर) राजास िौथाई देत 
असत. या राजाला पोत सगीजमध्ये ‘िौचतया’ असे म्हितात (सभासदाचं्या बखरीत रामनगरच्या राजािा 
उल्लेख ‘िौतेआ’ या नावाने आला आहे.) 

 
मोगल बादशहाच्या सरदारानी रामनगरच्या राजािा पराभव केला, तेव्हा त्यानी पोत सगीजाकंडे 

िौथाईच्या करािी मागिी केली. यासंबधंी गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइ चद. ११ ज लै १६३८ साली पोत सगालच्या 
राजास चलचहलेल्या पत्रात म्हितो : 

 
‘........मोगल बादशहा आपले साम्राज्य स धारण्यािे धोरि पत्करून थाबंला नाही तर त्याने 

‘कोल’ राजाच्या राज्यात खंडिी वसूल करण्यािी आज्ञा आपल्या सेनाचधकाऱ्याना केली. हे राज्य 
दमिपासून वसईपयंत पसरले आहे. साष्टीच्या िौचतया राजाला दमि शहरािे नागचरक िौथाईिा कर 



           

भरत असत. या करािे बदली िौचतया राजाने दमि शहरािे िोर दरोडेखोरापंासून रक्षि करायिे होते. 
परंत  ह्या राजाला मोगलाचं्या आक्मिापासून आपले रक्षि करता आले नाही. त्याने पळून येऊन दमि 
शहराच्या तटाजंवळ आपली छाविी ठोकली व मोगलापंासून आपला बिाव करण्यासाठी आमिी मदत 
माचगतली. पोत सगीजानी अशी मदत देण्यािे पूवी कबूल केले होते. दमििे कॅप्टन दों चफलीप द कामारा 
यानी चद. २२ मािस रोजी मला पत्र चलहून कोित्या धोरिािा अवलंब करावा तत्संबधंी माझा सल्ला 
माचगतला. त्यािबरोबर चकल्ल्याच्या नदीपलीकडच्या ‘सा ंजेरोचन.’ चकल्ल्याच्या रक्षिासाठी लष्ट्करािी व 
दारुगोळयािी क मक पाठचवण्यािी चवनंती केली. 

 
‘दमििे कॅप्टन दों चफचलप द कामारा यानी चद. ९ एचप्रल आचि ५ मे रोजी मला जी पते्र पाठवली 

आहेत त्यात म्हटले आहे की, मोगल बादशहािे सरदार त्याना नजरािे देऊन आपिाकडे मािसे पाठवावी 
व िौथाई देण्यास चसद्ध व्हावे, असे कळवीत आहेत. त्यानी त्याना तूतस मोर्म पते्र पाठवनू गप्प बसचवले 
आहे. मी त्याना प्रत्य तर धाडले आहे की, मोगल सरदार आचि साष्टीिा राजा याचं्यामधील य द्धािा शवेट 
काय होतो ते पाहून बादशहाच्या सरदारास अचंतम चनिसय कळवावा. तोपयंत त्याला मोर्म पते्र पाठवनू 
झ लवीत ठेवाव.े कारि, साष्टीिा राजा मोगल बादशहािा माडंचलक बनण्यािी शक्यता आहे. मी 
महाराजाना याप्रकरिी संपूिस माचहती कळचविार आहे.’ 

 
चशवाजी महाराजानी रामनगरिे राज्य रे्ऊन पोत सगीजाकंडे िौथिी मागिी केली, तेव्हा देखील 

त्यानी वरील धोरिािा अवलंब केला. त्यानी महाराजाना सचंदग्ध पते्र पाठवनू िौथ देण्यािी टाळाटाळ 
केली. दमिच्या पोत सगीज अचधकाऱ्यानी महाराजाना कळचवले की, त म्हाला िौथ द्यायिा की नाही तो प्रश्न 
स्ट्व्हसेरेइच्या सल्लागार मंडळाच्या चविाराधीन आहे. पि जोपयंत त म्ही रामनगरच्या संपूिस राज्यािा कब्जा 
करिार नाही तोपयंत िौथ आम्ही त म्हाला आचि रामनगरच्या राजालाही देिार नाही. 

 
इ. स. १६७७ पयंत चशवाजी महाराजानी रामनगरिे बह तेक सवस राज्य रे्तले व दमिच्या हद्दीवर 

आपले सैन्य आिून उभे केले. त्याचं्या सैन्याच्या उपस्ट्स्थतीम ळे दमि शहरािे िोर दरोडेखोराचं्या 
उपद्रवापासून रक्षि होऊ लागले. त्याम ळे दमि शहराच्या नगरपाचलकेने चशवाजी महाराजाना िौथिा कर 
देण्यािा ठराव संमत केला. परंत  स्ट्व्हसेरेइिी प्रस्त त ठरावाला मंज री चमळाल्याखेरीज दमि शहर िौथिा 
कर चशवाजी महाराजाना देऊ शकत नव्हते. त्या दरम्यान रामनगरिा राजा पोत सगीजािंा आश्रयास राहून व 
चभल्लािें सैन्य उभारून चशवाजी महाराजाशंी गचनमी य द्ध खेळत होता. पोत सगीज अचधकारी त्याला िोरून 
पैंशािी आचि जीवनोपयोगी वस्तूिी मदत करीत होते. त्याने गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू िौथच्या 
थकलेल्या बाकीिी मागिी केली, तेव्हा स्ट्व्हसेरेइने त्याला उत्तर धाडले : ‘......िौथिा कर आमच्याकडे 
त म्हीही मागता आचि चशवाजी राजेही मागतात. तेव्हा त म्हा दोर्ामंधील य द्धािा चनकाल लागेपयंत मी 
त म्हाला िौथिी थकलेली बाकी देऊ शकत नाही. तरीपि चशवाजी राजे याचं्याशी त मिे य द्ध िालू 
असल्याने थकलेल्या िार हजार रुपयाचं्या करापकैी तीन हजार रुपये त म्हाला ग प्तपिे देण्याबद्दल मी 
उत्तरेकडील सेनापतीस कळवीत आहे.’ 

 
पोत सगीजानी िौथिा कर भरण्याच्या बाबतीत टंगळमंगळ िालचवली असली तरी पोत सगीजाचंवरूद्ध 

महाराजानी शस्त्रबलािा उपयोग केला साही. त्यावळेी कल्याि चभवडंी भागात त्यािें आठदहा हजार सैन्य 
होते. त्यािंी इच्छा असल्यास त्याना पोत सगीजाच्या अमलाखालिा म ल ख रे्ता आला असता पि त्यानी तसे 
केले नाही की, पोत सगीजाकडे िौथिा कर मागण्यािेही सोडले नाही. पोत सगीजानी त्याना शवेटपयंत 



           

उडवाउडवीिी उत्तरे चदली. त्यािा एक नम ना प ढील प्रमािे आहे. गोव्यािा गव्हनसर आंतोचनय  पाईश द 
सादं हा चशवाजी महाराजािें पोत सगीजाकडील वकील चपताबंर शिेवी याना चद. १२ ज लै १६७८ रोजी 
चलचहतो : 

 
‘गोव्यािे राज्य हे क िािे माडंचलक नाही. त्याम ळे चशवाजी राजे याना िौथिा कर आम्ही भरण्यािा 

प्रश्नि उद भवत नाही. मात्र एक गोष्ट खरी की, दमिमधील आचि उत्तरेकडील काही खेड्यािें िोर 
दरोडेखोरापासून रक्षि व्हाव ेम्हिून िौचतया राजाशी एक करार करण्यात आला होता. परंत  त्या करारािा 
गोव्याच्या राज्याशी काही सबंंध नाही. तरी देखील चपताबंर शिेवी यानी चशवाजी राजे याना चवचदत कराव े
की त्यानी िौथबाबत दमिच्या कॅप्टनशी वाटार्ाटी कराव्या. तो जर त्याना िौथिा कर देण्यास तयार 
असेल तर आमिी त्याला हरकत नाही.’ 

 
ही चनव्वळ ल च्चचगरी होती. कारि गोव्यािा गव्हनसर अथवा स्ट्व्हसेरेइ हा केवळ गोवा प्रदेशािा 

गव्हनसर नसून प्रहद स्थानातील सवस पोत सगीज वसाहतींिा प्रम ख होता. त्याने जर दमिच्या कॅप्टनला िौथिा 
कर चशवाजी महाराजाना भरण्यािा ह कूम केला असता तर त्यािी अंमलबजाविी त्याला करावी लागली 
असती. िौथच्या करािा र्ोळ पोत सगीजानी तब्बल दहा वर्षें र्ातला. उभयपक्षामंध्ये पत्रोपत्री आचि 
वाटार्ाटी झाल्यावर गोव्याच्या गव्हनसर एकदािा िौथिा कर भरण्यास तयार झाला. पि त्यालाही तसेि 
जबरदस्त कारि र्डले. 

 
इ. स. १६७५ साली चशवाजी महाराजानी फोंड्याच्या चकल्ल्यास वडेा र्ातला. मागच्या प्रमािे 

यावळेीही पोत सगीजानी फोंड्याच्या आचदलशाही चशबदंीला दारुगोळयािी आचि अन्नािी िोरून मदत 
पाठचवण्यास स रुवात केली. चशवाजी महाराजाना त्यािा स गावा लागल्याने त्यानी बोरी नदीवर पहारा 
ठेवला. एके चदवशी अन्नधान्यािी आचि दारू गोळयािी दहा चशबाडे बोरीनदीतून फोंड्यास जात असता 
मराठ्ानी ती पकडली. चशवाजी महाराजानी स्ट्व्हसेरेइकडे त्यािा जाब माचगतला असता, त्याने 
उडवाउडवीिे उत्तर चदले. महाराजानी पोत सगीजाना धडा चशकचवण्यािे ठरचवले. त्यानी साष्टी प्रातंातील 
क कळळी आचि वरेडे या दोन गावात सैन्य पाठवनू त्या गाविी ल टालूट केली. त्यािा योग्य तो पचरिाम 
झाला. स्ट्व्हसेरेइ िौथिा कर भरण्यास अखेर तयार झाला. परंत  हा कर पोत सगीजानी चनयमीतपिे भरला 
असावा असे वाटत नाही. तथाचप िौथिा कर जरी पोत सगीजानी चनयमीतपिे भरला नसला तरी ‘ग्राव 
कादंील’ (Grao Candil) या नावािा कर मात्र ते मराठ्ाना चनयचमतपिे भरत असत. हा कर 
शतेकऱ्याकंडून मराठे र्रोर्र प्रहडून वसूल करीत असत. धान्याच्या दर खंडीमागे हा ठराचवक कर धान्य 
रुपानेि बाधूंन देण्यात आला; परंत  हा कर वसूल करताना मराठा सैचनक शतेकऱ्याचं्या इतर वस्तूही रे्ऊन 
जाऊ लागले, म्हिून पोत सगीजानंी हा कर मराठ्ाना दमिच्या हद्दीवर देण्यािा उपक्म स रू केला. 

 
चशवाजी महाराजानी इ. स. १६७५ च्या ८ मेस फोंड्यािा चकल्ला रे्तला. त्याम ळे फोंड्याच्या अचंकत 

असलेले चतसवाडी, िंद्रमहल, केपे, बाळळी, आचि कािकोि हे आचदलशाही महाल त्याचं्या अमलाखाली 
आले. त्यानंतर त्यानी दचक्षिेकडे िाल करून सापं्रतच्या कारवार प्रातंातील चसवरे्श्र, कडवाड, कद्रा आचि 
अंकोला हा गंगावळी अथवा गंगावती नदीपयंतिा आचदलशाही प्रदेश काबीज केला. त्यानंी फोंडे येथे 
आपला स भेदार नेमला व दचक्षिेकडील प्रदेशािा कारभार बर्ण्यासाठी बाळळी येथे एक हवालदार नेमला. 

 



           

गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी महाराजाना ‘िौथ’िा कर देण्यास नेहमीि टाळाटाळ केली हे मागे 
आलेि आहे. परंत  त्याचं्या सैन्यािा उपसगस गोव्यापेक्षा दमि आचि साष्टी येथील पोत सगीज प्रदेशाला अचधक 
पोित होता. म्हिून िौथिा कर चनयचमतपिे भरून त्यािंी मतै्री चटकवावी असे दमि आचि साष्टी 
प्रदेशातील पोत सगीज अचधकाऱ्याना वाटत होते. या संदभात पोत सगीजाचं्या वसई प्रातंािा कॅप्टन जनरल 
मान एल लोब  द चसल्वैरा याने चद. २८ मे १६७७ रोजी पाठचवलेले प ढील पत्र बोलके आहे : 

 
‘...दमििे कॅप्टन मान एल फ ताद यानी चशवाजीशी संदभस लावनू कोळी राजास शासन करण्यािी 

त्याला चवनंती केली. त्या चवनंतीन सार चशवाजीिी आचि आमिी जी बोलिी झाली त्यास अन सरून 
चशवाजीने कोळी राजाच्या राज्यात १६७२ च्या एचप्रल अथवा मे मचहन्यात सैन्य र् सचवले. 

 
‘......चशवाजीिा िौथवर दावा आहे. परंत  तो आमिा शजेारी असून देखील आमच्या प्रदेशात 

त्याने िोऱ्यामाऱ्या प्रकवा आक्मिािे प्रकार केलेले नाहीत. इतकेि नव्हे, तर िौचतयाच्या राजाप्रमािे त्याने 
प्रखडी आचि रस्ते रोखून िोर दरोडेखोरािंा बंदोबस्त केला आहे. त्याम ळे त्याला िौथिा कर देण्यास 
हरकत नसावी. चशवाजीने कोळी राजा आचि िौचतया राजा या दोर्ानाही गप्प बसचवले आहे, इतकेि नव्हे 
तर बलसाड पावतेो मोगल प्रदेशात पािर मारली आहे. तो श्रीमंत आचि बलाढ्य आहे. त्याच्या सामर्थ्याच्या 
मानाने आमिे सामर्थ्यस मयाचदत आहे. आमिा अचधकार शहर आचि चकल्ला या पचलकडे जात नसल्याने 
आम्हाला सगळीकडे धावाधाव करिे शक्य होत नाही. अशा पचरस्ट्स्थतीत चशवाजीने इकडिा सवस प्रदेश 
रे्तला तर आियस करण्यािे कारि नाही. तो ज्याअथी आमिी कोितीि न कसानी करीत नाही त्याअथी 
त्याला िौथिा कर देण्यास हरकत नाही. चशवाजी आमच्याकडे जीवनोपयोगी वस्तूिी मागिी करीत आहे. 
तो या शहरािा आचि चकल्ल्यािा प्रामाचिक चमत्र असल्याने त्याला थोडे धान्य प रचवण्यास हरकत नसावी. 
नाहीतरी मागच्या काळात आपि खंबायत, स रत, वगैरे बंदराना जीवनोपयोगी वस्तू चवकत होतोि. परंत  
चशवाजीने भातािी जी मागिी केली आहे ती आमिी परीक्षा पाहाण्यासाठी की काय न कळे...’ 

 
चशवाजी महाराजाना पोत सगीज कसे विकून होते व त्याचं्याशी संर्र्षािे प्रसंग उद भवले असता ते 

कसे टाळीत होते, ते प ढील काही र्टनावरून चसद्ध होते. 
 
इ. स. १६६९ सालच्या जानेवारी मचहन्यात अरबाचं्या काही नौकािंा पोत सगीज य द्धनौकानी 

पाठलाग केला असता त्या संगमेर्श्र नदीच्या आश्रयास जाऊन राचहल्या. ही नदी चशवाजी महाराजाचं्या 
राज्यातून वाहात असल्याने त्या नदीत चशरून अरब नौका पकडण्यास अथवा त्या जाळून टाकण्यास 
पोत सगीज आरमाराचधकारी धजले नाहीत. त्यानी त्या बाबतीत गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइिा कौल माचगतला. 

 
चद. ८ मािस १६७९ या चदवशी अरब नौकासंबधंी कोिते धोरि पत्कराव ेत्यािा चविार करण्यासाठी 

गोव्यािा गव्हनसर आचि कॅप्टन जनरल आतंोचनय  पाइश द सादं याने राज्य सल्लागार मंडळािी बठैक 
बोलचवली. त्याने चनवदेन केले की, अरबािंी पाि जहाजे झंचझगार (संगमेर्श्र) नदीच्या आश्रयास जाऊन 
राचहली आहेत. आमच्या य द्धनौका नदीत चशरून आपल्या नौकावंर हल्ला करतील या भीतीने अरबानी 
नदीच्या म खात दोन गलबते ब डवनू रस्ता रोखून धरला आहे. द सरी अडिि ही की, आमच्या संभाव्य 
हल्ल्यास तोंड देण्यासाठी त्यानी नदीच्या दोन्ही काठावर खंदक खिनू बिावािी तयारी केली आहे, 
तोफािें मोिे उभारले आहेत. त्याचं्यापाशी मन ष्ट्य बळ अवरे् िारशचे्या जवळपास असले तरी त्याना 
आिखी िारश ेम सलमान येऊन चमळाले आहेत. तसेि चशवाजीने त्या भागातील लोकाना आज्ञा चदली आहे 



           

की, अरबावंर क िी हल्ला केला तर त म्ही त्याचं्या मदतीला गेले पाचहजे. आमच्या दयासारंगानी आपल्या 
पत्रात म्हटले आहे की, अशा पचरस्ट्स्थतीत अरबावंर हल्ला करिे हे कठीि काम होऊन बसले आहे. तरी 
मान्यवर सल्लागारानी या पचरस्ट्स्थतीवर इलाज स िवावा. 

 
बह संख्य सल्लागारानी दृचष्टकोि व्यक्त केला की, दयासारंग जोसेफ मेल  द काश्त्र ूयानी आपल्या 

शवेटच्या पत्रात चलचहल्याप्रमािे अरबाचं्या नौका जाळून टाकिे हे अवर्ड काम आहे. अरबाना 
म सलमानािंी क मक आली आहे आचि त्यानी खंदक खिून तोफािें मोिे उभारून प्रचतकारािी तयारी केली 
आहे हे तर खरेि, परंत  सवात प्रितेिी बाब ही म्हिजे चशवाजीिे त्याना संरक्षि चमळाले आहे. त्याला 
डावलून अरबावंर हल्ला करिे म्हिजे त्याला य द्धास आव्हान देण्यासारखे आहे. कारि आम्ही अरबावंर 
हल्ला केल्यास तो त्याचं्या मदतीला आल्यावािनू राहािार नाही. त्याच्याशी य द्ध खेळण्याइतकी तरी आमिी 
पचरस्ट्स्थती आज नाही. अशा पचरस्ट्स्थतीत इलाज एकि उरतो अन् तो म्हिजे अरबािंी कोंडी िालू ठेविे. 
त्याना मस्कतला जाऊ न देिे. 

 
चशवाजी महाराज पोत सगीजाशंी डावपेिािेंही य द्ध खेळत होते. मस्कतच्या इमामािी आचि त्यािंी 

तशी गाढ मतै्री नव्हती. परंत  मस्कतच्या इमामािी आचि पोत सगीजािें हाडवैर असल्याने पोत सगीजानंा शह 
देण्यासाठी त्यानी इमामाशी मतै्रीिे संबधं ठेवले होते. इमामालाही पोत गीजानंा तोंड देण्यासाठी चशवाजी 
महाराजाचं्या मतै्रीिी जरूरी भासत होती. असाि किखाऊपिा चशवाजी महाराजानी इ. स. १६७९ साली 
खादेंरी उंदेरी बेटािंी तटबंदी करण्यािे काम हाती रे्तले, तेव्हा पोत सगीजाकंडून झाला. 

 
चद. १६ सप्टेंबर १६७९ या चदवशी राज्य सल्लागार मंडळािी बैठक भरली तेव्हा स्ट्व्हसेरेइने 

बैठकीसमोर प ढील ठराव माडंला : 
 
चशवाजी राजे यानी आमच्या िौल बंदरासमोर असलेल्या खादेंरी उंदेरी बेटािंी तटबदंी करण्यािे 

काम हाती रे्तले असून त्यासाठी वरच्या िौलमध्ये तीन हजार मािसे येऊन दाखल झाली आहेत. या 
तटबंदीला चसद्दीिाही चवरोध आहे, त्याने त्यासाठी बारा गलबते सज्ज केली आहेत. असे कळते की 
चसद्दीप्रमािे आम्हीही जर ह्या तटबंदीस चवरोध केला, तर आमच्याशी य द्ध प कारण्यािा बेत चशवाजीने केला 
आहे. तरी या बाबतीत काय करायिे ते सल्लागार मंडळाने ठरवाव.े 

 
राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यानी मत प्रकट केले की, चशवाजी राजे यानी खादेंरी उंदेरी बेटािी 

तटबंदी केली तर आमच्या जहाजाना त्यािा उपद्रव सहन करावा लागेल. तरी सदरहू तटबंदीस प्रचतबधं 
करावा. परंत  राज्य सल्लागार मंडळाने संमत केलेला ठराव अमलात आिण्यािे धाडस स्ट्व्हसेरेइला झाले 
नाही. पोत सगीजाचं्या ह्या किखाऊपिािा उल्लखे एका इगं्रजी पत्रात आढळतो. ते चद. २५ मे १७७६ िे असून 
त्यात म्हटले आहे : ‘त्यािी त्यानी एवढी दहशत रे्तली आहे की आपल्या प्रदेशातूंन ते त्याला ख शाल वाट 
देतात. त्याला नकार देण्यािे धाडस त्याना होत नाही.’ 

 
आपल्या असाह्यतेवर पारं्रूि र्ालण्यासाठी गव्हनसर आतंोचनक बाइश द सादं याने चद. १५ नवबंर 

१६७९ रोजी पोत सगालच्या राजास चलचहले : 
 



           

‘...चशवाजीने या राज्याला लागनू असलेला दमिपयंतिा सवस प्रदेश प्रजकला आहे. या शहरापासून 
पाि चदवसाचं्या अतंरावर त्यािे मोगल फौजाशंी य द्ध िालू आहे. तसेि िौलपासून दोन कोसावंर 
असलेल्या खादेंरी उंदेरी बटेािीही तटबंदीही तो करीत आहे. त्यािा शजेार आम्हाला िागंला नाही. 
इंग्रजानी त्याला चवरोध करण्यािे ठरचवले असून आमिे सहकायस या कामी माचगतले आहे. मी आमच्या 
उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापतीस कळचवले आहे की, चशवाजीशी आमिा शांततेिा करार झाला असल्याने 
त्या करारािा भगं करून त्याच्याशी आम्हाला य द्ध करता येत नाही, असे इंग्रजाना कळवाव.े ही सबब 
सागंण्यािे कारि की, चशवाजीपेक्षा इंग्रजािंा शजेार वाईट आहे, असे आमिे मत आहे.’ 

 
उपय सक्त पत्रात स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी महाराजािंी त लना ह िािंा सेनापती ॲचटल (Atila) याच्याशी 

केली आहे. त्याने त्याना प्रहदी ‘ॲचटला’ संबोचधले आहे व ते िढाईिे आचि बिावािे य द्ध तेवढ्याि म्हिनू 
क शलतेने खेळतात असे म्हटले आहे. 

 
पोत सगीजानी खादेंरी उंदेरी बटेाचं्या तटबंदीस चवरोध करण्यािे कामी इंग्रजाना मदत केली नसली, 

तरी इंग्रजानी मार्ार रे्तली नाही. त्यानी खादेंरी उंदेरी बेटावर आरमारी िढाई केली. चशवाजी 
महाराजाचं्या य द्धनौकानी त्यािंा प्रचतकार केला. इगं्रज लढाई हरले. 

 
चशवाजी महाराजानी आपल्या राज्यािी स रचक्षतता बळकट करण्यासाठी प ष्ट्कळ चकल्ले आचि 

जलद गस बाचंधले हे मशहूरि आहे. असाि एक जलद गस त्यानी पोत सगीजाचं्या साष्ट प्रातंाच्या सीमेवर साळ 
नदीच्या संगमावर बाळळी महालात बते ल येथे बाधंावयास रे्तला. तो बाधूंन झाला तर पोत सगीजाचं्या 
अमलाखाली असलेल्या साष्ट प्रातंाला त्यािा उपसगस पोहोििार होता. म्हिनू गोव्यािा गव्हनसर आतंोचनय  
पाईश द सादं याने बलप्रयोग करून त्याला प्रचतबधं करण्याच्या इराद्याने चद. १५ मे १६७९ या चदवशी राज्य 
सल्लागार मंडळािी बठैक बोलचवली. यावळेी केलेल्या प्रास्ताचवक भार्षिात तो म्हिाला : 

 
‘रासई चकल्लयािे कॅप्टन िास्ट्न्सश्क  चसमाइंश द लैताव यानी पत्र पाठवनू कळचवले आहे की, 

बाल्लीच्या हवालदाराने असोळिे नदीच्या पलीकडच्या चकनाऱ्यावर एक चकल्ला बाधंावयास रे्तला आहे. तो 
बाधूंन पूिस झाला तर आमच्या राज्यास त्या चकल्ल्यापासून उपद्रव पोहोििार आहे. आचदलशाही अमदानीत 
त्या चठकािी चकल्ला बाधंण्यािा प्रयत्न क िी केला नव्हता. तरी सन्मानीय सभासदानी या बाबतीत आपले 
मत प्रकट कराव.े’ 

 
सभासदानी सल्ला चदला की, बाल्लीच्या हवालदारास चकल्ल्यािे बाधंकाम पाडून टाकण्यािी ताकीद 

करावी. पि त्याने जर ते काम पाडून टाकले नाही तर रासईच्या चकल्लेदाराने मािसे नेऊन ते काम 
बळजबरीने पाडून टाकाव.े 

 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइच्या आदेशावरून रासईिा कॅप्टन िास्ट्न्सश्क  चसमाइंश द लैताव याने बाळळीच्या 

हवालदारास प ढील पत्र पाठचवले : 
 
‘मला बातमी कळली आहे की, साळ नदीच्या संगमावर पूवी जेथे एक द कान होते, तेथे आपल्या 

आजे्ञवरून एक चकल्ला बाधंण्यात येत आहे. मी आपल्या चनदशसनास आिू इस्ट्च्छतो की हे कृत्य चशवाजी राजे 
आचि हे राज्य याचं्या मधल्या शातंतेच्या कराराला बाध आििारे आहे. असा प्रकार आचदलशहािी राजवट 



           

आपल्या अमलाखालच्या प्रदेशात होती, तेव्हा कधीि झाला नाही. एकादी पक्की इमारत देखील साळ 
नदीच्या म खावर तेव्हा नव्हती. मला या राज्याच्या गव्हनसरकडून ह कूम झाला आहे की, हा जो चकल्ला त म्ही 
बाधंावयास रे्तला आहे त्यािे बाधंकाम पाडून टाकण्यािी ताकीद त म्हाला करावी. तरी हे ताकीद पत्र 
चमळताि चकल्ल्यािे बाधंकाम जे झाले आहे ते पाडून टाकाव.े त म्ही बाधंकाम िालू ठेवले तर त मच्याकडून 
शातंतेच्या करारािा भगं होत आहे असा त्यािा अथस होईल. त म्ही स ज्ञ आहात. मला आशा आहे की, त म्ही 
चविारपूवसक वागाल व प ढील हानी टाळाल.’ 

 
वरील ताकीद पत्राप्रमािे बाल्लीच्या हवालदाराने चकल्ल्यािे बाधंकाम बंद ठेवले नाही की पाडूनही 

टाकले नाही. पोत सगीजानाही बलप्रयोग करून ते काम जमीनदोस्त करण्यािे धाडस झाले नाही. बाल्लीच्या 
हवालदाराने चकल्ला बाधूंन पूिस केला. चकल्ल्यास खोलगड हे नाव ठेवण्यात आले. सापं्रत तो शाबूद स्ट्स्थतीत 
आहे. 

 
खोलगडच्या चकल्ल्याखेरीज चशवाजी महाराजानी कारवार प्रातंाच्या चकनाऱ्यावर कूमसगड आचि 

मादाप्रलग गड हे चकल्ले व कदे्र आचि अंकोला येथे दोन भ ईकोट बाचंधले. वरील चकल्ल्याखेंरीज चशवाजी 
महाराजानी चडिोली ताल क्यातील नार्व ेयेथील सप्तकोटीर्श्रािा जीिोद्धार केला. गोव्यातील कदंबािें हे 
क लदैवत. पूवी म सलमानानी आचि नंतर पोत सगीजानी सप्तकोटीर्श्रािे मंचदर भग्न केले होते. त्याच्या 
भक्तानी आचि महाजनानी हा देव नावे येथे नेऊन त्यािी प्रािप्रचतष्ठा केली होती. चशवाजी महाराजानी सन 
१६६८ साली चडिोली रे्तल्यावर सप्तकोटीर्श्रािे दशसन रे्तले, तेव्हा सप्तकोटीर्श्राने रात्री त्याचं्या 
स्वप्नात येऊन आपल्या मंचदरािा जीिोद्धार करण्यािा दृष्टातं चदल्यािी आख्याचयका आहे. 

 
चशवाजी महाराज आचि पोत सगीज या दोर्ामंध्ये मोठे आचि प्रदीर्स य द्ध कधी झाले नाही हे जरी खरे 

असेल, तरी त्याचं्या अमलाखालिा प्रदेश म क्त करण्यािा त्यािंा बेत होता. त्यासाठी ते य द्धािी तयारी 
करीत होते. त्यािा स गावा पोत सगीजाना लागल्याने त्यानीही त्याना तोंड देण्यािी तयारी स रू केली होती. 
त्यानी ७००० सैन्य क कळळी येथे गोळा केले होते. कारि महाराजािंा हल्ला दचक्षिेकडून होिार असल्यािी 
बातमी त्याचं्या ग प्तहेरानी आिली होती. त्या बातमीने र्ाबरून गेलेला स्ट्व्हसेरेइ गडबडून जाऊन आपल्या 
सेनापतीना जागरूक राहाण्याबद्दल वरिेवर पते्र पाठवीत होता, त्याना प्रखडी रोखण्यािा इशारा देत होता. 
परंत  त्यािे नचशब बलवत्तर होते. चशवाजी महाराजािें चद. ३ एचप्रल १६८० या चदवशी रायगडी चनधन 
झाल्यािी बातमी आली. ती बातमी कानी पडताि स्ट्व्हसेरेइने स टकेिा र्श्ास सोडला. तो उद्गारला : 
‘आमच्या काळजीिे चनवारि झाले आहे. य द्धकालापेक्षा शातंतेच्या काळाति त्यािी आम्हाला अचधक भीती 
वाटायिी.’ 
  



           

८. सभंाजी 
 
संभाजी पन्हाळयावर नजरकैदेत होता, तेव्हा रामजी ठाकूर या नावािा आपला एक चवर्श्ासू दूत 

गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइकडे पाठवनू त्याच्याशी त्याने संधान ज ळचवले होते. या संदभात स्ट्व्हसेरेइ आंतोचनय  
पाईश द सादं हा रामजी ठाकूर यास चद. ८ मे १६८० या चदवशी चलचहतो : 

 
‘संभाजी राजे यानी आपला दूत म्हिून आमच्याकडे पाठचवण्यासाठी आपली चनवड केल्यािे पाहून 

मला आनंद झाला. आपि ित र आहात असे ऐकतो. चशवाजी राजे याचं्या सरदारानी आमच्याचवर्षयी जे 
धोरि अवलंचबले होते, त्यावरून चशवाजी राजे याचं्याशी य द्ध करिे आम्हास सोयीिे वाटत होते. कारि, 
खोट्या शातंतेपेक्षा य द्ध केलेले बरे, असा आमिा दृचष्टकोि होता. मला बातमी कळली होती की सरदार 
महादजी अनंत हे फोंडा येथे होते व चशवाजी राजे यािें आिखी काही सरदार सरहद्दीवर सैन्यािी 
जमवाजमव करीत होते. मी आमच्या सैन्याला फोंड्यामध्ये र् सण्यािा ह कूम केला होता. तोि चशवाजी राजे 
याचं्या चनधनािी बातमी आली. ती बातमी कळताि मी आमच्या सैन्याला चदलेला ह कूम मागे रे्तला. आता 
नवीन सरकार अचधकारावर आले असल्याने ज न्या सरकाराच्या आगचळकेबद्दल त्याला जबाबदार धरिे इष्ट 
नाही. 

 
‘आपले आगमन इकडे होिार असल्याने संभाजी राजे यािें चविार आचि त्याचं्या सोयी आम्हाला 

आपिाकडून कळतील व आमिेही चविार आम्ही आपिास चवचदत करू.’ 
 
स्ट्व्हसेरेइ आंतोचनय  पाईश द सादं याने संभाजीिा खास दूत रामजी ठाकूर याला पत्र चलचहले, 

त्याि चदवशी त्याने कोकििा सरस भेदार रायाजी पंचडत यालाही प ढील पत्र पाठचवले : 
 
‘चशवाजी राजे याचं्या चनधनािी बातमी कळताि मी आमच्या साष्टी प्रातंच्या कॅप्टन जनरलला 

य द्धबंदीिी आज्ञा चदली होती. फोंड्याच्या हद्दीवरही हीि व्यवस्था करण्यात आली आहे. मी य द्धबंदीिा 
चनिसय एकतफी रे्तला त्यािे कारि हे की, जो नवीन राजा प्रसहासनावर येईल त्याला आमच्याशी य द्ध 
िालू ठेवाव ेकी ठेव ूनये तत्सबंधीिा चनिसय रे्िे सोपे जाव.े मी आपिाला विन देतो की, गत गोष्टी चवसरून 
जाऊन नवीन पचरस्ट्स्थतीशी ज ळते रे्ण्यािा मी प्रयत्न करीन. मात्र त मच्या बाजूच्या अचधकाऱ्याकंडून 
आमच्या प्रजाजनाना जो उपद्रव होत आहे तो मी सहन करिार नाही. आपि चलचहता की, आमच्याशी 
कायमिा चटकाव ूतह करण्यािी संभाजी राजे यािंी इच्छा आहे व त्यािंा एक दूत त्यािें पत्र रे्ऊन इकडे 
येिार आहे. त्यािी आचि माझी भेट झाली की माझे चविार मी त्याला चवचदत करीन.’ 

 
संभाजीिा खास दूत रामजी नाईक ठाकूर हा स्ट्व्हसेरेइशी बोलिे करून चनर्ून गेला. चद. २५ मे 

१६८० रोजी कोकििा सरस भेदार रायाजी पचडत यास स्ट्व्हसेरेइने चलचहले : 
 
‘...आपि संभाजी राजे याचं्या भेटीस जात असल्यािे कळले. त्यािें दूत रामजी नाईक ठाकूर 

याचं्याशी माझी जी म लाखत झाली चतच्यातून संभाजी राजे याचं्या चवर्षयीिी व आपिाचवर्षयीिी माचहती 
मला कळली. 

 



           

‘रामजी नाईक ठाकूर यानी माझ्यासमोर जी तहािी कलमे माचंडली त्यािंी उत्तरे मी त्याचं्याकडे 
पाठवनू चदली आहेत. त्यावर संभाजी राजे यानी काय तो चनिसय घ्यायिा आहे. त्यानी माझ्या उत्तराना 
संमती चदली की तहाच्या करारावर मी माझे स्वामी पोत सगालिे राजे याचं्या वतीने सही करीन. 

 
‘संभाजी राजे याचं्या दूताने बरोबर एक नजरािा आिला होता. परत भेट म्हिून मी त्याच्याबरोबर 

संभाजी राजे याना नजरािा पाठचवला आहे.’ 
 
रामजी नाईक ठाकूर हा गोव्यास येऊन स्ट्व्हसेरेइशी बोलिी करून गेल्यावर स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी 

महाराजाचं्या चनधनाबाबत चद. २९ मे १६८० या चदवशी संभाजीस द खवट्यािा सदेंश धाडला त्यात तो 
म्हितो : 

 
‘आपले दूत रामजी नाईक ठाकूर याचं्याबरोबर पाठचवलेले आपले पत्र चमळाले. आपले चपते 

चशवाजी राजे याचं्या चनधनाबद्दल आम्हाला फार द ःख झाले.त्याबद्दलच्या आमच्या भावना प्रस्त तच्या पत्रािे 
द्वारा आपिास कळवीत आहे. मृत्य  क िालाि ि कत नाही. दैवी इच्छेसमोर क िािीि मात्रा िालत नाही. 
आपिासारखा शातंतेने राज्य करिारा राजा आपल्या प्रजेस लाभला याबद्दल आपली प्रजा अचभनंदनास 
पात्र आहे. प्रजेच्या दृष्टीने न्याय आचि शातंता यासारखे स ख द सरे कोिते नसते. 

 
‘आपि चलचहले आहे की, आमिीशी मतै्रीिे आचि शातंतेिे संबधं प्रस्थाचपत करण्यािी आपली 

इच्छा आहे. या बाबतीत आमच्याशी आपला जो करार व्हायिा आहे, त्यातील काही कलमे रामजी नाईक 
ठाकूर यानी मला सादर केली. त्या कलमािंी उत्तरे मी आपिाकडे पाठचवली आहेत. ती आपल्या 
अवलोकनात येतीलि. हा होऊ र्ातलेला करार कायम चटकावा अशी माझी इच्छा आहे. आपल्या 
चनिसयािी मी वाट पाहात आहे. आपि आपला दूत खास अचधकारपते्र देऊन तहावर सही करण्यासाठी 
आमच्याकडे पाठवावा. माझे स्वामी पोत सगालिे राजे याचं्या वतीने मी करारावर सही करीन. 

 
‘आपि रामजी नाईक ठाकूर याचं्याबरोबर पाठचवलेला नजरािा चमळाला. मी त्याचं्याबरोबर 

आपिासाठी एक नजरािा पाठचवला आहे. तरी आपि त्यािा स्वीकार करावा.’ 
 
स्ट्व्हसेरेइच्या सूिनेन सार सभंाजीने आपला दूत तहाच्या करारावर सही करण्यासाठी गोव्यास 

पाठचवला. पि त्याने आिलेली प्रमािपते्र स्ट्व्हसेरेइला चवर्श्ासाहस न वाटल्याने त्याने त्या दूतास परत 
पाठचवले. या बाबतीत चद. २० जून १६८० रोजी संभाजीस पाठचवलेल्या पत्रात स्ट्व्हसेरेइ म्हितो : 

 
‘...आपल्या दूताने आिलेली प्रमािपते्र आम्हाला चवर्श्ासाहस वाटली नाहीत. द सरी गोष्ट म्हिजे 

त्याला तहाच्या करारावर सही करण्यािे अचधकार त म्ही चदले नव्हते. त्याम ळे त मच्याकडून नवीन ह कूम 
येईतोवर तहािा करार तहकूब ठेवावा लागत आहे.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइच्या उपचरचनर्ददष्ट पत्रात उल्लेख करण्यात आलेला दूत रामजी नाईक ठाकूर हाि असावा. 

हा मन ष्ट्य सोयराबाईच्या पक्षातील होता, असे नंतर चसद्ध झाले. त्यािा चवर्श्ासर्ातकीपिा उर्डकीस 
आल्याने तो गोव्यास पळून गेला. परंत  अशा दगलबाज मन ष्ट्यास आश्रय देण्यास स्ट्व्हसेरेइने नकार चदल्याने 



           

त्याने कनाटकात पलायन केले. तेथे त्याला आचदलशहािा आश्रय चमळाला. त्याच्यासबंंधी गोव्यािा 
स्ट्व्हसेरेइ चडिोलीिा स भेदार मोरो दादाजी यास चद. ९ चडसेंबर १६८० रोजी चलचहतो : 

 
‘...रामजी ठाकूर याच्याचवर्षयी आपि तक्ार केली आहे. खरे तर ही तक्ार मीि करायला हवी 

होती. संभाजी राजे यानी एका दगलबाज मन ष्ट्यास वकील म्हिून अचधकारपते्र देऊन माझ्याकडे पाठचवले. 
मी त्याच्यावर चवर्श्ास ठेवनू राज्याच्या ग प्त गोष्टी त्याला साचंगतल्या. सभंाजी राजे यानी तहाच्या वाटार्ाटी 
करण्याच्या बाबतीत स रुवातीला र्ाई केली. आपल्या वचकलावर आपला चवर्श्ास नाही, सबब त्याच्याशी 
ग प्त गोष्टीिी खलबते करू नयेत असा इशारा मला त्यानी चदला नाही. द सरा वकीलही अचधकारपते्र देऊन 
त्यानी माझ्याकडे पाठचवला नाही...’ 

 
संभाजी आचि पोत सगीज याच्यामध्ये होऊ र्ातलेला तह पार न पडल्याने परस्परामंध्ये कटकटी 

स रू झाल्या असाव्यात असे वाटते. उदाहरिाथस, गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कोकििा स भेदार तानाजी राम यास 
चद. ३०जानेवारी १६८१ रोजी चलचहतो : 

 
‘...संभाजी राजे व आमिे राज्य याचं्यामध्ये शातंता आचि सलोखा नादंावा अशी इच्छा आपि 

पत्रातून व्यक्त केली आहे. परंत  संभाजी राजे यािंी अरेरावी असह्य होत िालली आहे. त्याम ळे त्याचं्याशी 
य द्ध स रू कराव े की काय असा चविार माझ्या मनात स रू झाला आहे. माझी अशी समजूत आहे की, 
चमळचमळीत तहापेक्षा ढळढळीत य द्ध बरे...’ 

 
वरील पत्रात व्यक्त केलेल्या चविारास अन सरून १६८१ च्या जानेवारीत पोत सगीजानी 

मराठ्ाकंडील व्यापार बंद करून राजनैचतक संबधंही गोठून टाकले. त्याि वर्षीच्या मे मचहन्यात सभंाजीिे 
चडिोली येथे काही चदवस वास्तव्य होते. औरंगजेबािा प त्र शाहाजादा अकबर हा आपल्या बापाशी भाडूंन 
संभाजीच्या आश्रयास आला तेव्हा संभाजीने त्याला चडिोली शहरात एक वाडा बाधूंन चदला होता. चडिोली 
हे त्यावळेी गजबजलेले शहर होते. संभाजीच्या चडिोली शहरातील वास्तव्यािी सधंी साधून गोव्याच्या 
स्ट्व्हसेरेइने त्याला एक पत्र पाठवनू त्याच्या अचधकाऱ्याचंवरूद्ध त्याच्यापाशी तक्ार केली. सदरहू पत्रात 
स्ट्व्हसेरेइ म्हितो : 

 
‘......आपला चडिोलीिा स भेदार हा िोर आचि ज लमी आहे. तो आपल्या प्रजेिा छळ तर 

करतोि, पि आपल्या दोन्ही राज्यामंधील संबंध चबर्डचवण्यासारखी कृत्येही त्याच्या हातून र्डत आहेत. 
त्याच्याचवरूद्ध मी आपिाकडे कधी तक्ार केली नव्हती. त्याच्या छळास कंटाळून आमच्या राज्यात येऊन 
राचहलेले देसाई आता चतकडे परत जाण्यास तयार नाहीत. 

 
‘रामजी नाईक ठाकूर याच्याचवर्षयी बोलायिे झाल्यास मीि चफयादी असायला पाचहजे. तो आपली 

प्रमािपते्र रे्ऊन आपला वकील म्हिून इकडे आला. तो आपला चवर्श्ासू मन ष्ट्य असल्यािे गृहीत धरून 
त्याच्याशी अनेक ग प्त प्रश्नाबाबत खलबते केली. नंतर त म्ही आम्हाला कळचवले की तो दगलबाज आहे. 
असा मन ष्ट्य त म्ही आपला वकील म्हिून आमच्याकडे कसा पाठचवला? 

 
‘आमच्याचवर्षयी बोलायिे झाल्यास तहािा भगं होण्यासारखे एकही कृत्य आमच्या हातून र्डलेले 

नाही. आपल्या सरदाराने इकडून जी तहािी कलमे नेली ती आपिास मान्य आहेत की नाही ते आपि 



           

आम्हाला अद्याप कळचवलेले नाही. आपल्या मतं्र्यानी काहीदा तह रद्द करण्यािी इच्छा मला व्हावी असे 
प्रसंग माझ्यावर आिले आहेत. परंत  मी हे सवस सहन केले. कारि आपल्या अचधकाऱ्याकंडून होिारी 
द ष्ट्कृत्ये आपिास माहीत नसावी असे मला वाटले. आता मी आपिास कळचवतो की ह्या प्रश्नात आपि लक्ष 
र्ालण्यािी वळे आली आहे. आपि स ज्ञ असल्याने आपिास अचधक चलचहण्यािी आवश्यकता नाही.’ 

 
असे वाटते की, स्ट्व्हसेरेइने चडिोलीिा स भेदार मोरो दादाजी याच्याचवरूद्ध संभाजीपाशी जी तक्ार 

केली त्यात तर्थ्य होते. हा स भेदार अण्िाजी दत्तो याचं्या मजीतला असल्याने मग्र रीने वागत होता. प ढे 
अण्िाजी दत्तो सोयराबाईच्या पक्षात असल्यािा स गावा संभाजीस लागनू त्याला त्याने ठार मारल्यावर 
येसाजी गंभीर या नावाच्या म त्सद्यास संभाजीने चडिोलीस धाडून स भेदार मोरो दादाजी याच्यावरील 
आरोपािंी िौकशी केली. ते आरोप चसद्ध होताि त्याला नोकरीतून अधसिंद्र देण्यात येऊन त्यािे जागी 
चजवाजी चवनायक यािी चडिोलीिा स भेदार म्हिून नेमिूक करण्यात आली. स्ट्व्हसेरेइच्या चिकाटीिा 
अखेर चवजय झाला. मोरो दादाजीस शासन करण्यात तो यशस्वी झाला. 

 
इ. स. १६८२ च्या प्रारंभी सभंाजीने आजेंचदव बटेािी तटबंदी करण्यािा बेत आखून आपला एक 

स भेदार चतकडे रवाना केला. गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर याला संभाजीच्या हालिालीिा स गावा 
लागल्याने आजेंचदव बेट त्वरीत व्यापण्यािा चविार करून आपल्या कायसकारी मंडळािी बैठक त्याने चद. २७ 
एचप्रल १६८२ या चदवशी पिजीच्या चकल्ल्यात बोलचवली. बैठकीसमोर भार्षि करताना तो म्हिाला : 

 
‘संभाजी राजे यानी आंजेचदव बेट व्यापून त्यािी तटबंदी करण्यािी तयारी केली असल्यािी बातमी 

एका खास गोटातून कळली आहे. हे बटे आमच्या राज्याच्या जवळ म्हिजे या शहरापासून बारा कोसावंर 
आहे. संभाजी राजे आचि आमिे शत्रू अरब यािें सूत जमले आहे. अरबानी संभाजी राजे याना दाडं्याच्या 
चसद्दीचवरूद्ध मदत करण्यािे आर्श्ासन चदले असून, त्या बदली संभाजी राजे अरबाना आपल्या राज्यात 
व्यापार करण्यािी सवलत देिार आहेत. असे जर झाले, तर आंजेचदव बेट अरबाचं्या व्यापारी मागावरील 
बंदर बनून आमच्या प्रजाजनाना त्यािंा उपसगस पोिेल. आमच्या शहराला कनाटकातून जीवनोपयोगी 
वस्तूिा प रवठा होतो. याि मागावर आंजेचदव बेट आहे. अरबाकंडून आमच्या शहराच्या तटबंदीलाही धोका 
पोहोिण्यािा संभव आहे. 

 
‘आंजेचदव बेट प्रहद स्थानच्या जलमागाच्या शोधािेवळेी पोत सगीज नावाड्यानी व्याचपले होते. प ढे त्या 

बेटापेक्षा अचधक महत्त्वािी ठािी पोत सगीजाचं्या हातात पडल्याने ते बेट सोडून देण्यात आले. परंत  ज्या 
ज्यावळेी सम द्रात त फान होई त्या त्या वळेी आमिी जहाजे या बेटाच्या आश्रयास जात असत. मला बातमी 
लागली आहे की, संभाजी राजे यानंी तटबंदीिा नकाशा तयार करून रे्तला असून त्या कामास ते 
लवकरि प्रारंभ करिार आहेत. आमच्या उत्तरेकडील िौलच्या चकल्ल्यासमोर संभाजी राजे यािंी जी 
तटबंदीिी बेटे आहेत, त्या बेटापंासून आमच्या जहाजाना उपद्रव पोहित असतो हे आपिाला माहीत 
आहेि. ह्या दोन्ही तळावंरील जहाजाकंडून आमच्या जहाजावंर हल्ले होतात. आता जर संभाजी राजे यानी 
आजेंचदव बेटािी तटबंदी केली, तर आमच्या दचक्षिेकडील सागरी वाहत कीला त्या तटबंदीिा उपसगस 
होिार आहे. द सरी गोष्ट म्हिजे आंजेचदव बेट संभाजी राजे यानी व्याचपले नसल्यास ते चसद्दी दाडंा 
व्यापण्यािी भीती आहे. संभाजी राजे याचं्या राज्यावर हल्ले करण्यासाठी त्याला या राज्याच्या चकनाऱ्यावर 
एक तळ हवा आहे. परंत  सभंाजी राजे याचं्याप्रमािे चसद्दीिाही शजेार आम्हाला िागंला नाही. म्हिून ते बटे 



           

आपि ताब्यात रे्ऊन त्यािी तटबंदी करावी व चतच्यावर सहा तोफा बसवाव्या आचि हे काम पावसाळयापूवी 
पूिस कराव ेअसा माझा बते आहे. कारि पावसाळा स रू झाला की चतकडे सामग्री नेता येत नाही.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइच्या वरील ठरावाला राज्य सल्लागार मंडळाने मान्यता देऊन त्यावर सह्या केल्या. 
 
उपय सक्त ठरावाप्रमािे स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर याने िार ग राब, दोनश ेसैचनक आचि तटबंदीला 

लागिारे सामान आजेंचदव बेटाकडे त्वरीत रवाना केले. चशबंदीिे नेतृत्व चसमाँएश पेरैरा नावाच्या अन भवी 
आचि वयोवृद्ध अचधकाऱ्याकडे सोपचवण्यात आले. 

 
पोत सगीजानी आजेंचदव बेट व्यापल्यािी बातमी पोत सगीज दरबारातील मराठ्ािा वकील येसाजी 

गंभीर व अंकोल्यािा स भेदार या दोर्ाना कळली तेव्हा त्यानी स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू आजेंचदव न 
व्यापण्याबद्दल बजावले. त्या दोर्ाना स्ट्व्हसेरेइच्या चिटिीसने उत्तर धाडले की, ‘आमच्या अचधकाराच्या 
कके्षत आम्ही वाटेल ते करू. त्यािा चहशबे क िाला देण्यािे आमच्यावर बंधन नाही.’ 

 
पोत सगीजानी आंजेचदव बेटािी तटबंदी केल्याने सभंाजीस गप्प बसाव ेलागले. औरंगजेबािा प त्र 

शाहाजादा अकबर ह्याला सभंाजीने आश्रय चदला तेव्हा औरंगजेबािा संभाजीवर रोर्ष झाला होता. त्यािा 
क्ोध एवढ्या पराकोटीला पोिला होता की, ‘संभाजीला कैद अथवा ठार केल्याखेरीज आपि आपला 
मंदील डोक्यावर िढचविार नाही’, असे त्याने म्हटल्यािे सरजद नाथ सरदार यानी औरंगजेबाच्या िचरत्रात 
चनर्ददष्ट केले आहे. औरंगजेबाने संभाजीवर सैन्य रवाना केल्यािा उल्लेख गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने चद. २४ 
जानेवारी १६८३ या चदवशी पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात आढळतो. तो म्हितो : 

 
‘मोगलािें सैन्य चशवाजीच्या (संभाजीच्या) प्रदेशात तीन बाजूने चशरले आहे. या सैन्यािे सरदार 

प्रजकलेल्या म ल खात तटबंदी उभारीत आहेत. तटबंद्या उभारण्यािे कारि की, संभाजीिे राज्य खालसा 
करण्यािा मोगल बादशहािा हेत  पूवी नव्हता. 

 
‘मराठ्ािें राज्य प्रजकण्याच्या उदे्दशाने स रतेहून चनर्ालेले एक मोगलािें आरमार म ंबई बेटानचजक 

येऊन दाखल झाले आहे. त्यात असखं्य नौका आहेत. पकैी बऱ्यािशा प रवठा रे्ऊन आल्या आहेत. 
 
‘मोगल सैन्य आमच्या प्रदेशातून संभाजीच्या राज्यात चशरले. आमच्या प्रदेशात प्रवशे करताना 

त्याने आमिी परवानगी रे्तली नाही. आमच्या राज्यािी त्याने काही न कसानी केली नाही खरी; परंत  
म सलमानावर चवर्श्ास ठेविे इष्ट नाही. ते जसे दगलबाज आहेत, तसेि बेशरमही आहेत. त्याना आपली 
स्वतःिी प्रचतष्ठा राखता येत नाही. म्हिून महाराज, माझी आपिाला चवनंती आहे की, आपि प्रहद स्थानला 
(गोव्यास) मदत पाठवावी. म सलमानाचवर्षयी गैरसावध राहािे धोक्यािे आहे. मोगलािंा आमच्यावर केव्हा 
हल्ला होईल त्यािा नेम नाही. केवळ मोगलािंाि हल्ला येईल म्हिून नव्हे तर ह्या राज्याच्या स रचक्षतेच्या 
दृष्टीनेही मदत हवी आहे. 

 
‘संभाजीच्या आश्रयास आलेला बादशहािा प त्र सापं्रत कनाटकात असावा. त्याने आपले 

जडजवाहीर आमच्या राज्यात चवकू देण्यािी परवानगी आमच्याकडे माचगतली असता आम्ही त्याला ती 



           

चदली आहे. आपल्या बापािे आचि आपले वाकडे का आले तेही त्याने पत्रातून चलचहले आहे. त्याच्या 
पत्राला मी मोर्म उत्तर धाडले आहे...’ 

 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने मोगल सैन्यास संभाजीच्या राज्यावर स्वारी करण्यासाठी पोत सगीज 

प्रहद स्थानमधून वाट चदली, तत्पूवी औरंगजेबाच्या एका दूताने गोव्यािी वारी करून स्ट्व्हसेरेइशी या 
प्रश्नाबाबत वाटार्ाटी केल्या होत्या. या संदभात स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर हा पोत सगालच्या राजास चद. १६ 
जानेवारी १६८३ रोजी चलचहलेल्या पत्रात म्हितो की, मोगल बादशहाच्या एका दूताने इकडे येऊन माझी 
भेट रे्तली व माझ्याकडे प ढील मागण्या केल्या : 

 
१. स रतेहून म ंबईपयंत येिाऱ्या मोगल आरमाराला आमच्या आरमाराने अडथळा करू नये. 
 
२. मोगल आरमारी नौकाना आमच्या नद्यातूंन अचनबधं वाहतूक करण्यािी परवानगी असावी. 
 
३. मोगल सैन्याला आमच्या राज्यात जीवनोपयोगी वस्तू खरेचदण्यास मूभा असावी. 
 
बादशहाच्या दूतािे म्हििे मी शातंपिे ऐकून रे्तले. त्याला मी सौजन्यपूिस शब्दात साचंगतले की, 

संभाजीिा आचि आमिा तह असल्याने त्या तहािा भगं होण्यासारखे कृत्य आमच्या हातून होऊ न देण्यािी 
दक्षता आम्हाला बाळगिे आवश्यक आहे. मात्र मोगल आरमाराला आमच्या आरमाराकडून कोिताि 
प्रचतबधं होिार नाही. तसेि मोगल सैन्याला आमच्या राज्यात जीवनोपयोगी वस्त  चवकत रे्ता येतील.’ 

 
औरंगजेबािा दूत गोव्यास आला तत्पूवी त्यािा बंडखोर प त्र शाहाजाहा अकबर याने आपला दूत 

गोव्यास धाडला होता. औरंगजेबािा दूत शखे महमद याला ती बातमी गोव्यास आल्यावर कळली. ती त्याने 
औरंगजेबास त्याच्या सरदाराना व त्यािा दयासारंग चसद्दी याक तखान यालाही कळचवली. याक तखानाने 
स्ट्व्हसेरेइला चनरोप धाडला की, शाहाजादा अकबर याने आपल्या बापाचवरुद्ध बंड केले असल्याने त्याला 
कोित्याि प्रकारिी मदत करू नये. इतकेि नव्हे, तर त्याला कैद करण्यािी आज्ञा त मच्या अचधकाऱ्याना 
द्यावी. 

 
औरंगजेबािा दूत गोव्यास येऊन स्ट्व्हसेरेइशी वाटार्ाटी करून गेल्यावर चद. १७ फेब्र वारी १६८३ 

रोजी स्ट्व्हसेरेइने संभाजीिा कोकिातील स भेदार अण्िाजी पचंडत याला पत्र चलचहले. त्यािा आशय असा : 
 
‘संभाजी राजे यािें वकील येसाजी गंभीर हे इकडे आले असून ते माझ्याशी तहािी बोलिी करीत 

आहेत. परंत  वस्त स्ट्स्थती अशी आहे की, संभाजी राजे यानी या चशष्टमंडळाला तहाच्या करारावर सह्या 
करण्यािे अचधकार चदलेले नाहीत. हे काळकाढूपिािे धोरि संभाजी राजे याचं्या फायद्यािे नाही. त्यािे 
कारि हे की, बादशहािे प्रिंड सैन्य आचि आरमार सभंाजी राजे याचं्यावर िालून येत असून या सैन्याला 
आचि आरमाराला आमच्या राज्यातून जाण्यास मी वाट चदली आहे. 

 
‘संभाजी राजे यािंा वकील इकडे आहे खरा, परंत  त्याला स्वतंत्रपिे वागण्यािे अचधकार देण्यात 

आलेले नाहीत. तर मग तो इकडे राहून काय फायदा. त्याला मार्ारा बोलचवलेला बरा असे मला वाटते. 



           

संभाजी राजे यािंी ही बेचफकीर आचि उदासीन वृत्ती त्याना मारक ठरल्यावािनू राहािार नाही. आमच्या 
मतै्रीिी त्याना मातब्बरी वाटत नाही. त्यािंी ही िूक काळि त्याचं्या नजरेस आिील. 

 
‘आपि संभाजी राजे यािें चवर्श्ासू सेवक आहात. आपि त्याना आमच्याशी तहाच्या वाटार्ाटी 

करण्यास प्रवृत्त कराल अशी आशा आहे. हा तह मोगल बादशहािा आचि आमिा मतै्रीिा करार होण्यापूवी 
झाला तर संभाजी राजे याना तो फायद्यािा ठरेल.’ 

 
गोव्यािे पोत सगीज संभाजी आचि औरंगजेब या दोर्ाना ख श ठेवण्यािे सचंधसाधूपिािे राजकरि 

कसे खेळत होते त्यािा प्रत्यय स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्होर याने चद. १२ एचप्रल १६८३ रोजी औरंगजेबास 
चलचहलेल्या प्रदीर्स पत्रावरून येतो. त्यािा आशय असा आहे : 

 
‘आपल्या प्रजेला उपद्रव देिाऱ्या ‘नापाका’ला (संभाजीस) शासन करण्यासाठी आपि य वराज 

अहमद अझमशाह याना मोठे सैन्य देऊन इकडे पाठचवले आहे व नबाब कतसलबखान हेही मोठे आरमार 
रे्ऊन येत आहेत हे आपल्या पत्रावरून कळले. आपि माझ्याकडे मागिी केली आहे की, आपल्या 
प रवठ्ाच्या नौकाना मी आमच्या आरमारी जहाजांिे सरंक्षि द्याव ेव ‘नापाकंा’ंिे चनदालन करण्यासाठी 
आपले जे सरदार इकडे येत आहेत त्याना मदत करावी. एक काब्रा र्ोडा आचि टेहेळिीच्या सहा तोफा 
आपि मला नजराण्यादाखल पाठचवल्या आहेत. मोठ्ा पे्रमाने पाठचवलेल्या ह्या नजराण्यािी मला अप्र कता 
वाटते. 

 
‘आपले पत्र येण्यापूवीं माझे स्वामी पोत सगालिे महाराज यानी मला पत्र पाठवनू आपिास मदत 

करण्यािी आज्ञा केली होती. त्या आजे्ञस अन सरून मी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशािे कॅप्टन जनरल दों 
मान एल लोब  द चसल्व्हैरा, तसेि िौल, वसई आचि दमि या चतन्ही ठाण्याचं्या कॅप्टनना पते्र पाठवून 
आपल्या सैन्याला आमच्या ठाण्याच्या हद्दीतून वाट देण्यास व ह्या सैन्याला आमच्या राज्यात जीवनोपयोगी 
वस्तू खरेचदण्यास परवानगी देण्याबाबत चलचहले होते. तसेि आपल्या नैकाना आमच्या नद्यातून वाहतूक 
करू देण्यासही आमच्या अचधकाऱ्याना सूिना पाठचवल्या होत्या. चशवाय आपल्या आरमाराच्या सामोरा 
जाण्यासाठी दारूगोळयाने भरलेल्या सहा नौकाना ह कूम केला होता. 

 
‘आपल्या शत्रूच्या चनदालनासाठी आमच्या प्रदेशातून आपल्या सैन्याला वाट देण्यािा ह कूम मी 

आमच्या अचधकाऱ्याना केला असल्यािे ‘नापाकाला’ कळले, तेव्हा याने मला पत्र पाठवनू चनरे्षध नोंदचवला. 
मला चलचहलेल्या पत्रात तो म्हितो की, मी जर आपल्या सैन्याला मदत केली नसती, तर त्याच्या सैन्याने 
आपल्या सैन्यािा ध व्वा उडचवला असता. त्याने मला चवनंती केली आहे की, आम्ही आपली मतै्री सोडू नये व 
आपिाला मी मदत करू नये. त्यािे असे म्हििे की आम्ही त्यािें शजेारी असून त्याच्या राज्याच्या सीमा 
आमच्या राज्याला चभडल्या आहेत. आम्ही आपिाला मदत करण्यािे बंद केले, तर माझ्याशी मतै्रीिा आचि 
शातंतेिा करार करण्यास आपि तयार असल्यािे त्याने कळचवले आहे. परंत  माझा कल आपल्याकडे 
असल्याने त्या नापाकाशी मतै्री करण्यास व त्याच्या प्रलोभनास बळी पडण्यास मी तयार नाही. मला आशा 
आहे की, आपिाकडून या राज्याला उदार सवलती प्राप्त होतील. माझी आपिाला चवनंती आहे की आपि 
कोकिात जो प्रदेश काबीज कराल तो या राज्याला देऊन टाकावा. माझी आपिापाशी द सरी मागिी आहे 
ती आपल्या राज्यात ते चििन लोक राहतात त्याना भरावा लागिारा ‘मक्का’ कर कमी व्हावा. हा कर 
प्रहदूना आचि म सलमानाना भरावा लागत नाही. 



           

‘आपल्या चनदशसनास मला आिायिे आहे की, आपल्या सैन्यािी प्रगचत फार संथ गतीने होत आहे. 
आपि ही लष्ट्करी मोहीम नापाकाचवरूद्ध इरेस पडून केली असल्याने ती यशस्वी झाली पाचहजे. आपल्या 
सैन्यािी िालढकल आपिाला मारक ठरेल, अशी मला भीती वाटते. 

 
‘द सरी एक गोष्ट मला आपल्या कानावर र्ालायिी आहे ती ही की, आमच्या राज्यातून आपले जे 

सैन्य रसद नेत आहे, त्याच्याकडून आमच्या राज्यात िोऱ्यामाऱ्यासारखे प्रकार र्डत असल्याच्या तक्ारी 
माझ्याकडे येत आहेत. आपि ह्या गोष्टीना आळा र्ालण्यािा ह कूम आपल्या सेनाचधकाऱ्याना करावा. चशस्त 
पालनाच्या दृष्टीने ही गोष्ट अत्यंत आवश्यक आहे. 

 
‘मला आिखी एका गोष्टीिी आठवि आपिास करून द्यायिी आहे. आपल्या आरमाराच्या 

मदतीसाठी मी जी सहा चिगेटस सज्ज केली, त्यासाठी मला बरीि मोठी रक्कम खिस करावी लागली आहे. 
ती रक्कम आम्हाला ि कती करण्यािी आज्ञा आपि काढावी. ही रक्कम आम्हास चमळाली तर आम्हाला 
य द्धनौका सज्ज करण्यािे काम प नः स रू करता येईल.’ 

 
शाहाजादा अकबर याच्याचवर्षयी चलचहताना स्ट्व्हसेरेइ असे समथसन करतो तो राजप त्र आचि प नः 

औरंगजेब बादशहािा प त्र असल्याने त्याच्या उपयोगी आपि पडलो. औरंगजेबाने शाहाजादा अकबरिे 
प्रमाद पोटात र्ालून त्याला आपिाकडे नेण्यािीही सूिना त्याने पत्रातून केली आहे. 

 
औरंगजेबािा एक दूत स्ट्व्हसेरेइशी वाटार्ाटी करण्यासाठी गोव्यास आला तेव्हा स्ट्व्हसेरेइ त्याला 

म्हिाला होता की, संभाजीशी पोत सगीजािंा तह झालेला असल्याने त्यािा भगं होण्यासारखे कृत्य आपि 
होऊ देिार नाही. परंत  वरील पत्र वािल्यावर संभाजीशी असलेल्या तहास हरताळ फासून पोत सगीजानंी 
मोगलाना मदत केल्यािे चदसून येते. 

 
पोत सगीजाचं्या ह्या चवर्श्ासर्ातकी कृत्यािा संभाजीस राग आल्याने त्याना धडा चशकचवण्यासाठी 

त्याने आपले सैन्य पोत सगीज प्रदेशात र् सचवले. ठािे चजल्ह्यातील डहािू, असेरी, सैबाि आचि तारापोर ह्या 
तीन ठाण्यावर मराठ्ानी हल्ले िढचवले. तारापोरिे ठािे पोत सगीजानंी आठ चदवस लढचवले. मराठ्ानी 
अनेक खेड्यािंी जाळपोळ केली व अनेक नौका हस्तगत केल्या. त्यािप्रमािे एका जेस ईट व द सरा 
िास्ट्न्सस्कन असे दोन पाद्री त्यानी धरून नेले. मराठ्ानी पोत सगीज प्रदेशात केलेल्या आक्मिािा बदला 
म्हिून संभाजीिा गोव्यातील वकील येसाजी गंभीर याला स्ट्व्हसेरेइने नजरकैदेत ठेवले. ह्या अपमानाबद्दल 
येसाजी गंभीरने स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू चनरे्षध नोंदचवला. ह्या चनरे्षध पत्राला चद. १६ मे १६८२ रोजी 
धाडलेल्या उत्तरात गोव्यािा राज्य सचिव म्हितो : 

 
‘......आपले पत्र कौंट स्ट्व्हसेरेइ याचं्या अवलोकनास आिून देण्यात आले. आपल्या र्रावर पहारा 

का बसचवण्यात आला, त्यािी पृच्छा आपि पत्रातून केली आहे. नामदार स्ट्व्हसेरेइ यानी आपल्या पृच्छेला 
उत्तर करण्यास साचंगतले आहे की, आपले स्वामी सभंाजी राजे याचं्या सैन्याने आमच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशात जी जाळपोळ आचि ल टालूट केली त्यािे उत्तर म्हिून त म्हाला नजरकैदेत ठेविे आम्हाला भाग 
पडले. मोगल सैन्याने कल्याि चभवडंीतून मार्ार रे्तल्यावर संभाजी राजे याचं्या सैन्याने आमच्या 
उत्तरेकडील प्रदेशात चशरून ल टालूट आचि जाळपोळ केली. या सैन्याने डहािू, असेरी, साबाज, चसचरगाव 
आचि तारापूर ह्या ठाण्यावर हल्ले िढचवले. त्याने या राज्यातून त्या प्रदेशातं जािारे आमिे मिवे व गलबते 



           

पकडली आचि दोर्ा पाद्र्ाना कैद केले. आमच्या साष्ट आचि बादेंश प्रातंात जािारे गोिीिे बलैही त्यानी 
पकडले. या र्टना म्हिजे शातंतेच्या करारािा भगं असून य द्धािी स रूवात आहे. आपिास कळचवण्यात 
येत आहे की, आमच्या पाद्र्ािंी म क्तता झाल्याखेरीज आचि गोिीिे बैल सोडल्याखेरीज आपिास 
चडिोलीस जाऊ चदले जािार नाही...’ 

 
संभाजीच्या सैन्याने ठािे चजल्ह्यातील पोत सगीज ठाण्यावर केलेल्या हल्ल्यािा बदला म्हिनू 

स्ट्व्हसेरेइने येसाजी गंभीर याला नजरकैद तर केलेि; पि पोत सगीजाचं्या िौल येथील कॅप्टनने संभाजीच्या 
वरच्या िौलच्या ठाण्यावर तोफा डागून त्यािा काही भाग उद्ध्वस्त केला. 

 
१६८३ च्या ज लै मचहन्यात संभाजी गोव्यावर हल्ला करिार असल्यािी हूल उठल्याने पोत सगीजािंी 

भयंकर ताराबंळ उडाली. सभंाजी मोठी फौज रे्ऊन गोव्याकडे चनर्ाला होता. परंत  हा बेत स्थचगत करून 
त्याने आपले काही सैन्य िौलकडे रवाना केले. ह्या सेन्यात दोन हजार र्ोडदळ आचि सहा हजार पायदळ 
होते, त्याने पोत सगीजाचं्या हाती असलेल्या िौलच्या ठाण्यास वढेा र्ातला. १० ऑगष्टपासून १८ ऑगष्टपयंत 
मराठ्ानी िौलच्या तटबंदीवर अचवरत हल्ले िढचवले. आतील चशबंदी लढून लढून थकून गेली. ते पाहून 
शहरातील चभक्षू आचि इतर नागचरक लढावयास आले. त्या दरम्यान मराठ्ािें हल्ल े चवफल व्हाव े म्हिनू 
पोत सगीजानी ‘मेरी व्हर्दजन’ आचि ‘सेंट स्टीफन’ यािंी करुिा भाकण्यास प्रारंभ केला होता. ठाण्याच्या 
कॅप्टनने तर सेंट अँथनीिी आळविी करून त्याच्या िरिाजवळ साठ अश्रफी ठेवल्या. मराठे मागे हटेनात हे 
पाहून चशबंदीच्या सैन्याने तटबंदीवर तोफा आिल्या. त्या प्रिंड होत्या खऱ्या, परंत  त्या नेम साचधनात. एका 
तोफेने तर पचहलाि गोळा सोडताना चतिा गाडा मोडल्याने जचमनीवर लोळवि रे्तली. तोफािंी अवस्था 
अशी होण्यािे कारि की, त्यािंी व्यवस्था बर्ण्यािे काम संर्ाच्या पाद्र्ाकंडे होते. गोलंदाजाना सोडाि 
परंत  गव्हनसरलादेखील पाद्र्ाचं्या परवानगीचशवाय तोफा डागता येत नसत. पाद्री तोफा डागू देत नसत, 
कारि, तोफा डागल्या तर दारू खिस होत असे. आचि दारू खिस होिे म्हिजे पैसा खिस होिे. दारूिा पैसा 
ते ख शाल आपल्या चखशात र्ालीत असत. िौल शहरािे नगरचपते पाद्र्ाचं्या कलाने वागत असल्याने 
पाद्र्ाचं्या कारभारात ते लक्ष र्ालीत नसत. 

 
मराठ्ानी िौलला वढेा र्ालून सहा मचहने झाले, तरी पोत सगीजाना तो वढेा उठचवता आला नाही. 

त्याि वळेी इंग्रज आचि संभाजी यािंा मतै्रीिा एक करार झाला. संभाजीपाशी एवढे बलाढ्य सैन्य होते की, 
पोत सगीजाचं्या सवस ठाण्यावर हल्ले करिे त्याला शक्य होते. परंत  तो गोव्याच्या वाटेस गेला नाही. गोव्यावर 
स्वारी करण्यास त्याला भाग पाडले ते पोत सगीजानीि. 
  



           

९. सभंाजीची गोव्यावर स्वारी 
 
चद. १६ चडसेंबर १६८३ या चदवशी िौलच्या य द्धािा आढावा रे्ऊन पोत सगालच्या राजास स्ट्व्हसेरेइने 

पत्र पाठचवले : 
 
‘िौलला वढेा पडल्यास सहा मचहने झाले. या कालावधीत शत्रनेू त्या ठाण्यावर अनेक हल्ल े

िढचवले. परंत  ते आम्ही परतवनू लावले. एका हल्ल्यात तर शत्रूिी फार प्रािहानी झाली. परंत  आम्हाला 
जे यश आले ते दैवी िमत्काराने अशी माझी भावना आहे. कारि, ह्या राज्यावर शत्रूने सवस बाजूनी हल्ल े
िढचवल्याने त्याला तोंड देिे हे मानवी कोटीबाहेरील काम होते. आम्ही उत्तरेकडील आचि इकडील शत्र ू
प्रदेशात चशरून त्यािी प ष्ट्कळ हानी केली. परंत  िौलच्या वढे्यावर त्यािा काहीि पचरिाम झाला नाही. ते 
पाहून शत्रूिे लक्ष द सरीकडे वधेण्यािा मी एक प्रयत्न केला. मी पायदळ, सम द्रावरील मािसे व ज्यािंा 
कशासाठीि उपयोग होऊ शकत नाही त्या साष्टी प्रातंातील देशी लष्ट्करातील दोन हजार सैचनक रे्ऊन 
नदी (बोरीिी) ओलाडूंन पलैतडीस गेलो व द भाटमागे जाऊन मी फोंड्याच्या चकल्ल्यास वढेा र्ातला. हा 
हल्ला सतत नऊ चदवस िालला, परंत  पाऊस अतोनात झाल्याने आम्हाला फार त्रास सोसावा लागला. 
आमिे काम समाधानकारक झाले नाही. त्यािा फायदा संभाजीस चमळाला. तो जातीने सैन्य रे्ऊन 
फोंड्याच्या मदतीस आला. आपल्या स सज्ज र्ोडदळासंह तो आमच्याशी लढण्यास चसद्ध झाला. आम्हाला 
क मक येण्यािी शक्यता नसल्याने आम्ही मार्ार रे्ण्यािे ठरचवले. आम्ही शत्रूशी लढत लढत मार्ार 
रे्तली. आम्ही सवस बाजूनी लढत होतो. वाटेत आम्हाला दोन चदवस म क्काम करावा लागला. दोन चदवस 
आम्ही िालत होतो. मी जे काय बरोबर नेले होते ते आचि तोफखाना मार्ारा आिला.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइच्या उपचरचनर्ददष्ट पत्रात फोंड्याच्या लढाईिा तपशील नाही. तो न सता साराशं आहे. त्या 

लढाईिा तपशील अन्य पोत सगीज साधनात आढळतो तो असा : 
 
‘चद. २७ अक्टोबर रोजी कौंट स्ट्व्हसेरेइ शहरातील र्ोडदळ रे्ऊन सा ंलौरेंसूला चनर्ाले. त्या एकूि 

िाळीस गाड्या होत्या. सा.ं लौरेंसहून स्ट्व्हसेरेइ फोंड्याला रवाना झाले. 
 
‘चद. २८ अक्टोबर रोजी सकाळी सैन्यािी हजेरी रे्ण्यात आली. सैन्यािी वगसवारी अशी : सहाश े

पगारी सैचनक. पैकी प ष्ट्कळशी तरूि म ले, अंदाजे तीनश े खलाशी. तीनश े इतर मािसे. पैकी काही 
जिापाशी र्ोडे होते तर उरलेले पायी जात होते. एकूि सवस मािसे एक हजार दोनश ेसहा होती. चशवाय 
साष्टी प्रातंातून अडीि हजार देशी चशपायी स्ट्व्हसेरेइनी बरोबर नेले होते. त्याचं्यापैकी दोन हजार बंद कधारी 
तर पािश ेचपकावधारी होते. साष्टीच्या ह्या देशी चशपायाचं्या हातावर स्ट्व्हसेरेइनी एक कपदीदेखील ठेवली 
नाही, ती नाहीि; पि त्याना दारुगोळा देखील पदरच्या पैशातून चवकत घ्यावा लागला. त्याचं्याबरोबर 
वगेवगेळया माऱ्याच्या सहा तोफा होत्या. 

 
‘स्ट्व्हसेरेइ महाराज आपल्या सैन्यासह द भाटला येऊन दाखल झाले. शत्रूकडून त्याना कोिताि 

प्रचतकार झाला नाही. या चठकािी द लबा नाईक या नावािा संभाजीिा प्रजाजन आपल्या साठ सैचनकासंह 
स्ट्व्हसेरेइना येऊन चमळाला. 

 



           

‘आमच्या आगमनािी वाता शत्रूस कळली असावी. त्याबरोबर शत्र िे तीनश े सैचनक आमच्याशी 
लढण्याकचरता आमच्या समोरून आले. त्याच्यात पाि र्ोडेस्वार होते. आमच्या सैन्यातील कॅ. चदयोग  
फोगैरा नावािा अचधकारी आपल्या हाताखालिी त कडी रे्ऊन शत्रूशी दोन हात करण्यास प ढे सरसावला. 
त्याने शत्रलूा चपटाळून लावले. त्याने शत्र िे दोन र्ोडेस्वार कैद केले. ह्या िकमकीनंतर आमच्या सैन्याने 
फोंड्याच्या चदशनेे कूि केले. फोंड्यास आम्ही सवससतंािें चदवशी पहाटेस पोहोिलो. एका टेकडीवर तोफा 
िढवनू लगेि फोंड्याच्या चकल्ल्यावर आम्ही सरबत्ती स रु केली. सवससंतािा चदवस एक नवबंरला आला. 
त्याचदवसापासून आमच्या तोफा आग ओकू लागल्या. आमच्या तोफानी शत्र च्या तीन तोफा चनकाम्या 
करण्यात यश चमळचवले. एक त ळईही मोडून टाकली. त ळईवर एक यंत्र ठेवण्यात आले होते. ते 
टेहेळिीच्या ब रुजासारखे होते. त्याच्यावर अनेक गोळे टाकण्यात आल्यावर ते मोडून पडले. तीन 
चदवसानी तोफा टेकडीवरून खाली उतरवनू त्या चकल्ल्याच्या तटासमोर आिण्यात आल्या. 

 
फोंड्यािा चकल्ला भरभक्कम आहे. त्याच्या एका तटािी रंूदी पंिवीस चवते असून त्याला ब रुजािंा 

आधार आहे. तटाबाहेर खंदक आहे. परंत  त्याच्या एकाि भागात पािी आहे. आमच्या तोफानी अचवरत 
भचडमार करून त्या तटास एक प्रखडार पाडले. ते पाहाताि स्ट्व्हसेरेइनी पोत सगीज सैन्याच्या तीन कंपन्याना 
त प्रखडार रंूद करण्यासाठी प ढे जाण्यािा ह कूम केला. या कामी प्रािहानी चवशरे्ष होऊ नये म्हिून जनरल 
दों रुचद्रग  द कॉश्त यानी शत्रूला द सरीकडे ग तंवनू ठेवण्यासाठी आपल्या हाताखालिे सैन्य चतकडे 
पाठचवले. स्ट्व्हसेरेइच्या आजे्ञप्रमािे जे सैचनक प ढे सरसावले त्याना चखडारंाच्या जवळपास एकही शत्र ू
सैचनक न चदसल्याने ते चखडारातून सरळ चकल्ल्यात चशरले. त्यानी म ख्य तटाच्या दरवाजा फोडण्यासाठी 
त्याच्यावर क ऱ्हाडीिे र्ाव र्ालण्यास प्रारंभ केला. परंत  दाराच्या फळया भयकंर चिवट चनर्ाल्या. त्या 
लोखंडी नावाच्या लाकडाच्या होत्या. चशवाय त्याना आतून लोखंडी अस्तर होते. 

 
आमच्या सैचनकानी चकल्ल्याच्या दरवाजावर क ऱ्हाडीिे र्ाव र्ालताि तो आवाज ऐकून शत्रिेू 

काळे सैचनक धावनू आले. त्यानी आमच्या सैचनकावर इतका खिनू मारा केला की तो सहन न झाल्याने 
त्याना आठ मृतदेह व सत्तावीस जखमी सैचनकासह मार्ार घ्यावी लागली. 

 
चकल्ल्यात शत्रूिे सहाश ेबंद कधारी सैचनक होते. चशवाय चकल्ल्याबाहेर दोनश ेसैचनक टेहेळिीच्या 

कामावर होते. ते आमच्यावर हल्ला करण्यािी वाट पाहात होते. 
 
चकल्ल्यावर सतत पािं चदवस तोफािंा भचडमार करून देखील तो पडण्यािी चिन्हे चदसेनात, तेव्हा 

स्ट्व्हसेरेइ भयकंर चनराश झाले. त्याना संर्ाच्या पाद्र्ानी धीर चदला. ते त्याना म्हिाले की, चकल्ला 
पडल्यावािून राहिार नाही. पाद्र्ाचं्या ह्या मताशी जनरल दों रुचद्रग  द कॉश्त सहमत झाले नाहीत. ते 
म्हिाले, शत्रूिा प्रचतकार चदवसेंचदवस तीव्र होत आहे. चशवाय त्याला क मकही येत आहे. अशा पचरस्ट्स्थतीत 
मार्ार रे्िे शहािपिािे ठरेल. परंत  हा सल्ला पाद्र्ानंी मानला नाही. त्यानी तोफािंी सरबत्ती िालू 
ठेवण्यािा ह कूम गोलंदाजाना केला. त्यानी आपल्या गोलंदाजीिी करामत करून चकल्ल्याच्या तटास एक 
प्रखडार पाडण्यात यश चमळचवले. 

 
चद. २० नवबंर रोजी चकल्ल्याच्या तटाच्या प्रखडारातूंन आत र् सण्यािा बेत ठरला. परंत  त्याि 

चदवशी शत्रूस मोठी क मक आली. त्यात आठश े र्ोडदळ आचि प ष्ट्कळ पायदळ होते. शत्रूला क मक 
आल्याने चकल्ल्यावर हल्ला करण्यािा बेत डळमळीत झाला. 



           

या चठकािी एका गोष्टीिा आवजूसन उल्लेख केला पाचहजे तो हा की, स्ट्व्हसेरेइ फोंड्याला येऊन 
दाखल झाले, तेव्हापासून मार्ार रे्ईस्तोवर आम्हाला पावसाने झोडपले, आचि तेही पावसाळयािे ते चदवस 
नसताना. शवेटच्या चदवसात तर पावसाबरोबर थंडीनेही आमिा चपच्छा प रचवला. पाऊस आचि थंडी याम ळे 
सैचनकािें भयकंर हाल झाले. त्याना चनवारा असा क ठेि चमळाला नाही. जवळपास एकादे झाड देखील 
नव्हते की ज्याच्या फादं्या कापून एकादी झोपडी बाधंावी. आचि झाड आढळले तरी सैन्याबरोबर असलेले 
संर्ािे पाद्री त्याला हात लाव ूदेत नसत. त्याचं्या मते ते झाड पोत सगालच्या महाराजाचं्या मालकीिे अथवा 
संर्ाच्या मालकीिे असल्याने ते तोडण्यास चवरोध करिे हे आपले कतसव्य आहे. त्यािंी अशी समजूत झाली 
होती की, स्ट्व्हसेरेइ चजथे आहेत तो भपू्रदेश पोत सगालच्या महाराजािें अचधसते्तखाली येतो. अखेर स्ट्व्हसेरेइनी 
मार्ार रे्ण्यािा चनिसय रे्तला. त्यानी आपल्या सल्लागारािंी बठैक रे्ऊन आपला मनोदय व्यक्त केला. ते 
म्हिाले की, ‘मला जर मृत्य ूआला असता तर मार्ारीिा ठराव आपिासमोर माडंण्यािा प्रश्नि उद भवला 
नसता. शत्रलूा मोठी क मक आली असल्याने फोंड्यािा चकल्ला आपल्या हातात पडत नाही हे चनचित. 
आमच्यापाशी जे थोडेबह त सैन्य आहे ते येथे ठार झाले, तर आम्ही प्रहद स्थानला म कू. शत्रू आमच्यासमोर 
आपल्या सवससामर्थ्याचनशी उभा ठाकला आहे. आम्ही येथे आिखी काही चदवस राचहलो तर तो आमिी 
कोंडी केल्यावािून राहािार नाही. आचि तसे झाले तर आम्ही येथून चजवाचनशी स टण्यािी स तराम आशा 
नाही. म्हिून आपि त्वरीत मार्ार रे्तलेली बरी. आपिापंैकी प ष्ट्कळजि क ट ंबवत्सल आहेत. त्याना येथे 
मृत्यू येऊन त्यािंी बायकाम ले चनराधार व्हावी अशी माझी इच्छा नाही.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइनी भावचववश होऊन केलेल्या भार्षिािा बठैकीतील लोकावंर इष्ट तोि पचरिाम झाला. 

दोरे् वगळता इतर सगळयानी स्ट्व्हसेरेइच्या ठरावास मान्यता चदली. 
 
य द्ध मंडळाने फोंड्याहून मार्ार रे्ण्यािा ठराव संमत केल्यािी वाता सैन्यामध्ये पसरण्यास चवलंब 

लागला नाही. त्याबरोबर सवसत्र एकि र्बराट माजला. जो तो धक्क्याकडे पळत स टला. ते पहाताि पळ 
काढिाऱ्या सैचनकाना रोखून धरण्यासाठी स्ट्व्हसेरेइनी काही बंद कधारी सैचनक त्याचं्यासमोर पाठचवले. नंतर 
मार्ारीिा ह कूम जारी करण्यात आला. 

 
आम्ही मार्ार रे्त असल्यािे शत्रूच्या चनदशसनास येताि चकल्ल्यातून काही शत्रू सैचनक बाहेर पडले 

व आमच्या तोफा हस्तगत करण्याच्या इराद्याने त्यानी आमच्यावर हल्ला िढचवला. परंत  तोफखान्यािे रक्षि 
करिाऱ्या कंपनीने शत्रूिा कसून प्रचतकार केल्याने तोफा शत्रूच्या हाती पडल्या नाहीत. सैचनकानी तोफा 
पाळण्यात र्ालून नेल्या. चपछाडीच्या सैचनकानी दारूिी प्रपपे खादं्यावर वाहून नेली. वाटेत एक टेकडी 
लागली. ती काबीज करण्यािा ह कूम नामदार व्हाइसरॉय यानी चदला. त्या ह क माप्रमािे आमिे सैचनक 
टेकडी िढू लागले, तेव्हा तेथे दबा धरून बसलेल्या शत्रूंच्या सैचनकािंी आचि आमिी लढाई झाली. शत्रिेू 
र्ोडेस्वार त्याचं्या र्ोड्यावंर आडव े होऊन आमच्याशी लढले. त्यािंी ही करामत खरोखर 
वाखािण्यासारखी होती. त्यािंी सरशी होऊन त्यानी आमच्यावर िाल केली. त्या पळापळीत आमिे बरेि 
सैचनक र्ोड्याचं्या टािाखंाली सापडून चिरडले गेले. परंत  त्याना त डचविारे र्ोडे शत्रूिे होते की आमिे ते 
त्या वळेच्या र्ाईगदीत कळू शकले नाही. आचि आमच्या सैन्यातील पन्नास चनग्रो सैचनकानी भाले रे्ऊन 
शत्रू सैचनकावंर हल्ला केला नसता तर आमिा एक सैचनक देखील और्षधाला चजवतं उरला नसता. ह्या 
हातर्ाईच्या लढाईत नामदार स्ट्व्हसेरेइ मृत्यूच्या दाढेतून दोनदा बिावले. शत्र च्या दोन म सलमान 
सैचनकानंी त्याचं्यावर दोनदा जवळून हल्ले केले. त्याचं्यापाशी दोन चपस्त ले होती. पि एकही उडाले नाही. 



           

द सऱ्या हल्ल्यात तर ते मरता मरता वािले. त्याचं्या मदतीला एक चशपाई धावनू आला नसता, तर त्यािंा 
मृत्यू अटळ होता. तरीही त्यानंा तलवारीिा एक वार लागलाि. 

 
टेकडीवरील लढाईत आमिा पराभव होताि टेकडीच्या खाली असलेल्या सैचनकािंी पळापळ स रू 

झाली. काहीनी तर जीव बिावण्यासाठी नदीत उड्या टाकल्या. ज्याना पोहायला येत नव्हते ते गटागंळया 
खाऊ लागले. नामदार स्ट्व्हसेरेइ टेकडीवरून उतरून धक्क्याकडे गेले तेव्हा त्याना तेथे काही र्ाबरलेले 
सैचनक आढळले. काहीजि चिखलाने लडबडलेले होते. त्याना पाहून नामदार महाशयािंा क्ोध अनावर 
झाला. त्यानी त्यािंी खूप चनभसत्सना केली व त्याना काठ्ानी मारले असे म्हितात. 

 
सैन्याने त्याि चदवशी संध्याकाळी नदी पार करण्यास प्रारंभ केला. हे काम द सऱ्या चदवशी सकाळी 

आठ वाजेपयंत िालले. सगळे सैन्य नदी पार करून गेल्यावर नामदार स्ट्व्हसेरेइ व जनरल दों रुचद्रग  द 
कॉश्त या दोर्ानी नदी ओलाडंली.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर हा फोंड्यािे लाचजरवािे अपयश रे्ऊन चद. ११ नवबंर १६८३ या चदवशी 

राजधानीस परतला. तो थेट जेस इटाचं्या मठात जाऊन तब्बल िार चदवस राचहला. त्या कालात त्याने 
क िािीि भेट रे्तली नाही. 

 
स्ट्व्हसेरेइिी समजूत होती की, फोंड्यािा वढेा उठवनू आपि मार्ार रे्तल्यावर सभंाजी परस्पर 

रायगडला चनर्नू जाईल, परंत  संभाजी रायगडला गेला नाही. त्याने गोव्याच्या साष्टी आचि बादेंश या 
प्रातंावर स्वारी करण्यािा ह कूम आपल्या सरदाराना केला. त्या ह कूमाप्रमािे मराठा र्ोडदळ त्या दोन्ही 
प्रातंात चशरले. 

 
चद. २४ चडसेंबर १६८३ रोजी स्ट्व्हसेरेइने गोव्याच्या राज्य सल्लागार मंडळािे सदस्य, गोवा 

शहरातील खानदानी लोक, चभक्ष  आचि रयत यािंी एक सभा गोवा शहराच्या चकल्ल्यातील शाही सभागृहात 
बोलचवली. राज्य सचिव ल ईज गोंसास्ट्ल्वज द कोत याने स्ट्व्हसेरेइच्या स िनेवरून सभेच्या आयोजनामागील 
हेत  सभेस चवचदत केला. तो म्हिाला की, ‘संभाजीिे र्ोडदळ आचि पायदळ या राज्याच्या सवस प्रदेशात 
र् सले आहे. शत्रूच्या आक्मिाला िौल, वसई, दमि वगैरे आमिी ठािी बळी पडलीि आहेत. िौलिा 
वढेा शत्रनेू आवळीत आिला आहे. गोव्यामध्ये शत्रू साष्टी व बादेंश प्रातंात आचि या शहरालगतच्या टापूत 
‘सा ंइश्तेव्हावं’ बेटात चशरला आहे. त्याने सगळीकडे ल टालूट आचि जाळपोळ स रू केली आहे धमसमंचदरे 
देखील या ल टीतून स टलेली नाहीत. शत्रूला आम्ही पचरिामकारकपिे तोंड देऊ शकलो नाही, त्यािे 
कारि म्हिजे आमच्यापाशी सैन्य अप रे आहे. मायदेशाहून मागचवलेली सैन्यािी क मक अद्याप आलेली 
नाही. सैन्याबरोबरि पैशािेही पाठबळ आम्हाला नाही. तरी सगळयानी आपल्या ऐपतीप्रमािे य द्ध चनधीस 
हातभार लावावा.’ 

 
वरील सभा ज्या चदवशी झाली त्याि चदवशी संभाजीिे सैन्य ‘सा ंइश्तेव्हावं’ ऊफस  ‘सेंट स्ट्स्टफन’ 

ऊफस  ‘ज व’े बेटात ओहोटीिी संचध साधून चशरले. हे बेट चतसवाडी ताल क्यात धावजी गावच्या पलैचतरास 
असून ओहोटीच्या वळेी या बेटावर पायवाटेने जाता येते. मराठ्ानंी पचहले काम कोिते केले असेल, तर 
त्या बटेावरील चकल्ला काबीज करण्यािे. चकल्ल्यात चशबंदी फार थोडी असल्याने व ती गैरसावध असल्याने 
मराठ्ाना हा चकल्ला लीलेने रे्िे शक्य झाले. (एका िें ि प्रवाश्याने आपल्या प्रहद स्थानच्या प्रवास विसनात 



           

म्हटले आहे की, संभाजीने ज व ेबेटावरील चकल्ला पाडून त्यािे दगड आचि इतर सामान नेऊन फोंडे येथे 
मदसनगड या नावािा लहानसा चकल्ला बाधंला). ज व ेबटेाला लागूनि संभाजीच्या अमलाखाली असलेल्या 
अंत्र ज महालािी सीमा लागत होती तर द सऱ्या बाजूस माडंवी नदीच्या पचलकडे गोवा शहरािा भरभक्कम 
तट होता. 

 
संभाजीच्या सैन्याने ज व ेबटे रे्तल्यािी बातमी लगेि गोवा शहरात पसरली. त्याबरोबर सगळीकडे 

एकि धावपळ स रू झाली. कारि ते बटे गोवा शहराला लागनू असल्याने तेथून मराठे गोवा शहरावर केव्हा 
हल्ला करतील त्यािा नेम नव्हता. स्ट्व्हसेरेइने लगेि ह कूम काढून शहराच्या रक्षिासाठी काही हत्यारबदं 
चशपाई शहराच्या तटाकडे धाडले. पि त्या तात्प रत्या उपाय योजनेम ळे शहरािे शत्रूच्या हल्ल्यापासून रक्षि 
होण्यािी शार्श्ती नव्हती. म्हिून मराठ्ाना ज व ेबेटावरून ह सकून लावण्यासाठी स्वतःि चतकडे जाण्यािा 
बेत स्ट्व्हसेरेइनी केला. चद. २५ नवबंर १६८३ या चदवशी सकाळी स्ट्व्हसेरेइ िारश ेलोकासंह ज व े बेटावर 
उतरला. त्याला क िीि प्रचतकार केला नाही. त्याम ळे तो थेट सेंट स्ट्स्टफनच्या ििसपयंत गेला. जनरल 
रुचद्रग  द कॉश्त याने सल्ला चदला की प ढे जाऊ नये. तेथेि तोफािें मोिे उभारून चकल्ल्यावर तोफा डागनू 
तो उध्वस्त करून टाकावा. पि हा सल्ला स्ट्व्हसेरेइने मानला नाही. त्याने जनरल द कॉश्त याला 
उपरोचधकपिे प्रश्न केला की, त म्हाला स्ट्व्हसेरेइ व्हायिेय का? आचि आपल्या इच्छेप्रमािे स्ट्व्हसेरेइने 
चकल्ल्यािे चदशनेे िाल केली. चकल्ला टेकडीवर एका कड्याच्या काठाला होता. त्यात मराठ्ािंी आठश े
चशबंदी होती. स्ट्व्हसेरेइने आपल्या सैन्यास हल्ल्यािा ह कूम चदला. त्याबरोबर त्याने मारा स रू केला. 
मराठ्ानी चकल्ल्यातूंन बाहेर पळ काढण्यास प्रारंभ केला. पि त्यािवळेी त्याना तीनश ेर्ोडेस्वारािंी क मक 
आली. ते पहाताि स्ट्व्हसेरेइने आपल्या सैन्यास मार्ार रे्ण्यािा ह कूम केला. तो ह कूम चनर्ण्यािाि 
अवकाश, पोत सगीज सैन्याने ध म पलायन केले. स्ट्व्हसेरेइने पळ काढिाऱ्या सैन्यास रोखून धरण्यािा 
अयशस्वी प्रयत्न केला. पि त्यािा काही उपयोग झाला नाही. त्याि वळेी मराठ्ाचं्या र्ोडदळाने पळ 
काढिाऱ्या पोत सगीज सैन्यािा पाठलाग स रू केला. िार र्ोडेस्वारानी नंग्यातलवारीसह स्ट्व्हसेरेइवर आपले 
र्ोडे र्ातले. स्ट्व्हसेरेइने आपल्या जोडनळीच्या चपस्त लाने दोर्ाना ठार केले. नंतर त्याने आिखी एक 
चपस्त ल काढून द सऱ्या दोर्ावंर नेम धरून चपस्त लािे दोन्ही िाप एकदमि ओढले. त्या दोन्ही गोळया एका 
र्ोडेस्वारास लागनू तो जखमी झाला. आता स्ट्व्हसेरेइपाशी त्यािी तलवार तेवढी उरली. नंतर जी 
हातर्ाईिी लढाई झाली तीत दीडश ेपोत सगीज सैचनक ठार झाले. उरलेल्यापैकी बह तेक सवस जखमी झाले. 
स्ट्व्हसेरेईला एक गोळी लागून तोही जखमी झाला. त्यािा र्ोडा मराठ्ाचं्या हातास लागला. 

 
पोत सगीज सैचनक होड्यानी आले होते. त्यावळेी ओहोटी होती; पि आता ते नदी चकनाऱ्यावर 

जाऊन पोहोिले तेव्हा भरती असल्याने होड्या नदीच्या पात्रात तरंगत होत्या. त्याचं्यापयंत आता पोहत 
जािे आवश्यक होते. ओहोटीपयंत थाबंिे शक्य नव्हते. कारि मराठे त्यािंा पाठलाग करीत होते. 
प ष्ट्कळानी जीव बिावण्यासाठी नदीत उडी रे्तली. त्याचं्यापकैी ज्याना पोहता येत होते ते बिावले. 
उरलेले ब डून मेले. नदीत उडी रे्िारामंध्ये बह तेक सवस मोठे अचधकारी होते. काहीजि दलदलीत 
सापडले. त्याना शत्रनेू कापून काढले. स्ट्व्हसेरेइ व जनरल दों रुचद्रग  द कॉश्त हे दोरे् मोठ्ा म चश्कलीने 
स्ट्व्हसेरेइिा मिवा गाठू शकले. 

 
वरील शोकाचंतका बर्ण्यासाठी ज व ेबेटावरील बह तेक सवस रचहवाशी नदी चकनाऱ्यावर गोळा झाले 

होते, तर पचलकडच्या बाजूला गोवा शहरातील नागचरकाना ती शोकाचंतका तटाच्या बाजूने चदसत होती. 
असे सागंतात की, पळ काढिाऱ्या पोत सगीजािंा पाठलाग संभाजी जातीने करीत होता. तो इतका बेभान 



           

झाला होता की, स्ट्व्हसेरेइिी नौका पकडण्यासाठी त्याने आपला र्ोडा नदीत र्ातला होता. खंडोबल्लाळ 
चिटिीस याने प्रसंगावधान राखून र्ोड्यािा लगाम पकडून त्याला मागे खेिले नसते, तर संभाजीिे काय 
झाले असते ते सागंिे कठीि आहे. 

 
ज व ेबेटात पोत सगीजािंी वाताहात झाल्यािी वाता गोवा शहरात पसरली. हूल उठली की, स्ट्व्हसेरेइ 

आचि जनरल दों रूचद्रग  द कॉश्त हे दोरे् ठार झाले. नागचरकानी ‘जेरोचनम  द मेंदोसा’ यािी गव्हनसर म्हिनू 
र्ोर्षिा करण्यािी तयारी केली. पि नंतर स्ट्व्हसेरेइिे आगमन झाल्याने नवीन गव्हनसरच्या र्ोर्षिेिा प्रसगं 
टळला. 

 
स्ट्व्हसेरेइ ज व े बटेातून पळून आला त्यािवळेी संभाजीने गोवा शहरावर िाल करण्यािे ठरचवले 

होते; पि नदीला भरती आल्याने त्याला सैन्य पलैतीरास नेिे शक्य झाले नाही. 
 
इकडे स्ट्व्हसेरेइने ज व े बटेातून पळून येऊन शहरात प्रवशे केला तेव्हा शहरात सवसत्र र्बराट 

माजल्यािे त्याला आढळून आले. सैचनकािंा धीर खिला होता. ते मराठ्ाशंी लढण्याच्या मनःस्ट्स्थतीत 
नव्हते. ते पाहाताि स्ट्व्हसेरेइही गभसगळीत झाला. त्याला काहीि स िेना. अखेर शवेटिा उपाय म्हिून त्याने 
सेंट झचवयरला शरि जाण्यािे ठरचवले. तो सेंट झचवयरच्या ििसकडे गेला. त्याच्यामागे लोकािंा एक मोठा 
र्ोळका होता. त्यानी सेंट झचवयरिी करुिा भाकली. नंतर सगळेजि मशाली पेटवनू सेंट झचवयरिी पेटी 
ज्या तळर्रात ठेवली होती तेथे गेले. त्यानी शवपेटी उर्डली. स्ट्व्हसेरेइने आपला राजदंड आचि इतर 
राजचिन्हे झचवयरच्या पायापाशी ठेवली. त्या राजचिन्हाबंरोबर स्ट्व्हसेरेइच्या सहीिा एक कागद होता. त्या 
कागदात त्याने पोत सगालच्या राजाच्यावतीने गोव्यािे राज्य सेंट झचवयरला अपसि केले होते व त्याने 
िमत्कार करून शत्रूला मार्ारा परतवनू लावाव े अशी यािना केली होती. स्ट्व्हसेरेइ मग झचवयरच्या 
डोक्याजवळ गेला व डोळयात अश्र  आिून त्याने त्यािी करुिा भाकली. 

 
सेंट झचवयरने िमत्कार केल्याने म्हिा अथवा अन्य काही कारिाने म्हिा, पि सभंाजीने गोवा 

बेटावर स्वारी केली नाही. ते पाहून पोत सगीजािंी समजूत झाली की, सेंट झचवयरने िमत्कार करून 
संभाजीला मार्ार घ्यावयास लावले. तेव्हापासून सेंट झचवयर हा गोव्यािा रक्षिकता (Patron Saint) 
म्हिून समजला जाऊ लागला व गोव्याला येिाऱ्या नवीन स्ट्व्हसेरेइने त्याच्या पायापाशी आपला राजदंड 
ठेवण्यािी प्रथा पडली. गोवा शहर संभाजीच्या स्वारीच्या सकंटापासून म क्त झाले. परंत  स्ट्व्हसेरेइने 
मराठ्ािंी एवढी दहशत खाल्ली की, त्याने गोव्यािी राजधानी म रगाव बंदरात नेण्यािे ठरचवले. 
यदाकदाचित मराठ्ानी गोव ेरे्तले, तर म रगाव बंदरातूंन पळून जािे शक्य व्हाव ेम्हिून त्याने हा चनिसय 
रे्तला. चद. १० जानेवारी १६८४ रोजी राज्य सल्लागार मडंळािी बठैक बोलवनू हा ठराव तीत संमत करून 
रे्ण्यात आला. 

 
चद. २५ जानेवारी १६८४ रोजी स्ट्व्हसेरेइ गोव्याच्या दयनीय अवस्थेिे विसन करून पोत सगालच्या 

राजास चलचहतो : 
 
‘आमच्या राज्यािी अवस्था शोिनीय आहे. मोगलामं ळे आमिे रक्षि झाले. परंत  त्यानी हे राज्य 

रे्ण्यािे ठरचवले तर आमिी अवस्था अचतशय वाईट होईल आचि मोगल चनर्नू गेले तरी देखील 
संभाजीच्या स्वारीिा धोका प नः आहेि. 



           

‘आमच्या आरमारात मािसे नाहीत. चवर्श्ासू अचधकारी नाहीत. चकल्ले चनरुपयोगी झाले आहेत. 
तंत्रज्ञािी, गोलंदाजािंी आचि दारूगोळयािी कमतरता आहे. द्रव्यािी टंिाई तर पािवीलाि प जलेली 
आहे. हे राज्य आमच्या हातून चनसटण्यािी भीती आहे.’ 

 
संभाजीने गोव ेशहर रे्ण्यािा प्रयत्न केला नाही. परंत  गोव्याच्या साष्टी आचि बादेंश प्रातंात आचि 

ठािे चजल्ह्यातील पोत सगीज वसाहतीत मराठ्ाचं्या फौजा होत्या. पोत सगीजाचं्या हाती असलेल्या िौल 
शहरािा वढेाही िालूि होता. त्या दरम्यान औरंजेबािा प त्र शाहआलम हा मोठ्ा सैन्याचनशी मराठ्ाचं्या 
प्रदेशात चशरला होता. 

 
औरंगजेबािा प त्र शाहाजादा अकबर हा आपल्या बापाशी भाडूंन संभाजीच्या आश्रयास येऊन 

राचहला होता हे मागे आलेि आहे. तो संभाजीिा तसाि पोत सगीजािंाही चमत्र होता. त्यािा भाऊ शाहआलम 
याने संभाजीच्या प्रदेशात चशरून आक्मिे स रू करताि शाहाजादा अकबरने सभंाजी आचि पोत सगीज 
याचं्यामध्ये तह र्डवनू आिण्यािा प्रयत्न स रू केला. संभाजीला एकाि वळेी दोन आर्ाड्यावंर लढिे 
अशक्य झाल्याने तो पोत सगीजाशंी तह करण्यास तयार झाला. तहाच्या वाटार्ाटी क ठे झाल्या त्यािा उल्लखे 
पोत सगीज साधनात आढळत नाही. परंत  मराठी साधनावरून त्या भीमगडच्या पायर्थ्याशी एका जंगलात चद. 
२५ जानेवारी ते ४ फेब  रुवारी १६८४ या दरम्यानच्या काळात झाल्या. संभाजीच्या चवद्यमाने त्यािा मंत्री 
छंदोगामात्य कचव कलश ह्याने त्यात भाग रे्तला. 

 
तहािी बोलिी आठदहा चदवस झाली. परंत  ती अपूिस राचहली असावीत. कारि, १६८४ च्या 

फेब  रुवारीत पोत सगीजािें एक चशष्टमंडळ रायगडला गेल्यािा उल्लेख पोत सगीज साधनात आढळतो. 
 
तहाच्या वाटार्ाटीत संभाजीच्या म ख्य अटी प ढीलप्रमािे होत्या : 
 
१. पोत सगीजानी आजेंचदव बेट खाली करिे. 
 
२. एक लक्ष होनािंा नजरािा देिे. 
 
तहाच्या वाटार्ाटीत भाग रे्िाऱ्या पोत सगीज चशष्टमंडळािा प्रम ख मान एल द साराइव्ह याने कचव 

कलश यास आर्श्ासन चदले होते की, पोत सगीज सरकार वरील दोन्ही अटी पूिस करील. परंत  स्ट्व्हसेरेइला 
ह्या अटी मान्य झाल्या नसल्याने त्याने त्या बदलून रे्ण्यासाठी रायगडला चशष्टमडंळ पाठचवले. वरील 
चशष्टमंडळ गोव्याहून १६८४ सालच्या मािस मचहन्यात रायगडला रवाना झाले. त्यावळेी संभाजीिा म क्काम 
रायगडलाि होता. 

 
स्ट्व्हसेरेइिे म्हििे होते की आंजेचदव बटे खाली करण्यािा प्रश्नि उद भवत नाही. कारि, 

पोत सगीजानी प्रहद स्थानच्या जलमागािा शोध लावला तेव्हा ते बेट पोत सगीज नावाड्यानी व्याचपलेले होते. ते 
नंतर ओस पडले ती गोष्ट अलाचहदा. याप ढेही ते ओस पडण्यािी शक्यता आहे. 

 
नजरािा आम्ही देऊ; पि तो केवढ्यािा द्यायिा ते आम्ही ठरव.ू नजरािा ठराचवक रक्कमेिा 

असावा अशी सक्ती असू नये. 



           

पोत सगीज चशष्टमंडळाने स्ट्व्हसेरेइिे म्हििे कचव कलश याला चवचदत केले. परंत  सभंाजी, त्यािा 
पेशवा आचि त्यािे इतर सरदार याना स्ट्व्हसेरेइिा दृचष्टकोि पटला नाही. ते त्यानी वरील दोन्ही मागण्या 
पूिस झाल्याखेरीज तहाच्या पक्क्या मस द्याला मान्यता चमळिार नाही असे पोत सगीज चशष्टमंडळाला चनक्षनू 
साचंगतल्याने त्याला हात हलचवत मार्ारा परताव ेलागले. स्ट्व्हसेरेइने चशष्टमंडळाला वरील दोन्ही म दयावंर 
तडजोड करण्यािे अचधकार चदले नव्हते. 

 
रायगडहून मार्ारा परतताना चशष्टमंडळाने संभाजी व त्यािा छंदोगामात्य कचव कलश या दोर्ाना 

प ढील लेखी चनवदेन सादर केले : 
 
‘संभाजी राजे यानी आपल्या मंत्र्यासमवते आमिे िागंले स्वागत केले. पोत सगीज आचि मराठे 

याचं्यामध्ये फोंडे येथे झालेल्या तहाच्या कराराचवर्षयी त्यानी संशय रे्तला नाही. मात्र त्या करारातील दोन 
कलमे वगळता उरलेली सवस कलमे अमलात आिण्यािे विन त्यानी चदले. त्यानी ज्या कलमाना आके्षप 
रे्तला ती कलमे म्हिजे आजेंचदव बेट खाली करिे व एक लक्ष पागोडािंा नजरािा संभाजी राजे याना 
नजर करिे ही होत. या दोन्ही म दयाबंाबत आिखी वाटार्ाटी करण्यािी जरुरी नव्हती. आम्हाला कौंट 
स्ट्व्हसेरेइ यािंा ह कूम होता की ह्या दोन म दयाबंाबत तडजोड झाली नसल्यास आम्ही गोव्यास मार्ारा 
परताव.े ‘त म्हाला य द्ध जाहीर करण्यािा अचधकार देण्यात आलाय का?’ असा प्रश्न कचव कलश यानी 
केला असता, आम्ही त्याला उत्तर चदले की, आम्ही तहाच्या वाटार्ाटी करण्यासाठी आलो असल्याने य द्ध 
जाहीर करण्यािा प्रश्न उद भवत नाही. तदनंतर कचव कलश यािंी व आमिी वरील म दयावंर आिखी ििा 
झाली. कचव कलश आम्हाला म्हिाले की, या म दयावर कौंट स्ट्व्हसेरेइ याचं्याशी आिखी ििा करण्यासाठी 
संभाजी राजे त मच्याबरोबर आपले वकील गोव्यास पाठचविार आहेत. परंत  या म द्यावंर तडजोड चनर्ाली 
नाही, तर संभाजी राजे यािें वकील गोव्याहून रायगडाला पोिेपयंत य द्धास स रुवात होऊ नये, असे 
आर्श्ासन त म्ही द्याव.े ते आर्श्ासन त्याना आम्ही चदले व त्यासंबधंींिी पते्र आमिे उत्तरेकडील प्रदेशािे 
सेनापती झ जे द मेल  द काश्त्रू व त्या प्रदेशातील इतर अचधकारी याना रवाना केली. यासबंंधी कचव कलश 
यािंा आचि आमिा समझौता झाल्याने आम्ही प्रस्त तिे लेखी चनवदेन चद. ६ सप्टेंबर १६८४ या चदवशी चदले.’ 

 
वरील चनवदेनाप्रमािे संभाजीिे वकील पोत सगीज चशष्टमंडळाच्या सदस्याबंरोबर रायगडहून 

गोव्यास रवाना झाले. परंत  ते गोव्यास न जाता वाटेत वसई येथे स्ट्व्हसेरेइच्या पत्रािी मागसप्रचतक्षा करीत 
थाबंले. त्यानी वसईहून स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू त्यािी भेट रे्ण्यािी इच्छा दशसचवली. परंत  स्ट्व्हसेरेइने त्यािें 
स्वागत करण्यास नकार चदला. 

 
रायगडहून गोव्यास स्ट्व्हसेरेइच्या भेटीस चनर्ालेल्या चशष्टमंडळात रंगाजी लक्ष्मीधर व चसदोजी 

फजसद ह्या दोन म त्सद्याचं्या अंतभाव झालेला होता. त्याचं्यापकैी रंगाजी लक्ष्मीधर याला पोत सगीज भार्षा 
अवगत होती. स्ट्व्हसेरेइने आंजेचदव बटे खाली करिे आचि एक लक्ष होनािंा नजरािा पाठचविे ह्या 
संभाजीच्या दोन्ही अटी शवेटपयंत मान्य न केल्याने उभय पक्षामधील तह अमलात येऊ शकला नाही. 
उलट संभाजीला शह देण्यासाठी स्ट्व्हसेरेइने वाडीकर सावतंाना हाताशी धरून संभाजीला उपद्रव देण्यास 
स रुवात केली. 

 
पोत सगीज आचि संभाजी या दोर्ािें य द्ध संभाजीच्या मृत्य पयंत िालू राचहले. तोपयंत मराठ्ानी 

पोत सगीज अमलाखालिा जो प्रदेश काबीज केला होता त्यािा प ष्ट्कळसा भाग मराठ्ाचं्या हाती होता. 



           

गोव्यािा गव्हनसर दों रुचद्रग  द कॉश्त हा चद. २४ जानेवारी १६८८ रोजी पोत सगालच्या राज्यास 
चलचहतो : 

 
‘...संभाजीशी िालू असलेल्या य द्धास अजून चवराम पडलेला नाही. ते स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर 

याचं्या कारकीदीत स रू झाले होते. आम्हाला आता या भागातील देसायािंा संभाजीच्या राज्यात अशातंता 
माजचवण्याच्या कामी उपयोग होत आहे. जोपयंत त्यािा आम्हाला उपयोग होईल तोपयंत त्याना आम्ही 
चदलेल्या सवलती िालूि राहतील. महाराजाना जर ही उपाययोजना पसंत नसेल तर महाराजानी मला 
वगेळी आज्ञा करावी.’ 

 
पोत सगीजाना जे देसाई संभाजीचवरुद्ध सामील झाले होते त्यात कारवार प्रातंातील देसायािंाही 

अंतभाव होता. चशवाजी महाराजानंी कोकिातील देसायाचं्या ज्या देसगती काढून रे्तल्या त्यात 
कारवारच्या देसायाचं्याही देसगती होत्या. संभाजीने चशवाजी महाराजािें देसाई, देशम खाबंाबतिे धोरि 
िालू ठेवल्याने त्यािें शत्रूत्व त्याना पत्कराव ेलागले होते. देसायापं्रमािेि पोत सगीजानी सोंधेच्या राज्यालाही 
संभाजीचवरुद्ध चिथाविी चदली होती. हा राजा मोगलाशंी हात चमळविी करून संभाजीशी लढत होता. 

 
इ.स. १६८८ सालच्या चडसेंबर मचहन्याअखेर संभाजी मोगलाना हस्तगत झाला. ही बातमी गोव्यास 

येताि पोत सगीजाना फार आनंद झाला. गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ चद. ३१ जानेवारी १६८९ या चदवशी पोत सगालच्या 
राजास चलचहलेल्या पत्रात सभंाजीस उदे्दशून म्हितो : 

 
‘...आम्ही िोर संभाजीपासून आता म क्त झालो आहोत. मोगलानी सभंाजीिा कोकिातील सवस 

प्रदेश काबीज केला असून आमच्या राज्याला लागून असलेले फोंडे शहरही रे्तले आहे. मोगल बादशहा 
आिखी काही वर्ष ेजगला तर तो संभाजीिा प रता नाश केल्यावािून राहािार नाही. मोगलाशंी आमिे 
मतै्रीिे संबधं आहेत.’ 

 
मोगलानी मराठ्ािंा कोकिातील म ल ख काबीज केल्याबद्दल पोत सगीजाना आनंद झाला. परंत  

मोगल जेव्हा त्याचं्या राज्याच्या सीमेवर त्यािें शजेारी म्हिून आले, तेव्हा त्यािंी खरी ओळख त्याना 
पटली. या बाबतीत गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ १६८९ च्या मे मचहन्यात पोत सगालच्या राजास चलचहताना म्हितो की, 
‘मोगल हे धोकेबाज आहेत. ते आमच्या राज्यावर केव्हा हल्ला करतील त्यािा नेम नाही.’ 

 
संभाजीच्या वधानंतर पोत सगीज आचि मराठे याचं्यामधील य द्ध जवळ जवळ संप ष्टात आले. परंत  

संभाजी चजवतं असता पोत सगीजाना त्यािा एवढा विक वाटत होता की, ते त्याला सावसभौम राजा म्हिनू 
मानीत होते. त्याच्या वचकलास ते सावसभौम राजाच्या वचकलाप्रमािे वागवीत असत. चशवाजी महाराजाना ते 
न सते ‘चशवाजी राजे’ म्हिून संबोचधत, तर संभाजीच्या नावामागे ‘छत्रपती’ हे अचभधान ते लावीत. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या कारकीदीत त्यािें जे दूत गोव्यास जात असत त्याना सावसभौम राजाच्या 

दूतापं्रमािे वागचवण्यात येत नसे. तो मान चमळाला तो संभाजीच्या दूताना. सभंाजीिा दूत गोव्यास 
चनर्ाल्यािे कळले की, त्याला गोवा शहरी आिचवण्यासाठी सजचवलेली खास नौका पाठचवण्यात येई. गोवा 
शहरात त्याच्यासाठी र्र बर्ून ठेवले जाई. र्राच्या चखडक्याना व दाराना भारी चकमतीच्या कापडािे पडदे 
व खोल्यामंध्ये उंिी फर्दनिर ठेवले जाई. वचकलाला आिण्यासाठी पाठचवण्यात येिाऱ्या नौकेला 



           

मखमलीिी कमान व रेशमी पडदे असत. कॅप्टनच्या दजािा एक लष्ट्करी अचधकारी आचि त्यािा एक 
मदतनीस वचकलािे स्वागत करण्यासाठी नौकेबरोबर जात. 

 
वकील स्ट्व्हसेरेइच्या भेटीस जाई तेव्हा त्याला नेण्यासाठी स्ट्व्हसेरेइिे दोन ए. डी. सी. र्ोड्यावर 

बसून येत. स्ट्व्हसेरेइच्या वाड्यावर वकील पोहोिला की स्ट्व्हसेरेइ त्याच्या स्वागतासाठी बाहेर येई. 
तत्काचलन रीतीचरवाजाप्रमािे म लाखत उभ्या उभ्याि होई. दूत परत चनर्ताना स्ट्व्हसेरेइिा चनरोप 
रे्ण्यासाठी त्याच्या वाड्यावर जाई. त्यावळेी राज्य सिीव मराठ्ाचं्या राजास चलहून ठेवलेला खचलता 
आचि नजरािा त्यािे हाती देई. तो त्या खचलत्यािा स्वीकार औपिाचरकपिे करी. स्ट्व्हसेरेइ मग त्याला 
औपिाचरकपिे चनरोप देई. त्याला जलमागे जायिे असल्यास त्याला खास नौकेने पाठचवण्यािी व्यवस्था 
करण्यात येई. त्याच्या सोबतीला दोन ए. डी. सी. असत; पि ते पाठवायिे की न पाठवायिे ते स्ट्व्हसेरेइच्या 
इच्छेवर औलंबनू असे. राजदूतास ख ष्ट्कीिे मागे जायिे असले तर पोत सगीज हद्दीपयंत हे ए. डी. सी. जात. 

 
संभाजीने पोत सगीजाना नरमाईिे धोरि स्वीकारावयास लावले ते तलवारीच्या बळावर. तो जर 

आिखी काही वर्ष ेजगता, तर पोत सगीजाना ठािे चजल्ह्यातून आचि गोव्यातून हाकलून लावण्यात यशस्वी 
झाला असता. परंत  पोत सगीजािें नशीब बलवत्तर होते हेि खरे. 
  



           

१०. छत्रपर्ी राजाराम 
 
इ.स. १६८९ सालच्या मािस मचहन्यात औरंगजेबाकडून संभाजीिी चनर्ृसि हत्त्या झाल्यावर 

मराठ्ाचं्या राज्यािी ध रा वाहण्यािी अवर्ड कामचगरी अल्पवयीन आचि अनन भवी राजारामास पार 
पाडावी लागली. परंत  सगळयाशंी समन्वय साधण्याच्या धोरिािा अवलंब केल्याने तो आपली कामचगरी 
पार पाडण्यात यशस्वी झाला. 

 
संभाजी आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये रक्तरंचजत प्रदीर्स य द्ध झाल्याने उभय पक्षामधील राजनैचतक 

संबंध चवकोपास गेले होते. राजारामास औरंगजेबासारख्या बलाढ्य शत्रूशी सामना द्यायिा असल्याने 
पोत सगीजाशंी चमळते धोरि पत्कराव ेलागले. संभाजीिे पोत सगीजाशंी य द्ध िालूि होते तेव्हा पोत सगीजानी 
त्याला शह देण्यासाठी औरंगजेबािे लागं लिालन स रू केले होते. परंत  संभाजीच्या मृत्य नंतर प्रकवा 
तत्पूवींि मोगल मराठ्ािंा म ल ख रे्ऊन पोत सगीजािें शजेारी म्हिून आले, तेव्हा त्यािें साचन्नध्य त्याना 
तापदायक वाटू लागले. 

 
पोत सगीजापं्रमािे कोकिातील बंडखोर देसाई संभाजीच्या मृत्य नंतर मोगलाचंवरूद्ध चबथरले. 

चवशरे्षतः औरंगजेबाने संभाजीला हालहाल करून ठार मारल्याने ते त्याच्यावर क्ोधाचवष्ट झाले. मिेरी, 
साखळी, चडिोली अंत्रूज (फोंडे), िंद्रवाडी वगैरे महालातील देसाई ‘स्वामीिे राज्य देव ब्राह्मिािें 
चवश्रामस्थान’ असे मानून मोगलाशी लढण्याकचरता राजारामाच्या सैन्यात भरती झाले. फक्त वाडीकर 
भोसले हे मात्र पूवीसारखे छत्रपती र्राण्यािे चवरोधक म्हिून राचहले. गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ दख्खनमधील 
राजकीय र्डामोडींिा आढावा रे्ऊन चद. १६ जानेवारी १६९१ रोजी पोत सगालच्या राजास चलचहतो : 

 
‘कोकिात मोगल बादशहािी पकड चढली पडल्याने व त्याच्या सरदारानी त्याच्याकडे माचगतलेली 

क मक न आल्याने चतथल्या देसायानी बादशहािी सत्ता झ गारून देऊन राजारामाशी संधान ज ळचवले आहे. 
प्रकबह ना राजारामानेि त्याना बादशहाचवरूद्ध चिथाविी चदली असे म्हटले तरी िालेल. त्यािे कारि हे 
की, हे देसाई आचि राजाराम हे एकाि धमािे आहेत. त्यातं प नः म सलमानाचं्या अरेरावीने आचि 
उमसटपिाने ते चिडून गेले आहेत. म सलमानानी प्रहद  चस्त्रया आचि प्रहद  मंचदरे भ्रष्ट केल्याने त्याचं्याचवरूद्ध 
त्यानी उठाव केला असल्यास नवल नाही. सवस देसायानी एकवटून फोंड्यािा स भेदार सरबजखान व 
सरदार अब्द ल राजाखान या दोर्ाचवरूद्ध बंड केले. अब्द ल राजाखान हा क डाळला होता. त्याला तेथून 
चडिोलीला पळून याव ेलागले. त्याला आचि स भेदार सरबजखान याला राजारामािी भीती वाटते. 

 
‘मराठ्ानी फोंड्याच्या जवळपासिी खेडी ल टली व फोंड्यास वढेा र्ातला. मोगलापंाशी र्ोडदळ 

नाही. जे काय फार थोडे होते ते मरून गेले आहे. अब्द ल राजाखान याने आपली बायकाम ले आचि 
मौल्यवान वस्तू नदीतील एका बेटावर स रचक्षततेसाठी पाठवनू चदल्या आहेत. या बाबतीत आमच्याकडून 
त्याला मदत झाली. 

 
‘एके बाजूने आम्ही बादशहाच्या प्रजाजनाना आमच्या राज्यातून बाहेर जाण्यास वाट देत आहोत, 

तर द सऱ्या बाजूने राजारामाशीही धूतसपिाने वागत आहो. त्याने स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रग  द कॉश्त व स्ट्व्हसेरेइ दों 
चमगेल द आल्मदै या दोर्ाना पते्र पाठवनू आपले चपते चशवाजी राजे यािें आमच्याशी जसे मतै्रीिे संबधं होते 



           

तसे सबंंध आम्ही आपिाशी ठेवाव े अशी चवनंती केली आहे. त्याचं्या पत्रास आम्ही उत्तर धाडले असून 
त्याचं्याशी मतै्रीिे सबंंध ठेव ूअसे त्याला कळचवले आहे.’ 

 
‘असे कळते की, राजारामाच्या सैन्याने आचि देसायानी फोंडे आचि चडिोली हे दोन्ही प्रातं चफरून 

काबीज केले आहेत. आमच्या राज्याला म सलमानापेंक्षा प्रहदंूिा शजेार बरा असे आम्हाला वाटते. 
म सलमानावर कधीि चवर्श्ास ठेव ू नये. त्याना विनािी िाड नसते. ते उमसट आचि भाडंखोर असतात. 
तथाचप असे जरी असले तरी दोर्ाशंीही आमिे तटस्थतेिे संबंध आहेत, असा आभास आम्ही चनमाि करतो. 
त्याचं्याशी असलेले मतभेद आम्ही कधीि उर्ड केलेले नाहीत. आम्ही नेहमीि जागरूक आचि तयारीने 
असतो. आम्ही हत्यार बंद असून आमिी ठािी स रचक्षत आहेत........’ 

 
राजारामाने प्रजजीस प्रयाि केले, तेव्हा मोगल अचधकाऱ्यानी स्ट्व्हसेरेइला इशारा चदला होता की, 

राजाराम गोव्यामागे कनाटकात चनसटण्यािा संभव आहे. तरी तो चतकडे गेला असल्यास त्याला अटक 
करावी. 

 
स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रग  द कॉश्त याने मोगल सरदार मातबरखान याला पत्रोत्तरी कळचवले की, 

‘राजाराम गोव्यामागे कनाटकात चनसटू नये म्हिून सवसत्र िौक्या पहारे बसचवण्यात येत आहेत.’ 
 
राजारामाने प्रजजीस चनर्तेवळेी स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू पोत सगीजाशंी सलोख्यािे संबधं ठेवण्यािी 

इच्छा दशसचवली होती. पोत सगीजानाही राजारामाचवर्षयी सहानभतूी वाटत होती. कारि मोगलािंा शजेार 
त्याना नकोसा वाटत होता. त्याचं्या अरेरावीपिािे अन भव त्याना चमळू लागले होते. तर संभाजीच्या 
कारकीदीत पोत सगीजाचं्या द टप्पीपिाम ळे मराठे द खावले गेले असल्याने पोत सगीजािंी कळ काढण्यािी संधी 
ते दवडत नव्हते. यासंबधंी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ १६९० [पत्रावर वर्षस आहे; पि तारीख व मचहना नाही.] साली कधी तरी 
रामिंद्रपतं आमात्य याना चलचहलेल्या पत्रात मराठा सरदाराचंवरुद्ध तक्ार करताना म्हितो : 

 
‘...त मिे लष्ट्करी स भेदार य द्धनौकासंह आमच्या सम द्रात संिार करीत आहेत. त्याचं्या 

हालिालीवर आपि चनयंत्रि ठेवले पाचहजे. न झाल्यास त मिा आचि आमिा एकोपा होिे कठीि 
आहे......’ 

 
स्ट्व्हसेरेइने १६९१ सालच्या जानेवारी मचहन्यात पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात 

दख्खनमधील राजकीय र्डामोडींिा आढावा रे्तला आहे. तो म्हितो : 
 
‘...मोगल बादशहािे वास्तव्य सापं्रत चवजापूर येथे आहे. मोगलानी प्रजजी आचि तंजावर 

रे्तल्यािी बातमी आहे. ही राज्ये मराठ्ािंी आहेत. परंत  मोगलािंा जोर दचक्षिेत होताि मराठ्ानी 
कोकिात उिल खाल्ली आहे. कारि कोकिात मोगलािंा चवशरे्ष बंदोबस्त नाही. मराठ्ािंा कोकिातील 
प्रदेश गोव्याच्या हद्दीला चभडलेला आहे. िार वर्षामागे मोगल बादशहाने हा प्रदेश काबीज केला होता. 
मराठ्ानी कोकिातील प्रदेश चफरून रे्तला इतकेि नव्हे तर, त्यानी फोंड्याच्या चकल्ल्यावरही कबज 
केली आहे. आमच्या बाबतीत बोलायिे झाल्यास बलाढ्य मोगल बादशहापेक्षा मराठ्ािंा शजेार बरा असे 
आम्हाला वाटतो...’ 

 



           

वरील धोरिास अन सरून गोव्यािे पोत सगीज मराठ्ाना मदत करीत असावते. त्यािा संशय मोगल 
सरदार मातबरखान याला आल्याने त्याने ह्या दगलबाजीबद्दल पोत सगीजाना धडा चशकचवण्यासाठी १६९२ 
साली पोत सगीजाचं्या अमलाखालच्या ठािे चजल्ह्यातील प्रदेशात सैन्य र् सचवले. मोगल आचि पोत सगीज 
याचं्या अनेक झटापटी झाल्या. पि मोगलासंमोर चनभाव न लागल्याने पोत सगीजानी वसईच्या चकल्ल्यािा 
आश्रय रे्तला. मोगलानी अनेक पोत सगीज चस्त्रया आचि म ले धरून नेली. 

 
मातबरखानाने बादशहािी परवानगी न रे्ता वरील कारवाई आपल्या अखत्यारीत केल्याने त्यािे हे 

कृत्य बादशहाला चवचदत करण्यासाठी स्ट्व्हसेरेइने िेइ माचतयश या नावािा दूत बादशहाकडे धाडला. 
 
बादशहाने पोत सगीजािंी तक्ार ऐकून रे्तली व पोत सगीज प्रदेशात आक्मि केल्याबद्दल 

मातबरखानास दोर्षी ठरवनू त्याला दोन लक्ष रूपयािंा दंड केला. ही रक्कम त्याने न कसानभरपायी म्हिनू 
पोत सगीजाना द्यायिी होती. त्यािप्रमािे मातबरखानाने जी पोत सगीज बायकाम ले पकडून नेली होती ती 
सोडून देण्यािाही ह कूम बादशहाने त्याला केला. 

 
चद. १३ नवबंर १६९३ रोजी स्ट्व्हसेरेइ कौंट द स्ट्व्हलाव्हेदस हा कोकििा स भेदार रायाजी शामराज 

याला मराठा सैचनकानी बादेंशमध्ये चशरून ल टालूट केल्याबद्दल तक्ार करून पत्र चलचहतो : 
 
‘मागे रामिदं्र पंचडत व सतंाजी र्ोरपडे या दोर्ानी पते्र पाठवनू आपि आमिे चमत्र असल्यािे 

कळचवले होते. परंत  आज चित्र वगेळे चदसत आहे. त मच्या सैचनकानी र्ाट उतरून आमच्या राज्यात चशरून 
ल टालूट केली. हे कृत्य शत्र त्वािे असल्याने त मच्यावर चवर्श्ास कसा ठेवावा ते आम्हाला कळेनासे झाले 
आहे. मी िौलच्या कॅप्टनला पत्र पाठवनू क लाबा आचि खादेंरी बेट रे्ण्यािी आज्ञा केल्यािे पाहून आपि 
गडबडून गेला असाल. मला आपिास कळवायिे आहे की, आम्ही पोत सगीज लोक सबळ कारिाखेरीज 
आमच्या चमत्राकंडील संबधं तोडीत नाही. त मच्या सैचनकानी बादेंशमध्ये चशरुन ल टालूट केल्याबद्दल त म्ही 
त्याना शासन केले पाचहजे. त म्हाला य द्ध हव ेअसल्यास आमिी त्याला तयारी आहे. त म्हाला य द्ध नको 
असल्यास ते त म्ही कृतीने चसद्ध केले पाचहजे.’ 

 
मराठा सैचनकानंी बादेंश प्रातंात चशरून ल टालूट केल्यािा बदला म्हिून प्रकवा आिखी काही 

कारिाने म्हिा पोत सगीजानंी मराठ्ाचं्या अमलाखालच्या आिरे बंदरात चशरून जाळपोळ केली. त्यानी 
बंदरातील सात होड्या जाळून टाकल्या व एक प्रहदू देवालय मोडून टाकले. ह्या र्टनेिा उल्लेख करून 
स्ट्व्हसेरेइ कौंट द स्ट्व्हलाव्हेदस हा पोत सगीजाकंडील एक ज ना मोगल वकील शखे महमद याला चद. २९ नवबंर 
१६९४ रोजी चलचहताना म्हितो : 

 
‘...आपिाला माहीत आहेि की चशवाजीशी [मराठे. काही पोत सगीज पत्रात मराठ्ाना अन लक्षनू चशवाजी म्हिून 

सबंोधण्यात आले आहे.] आमिे य द्ध झाले तेव्हापासून त्यािंा आचि आमिा तह झालेला नाही. त्याना आम्ही 
आमच्या बंदरात कधीि येऊ चदले नाही. इतकेि नव्हे, तर प्रत्येक चठकािी त्याचं्या आचि आमच्या िकमकी 
उडतात. मग त्या जचमनीवर असोत वा सम द्रावर असोत. गेल्या वर्षी त्यानी आमच्या काही नौका पकडल्या 
म्हिून त्याचं्या एका बंदरात आमच्या य द्धनौका चशरल्या व त्यानी तेथील अनेक नौका जाळून टाकल्या. 
चशवाय त्यािें एक खेडे आचि एक प्रािीन देऊळ त्यानी जाळून टाकले. मी िौलच्या कॅप्टनला त्यािंी शक्य 
ती हानी करण्यािी सूिना देत आहे...’ 



           

उपचरचनर्ददष्ट पत्र स्ट्व्हसेरेइने शखे महमद याला चलचहले, तदनंतर मराठे आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये 
िकमकी झडति राचहल्या असाव्या असे खालील पत्रावरून वाटते. प्रस्त तिे पत्र स्ट्व्हसेरेइने मराठ्ािंा 
कोकि प्रातंािा नवीन स भेदार गिेश रर् नाथ यास चद. १५ जून १६९५ रोजी चलचहले. त्यात तो म्हितो : 

 
‘रामिंद्र पचंडत यानी कोकििा कारभार बर्ण्यासाठी आपली नेमिकू केल्यािे कळून आनंद 

झाला. आपली कामचगरी यशस्वी होवो ही श भेच्छा. आमच्या मतै्रीिी आपि अपेक्षा करता. आपिाला मी 
कळव ू इस्ट्च्छतो की पोत सगीजािंी मतै्री ज्याना हवी असते ती त्याना चमळाल्यावािून राहात नाही. 
आपिालाही ती चमळू शकेल. परंत  आियािी गोष्ट ही की रामिदं्र पंचडत हे या राज्याच्या मतै्रीिी अपेक्षा 
करीत असता द सऱ्या बाजूने त्याचं्याकडून शत्र त्वािी कृत्ये कशी र्डतात? त्याचं्या स भेदाराचं्या य द्धनौका 
आमच्या पाण्यात संिार करून आमच्या नौकाना उपद्रव देतात. त्यावरून त्यािंी आमच्या मतै्रीिी अपेक्षा 
प्रामाचिक नसावी असा संशय येतो. ज्याला एखाद्यािी मतै्री हवी असते त्यािें शत्र त्व करून ती चमळते का?’ 

 
‘रामराजे यानाही आमिी मतै्री हवी आहे. पि ते आमच्या शत्रूंशी मतै्रीने वागतात. ही गोष्ट आम्हाला 

चवसंगत वाटते. रामराजे याचं्याशी मी मतै्री करण्यास तयार आहे. पि त्याचं्या सरदारानंी आमिे शत्रूत्व 
करण्यािे सोडून चदले तरि ते शक्य आहे. त्यानी आमच्या नौकािंा चपच्छा प रचवण्यािे सोडून चदले नाही 
तर ह्या ल टारूना मी योग्य ते शासन केल्यावािनू राहािार नाही.’ 

 
‘सत्याजी रािे याने आमच्या राज्यात चशरून अन चित कृत्ये केल्याने त्याला कैद करण्यािा ह कूम 

मी केला. परंत  आमच्या राज्यात लूटमार करण्यामागे त्यािा हात नव्हता हे चसद्ध झाले, तेव्हा तो चनरपराध 
म्हिून त्याला सोडून देण्यात आले. तो आता त मच्या राज्यात चशरल्यािी बातमी आहे. त्याने चतकडे गडबड 
केली असल्यास त म्ही त्याला शासन करू शकता.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइ कौंट द स्ट्व्हलाव्हेदस याने रायाजीपंत यास उपचरचनर्ददष्ट पत्र चलचहल्यावर अवघ्याि 

चदवसानी त्यािे चनधन झाले असाव.े त्यािा उल्लखे स्ट्व्हसेरेइने चद. २५ जून १६९५ रोजी रामिंद्रपतंास 
चलचहलेल्या खालील पत्रात आढळतो : 

 
‘रायाजी पंचडत याचं्या चनधनाने त मिी आचि आमिी मतै्री त टेल अशी भीती वाटत होती. परंत  

त म्ही ज्या अथी आर्श्ासन देता की मतै्री िालूि राहील त्या अथी मला आपिास स िवायिे आहे की, 
त मच्या स भेदारािी जी गलबते आमच्या पाण्यात ध माकूळ र्ालीत आहेत त्याना त म्ही आवरले पाचहजे. असे 
र्डले तर आमच्या मतै्रीिा त म्हाला प्रत्यय आल्यावािून राहािार नाही. आम्ही ज्याना चमत्र मानतो 
त्याचं्याशी आम्ही कधीि प्रतारिा करीत नाही.’ 

 
चद. २ मािस १७०० रोजी राजारामािे प्रसहगडावर चनधन झाले. त्याच्या मतृ्यूपूवी दोन वर्ष ेपोत सगीज 

आचि मराठे यािें संबधं सलोख्यािे होते असे एका दत्तऐवजावरून वाटते. 
  



           

११. महारािी र्ाराबाई 
 
राजाराम प्रजजीस होता तेव्हा त्याच्या अन पस्ट्स्थतीत रामिंद्रपंत आमात्याने मराठा सरदाराचं्या 

मदतीने मोगलाशंी य द्ध िालू ठेवले होते. राजाराम कालातील राजकीय र्डामोडीवरून पोत सगीजािें आचि 
मराठ्ािें संबधं चवशरे्ष सलोख्यािे नव्हते असे चदसून येते. मराठे–मोगल य द्ध िालू असल्याने 
पोत सगीजाचं्या वाटेस जायिे नाही, परंत  त्याचं्याशी मतै्रीिेही संबधं ठेवायिे नाहीत, हे धोरि रामिदं्रपंत 
आमात्याने अवलंचबले असाव ेअसे वाटते. 

 
राजारामाच्या चनधनानंतर महारािी ताराबाई यानंी आपला प त्र चशवाजी याला गादीवर बसवनू 

राज्यकारभार हाती रे्तला. पोत सगीजाशंी वागताना त्यानी पूवीिेि धोरि अवलंचबले असाव,े असे त्याचं्या 
कारकीदीिा आढावा रे्तला असता चदसून येते. त्यािा पचहलाि प रावा म्हिजे स्ट्व्हसेरेइ आतंोचनय  
गोंसास्ट्ल्वश द कामारा कौचतन्यू याने चद. २३ मािस १७०० या चदवशी परश राम प्रत्रबक प्रचतचनधी यास 
चलचहलेले पत्र. त्यात तो म्हितो : 

 
‘आपले पत्र चमळाले. झमहझगार [सगंमेर्श्र नदी.] नदीत आमिे आरमार चशरल्याबद्दल आपि जी 

तक्ार केली आहे ती चनराधार आहे. आपि म्हिता की रामराजे यानी आमच्याशी सलोख्यािे संबधं 
ठेवण्यािा प्रयत्न केला होता. परंत  ह्या राज्यातील माझ्या कारकीदीत तरी मला अन भव उलटा आला 
आहे.’ 

 
‘गेल्या वर्षी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशातील दोन खेडी ल टण्यात आली. आपल्या लढाऊ 

गलबतानी आमच्या जहाजावंर हल्ले करून ती ल टली. ही जहाजे अन्नसाम ग्री रे्ऊन या शहराकडे येत 
होती. आचि वरून आपि म्हिता की, आपि आमच्याशी शातंतेने वागत आला आहात. मी आपिास इशारा 
देऊ इस्ट्च्छतो की, त मच्या ह्या क रापती आम्ही खपवनू रे्िार नाही. त म्हाला जर आमच्याशी सलोख्यािे 
संबंध ठेवायिे असतील तर गेल्या वर्षी ल टण्यात आलेला आमिा माल आम्हास परत करावा.’ 

 
वरील पत्रात स्ट्व्हसेरेइने मराठा–पोत सगीज संबधं सलोख्यािे राहाव े म्हिनू मराठा गलबतानी 

ल टलेला पोत सगीजािंा माल त्याना परत करण्यािी जी अट र्ातली ती मराठ्ानी पूिस केली नसावी. कारि 
चद. २२ मािस १७०२ रोजी गोव्यािा हंगामी गव्हनसर प्रसध द गसिा चकल्लेदार ब रानजी मोचहते यास चलचहतो : 

 
‘आमिे जे एक जहाज त म्ही त मच्या बंदरात अटक करून ठेवले आहे ते सोडून देण्याबद्दल मी 

त म्हाला पत्र पाठचवले होते. त म्ही पत्रोत्तरी कळचवले होते की, त मिे जहाज सोडून देण्यात येत आहे. सदहूस 
जहाजावरील खलाशानंा िागंली वागिूक चदल्याबद्दल मी त मिे आभारही मानले होते. परंत  त्या 
जहाजाच्या कॅप्टनिे मला जे पत्र आले आहे त्यावरून त म्ही ते जहाज अद्याप म क्त केलेले नाही असे चदसून 
येते. त म्ही हे जहाज इतके चदवस का पकडून ठेवले आहे तेि आम्हाला कळत नाही. चशवाजी राजे यािें 
आचि आमिे संबधं िागंले असता, आपि आमच्याशी असे वागाव ेयािे आियस वाटते. ह्या िागंल्या संबधंािा 
प रावा मी आपिाला सादर केलाि आहे. चशवाजी राजे यानी परश राम पंचडत याचं्या चवद्यमाने मला जे पत्र 
पाठचवले, ते आम्ही आपल्या चनदशसनास आिलेि आहे. तरीही आपि ज्या अथी असे वागता त्यावरून 
चशवाजी राजे यािें व आमिे संबंध चबर्डून टाकण्यािा आपला हेत  आहे असा सशंय आहे. 

 



           

‘आपि जर आमिे जहाज त्वरीत म क्त केले नाही, तर ते म क्त करण्यािा आम्ही जो उपाय 
अवलंबू तो आपिाला खचित रुििार नाही. तरी प्रकरि त्या थरापयंत जाऊ न देता जहाज सोडून द्याव.े’ 

 
प्रसध द गसिा चकल्लेदार ब रानजी मोचहते हा महारािी ताराबाई याचं्या माहेरच्या तळबीडकर मोचहते 

र्राण्यातला होता. त्यािी म लगी प ढे ताराबाई यािंा नातू रामराजा याला चदली. हा शरू असून पोत सगीजाशंी 
तो जशास तसे या धोरिाने वागला. त्याच्या नेतृत्वाखाली प्रसध द गसच्या मराठा आरमाराने पोत सगीज 
आरमाराशी अनेक लढाया केल्या. 

 
पोत सगीजाचं्या ठािे चजल्ह्यातील ठाण्यािंा सेनापती जनरल पेद्र  व्हाज सोआचरश द बालेसार याने 

त्या भागातील मराठा सेनाचधकाऱ्याशंी तह केल्यािी वाता पोत सगालच्या राजास कळल्याने त्याने गोव्याच्या 
गव्हनसरला पत्र पाठवनू ह्या र्टनेिी िौकशी करण्यािा ह कूम केला होता. पोत सगालच्या राजाने पत्रात 
दृचष्टकोि व्यक्त केला होता की, ‘उपचरचनर्ददष्ट सेनापतीने स्वतःच्या अखत्यारीत जर मराठ्ाशंी तह केला 
असेल तर चशस्तीच्या दृष्टीने ही गोष्ट गहसिीय आहेि, पि म त्सचद्दपिाच्या दृचष्टनेही वाईट आहे. कारि, ही 
बातमी मोगल बादशहास कळली तर त्यािा पोत सगीजावंर रोर्ष होऊन होऊन पोत सगीजाचं्या आचि त्याच्या 
मतै्रीत चबर्ाड होण्यात त्यािी पचरिती होईल.’ 

 
पोत सगालच्या राजाच्या आजे्ञप्रमािे गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर याने उपचरचनर्ददष्ट र्टनेिी 

िौकशी केली असता, त्यातून चनष्ट्पन्न झाले की, उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापतीने मराठ्ाशंी तह केला 
नाही, पि काही चठकािी य द्धबंदी केली. हे धोरि स्ट्व्हसेरेइला पसंत पडले. त्याने उत्तरेकडील सेनापतीस 
सल्ला चदला की, मराठ्ाशंी य द्ध न करता त्याचं्याशी सलोख्यािे संबधं ठेवनू य द्ध टाळाव.े मात्र ही गोष्ट 
बादशहाच्या कानावर जाऊ नये म्हिून चतिी वाच्यता न होण्यािी दक्षता घ्यावी. 

 
गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर याने आपला अहवाल पोत सगालला चद. ११ चडसेंबर १७०२ या 

चदवशी पाठचवला. 
 
मराठे मोगलाशंी य द्धात ग ंतले असल्याने पोत सगीजाशंी त्याना य द्ध नको होते. म्हिनू ते पोत सगीजाशंी 

शक्यतो सलोख्यािे संबधं ठेवण्यािा प्रयत्न करीत होते. खालील पत्र हा त्या धोरिािा आिखी एक प रावा 
आहे. सेनापती प्रहद राव र्ोरपडे यानी गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू उभय पक्षामंध्ये मतै्रीिे सबंंध 
प्रस्थाचपत व्हावते अशी इच्छा दशसचवली होती. त्याला स्ट्व्हसेरेइने प ढील उत्तर धाडले. 

 
‘आपली दोन्ही पते्र चमळाली. आपि म्हिता की माझे चपते या राज्यािे स्ट्व्हसेरेइ होते तेव्हा, छत्रपती 

स्वामी यािें आचि पोत सगीजािें सलोख्यािे संबधं होते. तसे संबंध उभय राज्यामंध्ये आताही असावते अशी 
अपेक्षा आपल्या दोन्ही पत्रातूंन आपि व्यक्त केली आहे. 

 
‘मी आपिास कळव ू इस्ट्च्छतो आपल्या राज्याशी सलोख्यािे सबंंध ठेवण्यास आमिी आडकाठी 

नाही. परंत  आपल्या जचमनीवरील आचि सम द्रावरील सैन्याकडून आमिी क रापत काढण्यािे जे प्रसगं 
र्डतात त्यानंा आळा बसला पाचहजे. आमच्या राज्यातील प्रजाजनाना आपल्या लोकाकंडून उपद्रव होता 
कामा नये व आमच्या आरमारावर हल्ले होतात ते थाबंले पाचहजेत. 

 



           

‘आपल्या पत्रावरून आपि काही चवजय चमळचवल्यािे कळले. ही बातमी वािून आम्हाला फार 
आनंद झाला. आपिाला असेि चवजय चमळावते अशी इच्छा करतो.’ 

 
प्रहदूराव र्ोरपडे याचं्याप्रमािे क ष्टाजी पंत ऊफस  कृष्ट्िाजी अनंत यानीही स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू 

छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये सलोखा नादंावा अशी इच्छा दशसचवली होती. प्रहद राव र्ोरपडे याना 
पाठचवलेल्या पत्रात स्ट्व्हसेरेइने ज्या भावना व्यक्त केल्या त्याि भावना त्यानी कृष्ट्िा अनंत याना पाठचवलेल्या 
उत्तरातही व्यक्त केल्या आहेत. प्रस्त तिे उत्तर चद. १४ चडसेंबर १७०२ िे आहे. सेनापती प्रहद राव र्ोरपडे व 
कृष्ट्िाजी अनंत सभासद याचं्यासारख्या मातबर व्यक्तीनी स्ट्व्हसेरेइला पते्र पाठवनू पोत सगीजाशंी सलोख्याने 
वागण्यािी जी इच्छा व्यक्त केली ती प्रामाचिक होती हे स्ट्व्हसेरेइला पटल्याने पोत सगालच्या राजास त्याने 
कोकिातील राजकीय र्डामोडीिा आढावा रे्ऊन जे पत्र पाठचवले त्यात त्यािा उल्लेख केला आहे. त्या 
पत्रात स्ट्व्हसेरेइ म्हितो : 

 
‘माझे इकडे आगमन झाले तेव्हा मराठ्ाशंी आमिे य द्ध िालू नसल्यािे कळून आले. आमच्याशी 

सलोख्याने वागण्यािी त्यािंी इच्छा आहे हे त्यानी सप्रमाि चसद्ध केले आहे. 
 
‘आमिी दोन गलबते वाईट हवमे ळे मराठ्ाचं्या बंदरात चशरली होती. ती त्यानी म क्त तर केलीि, 

परंत  िाचं्यानी त्याचं्यावर हल्ला करू नये म्हिनू त्याना आपल्या य द्धनौकािें संरक्षि देऊन ती आमच्या 
बंदरापयंत आिनू सोडली. 

 
‘मराठ्ाचं्या आचि आमच्या िकमकी म ख्यत्व ेआमच्या उत्तरेकडील प्रदेशात होत होत्या. चतकडे 

आता कोित्याही पचरस्ट्स्थतीत य द्धजन्य पचरस्ट्स्थती चनमाि होता कामा नये. 
 
‘मोगलानी मराठ्ािंा जो म ल ख प्रजकला होता, तो मराठ्ानी परत रे्ण्यािा सपाटा स रू केला 

आहे. मी इकडे येऊन राज्यािी सूते्र हाती रे्तल्यावर मराठ्ानी फोंड्यास वढेा र्ातला. शहर पडले. पि 
चकल्ला अजून मोगलाचं्या हाती आहे. ते क मकेिी वाट पाहात आहेत. परंत  प रवठ्ाअभावी चकल्ला पडण्यािी 
चिन्हे चदसत आहेत. फोंड्याच्या नबाबाने आमच्याकडे दारुगोळयािी आचि मन ष्ट्य बळािी मदत माचगतली 
होती. मी त्याला थोडा दारुगोळा पाठचवला; पि आरमार बाहेर गेले ते परत आलेले नाही व बरीि मािसे 
आजारी आहेत व उरलेली सरहद्दीिे रक्षि करीत आहेत; ही सबब सागंून मन ष्ट्य बळािी मदत पाठचवली 
नाही. 

 
‘चशवाजीने फोंडे रे्तल्यावर पत्र पाठवनू आमच्याशी मतै्रीिे संबंध ठेवण्यािी इच्छा व्यक्त केली. ह्या 

पत्राला राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यािें मत अजमावनू उत्तर पाठचवले. 
 
‘मराठ्ाना सापं्रत उत्कर्षािे चदवस आले आहेत. त्याम ळे त्यािंा द रावा बाळगिे चहतािे नाही. मी 

चशवाजीला पाठचवलेल्या पत्रात त्याचं्याशी मतै्रीिे संबधं ठेवण्यािी इच्छा दशसचवली आहे.’ 
 
मराठ्ाशंी मतै्रीिा करार केला, तर मोगलािंा आपिावर रोर्ष होईल ह्या भीतीने पोत सगीज करार 

करण्यािे टाळीत होते. परंत  मराठ्ाना ते आतून जीवनोपयोगी वस्तंूिी आचि दारुगोळयािी मदत करीत 
होते. मराठ्ािंी जहाजे पोत सगीज बंदरे करीत असत. स रतेच्या नबाबास जेव्हा ही बातमी लागली तेव्हा 



           

त्याने स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू चनरे्षध व्यक्त केला. स्ट्व्हसेरेइने नबाबास प्रत्य त्तर धाडले की, असे प्रकार जर 
ठािे चजल्ह्यातील पोत सगीज वसाहतीत र्डत असतील तर त्या वसाहतीच्या सेनापतीस जाब चविारण्यात 
येईल व त्याला शासन केले जाईल. 

 
स्ट्व्हसेरेइने स रतेच्या नबाबास पाठचवलेले वरील उत्तर चद. २१ फेब्र वारी १७०३ िे आहे. 
 
छत्रपती राजारामािे कारकीदीत कान्होजी आगें्रस मराठ्ाचं्या आरमारािें अचधपत्य प्राप्त झाले 

होते. त्याम ळे पोत सगीजािंा आचि त्यािा सबंंध आला. पोत सगीजांशी सलोख्यािे सबंंध ठेवण्यािी त्यािी इच्छा 
होती व तदन सार त्याने स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू आपली इच्छा त्याला कळचवली होती. परंत  मोगलाचं्या 
दडपिाम ळे मराठ्ाशंी मतै्रीिे संबंध उर्डपिे ठेवण्यास स्ट्व्हसेरेइ धजत नव्हता. या धोरिान सार स्ट्व्हसेरेइने 
कान्होजी आंगे्र याना चद. ८ जून १७०३ रोजी पत्र पाठवनू कळचवले की, ‘आमच्या मधल्या मतै्रीिी आचि 
परस्पर सहकायािी वाच्यता होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. या बाबतीत रामजीपतं व अझमत खान या 
दोर्ाशी माझी जी बोलिी झाली आहेत त्यािंा तपशील आपिाला त्या दोर्ाकंडून कळेलि. इकडे आता 
पावसाळा स रू झाला असल्याने सम द्रात वादळ स रू होण्यािी भीती आहे. तो धोका नसल्यास त्या दोर्ाना 
मी पाठवनू देईन.’ 

 
रामजीपंत आचि अझमत खान या दोर्ानंा कान्होजी आंगे्र यानंी स्ट्व्हसेरेइशी मतै्रीिी बोलिी 

करण्यासाठी गोव्यास पाठचवले असाव.े 
 
पोत सगीज लोक प्रहद स्थानात आले तेव्हा ते आपि प्रहदी महासागरािे स्वामी असल्यािा दावा करून 

एत्तदेशीय सत्ताधाऱ्याचं्या नौकाना आपले ‘काताज’ अथवा परवाने बाळगावयास भाग पाडीत असत. 
चशवाजी महाराजानंी त्यािंा हा स्वयंभ ू अचधकार ध डकावनू लावनू त्यािें काताज रे्ण्यास नकार चदला 
होता, इतकेि नव्हे तर आपल्या सागरी हद्दीत सिंार करिाऱ्या पोत सगीज जहाजानी मराठ्ािें परवाने 
बाळगले पाचहजेत, अशी सक्ती याचं्यावर त्यानी केली होती. त्याचं्या चनधनानंतर मराठ्ानी त्यािें हे धोरि 
प ढे िालू ठेवल्यािे प ढील र्टनेवरून चदसून येते. 

 
प्रसध द गसिे स भेदार ब रानजी मोचहते यानी पोत सगीजाना कळचवले होते की, मराठ्ाचं्या सागरी हद्दीत 

संिार करिाऱ्या पोत सगीज नौकानी मराठ्ाचं्या नौसेनाचधकाऱ्यािी तत्सबंधी परवानगी रे्तली पाचहजे. 
ब रानजी मोचहते याचं्या पत्राम ळे स्ट्व्हसेरेइिा अहंकार द खावला. त्याने त्याना चद. २० सप्टेंबर १७०३ रोजी 
प ढील अवाच्य पत्र आपल्या राज्य सचिवाकरवी पाठचवले. 

 
‘प्रसध द गस येथील अचधकाऱ्याकंडून आमच्या लोकाना वाईट वागिूक चमळत आहे. ते आमिी जहाजे 

तर अडचवताति; परंत  त्या जहाजातून प्रवास करिाऱ्या लोकानाही अटक करून त्यािंी िीजवस्त  
ल बाडतात. ह्या अत्यािारातून चबिारे पाद्री देखील स टत नाहीत. आता त म्ही चलचहता की, त मच्या सागरी 
हद्दीतून प्रवास करिाऱ्या आमच्या जहाजानी त मिे परवाने रे्तले पाचहजेत. ही त मिी दंडली म्हिजे 
त मच्या आचि आमच्यामध्ये झालेल्या मतै्रीच्या करारािा उर्ड भगं आहे. त मिे हे कृत्य त मच्या स्वामीच्या 
चनदशसनास आिनू आम्ही त म्हाला त्याचं्याकडून शासन केल्यावािनू राहािार नाही. 

 



           

‘त मच्या ज्या दोन होड्या आमच्या शापोरा येथील नाचवक अचधकाऱ्यानी अडचवल्या त्या खेमसावतं 
याचं्या असतील ह्या गैरसमज तीने. परंत  त्याना जर त्या त मच्या म्हिून तेव्हा कळले असते, तर त मच्या 
नाचवक अचधकाऱ्यानी आमच्या जहाजानंा जी वाईट वागिूक चदली त्यािा बदला त्यानी त्या होड्याचवरूद्ध 
रे्तला असता. तरी ह्या गोष्टीिा आपि चविार करावा व आपल्या स्वामीच्या आजे्ञन सार वागाव.े 

 
वाडीिे खेमसावतं भोसले यािें आचि पोत सगीजािें संबधं चबर्डले होते. त्याचं्यामध्ये समझौता 

र्डवनू आिण्यािा प्रयत्न प्रहद राव र्ोरपडे हे करीत होते. त्याना चद. २८ सप्टेंबर १७०३ रोजी पाठचवलेल्या 
पत्रात स्ट्व्हसेरेइने प्रसध द गस येथे र्डलेल्या प्रकरिािा उल्लखे केला आहे. तो म्हितो : 

 
‘मेल ं दी (प्रसध द गस) बंदरात आचि खादेंरी बेटालगत आमच्या लोकावंर हल्ले होऊन त्यािंी िीजवस्त  

ल टली गेली. ती लूट आम्हाला परत चमळाली पाचहजे व ह्या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अचधकाऱ्यािंी 
आचि स भेदारािंी डोकी उडचवली पाचहजेत.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइने वरील स्वरूपािे पत्र चद. १४ नवबंर १७०३ रोजी कोकििे स भेदार कृष्ट्िाजी अनंत 

यानाही पाठचवले. 
 
मराठ्ाचं्या राज्य कारभाराचवर्षयी मराठी कागदपत्रात काही गोष्टी आढळत नाहीत, त्या पोत सगीज 

कागदपत्रातून आढळतात. उदाहरिाथस, महारािी ताराबाई यानी कोकिच्या प्रदेशापैकी काही प्रदेशािा 
कारभार बर्ण्यासाठी श्रीचनवास माधवराव या नावाच्या अचधकाऱ्यािी नेमिूक करून त्यािी दखल 
रे्ण्याबद्दल गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठचवले होते. त्या पत्रािी नोंद स्ट्व्हसेरेइने चशवाजी राजे याना चद. 
१८ मािस १७०४ या चदवशी पाठचवलेल्या पत्रात आढळते. सदहूस पत्रात प्रसध द गस बंदरात पोत सगीज जहाजावंर 
जो हल्ला झाला, त्याला जबाबदार असलेल्या अचधकाऱ्याना चशक्षा करण्यािी चवनंती चशवाजी राजे याना 
करण्यात आली आहे. 

 
श्रीचनवास माधवराव या अचधकाऱ्यािा उल्लेख मराठी कागदपत्रातही आढळत नाही. स्ट्व्हसेरेइ 

आपल्या पत्रात ज्या अथी म्हितो की काही चजल्ह्यािंा कारभार त्याच्याकडे सोपचवण्यात आला आहे, 
त्याअथी त्यािा ह द्दा मोठा असला पाचहजे. 

 
कान्होजी आंगे्र याचं्या आरमारातील काही लोकानंा पोत सगीज नाचवक अचधकाऱ्यानंी कैद केले होते. 

प्रसध द गसिे स भेदार ब रानजी मोचहते यानंी गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइकडे रदबदली करून त्यािंी म क्तता केली. 
त्याबद्दल ब रानजी मोचहते यानी स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू त्यािे आभार मानले असता स्ट्व्हसेरेइने त्याना उत्तर 
पाठवनू त्याचं्या पत्रािी दखल रे्तली. 

 
रामिंद्रपतं आमात्य यानी स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू कळचवले होते की, आपल्या दरबारात पोत सगीज 

राजदूत नाही म्हिनू छत्रपती चशवाजी राजे याना चवर्षाद वाटतो. स्ट्व्हसेरेइ रामिंद्रपंत आमात्य यानंा चद. ३० 
चडसेंबर १७०४ रोजी पाठचवलेल्या उत्तरात शीि काढतो की, त्यािे गोव्यात स्ट्व्हसेरेइ म्हिून आगमन झाले, 
तेव्हा बह तेक राजेरजवाड्यानंी पते्र पाठवनू त्यािे स्वागत केले होते. परंत  त्या पत्रात चशवाजी राजे यािें 
अचभनंदनपर पत्र नव्हते. राजदूताचवर्षयी तो म्हितो की, चशवाजी राजे आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये सलोखा 
नादंत असल्यािा स गावा मोगल बादशहास लागू नये म्हिून चशवाजी राजे याचं्या दरबारात राजदूत न 



           

पाठचवण्यािा चनष्ट्काळजीपिा आपल्या हातून र्डला असावा. ज्याप्रमािे आपले अचभनंदन न करण्यािा 
चनष्ट्काळजीपिा चशवाजी राजे याचं्याकडून र्डला त्याप्रमािे पोत सगीजानंी आपला वकील चशवाजी राजे 
याचं्या दरबारात पाठचवला नाही म्हिून ब रानजी मोचहते आचि कान्होजी आंगे्र या दोर्ानीही स्ट्व्हसेरेइला पते्र 
पाठवनू तक्ार ग दरचवली होती. त्या दोर्ानाही स्ट्व्हसेरेइने वरच्यासारखेि उत्तर धाडले. 

 
पोत सगीजािंा आचि मराठ्ािंा शातंतेिा करार व्हावा अशी महारािी ताराबाई व रामिंद्रपंत 

आमात्य यािंी इच्छा होती. परंत  औरंगजेबाच्या भयाम ळे पोत सगीजानी मराठ्ाशंी शातंतेिा करार केला 
नाही. एकदा तर मराठ्ािें दोन दूत तहाच्या वाटार्ाटी करण्यासाठी गोव्यास आले होते. पि स्ट्व्हसेरेइने 
त्याना म लाखत न चदल्याने ते हात हलचवत परत गेले. १७०७ साली औरंगजेबािे चनधन होईस्तोवर 
पोत सगीजािें हे धोरि िालू राचहले. 
  



           

१२. छत्रपर्ी शाहू 
 
चद. २० फेब्र वारी १७०७ या चदवशी औरंगजेबािे अहमदनगर येथे चनधन झाले व सत्तावीस वर्षािे 

मोगल–मराठा प्रदीर्स य द्ध संप ष्टात आले. 
 
औरंगजेबाच्या मृत्य नंतर त्याच्या म लामंध्ये गादीसाठी यादवीय द्ध स रू झाले. त्यात बहाद रशहािा 

चवजय झाल्याने तो गादीवर आला. त्याने महारािी ताराबाई याचं्या मोगलचवरोधी आक्मक िढाईला आळा 
र्ालण्यासाठी व मराठ्ामंध्ये यादवीय द्ध स रू व्हाव े म्हिून आपल्या बापािा ज्येष्ठ आचि अन भवी सरदार 
झ स्ट्ल्फकार खान याच्या सल्ल्याने शाहूिी म क्तता करून त्याला दचक्षिेत धाडले. 

 
बहाद रशहा व झ स्ट्ल्फकार खान या दोर्ािंा डाव यशस्वी झाला. त्याचं्या अंदाजाप्रमािे मराठ्ामंध्ये 

द ही माजली. शाहू मोगलाचं्या कैदेतून म क्त होऊन मराठ्ांिे तख्त काबीज करण्यासाठी दचक्षिेत येत 
असल्यािी बातमी महाराष्ट्रात पसरताि बाळाजी चवर्श्नाथ, खंडो बल्लाळ चिटिीस वगैरे म त्सद्दी शाहूच्या 
पक्षास जाऊन चमळाले. महारािी ताराबाई यानी शाहूस चवरोध करण्यासाठी सेनापती धनाजी जाधव व 
परश राम त्र्यबंक प्रचतचनधी या दोर्ाना सैन्य देऊन धाडले. धनाजी जाधवानंा शाहूचवर्षयी आधीि चजव्हाळा 
वाटत होता. त्याति बाळाजी चवर्श्नाथ आचि खंडो बल्लाळ चिटिीस या दोर्ानी त्याला शाहूच्या पक्षात 
आिण्यात यश संपादन केले. धनाजी जाधव आपल्या सैन्यासह शाहूच्या पक्षास येऊन चमळाला. तरीही 
ताराबाईंशी एकचनष्ठ असलेल्या सरदारानी शाहूशी लढाई देण्यािे ठरचवले. त्यािें नेतृत्व परश राम त्र्यंबक 
प्रचतचनधी करीत होता. 

 
चद. १२ अक्टोबर १७०७ या चदवशी ही लढाई खेड येथे होऊन तीत शाहूच्या सैन्यािा चवजय झाला. 
 
शाहू साताऱ्यास येताि महारािी ताराबाई यानी पन्हाळयाकडे क ि केले. तेथेि त्यानी आपली नवी 

राजधानी स रू केली. 
 
शाहूने चद. १२ जानेवारी १७०८ या चदवशी सातारच्या चकल्ल्यावर राज्याचभरे्षक करून रे्ऊन आपि 

मराठ्ािंा राजा झाल्यािी सवसत्र द्वाही चफरचवली. गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइलाही त्याने आपि सते्तवर आल्यािे 
अचधकृतपिे कळचवले; परंत  शाहूिे हार्ददक अचभनंदन करण्याच्या बाबतीत त्याने कोितीि हालिाल केली 
नाही. 

 
इ. स. १७०८ साली शाहूने कोकिातील रागंिा चकल्ल्यास गादीवर आल्यावर भेट चदली. त्या 

प्रसंगी आजूबाजूच्या पचरसरातील प ष्ट्कळ लोक त्याला भेटावयास आले. परंत  त्यात गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइिा 
प्रचतचनधी नव्हता. ते छत्रपती शाहूस खटकल्याने बाळाजी महादेव या नावािा एक दूत पत्र देऊन त्याने 
गोव्यास रवाना केला. 

 
आपल्या पत्रात छत्रपती शाहू महाराजानी म्हटले होते : 
 



           

‘मी सैन्यासह कोकिात आल्यािी बातमी त म्हाला कळूनही त म्ही माझ्या स्वागतासाठी त मिा 
प्रचतचनधी माझ्याकडे पाठचवला नाही. त मिे हे कृत्य मराठे आचि पोत सगीज याचं्यामधील स्नेहाच्या संबधंाच्या 
चवरुद्ध आहे.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रग  द कॉश्त व शाहू महाराजािंा दूत बाळाजी महादेव या दोर्ािंी म लाखत झाली, 

तेव्हा स्ट्व्हसेरेइच्या चवनंतीवरून बाळाजी महादेव याने शाहू महाराजाचं्या मागण्या स्ट्व्हसेरेइला लेखी सादर 
केल्या. त्या अशा होत्या : 

 
१. मोगल बादशहािे कोकि प्रातंावर अचधपत्य होते, तेव्हा कोकििे स भेदार आचि गोव्यािा 

स्ट्व्हसेरेइ यािंी िागंली मतै्री होती. याप ढे कोकििा कारभार िालचवण्यासाठी शाहू महाराजािें जे 
अचधकारी कोकिात येतील त्याचं्याशी स्ट्व्हसेरेइने पूवीसारखेि मतै्रीिे संबधं ठेवाव.े 

 
२. छत्रपती चशवाजी महाराज आचि पोत सगीज यािंी िागंली मतै्री होती. या मतै्रीम ळे उभय 

पक्षामंधील व्यापार वृद्धीस िागंली िालना चमळाली. शाहू महाराजाशंी पोत सगीजानी मतै्री ठेवनू उभय 
पक्षामंध्ये व्यापार वृद्धी होईल ते कराव.े 

 
३. मोगल बादशहाने कोकिप्रातं शाहू महाराजाना जहागीर म्हिून चदला आहे. या प्रातंातील बादें, 

पेडिे, साखळी, मिेरी आचि साखळी हे महाल खेमसावतं भोसले यानी, तर फोंडे आचि पंिमहाल हे दोन 
प्रातं सोंधेच्या राजाने बळकावले आहेत. या दोर्ाचंवरुद्ध कारवाई करण्यासाठी शाहू महाराजािंा एक 
सरदार सैन्य रे्ऊन येिार आहे. त्याला पोत सगीजानी दारूगोळा, दािागोटा आचि इतर आवश्यक वस्तंूिा 
प रवठा करावा. 

 
४. चडिोली महालात पूवी खोजे सव ेआचि पानेली या दोन्ही बेटािंा अतंभाव होत होता. पोत सगीजानी 

ही दोन्ही बटेे वाडीकर सावतंाकडून रे्तली. तरी ती त्यानी शाहू महाराजाना परत करावी. 
 
५. शाहू महाराजाचं्या खासगी उपयोगासाठी व त्याचं्या लष्ट्करासाठी, कापड, मखमल व चिनी 

रेशमी कापड खरेदी करायिे आहे. हे कापड गोव्यातून नेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. 
 
स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रगू द कॉश्त याने शाहू महाराजाचं्या मागण्यािा चविार करण्यासाठी राज्यसल्लागार 

मंडळािी बठैक बोलाचवली. 
 
सल्लागार मंडळाच्या बह तेक सवस सदस्यानी खोजे सव े व पानेली ह्या दोन्ही बटेासंबंधीिे कलम 

वगळता शाहू महाराजाचं्या इतर सवस मागण्या मान्य कराव्या असा सल्ला स्ट्व्हसेरेइला चदला. 
 
शाहू महाराजाचं्या वरील मागण्याबाबत स्ट्व्हसेरेईने काय कारवाई केली त्यािी माचहती पोत सगीज 

कागदपत्रात आढळत नाही. मात्र खोजे सव ेआचि पानेली ही दोन्ही बटेे शाहू महाराजाना परत करण्यास 
पोत सगीजानी नकार दशसचवल्याने शाहू महाराज आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये मतै्रीिे संबंध प्रस्थाचपत होऊ 
शकले नाहीत. उलट त्या दोन्ही बटेावंरून उभय पक्षामंध्ये तेढ चनमाि झाली. 

 



           

छत्रपती शाहू महाराज मोगलाचं्या कारावासातून स टून १७०७ साली महाराष्ट्रात आले तेव्हा 
बह तेक सवस मराठा सरदार त्याचं्या पक्षास जाऊन चमळाले. पि त्याचं्यात कान्होजी आंगे्र नव्हते. ते 
महारािी ताराबाई याचं्याशी एकचनष्ठ राचहले. त्याचं्या प्रमािेि वाडीकर सावतं आचि सोंधेिा राजा हे 
दोरे्ही ताराबाईंच्या पक्षात होते. त्या दोर्ानी ताराबाईंिे लागं लिालन करून आपला स्वाथस साधला होता. 
खेमसावतंाने इ. स. १७०८ साली ताराबाईंना चनष्ठा व्यक्त करून क डाळ, बादें, चडिोली, पेडिे, मिेरी 
आचि साखळी हे महाल वतन म्हिून ताराबाईंकडून चमळचवले. 

 
शाहूमहाराजािंा जोर होताि प ढे सोंधेच्या राजािी महारािी ताराबाई याचं्यावरील चनष्ठा ढळून 

शाहूमहाराजाशंी त्याने सख्य केले. त्या बदली छत्रपती शाहू महाराजानंी त्याला अंत्र ज आचि पिंमहाल हे 
दोन महाल सालीना पिंवीसहजार रुपये खंडिी देण्याच्या कराराने चदले. 

 
कान्होजी आंगे्र यानी आपले आरमार भरभक्कम करून अरबी सम द्रात पोत सगीजािंा म लाचहजा न 

बाळगता स्वतंत्रपिे वागण्यास प्रारंभ केल्याने पोत सगीजािंा आचि त्यािंा संर्र्षस चनमाि होिे स्वाभाचवक 
होते. त्यािी पचरिती अखेर पोत सगीज–आंगे्र य द्धात झाली. या य द्धािा अहवाल गोव्याहून पोत सगालच्या 
राजाकडे जात होता. चद. २४ ऑक्टोबर १७०९ रोजी पोत सगालच्या राजाने स्ट्व्हसेरेइला सूिना केली की, 
आंग्ऱ्यानंा चपटल्याखेरीज त्याचं्याशी तहािा करार करू नये. परंत  सातासम द्रापचलकडे राहािाऱ्या 
पोत सगालच्या राजाला आगं्ऱ्याचं्या सामर्थ्यािी कल्पना नव्हती. ती कल्पना त्याला स्ट्व्हसेरेइने चद. २७ चडसेंबर 
१७१२ रोजी पाठचवलेल्या पत्रातून करून चदली. स्ट्व्हसेरेइ प्रस्त तच्या पत्रात म्हितो : 

 
‘आंग्ऱ्यानंी सापं्रत उत्तर सम द्र चकनाऱ्यावर ल टाल टीिी मोहीम स रू केली आहे. त्याना ते शक्य 

झाले आहे, कारि त्याना त्याचं्या बंदरािा आश्रय चमळतो. केवळ प्रहद स्थानातील सत्ताशंीि नव्हे, तर 
य रोचपयन सत्ताशंीदेखील त्याचं्या क रापती िालू आहेत. त्यानी एवढे मोठे सामर्थ्यस सपंादन केले आहे की, 
सगळीकडे त्यानी दरारा चनमाि केला आहे. 

 
‘..........त्याचं्याशी य द्ध करून त्याना जर नेस्तनाबूद केले नाही तर ते काही चदवसानी सवस 

राष्ट्रानंा भारी होऊन राचहल्यावािनू राहािार नाहीत. त्याचं्याशी तह करण्यािा चविार सोडून चदलेला बरा, 
असे माझे मत आहे.’ 

 
स. १७१३ साली ज ना स्ट्व्हसेरेइ जाऊन नवीन स्ट्व्हसेरेइ आला. प्रहद स्थानातील राजकीय 

र्डामोडींिा आढावा रे्ऊन त्याने जे पत्र आपल्या राजास चलचहले त्यात आंग्ऱ्याचंवर्षयी तो म्हितो : 
 
‘..........गतसाली सबधं काचफल्यािा काचफला नष्ट होण्यािे द दैव आमच्यावर ओढवले. यंदािे 

वर्षी ज न्या संकटािी प नरावृत्ती होऊ नये म्हिनू काळजी रे्तली. काचफल्याच्या रक्षिासाठी दहा य द्धनौका 
त्याच्याबरोबर पाठचवल्या. शत्र  आंगे्र गत सालाप्रमािे यंदाही भक्षावर झडप र्ालण्यासाठी काचफल्याच्या 
मागावर होता. काचफला दृचष्टपथात येताि त्याच्या य द्धनौकानी काचफल्यावर हल्ला केला. आमच्या 
य द्धनौकानी या हल्ल्यास तोंड चदले. ही आरमारी लढाई सतत दोन चदवस िालू राचहली. तीत शत्र िे 
प ष्ट्कळ ठार आचि जखमी झाले. त्याने अखेर लढाईतून मार्ार रे्तली. 

 



           

‘गतसाली दों पेद्र  द कॉश्त यानी आपिाबरोबर काही हलक्या य द्धनौका रे्तल्या असत्या तर 
त्याचं्यावर काचफला आचि त्यािें कप्तानपद गमावण्यािी पाळी आली नसती. 

 
‘सापं्रत आंगे्र हा आमिा सगळयात मोठा शत्रू आहे. तो धनवान, बलाढ्य आचि समृद्ध आहे. त्याने 

आतापयंत अनेक श्रीमतं सावजािंी चशकार केली असल्याने त्यािी मला भीती वाटते...’ 
 
पोत सगीजानंा स्वसामर्थ्यांवर आंग्ऱ्यािा पराभव करिे अशक्य झाल्याने त्यानंा अखेर मोगल 

बादशाहािी कास धरावी लागली. आगं्ऱ्याचवरुद्ध बादशाहाला चिथाविी देण्यासाठी पाद्री झ जे द चसल्वा या 
नावािा दूत स्ट्व्हसेरेइने मोठा नजरािा देऊन बादशहाकडे पाठचवला. त्या दरम्यान आंग्ऱ्याच्या 
य द्धनौकाकंडून मोगल व्यापारी जहाजावंरही हल्ले होत होते. आंग्ऱ्यानी बादशहािीही कळ काढल्यािे तीन 
पोत सगीज पत्रावरून कळते. ही चतन्ही पते्र अन क्मे चद. २९-४-१७१५ व चद. १५-५-१७१५ ह्या तारखािंी 
आहेत. पचहल्या पत्रात म्हटले आहे की, स रतेिी दोन जहाजे आगं्ऱ्यानी दमिनजीक पकडली. द सऱ्या 
पत्रात स्ट्व्हसेरेइ स रतेच्या पोत सगीज प्रचतचनधीस चलचहतो की, ‘आंग्ऱ्याचं्या आक्मिाम ळे स रतेिा व्यापार बदं 
पडत िालला आहे. बादशहािे सरदार त्याच्या आजे्ञप्रमािे वागत नाहीत. िालू हंगामात स रतेहून ‘स्रेट’ 
(मलाया जावा स मात्रा)कडे व बंगालकडे जहाजे गेली नाहीत...आंग्ऱ्याचवरूद्ध लवकर इलाज केला नाही, 
तर पचरस्ट्स्थती फार कठीि आहे. आपि ह्या प्रकरिात लक्ष र्ालाव.े’ 

 
चतसऱ्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘ह्या िाचं्याने बादशहाच्या प्रजाजनाना ल टण्यािे व त्यािंा छळ 

करण्यािे अजून सोडलेले नाही. त्याने स रतेच्या बंदरािा प रता नाश केला आहे.’ 
 
अखेर आंग्ऱ्यािे पाचरपत्य करण्यासाठी मोगल बादशहाने असगरअली खान या नावाच्या 

सरदारािी रवानगी केली. ही बातमी स्ट्व्हसेरेइला कळताि त्याला मोठा आनंद झाला. परंत  असगरअली 
खानाने आंग्ऱ्यािे पाचरपत्य केल्यािी माचहती पोत सगीज कागदपत्रात आढळत नाही. उलट हा सरदार 
लािंल िपतीला बळी तर पडिार नाही ना अशी शकंा स्ट्व्हसेरेइने चद. ३० नवबंर १७१५ रोजी स रत येथील 
पोत सगीज प्रचतचनधीला पाठचवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. तो म्हितो : 

 
‘लािंल िपतीला बळी पडिे हे मानवी स्वभावाला अन सरून आहे. त्याम ळे सरदार असगरअली 

खान हा आंग्ऱ्याच्या लािेंस बळी पडिार नाही असे सागंता येत नाही. त्याच्यापाशी सोने चवपूल आहे. 
त्याच्या बळावर तो मोगल सरदाराला वश करून रे्ऊन त्याला बादशहािे ह कूम तहकूब करून ठेवावयास 
लावण्यास कमी करिार नाही.’ 

 
कान्होजी आंगे्र महारािी ताराबाई याचं्याशी एकचनष्ठ राचहला होता. परंत  इ. स. १७१४ सालच्या 

ऑगष्ट मचहन्यात पन्हाळा येथे महारािी ताराबाई आचि त्यािंा प त्र चशवाजी राजे याच्या चवरूद्ध एक 
राजकीय कट चशजून त्या दोर्ानंा पदभ्रष्ट करण्यात आले. या कटामागे छत्रपती शाहू आचि त्यािंा पेशवा 
बाळाजी चवर्श्नाथ या दोर्ािंा हात होता. त्यानी रामिदं्रपंत आमात्य याना चफतवनू राजारामािा द सरा प त्र 
संभाजी याला कोल्हापूरच्या गादीवर आिले. 

 
महारािी ताराबाई व त्यािंा प त्र चशवाजी याचं्या हातून सत्ता जाऊन त्याचं्यावर कारावासात 

जाण्यािी पाळी आल्यावर कान्होजी आगें्र यानी स्वतंत्रपिे वागण्यास प्रारंभ केला. ते छत्रपती शाहू 



           

महाराजािे अचधपत्य मानीत नव्हतेि; आता त्यानी कोल्हापूरच्या संभाजीिेही अचधपत्य झ गारून चदले. ते 
पोत सगीजाचं्या पर्थ्यावर िागंलेि पडले. त्यानी छत्रपती संभाजीिे कारभारी रामिदं्रपंत आमात्य याना 
कान्होजी आंगे्र याचं्याचवरूद्ध चिथाविी चदली. परंत  कान्होजीस वठिीवर आिण्यािे सामर्थ्यस कोल्हापूरच्या 
छत्रपतीपाशी नसल्याने रामिंद्रपतं आमात्य कान्होजी आगें्र याचं्या वाटेस जाण्यास धजले नाहीत. 

 
पोत सगीज लोक कान्होजी आंगे्र याचं्याशी एकाकी लढत होते. त्याना दोस्त असा क िीि नव्हता. 

मोगल बादशहाला आपल्या मदतीस आिण्यािा त्यांिा प्रयत्नही बादशहाच्या सरदाराचं्या किखाऊ आचि 
लािंखाऊ वृत्तीम ळे अयशस्वी झाला होता. आता त्याचं्यासमोर फक्त एकि पयाय उरला होता अन् तो 
म्हिजे इंग्रजाशंी आंग्ऱ्याचवरुद्ध दोस्ती करण्यािा. तो त्यािंा प्रयत्न सफल झाला. 

 
पोत सगीजापं्रमािे इंग्रजािेंही शत्रूत्व कान्होजी आगें्र यानी संपादन केले होते. त्यानी त्याचं्या अनेक 

जहाजावर हल्ले करून ती ल टली होती. त्याम ळे इगं्रज त्याचं्यावर चिडून गेले होते व त्याना धडा 
चशकचवण्याच्या सधंीिी ते वाट पहात होते. 

 
इ. स. १७१८ सालच्या चडसेंबर मचहन्यात म ंबईिा गव्हनसर काही य द्धनौका आचि सैन्य रे्ऊन 

आंग्ऱ्याचवरुद्धच्या मोचहमेवर म ंबईहून चनर्ाला. त्याने आगं्ऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या अंदेरी-िंदेरी बटेावर 
सैन्य उतरचवले. इगं्रजाना आंग्ऱ्याकडून कोिताि प्रचतकार झाला नाही; इतकेि नव्हे तर त्या बटेावरील 
चकल्ल्यािा म ख्य दरवाजाही जाळून टाकण्यात ते यशस्वी झाले. त्याना वाटले की, ज्या अथी आपिाला 
क िाकडूनि प्रचतकार झाला नाही, त्या अथी चकल्ल्यात चशबंदी नसावी. म्हिून ते बधेडकपिे आत चशरले. 
त्याबरोबर त्याचं्यावर बंद कीच्या गोळयािंा एकि पाऊस पडला. 

 
चकल्ल्यात फक्त साठ चशपायािंी चशबंदी होती. इंग्रज लोक मोठ्ा संख्येने बटेावर उतरले तेव्हा 

आपि त्यािंा प्रचतकार केला तर ते आपिास कापून काढतील हे लक्षात रे्ऊन चशबदंीिे लोक चकल्ल्यात 
दबा धरून बसले होते. इंग्रजानी आत प्रवशे करताि त्याचं्यावर अिानकपिे बंद कीच्या फैरी झाडून त्याना 
जास्तीत जास्त ठार करण्यािा त्यानी बते केला होता. त्यािंा तो बते यशस्वी झाला. आंग्ऱ्याचं्या 
सैन्याकडून हल्ला होताि इगं्रजानी चकल्ल्यातून काढता पाय रे्तला. ते आपल्या नौकावंर िढले व त्यानी 
आपला मोहरा क लाब्याकडे वळचवला. परंत  क लाब्यात सैन्य उतरचवण्यािे धाडस त्याना झाले नाही. 
क लाब्यावर तोफािें काही गोळे टाकून ते म ंबईला परतले. 

 
पोत सगीज आचि इंग्रज या दोर्ाना आता पूिसपिे पटले होते की आंग्ऱ्यािंा पराभव आपि संय क्त 

फळी उभारल्याखेरीज करू शकिार नाही. त्याचं्या ह्या फळीने इ. स. १७२१ च्या ऑगष्ट मचहन्यात मूतस 
स्वरूप धारि केले. ह्या संदभात चद. २१ ऑगष्ट १७२१ रोजी त्याचं्यामध्ये प ढील करार झाला : 

 
१. इंग्लंड आचि पोत सगाल ह्या दोन्ही राष्ट्रानी आचशया खंडातील मोगल, पर्दशया अरेचबया आचि 

िीन ही राष्ट्रे वगळता आचशया खंडातील इतर सवस राष्ट्राचंवरूद्ध बिावात्मक आचि आक्मक अशी एक 
फळी उभारावी. त्यानी आंग्ऱ्यािंा नाश होईस्तोवर त्याच्याशी य द्ध कराव.े त्यानी तहािी मागिी केली तरी 
देखील तह करू नये. 

 



           

२. क लाब्यािा चकल्ला व त्याच्या आजूबाजूिा म ल ख पोत सगीजाना चमळावा. क लाब्याला जर इंग्रज 
प्रजाजनािंी राहाण्यािी इच्छा असेल तर त्याचं्यासाठी एक र्र असाव.े रे्चरयािा चकल्ला व त्याच्या 
आजूबाजूिा प्रदेश इंग्रजाना चमळावा. पोत सगीज प्रजाजनािंी जर चतकडे रहाण्यािी इच्छा असेल तर 
त्याचं्यासाठी एक र्र असाव.े 

 
३. इंग्रजाना जर रे्चरयािा चकल्ला पाडून टाकायिा असेल तर त्याना उभयताचं्या संमतीने तसे 

करता येईल. चकल्ला पाडण्यात आला, तर चतथला दारूगोळा आचि तोफखाना उभय देशानी चवभागनू 
घ्यावा. 

 
४. क लाब्यािा चकल्ला पाडून टाकण्यात आला तर त्यातील चनम्मे सामान आचि खादेंरी बटे 

इंग्रजाना चमळाव.े 
 
उपचरचनर्ददष्ट करारान्वये उभयदेशािंी आरमारे सज्ज होऊन क लाब्याकडे चनर्ाली. पोत सगीज 

आरमारािे नेतृत्व स्ट्व्हसेरेइ िास्ट्न्सश्क  झ जे द सापंाय  इ काश्त्र  हा स्वतः करीत होता. 
 
चद. २४ जानेवारी १७२२ रोजी स्ट्व्हसेरेइ िास्ट्न्सश्क  झ जे सापंाय  इ काश्त्र  याने आंग्ऱ्याचंवरुद्धच्या 

मोचहमेिा बोजवारा कसा उडाला त्यािा सचवस्तर वृत्तातं जो पोत सगालच्या राजास सादर केला त्यािा 
गोर्षवारा प ढील प्रमािे आहे : 

 
‘चद. २२ नवबंर १७२१ रोजी पोत सगीज आरमार गोव्याहून उत्तरेकडे चनर्ाले. चद. १ चडसेंबर रोजी 

त्याने क लाब्याच्या बाहेर नागंर टाकले. २ चडसेंबरला इंग्रज आरमारािे आगमन झाले. त्याि चदवशी 
स्ट्व्हसेरेइच्या ध्वजनौकेवर पोत सगीज आचि इगं्रज अचधकाऱ्यािंी बठैक होऊन क लाबा बंदरात सैन्य 
उतरचवण्यािी योजना आखण्यात आली. या मोचहमेत भाग रे्ण्यासाठी इंग्रजानी इंग्लंडहून िार ‘चिगेटस’ 
खास मागचवली होती. 

 
चद. १६ चडसेंबरला सैन्य उतरचवण्यास प्रारंभ झाला. चद. १८ चडसेंबरला या सैन्याने क लाब्याच्या 

चदशनेे िाल केली. ३० चडसेंबर रोजी बातमी आली की, शत्र िे सवस र्ोडदळ आचि पायदळ अचलबागच्या 
रोखे िाल करून येत आहे. त्याि चदवशी आिखी बातमी आली की, शत्र ला सहा हजार र्ोडदळािी क मक 
येत आहे. 

 
द सऱ्या चदवशी उभय फौजामंध्ये तोफािें दं्वद्वय द्ध स रू झाले. त्याि चदवशी शत्र कडून चनरोप आला 

की, आंग्ऱ्यानंा आलेली क मक शाहूराजे यािें पतंप्रधान आचि सेनापती बाजीराव यािंी असून ते स्वतः त्या 
सैन्यािे नेतृत्व करीत आहेत. कान्होजी आंगे्र यानी शाहू राजे यािें माडंचलकत्व पत्करल्याने त्यानी बाजीराव 
याना आंग्ऱ्याचं्या क मकेस धाडले आहे. 

 
पचरस्ट्स्थती मोठी कठीि होती. आंग्ऱ्यािें बळ प ष्ट्कळि वाढले होते. त्याचं्याशी लढाई देिे म्हिजे 

ज गार होता. कारि, शाहू राजे याचं्या सैन्याशी लढिे म्हिजे सबंध प्रहद स्थानला लढाईिे आव्हान 
देण्यासारखे होते. स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर याचं्या कारकीदीत याि शाहूराजाचं्या चपत्याने (संभाजी 
महाराजानी) एकेि वळेी गोवा बेट, साष्टी आचि बादेंशवर प्रिंड र्ोडदळाचनशी हल्ले िढचवले होते.’ 



           

कान्होजी आंगे्र यानी इंग्रज आचि पोत सगीज यािंी जरी क रापत काढली असली तरी ते आपिावर 
संय क्तपिे हल्ला करतील यािी त्याना कल्पना नव्हती. त्याचं्या स्वारीिा स गावा त्याना लागला तेव्हा 
त्याचं्याशी आपि एकटा लढू शकिार नाही यािी जािीव झाल्याने त्यानी छत्रपती शाहू महाराज याचं्याशी 
मदतीिी यािना केली होती. त्या बदली त्यानी शाहू महाराजािें स्वामीत्व पत्करण्यािी तयारी दशसचवली 
होती. शाहू महाराजानी कान्होजी आंगे्र यािी कठीि पचरस्ट्स्थती लक्षात रे्ऊन बाजीराव पेशव ेयाना त्याचं्या 
मदतीस धाडले होते. 

 
बाजीराव सैन्य रे्ऊन कान्होजीच्या मदतीस आल्यािे कळताि स्ट्व्हसेरेइिे अवसान गळाले. तो 

आजारी पडला अथवा आजारीपिािे त्याने ढोंग केले. आपली ध्वजनौका य द्धके्षत्रातून बाहेर काढून त्याने 
ती सम द्रात दूरवर नेऊन उभी केली. बाजीरावाने त्याला चनरोप धाडला की, मी आंग्ऱ्याच्या मदतीला सैन्य 
रे्ऊन आलो आहे तरी माझ्याशी तह करून इकडून चनर्नू जा. 

 
बाजीरावाशी य द्ध करून आपि चवजय संपादन करू शकिार नाही यािी जािीव झाल्याने 

स्ट्व्हसेरेइने तहािा प्रस्ताव मान्य करून य द्धातून अंग काढून रे्तले. हे जेव्हा इगं्रजाना कळले, तेव्हा त्यानी 
स्ट्व्हसेरेइिा चनरे्षध केला. य द्ध िालू ठेवले तर ते आपि चनचित प्रजकू हे त्यानी स्ट्व्हसेरेइला पटवनू देण्यािा 
प्रयत्न केला. परंत  स्ट्व्हसेरेइिा आत्मचवर्श्ास डळमळला होता. बाजीरावाशी तह करण्यािा आपला चनिसय 
त्याने बदलला नाही. 

 
तहाच्या वाटार्ाटी िालू असता इंग्रज रागारागाने आपले आरमार रे्ऊन म ंबईहून चनर्ून गेले. 

त्याचं्या मागोमाग स्ट्व्हसेरेइही आरमार रे्ऊन गोव्यास मार्ारा परतला. 
 
बाजीराव आचि स्ट्व्हसेरेइ याचं्यामध्ये जो तह झाला त्यािी कलमे प ढीलप्रमािे होती : 
 
१. मराठ्ानी पोत सगालच्या राजािा म ल ख व त्याचं्या नौका यावंर खंडिी आकारू नये. हेि कलम 

मराठ्ाचं्या बाबतीत पोत सगीजानाही लागू असाव.े 
 
२. मराठे अथवा पोत सगीज ह्या दोर्ाना सम द्रावर अथवा जचमनीवर एकमेकािंी मदत जर हवी 

असेल, तर ती त्यानी एकमेकाना द्यावी. मात्र ह्या राज्यािा ज्या देशाशी शातंतेिा करार असेल त्या 
राज्याच्या बाबतीत हे कलम अमलात येऊ नये. हीि गोष्ट मराठ्ाचं्या बाबतीतही असेल. म्हिजे 
मराठ्ािंा ज्या शत्रूशी पोत सगीजािंा तह असेल, त्या देशाचवरूद्ध पोत सगीज मराठ्ाना मदत करिार नाही. 

 
३. पोत सगीज बंदरात मराठे जो महसूल वसूल करतील त्याच्यावर पोत सगीज सरकारने प्रत्यक्ष कर 

आकारू नये. त्यािप्रमािे महाराज छत्रपती याचं्या बंदरात पोत सगीज जो महसूल वसूल करतील त्याच्यावर 
छत्रपतीच्या सरकारने प्रत्यक्ष कर आकारू नये. 

 
४. मराठ्ाचं्या शत्रूच्या जहाजाना पोत सगीज आरमाराचधकाऱ्याकंडून संरक्षि चमळते. ते मराठ्ाचं्या 

चहतसबंंधाना बाधक असल्याने याप ढे नामदार स्ट्व्हसेरेइ यानी मराठ्ाचं्या शत्रूच्या नौकाना संरक्षि न 
देण्यािी ताकीद पोत सगीज आरमाराचधकाऱ्याना करावी. 

 



           

५. ज्या अथी हा शातंतेिा करार उभयपक्षामध्ये झालेला आहे, त्या अथी उभयपक्षानी परस्पराशंी 
व्यापार अचनबधंपिे करावा. दोन्ही राज्याचं्या जहाजाना एकमेकाचं्या बंदरात जाऊन व्यापारािी देवाि 
रे्वाि करता येईल. व्यापारामध्ये दारूगोळा, तोफा, और्षधे वगैरे गोष्टींिा अंतभाव असावा. ह्या वस्तंूिी 
उभयपक्षानी योग्य ती चकमत घ्यावी. 

 
६. या राज्यातंील व्यापाऱ्याना आपल्या नौका त्याना हव्या त्या बंदरात व्यापार देऊन पाठचवता 

येतील. परंत  ज्या बंदराशंी ह्या राज्यािा संबधं नसेल, त्या बंदराशी त्याना व्यापार करता येिार नाही. 
 
७. मराठ्ानी पोत सगीजािंी जहाजे पकडली, तर ती सोडून द्यावी. त्यािप्रमािे पोत सगीजानीही 

मराठ्ािंी जहाजे पकडली असल्यास ती सोडून द्यावी. 
 
८. ज्या अथी क लाब्याच्या य द्धनौका मोचहमेवर चनर्ाल्या आहेत, त्या अथी त्याचं्याकडून पोत सगीज 

जहाजे पकडली जाण्यािी शक्यता चनचिति आहे. त्यानी पोत सगीज जहाजे पकडली असल्यास 
त्याचं्यावरील मालासह ती मराठ्ानी सोडून द्यावी. 

 
९. ह्या तहािी कलमे पाळण्यािे बधंन नामदार स्ट्व्हसेरेइ व पंचडत प्रधान बाजीराव या दोर्ावंर आहे. 

जी कलमे ज्या पक्षाला लागू आहेत त्यािें पालन त्यानी काटेकोरपिे केले पाचहजे. 
 
क लाब्याच्या मोचहमेिा प रता फज्जा उडाला. परंत  पडला तरी नाक वरि ह्या म्हिीप्रमािे स्ट्व्हसेरेइने 

आपल्या पराभवािे समथसन करण्याकचरता य क्तीवाद लढचवला की तह आपि बाजीरावाशी केला आहे, 
आंग्ऱ्याशी नव्हे. आंग्ऱ्याशी पोत सगीजािें य द्ध िालूि आहे. परंत  ह्या य स्ट्क्तवादाने पोत सगीजािा पराभव 
झाकला गेला नाही. 

 
वरील तह चद. ९ जानेवारी १७२२ रोजी पार पडला. इंग्रजानी पोत सगीजािें दोस्त या नात्याने 

तहाला मान्यता दशसचवली, परंत  तहावर सही मात्र केली नाही. या तहािी एक मराठी प्रतही उपलब्ध आहे. 
परंत  चतच्यावर हा करार चद. १२ जानेवारी १७२२ या चदवशी िौल चजल्ह्यातील वासोळी गावी पार पडला 
असे म्हटले आहे. बह दा प्रस्त त करारािे मराठी भार्षातंर १२ जानेवारीस होऊन त्याच्यावर पोत सगीज आचि 
मराठे याचं्या प्रचतचनधीनी सह्या केल्या असाव्या. मराठ्ाचं्या वतीने महादजी कृष्ट्ि व पोत सगीजािें वतीने 
त्यािंा ठािे चजल्ह्यातील फौजािंा सेनापती आंतोचनय  कार्ददम िॉइश यानी करारावर सह्या केल्या. 

 
वरील तह झाल्यावर पोत सगीज आचि मराठे याचं्यामधला व्यापार ख ला झाला. तत्संबधंी स्ट्व्हसरेइने 

प ढील प्रकटन जाहीर केले : 
 
‘कान्होजी आगें्र आचि हे राज्य याचं्यामध्ये य द्ध स रू झाल्यावर दोन्ही बाजूिे संबधं त टले व व्यापार 

बंद पडला. मी कान्होजी आंगे्र याचं्याचवरूद्ध लष्ट्करी कारवाई केली असता शाहूराजे यानी या य द्धात 
कान्होजी आंगे्र यािंा स्वामी या नात्याने कान्होजी याना मदत करण्यासाठी य द्धात प्रवशे केला. आपला 
प्रधान आचि सेनापती बाजीराव याना मोठे सैन्य देऊन त्यानंी पाठचवले. बाजीराव याना आमच्याशी तह 
करण्यािे अचधकार त्यानी चदले होते. त्यािे कारि हे की, त्यािें आजोबा चशवाजी राजे यािें आमच्याशी 
मतै्रीिे सबंंध होते. ते प ढे िालू राहाव ेअशी त्यािंी इच्छा होती. द सरी गोष्ट म्हिजे कान्होजी आंगे्र यानी 



           

त्यािें स्वामीत्व पत्करले असल्याने हे राज्य आचि बाजीराव याचं्यात तह झाला त्यात कान्होजी आगें्र 
यािंाही अंतभाव झाला. 

 
‘या तहास अन सरून मी या राज्याच्या प्रजाजनाना शाहू राजे याचं्या बंदरात व्यापार करण्यािी 

परवानगी देत आहे. शाहू राजे व कान्होजी आंगे्र या दोर्ाचं्याही प्रजाजनाना आमच्या राज्याच्या बंदरात 
व्यापार करता येईल. 

 
‘य द्धापूवी उभय राज्यातील लोकानंा एकमेकाचं्या राज्यात जाण्यायेण्यािी मूभा होता. ती मूभा 

आता परत देण्यािी आज्ञा मी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या ठािेदाराना देत आहे. असाि ह कूम मी 
उत्तरेकडच्या सेनापतीस आचि य द्धनौकाचं्या कॅप्टनना करीत आहे. त्याना मी सूिना देत आहे की, 
कान्होजी आंगे्र व शाहू राजे याचं्या व्यापारी अथवा य द्धनौका आमच्या बंदरात आल्या तर त्याचं्याशी मतै्रीने 
वागाव.े’ 

 
वरील जाहीरनामा सवसत्र दवडंी चपटून जाहीर करण्यात यावा व त्याच्या प्रती नगरपाचलकाचं्या व 

श्रविगृहाचं्या (auditorios) प्रभतींवर चिकटचवण्यात याव्यात, असे वरील प्रकटिात म्हटले आहे. 
 
वरील प्रकटि स्ट्व्हसेरेइने आपल्या ध्वजनौकेवरून चद. १४ जानेवारी १७२२ या चदवशी काढले. 
 
पोत सगीज–आंग्लो–आंगे्र य द्धािा अहवाल स्ट्व्हसेरेइने पोत सगालच्या राजाकडे चद. २४ जानेवारी 

१७२२ रोजी पाठचवला. य द्धशास्त्राच्या दृष्टीने हा तपशीलवार वृत्तातं अत्यंत महत्त्वािा आहे. परंत  चवस्तार 
भयास्तव तो येथे देण्यात येत नाही. परंत  त्यािा म ख्य आशय असा की, शाहू राजे यानी बाजीराव याना मोठे 
सैन्य देऊन आगं्ऱ्याच्या मदतीस पाठचवल्याने नाईलाज म्हिून पोत सगीजाना बाजीराव याचं्याशी तह करावा 
लागला. 

 
स्ट्व्हसेरेइ आपल्या राजास चलचहलेल्या पत्रात म्हितो की, ‘इंग्रजानी तहात कोलदाडंा र्ालण्यािा 

प ष्ट्कळ प्रयत्न केला. आचि आम्ही आपला सल्ला मानीत नाही असे पाहून तह आपिास फायदेशीर व्हावा 
म्हिूनही य क्त्या लढचवल्या. त्यािंा असा दावा होता की, आंग्ऱ्याकडून आपली फार हानी झाली. ती भरून 
चनर्ाली पाचहजे. परंत  मी त्याना बधलो नाही.’ 

 
पोत सगीज आचि मराठे याचं्यामध्ये तह होऊन उभयबाजंूिा व्यापार ख ला झाला खरा, परंत  दोर्ािंी 

चित्तश चद्ध न झाल्याने अढी कायम राचहली. 
 
छत्रपती शाहू महाराज गादीवर आले, तेव्हा त्यानी स्ट्व्हसेरेइला कळचवले होते की त्याने नजरािा 

देऊन एक पोत सगीज वकील आपल्या दरबारात पाठवावा. खरे तर ही मागिी नवीन नसून ज नीि होती. 
छत्रपती संभाजी महाराजानीही पोत सगीजाकंडे ही मागिी केली होती. व त्यानी १६८४ साली जे चशष्टमंडळ 
तहािी बोलिी करण्यासाठी रायगडाला पाठचवले होते त्याने नजरािा नेला नव्हता म्हिून त्याला मार्ारा 
पाठचवले होते. शाहू महाराजानी तीि मागिी आता केली तेव्हा स्ट्व्हसेरेइ म्हिू लागला की, शाहू महाराज हे 
मोगल बादशहािे माडंचलक असल्याने पोत सगालसारख्या स्वतंत्र आचि सावसभौम राष्ट्राने त्याचं्या दरबारात 
नजरािा देऊन वकील पाठचविे म्हिजे आपली प्रचतष्ठा कमी करून रे्ण्यासारखे आहे. हे जेव्हा छत्रपती 



           

शाहू महाराजाचं्या कानी गेले तेव्हा ते पोत सगीजावंर संतप्त झाले. त्याति पोत सगीज चमशनरी प्रहदूिे सक्तीने 
धमांतर करतात अशीही कागाळी त्याचं्याकडे गेली त्याबद्दल पोत सगीजानंा धडा चशकचवण्यासाठी सरदार 
चपलाजी जाधव व सरदार दावलजी सोमवशंी या दोर्ाना ठािे चजल्ह्यातील पोत सगीज ठाण्यावर हल्ल े
करण्यािा त्यानी ह कूम केला. 

 
परंत  सरदार चपलाजी जाधव यानी पोत सगीज प्रदेशावर अिानकपिे हल्ला केला नाही. आपिास 

वसईवर स्वारी करण्यािा ह कूम आपले स्वामी छत्रपती शाहू महाराज याचं्याकडून झाल्यािे त्यानी 
वसईच्या गव्हनसरला कळचवले. त्याने त्या पत्रािे उत्तर सरदार चपलाजी जाधव याना चद. २० नवबंर १७२३ 
रोजी पाठचवले. त्यात तो म्हितो : 

 
‘आपले वद्य ित दसशीला पाठचवलेले पत्र माझ्या अवलोकनात आले. माझ्या स्वामीिा म ल ख जाळून 

बेचिराख करण्यासाठी म्हिनू आपि आला आहात हे कळले. आपि माझ्या स्वामीच्या म ल खावर हक्क 
सागंता. ह्या बाबतीत मी आपिास कळव ूइस्ट्च्छतो की, हा म ल ख माझ्या स्वामीिा असल्याने त्यािे रक्षि 
करिे हे माझे कतसव्य आहे. मला राहून राहून एका गोष्टीिे आियस वाटते ते हे की, आपले स्वामी शाहू राजे 
याचं्याशी आमिे मतै्रीिे संबधं असता त्यानी त म्हाला आमच्या प्रदेशावर स्वारी करण्यासाठी कसे पाठचवले. 
माझी अशी समजूत आहे की, शाहू राजे यानंी त म्हाला आमच्या प्रदेशात र् सण्यासाठी पाठचवलेले नाही. 
माझी आपिाला चवनंती आहे की, आपि आमच्या प्रदेशात सैन्य र् सवनू क िब्यािें जीवन उद वस्त करू 
नये.’ 

 
चद. २८ नवबंर १७२३ रोजी सरदार चपलाजी जाधव यानी वसईच्या गव्हनसरच्या वरील पत्रास उत्तर 

पाठवनू त्याला कळचवले की, ‘माझे स्वामी छत्रपती शाहू महाराज यानी मला वसईवर स्वारी करण्यासाठी 
पाठचवले आहे. तरीही मी संयम करतो. त म्ही त मिा एकदा दूत वाटार्ाटी करण्यासाठी आमच्याकडे 
पाठवावा.’ 

 
सरदार चपलाजी जाधव हे ज्येष्ठ आचि अन भवी सरदार असल्याने त्यानी वसई प्रातंावर एकदम 

हल्ला केला नाही. छत्रपती शाहू महाराज याचं्या मागण्या पोत सगीजानी मान्य केल्यास वसईवर हल्ला न करता 
ते परत जािार होते व म्हिनू त्यानी वाटार्ाटीसाठी एकादा दूत पाठचवण्यािी सूिना वसईच्या गव्हनसरला 
केली होती. परंत  ती सूिना त्याने लक्षात रे्तली नसल्याने सरदार चपलाजी जाधव याना वसईवर स्वारी 
करिे भाग पडले. त्याचं्यानंतर सरदार दावलजी सोमवशंी याचं्याही फौजा पोत सगीजाचं्या अमलाखालच्या 
प्रदेशात र् सल्या. 

 
वसई प्रातंात पोत सगीज सैन्य फार थोडे होते. मराठ्ाचं्या र्ोडदळासमोर त्यािा चनभाव न 

लागल्याने पोत सगीज लष्ट्कराचधकाऱ्यानी नरमाईिे धोरि पत्करले. ते तह करण्यास राजी आहेत असे 
चदसताि सरदार चपलाजी जाधव व दावलजी सोमवशंी या दोर्ानी तहािा प ढील प्रस्ताव माडंला : 

 
१. पोत सगीजानी आपला एक दूत महाराजा छत्रपती व श्रीमंत बाजीराव प्रधान याना भेटण्यासाठी 

त्याचं्याकडे पाठवावा. तो छत्रपतीच्या दरबारातून परत येईस्तोवर आम्ही आपल्या प्रदेशात आक्मि 
करिार नाही. 

 



           

२. आमच्या सरकारिे सामान चभवडंी आचि कल्यािहून पोत सगीज प्रदेशातून जाईल त्याला 
पोत सगीजानी अडथळा आिू नये व त्यावर कोिताि हक्क शाबीद करू नये. 

 
३. आपल्या प्रदेशात चशरून आमच्या सैन्याने जी मािसे कैद केली आहेत व तोफा काबीज केल्या 

आहेत त्या म क्त केल्या जातील. 
 
४. कल्याि व चभवडंी बंदरातंील जी जहाजे वसई व म बंई बंदरात व्यापारासाठी जातील त्याचं्या 

वाहत कीच्या मागात अडथळा आिू नये. 
 
५. चभवडंी आचि कल्याि येथील जी मािसे पोत सगीज प्रदेशात जातील त्याना वठेचबगारीला धरू 

नये. 
 
६. उभय राज्यातील चनग्रो ग लाम परस्पराचं्या प्रदेशात पळून गेल्यास त्याना एकमेकाचं्या राज्यात 

परत पाठवाव.े 
 
७. आमिा जो माल म ंबईला जाईल आचि चतकडून येईल त्याला अडथळा करू नये व त्यावर कर 

आकारू नये. 
 
वरील कलमे पोत सगीजानी साताऱ्यास पाठवनू ती छत्रपती महाराजाकंडून मजूंर करून आिावी. 

तोपयंत त्याचं्या प्रदेशाला उपद्रव केला जािार नाही. 
 
वरील कलमे पोत सगीजाना १० जानेवारी १७२४ रोजी सादर करण्यात आली. गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने 

वरील कलमे राज्य सल्लागार मंडळाच्या चद. १८ मािस १७२४ रोजी भरलेल्या बैठकीसमोर मत 
अजमाविीसाठी ठेवली. त्यानी प ढील दृचष्टकोि व्यक्त केला : 

 
‘पोत सगीज वकील एका माडंचलक राजाकडे जाता कामा नये. तसे झाले तर पोत सगीज प्रहद स्थानला 

एका माडंचलक राजािे माडंचलकत्व पत्कराव ेलागेल. शाहू राजे याचं्या सरदारािंा हेत  देखील हाि आहे. 
म्हिजे आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाने त्याचं्या अचंकत राहाण्यािे. द सरी गोष्ट आम्ही जर हे माडंचलकत्व 
पत्करले तर मोगल बादशहाशी आम्ही बेइमान ठरू.’ 

 
राज्य सल्लागार मंडळाने रे्तलेल्या वरील ठरावाम ळे पोत सगीज आचि मराठे याचं्यामधील य द्ध अटळ 

झाले. 
  



           

१३. वसईचा पाडाव 
 
गोव्यािे राज्य सल्लागार मंडळ एकीकडे स्ट्व्हसेरेइला छत्रपती शाहू महाराज याचं्याकडे नजरािा 

देऊन वकील पाठव ूनये म्हिून सल्ला देत होते, तर द सरीकडे बाजीराव पेशव ेयाचं्याकडे स्ट्व्हसेरेइ तहािा 
संदभस लावीत होता. त्यावळेी बाजीरावािा तळ औरंगाबादेस होता. स्ट्व्हसेरेइने पाठचवलेल्या पत्रास 
बाजीरावाने चद. ४ नवबंर १७२४ रोजी  प ढील उत्तर धाडले : 

 
‘आम्ही इकडे ईश कृपेने स खरुप आहो. आपिाकडून स वाता ऐकण्यािी इच्छा करतो. आपि 

साबाजी परब  आचि पीर महमद या दोर्ाबंरोबर पाठचवलेले पत्र चमळाले. वािून आनंद झाला. अशाि 
रीतीने वरिेवर पते्र पाठवावी. आपि पत्रामध्ये चतकडील प्रदेशात शातंता प्रस्थाचपत करिे व परस्परामंध्ये 
सलोखा साधने या दोन गोष्टींवर भर चदला आहे. मी आपिाला आर्श्ासन देतो की, या बाबतीत आमच्यात 
आचि आपिात मतभेद नाही. 

 
‘नबाब चनजाम उल्म ल्क याचं्या मदतीने आम्ही अमानत खानािा पराभव करून औरंगाबादेस 

आलो. इकडून आम्ही महाराजाचं्या दशसनासाठी साताऱ्यास जािार आहो. चतकडे आपि आपला वकील 
नजरािा देऊन पाठवावा. मी दरबारात असता आपल्या वचकलािें साताऱ्यास आगमन झाले, तर दावलजी 
सोमवशंी, रुस्त मराव समशरे बहाद र, सरदार चपलाजी जाधव व रामिदं्रपंत या चतर्ाशंी आपला जो तह 
झाला आहे, त्याला मंज री देण्यािी चवनंती मी महाराजाना करीन. चतकडच्या प्रदेशात शातंता प्रस्थाचपत 
व्हावी म्हिून मी शक्य ते करीन. तोपयंत आपि आपला वकील नजरािा देऊन साताऱ्यास ताबडतोब 
पाठवा.’ 

 
गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ आचि त्यािे सल्लागार मंडळ छत्रपती शाहू महाराज याचं्याकडे नजरािा देवनू 

वकील पाठचवण्यास तयार नव्हते, हे स्ट्व्हसेरेइने चद. १३ चडसेंबर १७२४ रोजी आपल्या राजास पाठचवलेल्या 
पत्रावरून चसद्ध होते. सदहूस पत्रात तो म्हितो : 

 
‘मराठा सरदारानी उत्तरेकडून वसईमध्ये व दचक्षिेकडून गोव्यामध्ये सैन्य र् सचवण्यािी तयारी 

केली आहे. परंत  या स्वारीला तोंड देण्यािी आमिी तयारी नाही. उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापतीने 
मराठ्ाशंी हंगामी तह केला होता. तो कायम करून रे्ण्यासाठी आम्ही शाहू राजे याचं्याकडे नजरािा 
देऊन वकील पाठवावा अशी मागिी आमच्याकडे मराठा सरदारानी केली होती. परंत  ती मान्य करिे 
आमच्या दृष्टीने लाचं्छनास्पद असल्याने वकील पाठचवण्यात आला नाही.’ 

 
पोत सगीजाचं्या मनात छत्रपती शाहू महाराजाकंडे नजरािा देऊन वकील पाठवायिा नाही, त्यािें हे 

धोरि काळकाढूपिािे आहे हे मराठ्ाचं्या ध्यानी आल्यावािून राचहले नाही. म्हिून त्यानी ठरलेल्या 
योजनेप्रमािे ठािे चजल्ह्याप्रमािे गोव्याकडेही सैन्य धाडले. ती बातमी गोव्याच्या हंगामी गव्हनसरला 
साष्टीच्या सेनापतीकडून कळताि त्याने त्याला चद. १७ चडसेंबर १७२४ रोजी पत्र धाडून प ढील सूिना 
केल्या : 

 
‘क कळळी आचि मडगाव येथील बालेचकल्ले आचि रासईिा चकल्ला लढचवण्यािी तयारी करावी. 

परंत  सैन्य थोडे असल्याने उर्ड्या मदैानात लढाई देण्यािे टाळाव.े 



           

‘मडगावला ज्या दोन लष्ट्करी त कड्या आहेत, ज्या ज्या चठकािी सैन्यािी आवश्यकता असेल 
चतकडे पाठवाव्या. 

 
‘सोंधेच्या राजाच्या सहाय्याने मराठ्ानंा तोंड देण्यािी आपली योजना व्यवहायस वाटत नाही. 

एकतर सोंधेच्या राजािे सैन्य थोडे आहे, आचि द सरी गोष्ट म्हिजे त्यािा दजाही िागंला नाही. 
 
‘ििसमधील िादंीच्या वस्त  आचि नागचरकाचं्या मौल्यवान वस्तू गोळा करून त्या स रचक्षत चठकािी 

ठेवल्या असतीलि. सीमेवरील खेड्यात एकही ढोर ठेव ूनये.’ 
 
पोत सगीजानंी छत्रपती शाहू महाराज याचं्याकडे वकील आचि नजरािा पाठचवण्यािे कबूल करून 

सरदार चपलाजी जाधव, सरदार दावलजी सोमवशंी व रामिंद्रपंत िासकर या चतर्ाशंी जो हंगामी तह 
केला होता तो पोत सगीजानी छत्रपती शाहू महाराज याचं्याकडून मंज र करून आिावा म्हिून त्याचं्यावर 
दडपि आिण्यासाठी मराठी सरदारानी वसईच्या आचि गोव्याच्या सीमेवर सैन्याच्या हालिाली स रू 
केल्या. गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला पते्र पाठवनू त्याला साताऱ्यास वकील पाठचवण्यासही त्यानी प्रवृत्त केले. 
परंत  स्ट्व्हसेरेइने मराठ्ाना दाद चदली नाही. त्याने आपल्या हाताशी असलेल्या अप ऱ्या सैन्यासह आचि 
मयाचदत लष्ट्करी सामग्रीसह मराठ्ानंा तोंड देण्यािी तयारी स रू केली. 

 
इ. स. १७३० च्या नवबंर मचहन्यात स्ट्व्हसेरेइने मोगल दरबारातील पोत सगीज वचकलास पत्र पाठवनू 

मराठ्ाचवरुद्ध मोगलािंी मदत चमळचवण्याबाबत प्रयत्न करण्यािी सूिना केली. पोत सगीज वचकलाने तो 
प्रयत्न केला की काय तत्संबधंीिी माचहती उपलब्ध नसली, तरी मोगलाकंडून पोत सगीजाना मराठ्ाचंवरुद्ध 
मदत चमळाली नाही हे खरे. त्या दरम्यान मराठे आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये वसई प्रातंात िकमकी झडत 
होत्या. मराठ्ानी पोत सगीजािंा काही म ल ख काबीज केला होता. तरीही स्ट्व्हसेरेइ छत्रपती शाहू महाराज 
याचं्याकडे वकील पाठचवण्यास तयार नव्हता. 

 
चद. २४ मे १७३१ रोजी सरदार चपलाजी जाधव यानी पोत सगीजािंी ‘काबं’ या नावािी तटबंदी हल्ला 

करून रे्तली. या तटबंदीतील पोत सगीज सैन्यािे नैचतक धैयस खिल्याने वसईच्या गव्हनसरने मराठ्ाशंी 
चफरून तहािा संदभस लावला. 

 
चद. २० ऑगष्ट १७३१ रोजी स्ट्व्हसेरेइने वसईच्या गव्हनसरला कळचवले की, तहािी कलमे आपिाला 

पसंत आहेत. पोत सगीज तह करण्यात तयार असल्यािे कळताि मराठा सरदारानी िढाई थाबंचवली, परंत  
तहाच्या वाटार्ाटीिा र्ोळ र्ालून काळकाढूपिा करण्यािी पोत सगीजािंी ज नी क्लृस्ट्प्त मराठा सरदाराचं्या 
ध्यानी आली नाही. या क्लृप्तीिा अवलंब त्यानी अनेकदा केला होता आचि प्रत्येक वळेी मराठे फशी पडले 
होते. तहािे आचमर्ष दाखवनू वळे काढायिा आचि त्यािा उपयोग य द्धािी तयारी करण्यासाठी करायिा हे 
ते ज ने तंत्र होते. 

 
तह लाबंिीवर पडताि मराठ्ानी पोत सगीज ठाण्यावर प नः हल्ले िढचवण्यास प्रारंभ केला. 

स्ट्व्हसेरेइिे मनोधयस खिले. त्याने चनराशचे्या भरात चद. १० जानेवारी १७३२ रोजी पोत सगालच्या राजास 
चलचहले : 

 



           

‘...दैवी कृपेचवना मराठ्ाचं्या हल्ल्याना आम्ही यशस्वीपिे तोंड देऊ शकत नाही. मराठे इतके 
बलाढ्य आहेत की मोगल सैन्य देखील त्याचं्यासमोर पळ काढते. ते आमच्याशी तह करण्यास तयार 
आहेत. परंत  त्याच्या अटी प ढीलप्रमािे आहेत : 

 
‘आमच्या अमलाखालच्या प्रदेशात आम्ही त्याना मंचदरे बाधंावयास परवानगी चदली पाचहजे. 
 
‘राजा िौचतया आचि कोळी राजा यानंा आम्ही कर भरतो तसा कर आम्ही त्याना भरला पाचहजे. 
 
‘परंत  ह्या अटी आम्हाला मान्य नाहीत.’ 
 
शवेटी पोत सगीजािें ज ने दोस्त इंग्रज त्याचं्या मदतीला आले. म ंबईिा गव्हनसर सर रॉबटस कोइव्हन 

याने पोत सगीज आचि मराठे या दोर्ामंध्ये तह र्डवनू आिण्यासाठी मध्यस्थीिी इच्छा दशसचवली. ती दोन्ही 
पक्षाना मान्य झाली. हा तह एकूि सोळा कलमािा असून त्यािा आराखडा फोटस, म ंबई येथे चद. १० 
जानेवारी १७३२ या चदवशी तयार करण्यात आला. मराठ्ाचं्या वतीने त्याच्यावर चशवरामपंत व रायाजी 
नाईक या दोर्ानी तर पोत सगीजािें वतीने वसईच्या दोर्ा लष्ट्करी अचधकाऱ्यानी व इंग्रजाचं्या वतीने म ंबईिा 
गव्हनसर सर रॉबटस कोइव्हन यानी सह्या केल्या. 

 
उपय सक्त तहातील कलमे मराठ्ाचं्या दृष्टीने फायद्यािी नव्हती. मोगल व मराठे याचं्यामध्ये य द्ध 

पेटले होते. त्याम ळे दोन अथवा तीन आर्ाड्यावंर य द्ध िालू ठेविे कठीि झाल्याने मराठ्ानंा हा तह 
करावा लागला. 

 
बाजीरावाच्या मनात वरील तहािा भगं करून पोत सगीजाशंी य द्ध स रू करायिे होते. तदन सार इ. 

स. १७३३ च्या मािस मचहन्यात साष्टीवर हल्ला करण्यािा बेत म क्र झाला होता. परंत  त्यािवळेी छत्रपती 
शाहू महाराज यानी बाजीरावास प्रजचजऱ्याच्या चसद्दीिे पाचरपत्य करावयास साचंगतले. 

 
मराठे आचि चसद्दी याचं्यामधले य द्ध इ. स. १७३६ च्या एचप्रलपयंत िालू राचहले. मराठे चसद्दीला 

नामोहरम करू शकले नाहीत. त्यािे प्रम ख कारि म्हिजे पोत सगीज आचि इंग्रज याचं्याकडून चसद्दीस 
होिारी मदत. स्ट्व्हसेरेइ कौंट द सादंोचमल हा चद. २५ जानेवारी १७३५ रोजी पोत सगालच्या राजास 
चलचहलेल्या पत्रात चसद्दी आचि मराठे याचं्यामधील य द्धािा उल्लखे करून म्हितो : 

 
‘मी या य द्धात वरकरिी तटस्थता स्वीकारली होती. पि आतून चसद्दीस मदत करीत होतो. कारि, 

मराठ्ासंारखा बलाढ्य शजेारी इकडच्या बंदरािंा धनी झालेला मला नको होता. मराठ्ापंासून आमच्या 
चहतसबंंधाना धोका पोहोिण्यािी भीती होती.’ 

 
चसद्दीसारख्या छोट्या शत्रलूा इंग्रज आचि पोत सगीज यानी मदत केल्याने त्यािा आपि पराभव करू 

शकलो नाही हे शल्य मराठ्ाचं्या मनात सलत राचहले. आचि त्यातूनि चफरून पोत सगीज आचि मराठे 
याचं्यामधील य द्ध पेटले. 

 



           

पोत सगीजानी आपल्या अचंकत असलेल्या ठािे चजल्ह्यातील प्रदेशात प्रहदूिा छळ करून त्यािंी 
मोठ्ा प्रमािात बाटाबाटी स रू केल्याने मराठ्ानी वसईिी मोचहम स रू केली, असे मराठी साधनावरून 
वाटते. वसईच्या मोचहमेिे ते एक सबळ कारि होते, हे जरी खरे असले तरी, चसद्दीसारख्या सामान्य शत्रलूा 
पोत सगीजाकंडून मदत झाल्याने तो आपिावर क रर्ोडी करतो, असे वाटल्याने पोत सगीजाना ठेिण्यासाठी 
म्हिून छत्रपती शाहू महाराज आचि त्यािें पेशव े बाजीराव यानी तडकाफडकी वसईवर हल्ला करण्यािा 
चनिसय रे्तला. 

 
चद. ६ एचप्रल १७३७ रोजी मराठ्ानंी कळव्यानजीकच्या ‘सा ंजेरोचनम ’ नावाच्या जलद गावर हल्ला 

करून ठाण्यात प्रवशे केला. चद. ७ एचप्रलला मराठ्ािें सैन्य साष्टी बेटात सवसत्र पसरले. पोत सगीजाचं्या 
ताब्यात आता बादें्र, वसोवा, उरि बेट आचि वसईिा चकल्ला एवढीि काय ती ठािी उरली. 

 
मराठ्ानी साष्टी बेट रे्ताि पोत सगीजानी म ंबईकर इंग्रजाना मदतीिे आवाहन केले. स्ट्व्हसेरेइ कौंट 

द सादंोचमल याने चद. १२ एचप्रल १७३७ या चदवशी म ंबईच्या गव्हनसरला चलचहले : 
 
‘माझी अशी धारिा आहे की, मराठ्ािंा शजेार म ंबई बेटाला िागंला नाही. त्याम ळे साष्टी बेटािे 

रक्षि करण्यासाठी आपि आम्हाला मदत कराल अशी आशा आहे. माझी आपिाला चवनंती आहे की, 
आमच्या उत्तरेकडील प्रातंाच्या सेनापतीशी सल्लामसलत करून आवश्यक ती उपाय योजना करावी. चनदान 
साष्टी बेटातील बंदरािे जरी त म्ही रक्षि केले तरी मोठे काम होईल. कारि ही बदंरे जर त मच्या हाती 
राचहली तर, आम्हाला चतकडे सैन्य आचि रसद धाडून शत्रूला ह सकून लाविे शक्य होईल.’ 

 
जेस ईट पाद्र्ानी ठािे चजल्ह्यातील पोत सगीज अमलाखालच्या प्रदेशात स रू केलेली धमांतरािी 

मोहीम हे वसईच्या मोचहमेिे एक प्रम ख कारि होते हे वर आलेि आहे. यासंबधंी स्ट्व्हसेरेइ कौंट द 
सादंोचमल हा चद. १९ एचप्रल १७३७ रोजी इचंिचझशनच्या कायसकारी मंडळास चलचहतो : 

 
‘साष्टी बेटािे गव्हनसर ज्य आंव द सौज फेरराज याचं्याकडून मला आलेल्या पत्रािी नक्कल मी 

त मच्याकडे धाडत आहे. ते म्हितात की, साष्टी रे्ण्यासाठी तेथील प्रहदूनी मराठ्ाना सवसतोपरी मदत 
केली. हे बेट मराठ्ाचं्या हातिे जाऊ नये अशी त्यािंी इच्छा आहे. ज्य आंव द सौज फेरराज याचं्या 
पत्रावरून ‘सातं  ओचफचसय ’ (इंचिचझशन) च्या ध्यानी येईलि की चतच्याकडून प्रहदूिा जो छळ झाला ते 
प्रहदूच्या बंडािे प्रम ख कारि होते. या गोष्टीिा ‘सातं  ओचफचसय ’ ने गंभीरपिे चविार केला पाचहजे. मला 
आशा वाटते की, सातं  ओचफचसय ने प्रहदूवरील चनबधं उठचवले तर ते साष्टी बेट परत रे्ण्यास आम्हाला मदत 
केल्यावािनू राहािार नाहीत. मला असेही कळले आहे की, आमच्या उत्तरेकडील प्रातंातील सगळेि प्रहदू 
सातं  ओचफचसय वर खवळले आहेत. मला असे वाटते की, उर्डपिे जरी नसले तरी बंद र्रामंध्ये प्रहदूना 
त्यािें धार्दमक चवधी पार पाडण्यास परवानगी असावी. तसेि त्याचं्या हातून त्याचं्यावरील चनबधंािा भगं 
झाला तर त्या ग न्ह्यािा चनवाडा सातं  ओचफचसय ने न करता ते ग न्हे सरकारी न्यायालयाना सादर कराव.े 

 
‘माझ्या पत्रािा चविार सातं  ओचफचसय  दूरदृष्टीने करील अशी आशा बाळगतो.’ 
 
स्ट्व्हसेरेइिे वरील पत्र इचंिचझशनच्या काळयाक ट्ट इचतहासावर चवदारक प्रकाश टाकते. परंत  त्या 

पत्रािा त्याने चविार केला नाही. 



           

त्या दरम्यान ठािे चजल्ह्यातील मराठ्ाचं्या स्वारीला कसे तोंड देता येईल त्यािी प्रिता पोत सगीज 
अचधकाऱ्याना पडली होती. ते म ंबईच्या इंग्रजानंा मदत करण्याबद्दल वरिेवर पते्र चलहीत होतेि; परंत  
प्रजचजऱ्यािा चसद्दी, पाँचदिेरीिे िें ि, आचि कनाटकिा राजा याचं्याकडेही त्यानी मदतीिी यािना केली 
होती. 

 
चद. २५ मे १७३७ रोजी गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने पाँचदिेरीच्या गव्हनसरला प ढील आशयािे पत्र 

पाठचवले. 
 
‘मराठ्ानी वसईवर दगलबाजीने हल्ला केल्याने मला आपिाला मदतीिी यािना करून प्रस्त तिे 

पत्र पाठवाव ेलागत आहे. ह्या कठीि प्रसंगी आपि आम्हाला मदत करण्यात मागे राहािार नाही अशी मी 
आशा करतो. माझे स्वामी पोत सगालिे राजे याना आपले आभार मानण्यासाठी पत्र पाठवीत आहे.’ 
 

स्ट्व्हसेरेइने पाँचदिेरीच्या व माहेच्या राज्य सल्लागार मंडळाना उदे्दशूनही केचवलवािी पते्र पाठचवली. 
 
वसईिे य द्ध लाबंत िालल्याने पोत सगीजाना आर्दथक तंगी येिे क्मप्राप्ति होते. य द्धािा खिस 

भागचवण्यासाठी त्याना गोव्यातील ‘ििेस’च्या मालकीच्या िादंीच्या आचि इतर मौल्यवान वस्तू चवक्ीस 
काढाव्या लागल्या. 

 
त्या दरम्यान तह र्डवनू आिण्यासाठी इतर गोटाशंी सपंकस  साधण्यािे पोत सगीजािें प्रयत्न िालूि 

होते. स्ट्व्हसेरेइने चद. ६ चडसेंबर १७३७ रोजी उत्तरेकडील प्रदेशाच्या गव्हनसरला चलचहले की, बाजीराव पेशव े
यािें चमत्र जयपूरिे महाराज सवाई जयप्रसग याना तह र्डवनू आिण्याबद्दल चवनंती पत्र पाठचवण्यात येत 
आहे. हे पत्र त्याने एका बह मोल नजराण्यासह महाराजा सवाई जयप्रसग याना पाठचवले. परंत  त्यानंी 
मध्यस्थी केली की काय तत्सबंंधीिी माचहती उपलब्ध नाही. 

 
चद. १ मे १७३७ रोजी गोव्यािा म ख्य सचिव प्रबदनूर अथवा कनाटकाच्या राजाच्या दरबारातील 

पोत सगीज वकील पेद्र द आचगयार यास चलचहतो : 
 
‘...आपिास कळलेि असेल की, मराठ्ानी उत्तरेकडील प्रातंावर स्वारी करून साष्टी बेट रे्तले. 

चद. ६ एचप्रल रोजी त्यानी ठाण्यात प्रवशे करून तेथे न कताि बाधंण्यात येत असलेला आमिा चकल्ला 
रे्तला. द सऱ्या चदवशी लगेि त्यानी वसईच्या कसब्यात प्रवशे केला व वसईला वढेा र्ालून त्यावर तोफािंा 
भडीमार स रू केला. शत्रूिा उत्साह इतका दाडंगा आहे की, सबंंध प्रातं काबीज करण्यािी त्यािी 
महत्त्वाकाकं्षा आहे. अशा पचरस्ट्स्थतीत त्याचं्याशी लढण्याकचरता चमळेल ते सैन्य जमचविे आम्हाला भाग 
असल्याने आमच्या शजेारी देशाशी आम्हाला फटकून वागून िालत नाही. आम्हाला त्याचं्याशी कोित्याही 
पचरस्ट्स्थतीत मतै्रीिे संबधं ठेवले पाचहजेत. चवशरेे्षकरून कनाटकाच्या राजाशी तर आमिे संबधं तािले जािे 
आमच्या दृष्टीने धोक्यािे आहे. कारि, अन्नधान्याच्या बाबतीत आम्ही कनाटकावर औलंबून आहोत. 
चतकडून आयात केलेले धान्य आम्हाला उत्तरेकडील प्रातंात पाठवाव ेलागते. म्हिनू आपिाला आमिा 
सल्ला आहे की, कनाटकाच्या राजाचवर्षयी आपल्या मनात चकतीही प्रचतकूल ग्रह असला तरी तो उर्ड न 
करता वरकरिी त्याच्याशी मतै्रीने वागण्यािा बहािा करावा. कारि, त्या लोकाचं्या मदतीिी आम्हाला 
सापं्रत चनतातं आवश्यकता आहे. त्याचं्याचवर्षयी अचवर्श्ास प्रकट न करण्यािी दक्षता घ्यावी. 



           

‘नामदार स्ट्व्हसेरेइ यानी आपिाला सूिना करावयास साचंगतले आहे की, चतकडच्या भागात 
आपला ज्या ज्या चठकािी पचरिय आहे त्या त्या चठकािी मािसे गोळा करण्यािा प्रयत्न करावा. जे लोक 
सैन्यात भरती होण्यास तयार असतील त्यािंी नाव ेआचि त्याचं्या चवर्षयींिी इतर माचहती इकडे पाठवावी. 
त्यािप्रमािे ती मािसे इकडे येण्यासाठी क ठल्या बंदरात गोळा होतील तेही कळवाव.े 

 
‘नामदार स्ट्व्हसेरेइ यानी आपिाला धान्यही खरेदी करण्याबद्दल कळचवले आहे. 
 
ता. क. पत्रािे उत्तर साकेंचतक भारे्षत कराव.े’ 
 
वसईच्या मोचहमेत मराठ्ािें स मारे पंिवीस हजार सैन्य ग तंले असल्यािा पोत सगीजािंा अंदाज 

होता. ह्या अफाट सैन्यासमोर आपला चनभाव लागिे कठीि आहे, अशी अटकळ जरी पोत सगीज लष्ट्करी 
अचधकाऱ्यानी केली असली तरी पावसाळा स रू होताि मराठ्ाचं्या हालिाली थंडावतील व आपिाला 
प्रचतकारािी तयारी करण्यास उसंत चमळेल, असे त्याना वाटले होते. परंत  त्यािंा होरा सपशले ि कला. 
पोत सगीजानंा प्रचतकारािी तयारी करण्यास उसतं चमळू न देण्यािा जिू मराठ्ानी िंगि बाधंला होता. 
आचि या धोरिान सार पावसाळा स रू होण्याच्या स मारास चद. ९ जून १७३७ या चदवशी मराठ्ानी वसईच्या 
चकल्ल्यावर हल्ला िढचवला. त्यात िार हजार सैचनकानी भाग रे्तला होता. चकल्ल्यातील चशबंदी जागरूक 
असल्याने चतने हा हल्ला परतवनू लागला. या हल्ल्यात मराठ्ािें बरेि सैचनक कामास आले. 

 
द सरा हल्ला पचहल्या हल्ल्यानंतर तीन मचहन्यानंी चद. १५ सप्टेंबर १७३७ या चदवशी झाला. त्यात 

आठ हजार सैचनकानी भाग रे्तला होता. हाही हल्ला आतून जबरदस्त मारा करून पोत सगीजानी परतवनू 
लावला. त्याचं्या अंदाजाप्रमािे मराठ्ािें दोन हजार सैचनक ठार आचि पािंश े जखमी झाले. मराठी 
कागदपत्रापं्रमािे या हल्ल्यात िारश ेपािश ेठार आचि िारश ेपािश ेजखमी झाले. 

 
वसईिा वढेा तब्बल दोन वर्ष ेदीड मचहना िालू राचहला. तो चकल्ला पडत नाही हे पाहून मराठ्ाचं्या 

फौजािंा सेनापती चिमाजी आप्पा फार हवालचदल झाला. ‘चकल्ला पडत नसल्यास आपले चशर तोफेने 
चकल्ल्यात उडवा’ असे चनराशिेे उद्गार त्याने मराठा सरदारासंमोर काढल्यािे सागंतात. 

 
वसईिा चकल्ला पडत नाही, हे पाहून प्रशदे, होळकर, पवार आचद मराठा सरदारही हट्टास पेटले व 

कोित्याही पचरस्ट्स्थतीत चकल्ला काबीज करण्यािा त्यानी चनधार केला. पि त्यािबरोबर पोत सगीजाना 
नामोहरम करण्यासाठी गोव्यात द सरी आर्ाडी उर्डण्यािा चनिसय बाजीरावाने रे्तला. या मोचहमेिे नेतृत्व 
बाजीराव आचि चिमाजी आप्पा यािें मेह िे इिलकरंजीकर व्यंकटराव र्ोरपडे याचं्याकडे देण्यात येऊन 
त्यािें सहाय्यक म्हिनू दादाजीराव भाव ेनवलग ंदकर यािंी नेमिकू करण्यात आली. 

 
गोव्याच्या मोचहमेसाठी नेमस्त करण्यात आलेल्या सैन्यात िार हजार र्ोडदळ, सहा हजार 

पायदळ आचि दोन हजार पेंढारी होते. पोत सगीजाचं्या मते या सैन्यात तीन हजार र्ोडेस्वार, सहा हजार 
पायदळ आचि दोन हजार चनःशस्त्र पेंढारी होते. आिखी एका पोत सगीज दस्तऐवजात या सैन्यात दोन हजार 
र्ोडेस्वार आचि िार हजार पायदळ होते असे म्हटले आहे. 

 



           

मराठा सैन्य गोव्यात ‘चदगी’ र्ाटातून चद. २३ जानेवारी १७३९ या चदवशी साष्टी प्रातंात उतरले. 
परंत  प्रत्यक्षात ही मोचहम दोन वर्षापूवी चनचित करण्यात आली होती, हे गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने चद. २३ 
चडसेंबर १७३७ रोजी साष्टी प्रातंाच्या सेनापतीस चलचहलेल्या पत्रावरून चसद्ध होते. या पत्रात स्ट्व्हसेरेइ 
म्हितो की, बाजीरावािे मेह िे व्यंकटराव र्ोरपडे हे मोठे सैन्य रे्ऊन कोल्हापूरहून इकडे चनर्ाले 
असल्यािे चकत्त र येथील संर्ािे पाद्री गोंसाल  प्रपत  यानी पत्र र्ालून कळचवले आहे. 

 
चद. २५ जानेवारी १७३७ रोजी मडगाव शहर मराठ्ाचं्या हाती पडले. तेथेि त्यानी आपल्या 

सैन्यािा म ख्य तळ केला. 
 
मडगाविी तटबंदी मराठ्ानी काबीज करताि क कळळी येथील ठाण्यािा देशी अचधकारी कॅप्टन 

त कू नाईक हा आपल्या सैन्यासह मराठ्ाना येऊन चमळाला. ह्यावरून गोव्यातील प्रहदू पोत सगीजाचं्या 
छळाने चकती सतं्रस्त झाले होते ते चसद्ध होते. मराठे फोंडे महालात चशरले तेव्हा तेथील प्रहदूनी त्याना 
सवसतोपरी मदत केली. द भाट येथील प्रहदू कोळयानी तर पोत सगीजािंी एक लढाऊ नौका पकडून ती 
मराठ्ाचं्या हवाली केली. 

 
फोंड्याच्या प्रहदूनी सहकायस केल्याने मराठ्ाना मदसनगडिा चकल्ला रे्िे शक्य झाले. सरदार 

व्यंकटराव र्ोरपडे यािंा चदवाि गोप्रवदा ठाकूर हा सोंधेच्या राजाच्या ताब्यात असलेल्या फोंड्याच्या 
चकल्ल्यावर पािंश ेर्ोडदळासह िालून गेला. चकल्लेदार नरप्रसगराव याने चवना प्रचतकार चकल्ला मराठ्ाचं्या 
हवाली केला. फोंड्याहून मराठ्ानी उसगावला जाऊन तेथील गढीही हस्तगत केली. 

 
ह्या र्टना चद. १ मािस १७३९ या चदवशी र्डल्या. थोड्याि चदवसानी व्यकंटराव र्ोरपडे यानी 

सोंधेच्या राजाच्या अमलाखाली असलेले स पे आचि सागें येथील चकल्लेही काबीज केले. 
 
वास्तचवक सोंधेिा राजा हा छत्रपतींिा माडंचलक; परंत  प ढे तो पोत सगीजाना सामील झाल्याने 

मराठ्ाना त्याला वठिीवर आिाव ेलागले. 
 
फोंडे अथवा अंत्र ज महाल मराठ्ानंी रे्ताि चतसवाडी अथवा गोवा बेटातील पोत सगीजािें धाब े

दिािले. कारि अंत्र ज महालािी सीमा गोवा बेटाला चभडत असल्याने त्या बेटावर स्वारी करिे मराठ्ानंा 
स लभ जािार होते. असे सागंतात की, गोव े शहर रे्तल्यावर तेथील इचंिचझशनच्या पाद्र्ाना आपल्या 
पालखीला ज ंपून त्यािंी गोवा शहरातून आपि प्रधड काढिार असल्यािे सरदार व्यकंटराव र्ोरपडे यानी 
जाहीर केले होते. ती बातमी गोवा शहरात पसरताि पाद्र्ािंी र्ाबरग ंडी उडाली. 

 
मराठ्ानंी साष्टी प्रातं रे्तला असला, तरी रायतूर आचि म रगाव येथील चकल्ले त्याना रे्ता आले 

नाहीत. पोत सगीजानी हे चकल्ले प्रािपिाने लढचवले. रायतूर, म रगाव, आग्वाद आचि रेइश माग श हे िार 
चकल्ले वगळता गोव्यािा इतर सवस टापू मराठ्ानी रे्तला. गोवा शहरातील नागचरकािंी तर पािावर धारि 
बसली. सगळीकडे पळापळ स रू झाली. साष्ट आचि बादेंश प्रातंातील झाडून सारे पोत सगीज लोक 
चतसवाडीला पळून गेले. इ. स. १६८३ साली संभाजीच्या स्वारीच्या वळेी जी र्बराट माजली तशी र्बराट 
यावळेीही माजली. परंत  त्यावळेी मोगल सैन्य आपल्या मदतीला धावनू येईल अशी आशा पोत सगीजाना 
वाटली होती. तशी आशा यावळेी करता येत नव्हती. यावळेी क िाकडूनि मदत येण्यािी शक्यता नव्हती. 



           

नाही म्हटल्यास एक डि आरमारी त कडी गोवा बंदरात आली होती. स्ट्व्हसेरेइने त्या आरमारी त कडीच्या 
कमाडंरपाशी मदतीिा संदभस लावला. पि त्याने सपशले नकार चदला. 

 
क ठूनही मदत येण्यािी आशा नसल्यािे पाहून गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कौंट द सादंोचमल याने सरदार 

व्यंकटराव र्ोरपडे याचं्याकडे तहािा संदभस लावला. चद. ८ मािस १७३९ या चदवशी त्याने तशा स्वरुपािे पत्र 
व्यंकटराव र्ोरपडे याना पाठचवले. तत्पूवी त्याने छत्रपती शाहू महाराजािें एक मंत्री नारोराम याचं्यामाफस त 
शाहू महाराजाकंडे तहािी यािना केली होती. परंत  शाहू महाराजानी स्वतःच्या अखत्यारीत पोत सगीजाशंी 
तह करण्यास नकार चदला. त्यानी स्ट्व्हसेरेइला बाजीरावाशी संपकस  साधावयास साचंगतले. 

 
शाहू महाराजाचं्या नकाराम ळे स्ट्व्हसेरेइिी चनराशा झाली असली, तरी त्याने चिकाटी सोडली नाही. 

त्याने गोव्याच्या स्वारीवर आलेले सरदार व्यकंटराव र्ोरपडे व दादाजी भाव े नरग ंदकर या दोर्ाशंी 
गोव्यातील काही प्रचतचष्ठत प्रहदू व्यापाऱ्याचं्या चवद्यमाने संधान ज ळचवले. या व्यापाऱ्यानी दादाजी भाव े
नरग ंदकर याना मोठी लािं देऊन तह करण्याबाबत व्यकंटराव र्ोरपडे यािें मन वळचवण्यािी त्याना गळ 
र्ातली. एकूि सत्तर हजार अश्रफी स्ट्व्हसेरेइने व्यंकटी कामत नावाच्या व्यापाऱ्याकरवी दादाजी भावसे देऊ 
केल्या. त्यापैकी व्यंकटी कामतने दादाजीस इसारा म्हिनू बारा हजार अश्रफी चदल्या. 

 
व्यंकटी कामत आचि भाव्यािंा चदवाि महादजी शिेवी या दोर्ािें आतून सूत होते. महादजी 

शिेवीिे गोव्यात काही नातेवाईक होते. त्यािें आचि पोत सगीज अचधकाऱ्यािें स्नेहािे संबधं असल्याने 
दादाजीला लािं देऊन तहास प्रवृत्त करिे त्याना शक्य झाले. या बनावाचवर्षयी प ढील हकीकत उपलब्ध 
आहे : 

 
‘आमशीिे व्यंकटी कामत यास पािारि करून त्याला मराठ्ाचं्या छाविीत धाडण्यात आले. 

तेथून बोलिी करून परत आल्यावर व्यंकटी कामतीने पोत सगीज अचधकाऱ्याना साचंगतले की, रायतूरच्या 
चकल्ल्यावर हल्ला करण्यात चदरंगाई करण्याबाबत मादू शिेवी माफस त आपि दादारावाशी करार केला आहे. 
या चदरंगाईिा फायदा रे्ऊन पोत सगीज अचधकाऱ्यानी रायतूरच्या चकल्ल्यात म बलक दारूगोळा आचि क मक 
पाठवावी. या चदरंगाईबाबत पोत सगीजानंी दादाजीस सत्तर हजार अश्रफी द्याव्यात व इसारा म्हिून अगोदर 
बारा हजार अश्रफी द्याव्या. त्यापकैी दोन हजार अश्रफी दादाजींिा कारभारी मादू शिेवीस चमळाव्या.’ 

 
दादाजी भावसे पोत सगीजाकंडून भरपूर लािं चमळाल्याने त्याने रायतूरच्या चकल्ल्यावर हल्ला 

करण्यास िालढकल केली. नंतर मराठा सरदाराचं्या डोळयास पािी लावण्यासाठी ल ट पूटूिा हल्ला केला. 
पि त्यात दम नव्हता. दादाजी भाव,े व्यंकटराव र्ोरपडे आचि पोत सगीज अचधकारी याचं्यामधील तहाच्या 
वाटार्ाटीिे एरंडािे ग ऱ्हाळ प ष्ट्कळ चदवस िालले. व्यकंटरावािंा चदवाि गोप्रवदपतं ठाकूर याने एक अट 
र्ातली की, पोत सगीजानी त्याचं्या अमलाखालच्या प्रहदूकडून शेंडी कर वसूल करू नये व त्याना त्यानी 
संपूिस धमसस्वातंत्र्य द्याव.े 

 
भाव्यािंा चदवाि महादजी शिेवी याने ‘इंचिचझशनच्या अचधकाऱ्यानी प्रहदूच्या वाटेस जाऊ नये’ 

अशी शतस र्ातली. परंत  त्या दोन्हीही अटी पोत सगीजानी मान्य केल्या नाहीत. त्यानी सबब साचंगतली की हा 
प्रश्न धार्दमक असल्याने त्यातं ढवळाढवळ करण्यािा आपिास अचधकार नाही. व्यंकटराव र्ोरपडे आचि 



           

दादाजी भाव ेया दोर्ानी पोत सगीजाकंडून लािं रे्तल्याने ते त्यािें प्रमधे बनले होते. त्या दोर्ानी तहाच्या 
करारावर चद. २ मे १७३९ या चदवशी म काट्याने सह्या केल्या. 

 
लक्षात रे्ण्यासारखी गोष्ट ही की ह्या लाचं्छनास्पद करारावर छत्रपती शाहू महाराज यानी 

चशक्कामोतसब केले नाही. 
 
पोत सगीजानी य द्धन कसानी म्हिून मराठ्ाना सात लक्ष रुपये द्याव े अशी अट तहाच्या कलमात 

होती. ह्या रकमेपैकी एक लक्ष रुपये आपिा स्वतःला चमळण्यािी व्यवस्था दादाजीने अगोदरि करून 
ठेवली होती. 

 
मराठ्ाशंी तह करण्यासाठी पोत सगीजाना मोठा भ दंड भरावा लागला. परंत  हा पैसा त्यानी आपल्या 

अंचकत असलेल्या प्रहदू व्यापाऱ्यावंर कर लादून बऱ्याि मोठ्ा प्रमािात वसूल केला. 
 
इकडे गोव्यात मराठे सरदार आचि पोत सगीज अचधकारी तहाच्या वाटार्ाटी करण्यात ग ंतले होते. 

तर वसईमध्ये मराठे आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये र्नर्ोर लढाई स रू होती. वसईच्या चकल्ल्यास वढेा र्ालून 
दोन वर्ष ेझाली तरी तो काबीज करिे चिमाजी आप्पास शक्य झाले नव्हते. अखेर मोठ्ा प्रमािात क मक 
आचि दारूगोळा आिनू मराठ्ानी चकल्ल्याच्या तटावंर तोफािंा अहोरात्र मारा करून त्यािंी िाळि करून 
टाकली. 

 
चद. १५ एचप्रल १७३९ च्या रात्री वसईच्या चशबंदीिा सेनापती मार्दतन्यूद चसल्व्हैरा हा चकल्ल्याच्या 

तटावर जाऊन बिावाच्या तयारीिी पाहािी करीत असता एका मराठा बरकंदाजाने त्याला अिकू चटपून 
गोळी झाडून ठार केले. त्यािी जागा कायतान द सौझ परैरा या नावाच्या अचधकाऱ्याने रे्तली. त्याने चद. 
१७ एचप्रल १७३९ रोजी स्ट्व्हसेरेइला कळचवले की, पन्नास हजार मराठा सैन्य वसईच्या चकल्ल्यावर अखेरिा 
हल्ला करण्यास चसद्ध झाले आहे. 

 
शवेटी त्या चनकराच्या हल्ल्यास चद. १२ मे १७३९ रोजी प्रारंभ झाला. चद. १३ मे रोजी एकाि 

चदवसात मराठ्ानी सहा मोठे हल्ले करून पोत सगीजाना िचकत करून सोडले. य द्धशास्त्राच्या इचतहासातील 
हा एक चवक्मि म्हटला पाचहजे. त्या चदवशी द पारी तीन वाजता स रंुगािा प्रिंड स्फोट होऊन चकल्ल्याच्या 
तटास एक मोठे भगदाड पडले. त्याबरोबर िार हजार मराठे चजवािी तमा न बाळगता हरहरमहादेविी 
र्ोर्षिा करीत भगदाडातून आत चशरले. तरीही पोत सगीज सैन्य लढति राचहले. 

 
चद. १५ मेस जनरल कायतान द सौझ पेरैरा याने य द्धमंडळािी बठैक बोलचवली. मराठ्ािंा 

पराभव करिे ही अशक्यप्राय गोष्ट असल्यािे सगळयानाि कळून ि कले होते. त्याम ळे शरिागती पत्करिे 
अथवा लढता लढता सगळयानी चजवािी क रबानी करिे, हे दोनि पयाय त्याचं्यासमोर होते. शवेटी चद. १६ 
मेला य द्धमंडळाने शरिागती पत्करण्यािा चनिसय रे्तला. त्याि चदवशी पोत सगीजानी तटावर पाढंरे चनशाि 
फडकावनू शसे्त्र खाली ठेवली. 

 
वसईच्या य द्धात मराठ्ाकंडिे वीस ते बावीस हजार सैचनक व पोत सगीजाकंडिे गोरे आचि 

एत्तदेशीय चमळून हजाराच्या जवळपास सैचनक ठार झाले असावते असा अंदाज पोत सगीजानंी केला. या 



           

य द्धातून गोव्यािे य द्ध उद भवले. ह्या दोन्ही य द्धामं ळे गोव्यािे सरकार चदवाळखोर बनले. म्हिजे जवळ 
जवळ िाळीस लक्ष रुपयािंी हानी झाली. एकूि ५९३ तोफा त्यानी गमावल्या. त्यात लाबं पल्ल्याच्या 
बऱ्यािशा ब्राझंच्या तोफा होत्या. य द्धासाठी त्याना िौतीस लक्ष िाळीस हजार अश्रफी खिस कराव्या 
लागल्या. ठािे चजल्ह्यातील वसोवापासून दमिपयंतच्या सलग िोवीस कोस लाबंीच्या ३४० खेडी 
असलेल्या प्रदेशावर पािी सोडाव ेलागले. वसईसारखा बलाढ्य चकल्ला, लहान मोठे आिखी वीस चकल्ले, 
आठ शहरे, दोन तटबंदीच्या टेकड्या, ठािे शहरासकट साष्टी बटे आचि कारंजा बटे त्याना मराठ्ाचं्या 
हवाली कराव ेलागले. उत्तरेकडील प्रदेशात त्याचं्या हाती फक्त दमि, िौल आचि दीव ही तीनि ठािी 
उरली. 

 
सागरी सत्ता म्हिून पोत सगीजािंा बराि दबदबा होता. परंत  वसईच्या य द्धात त्यानी तो गमावला. 

त्यािंी आरमारी हानी अतोनात झाल्याने त्याना क िी चविारीनासा झाला. 
 
नाम ष्ट्कीिी गोष्ट ही की, छत्रपती शाहू महाराज हे मोगलािें माडंचलक म्हिून त्याचं्या दरबारात 

नजरािा देऊन वकील पाठचवण्यास त्यानी हट्टाने नकार चदला तो हट्ट सोडून देऊन त्याना नाक म ठीत 
धरून शाहू महाराजाचं्या दरबारात नजरािा देऊन वकील पाठवावा लागला. 

 
वसईच्या तहािी कलमे मराठ्ानी कसोशीने पाळली. ज्या पोत सगीज लोकािंी वसईत आचि साष्टी 

बेटात राहाण्यािी इच्छा होती त्याना त्यानी तेथे राहू चदले; इतकेि नव्हे तर त्याना त्यािें धमस स्वातंत्र्यही 
उपभोगू चदले. 
  



           

१४. पेशवाई : नानासाहेब पेशवा 
 
वसईच्या पाडावानंतर पोत सगीज सैन्याला आचि त्याचं्या बायकाम लाना मराठ्ानी गोव्यास जाऊ 

चदले. परंत  गोव्यातील मराठा सैन्य अजून चतकडे रेंगाळत मागे राचहले होते. ते १९३९ सालच्या मे अखेर 
मार्ारा परतू लागले. व्यकंटराव र्ोरपडे यानी साष्टी प्रातंातून सैन्य २१ मेस काढून रे्तले. तत्पूवी 
रायतूरिा वढेा त्यानी १२ मेस उठचवला होता. 

 
साष्टी प्रातंातील मराठा सैन्य मार्ारा परतले, तरी व्यंकटराव र्ोरपडे त्या सैन्याबरोबर गेले 

नाहीत. ते सागें येथे जाऊन राचहले. दाजीराव भाव े नरग ंदकर क कळळीला ठाि माडूंन राचहले होते. 
पोत सगीजाकंडून ते आिखी काही उपटण्यािी अपेक्षा करीत होते. ती रक्कम चमळाल्याखेरीज ते मडगावहून 
सैन्य हलचविार नाहीत ह्यािी जािीव होताि पोत सगीजानी त्याचं्या हातावर देऊ केलेली रक्कम ठेवनू त्याना 
मडगाविा कोट खाली करावयास लावला. चद. १९ ज लै १७३९ या चदवशी पोत सगीजानी मडगावच्या 
कोटािा ताबा रे्तला. परंत  त्यानी तो लगेि पाडून जमीनदोस्त करून टाकला. क कल्ली गाव, तेथील कोट 
आचि असोळिे गाव बाजीरावाचं्या आजे्ञवरून प ढे आिखी काही चदवस मराठ्ाचं्या ताब्यात होते. 

 
बाजीराव आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये तहाच्या वाटार्ाटी िालू असता इ. स. १७४० च्या मािस 

मचहन्यात फोंड्याच्या मराठा स भेदाराने साष्टी प्रातंाच्या महस लापैकी िाळीस टके्क महसूल वसूल 
करण्यासाठी पािश ेर्ोडेस्वार आचि सहाश े पायदळ पाठवनू चतकडे ल टालूट केली. पोत सगीजािंा आचि 
मराठ्ािंा जो तह झाला त्यात साष्टी प्रातंाच्या महस लापकैी िाळीस टके्क महसूल पोत सगीजानी मराठ्ाना 
द्यावा, असे एक कलम होते. त्या कलमािी अंमलबजाविी न झाल्याने मराठ्ाचं्या सैन्याने साष्टीत चशरून 
ल टालूट केली असावी. तरीही पोत सगीज अचधकारी गप्पि राचहले. त्यावरून त्याचं्या मनात मराठ्ाना कर 
भरायिा नाही यािी कल्पना साष्टी प्रातंातील सधन लोकाना झाल्याने त्यानी िाळीस हजार अश्रफी गोळा 
करून त्या मे मचहन्याअखेर िार हजार हप्त्यानंी देण्यािा मराठ्ांशी करार केला. 

 
साष्टी प्रातंातील क कळ्ळी आचि असोळिे ही दोन्ही गाव े मराठ्ानी बाजीरावाच्या ह क मावरून 

सोडली नव्हती. ती त्यानी सोडावी म्हिनू गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने म ंबईच्या जनरलमाफस त बाजीरावापाशी 
खटपट केली. बाजीरावाने म ंबईच्या गव्हनसरला पाठचवलेल्या पत्रात जे बारा म दे्द माडंले त्यातील तीन म दे्द 
प ढीलप्रमािे होते : 

 
१. रेवदंचडयािा कोट व कोरलेिा कोट चफरंगीयाने द्यावयािा करार केला आहे, त्याप्रमािे दोन्ही 

कोट द्याव.े 
 
२. आंगरे याजंपासी आम्ही जेव्हा कजीया करू तेव्हा इगंरज चफरंगीयानी आपले आरमाराचनसी 

आमिे साचहत्ये कराव.े 
 
३. साष्टी बारदेशात महाराष्ट्र धमस ज्यािंा ते कचरतील त्यासं चफरंगीयाने िालवाव ेदेखील ‘गोचवयातं 

महाराष्ट्र धमस िालवावा’. 
 



           

बाजीरावाने ज्या अटी पोत सगीजाना र्ातल्या त्यातील ‘गोचवयातं महाराष्ट्र धमस िालवावा’ ही अट 
महत्त्वािी आहे. म्हिजे गोवा बेटांतील प्रहदूवरील पाद्र्ािंा ज ल म जबरदस्तीिी कल्पना बाजीरावास 
झाल्याने त्या बेटातं प्रहदूना मानाने जगता आले पाचहजे, असा बाजीरावािा आग्रह होता. परंत  गोवा 
बेटातील प्रहदूच्या द दैवाने म्हिा अथवा पाद्र्ाचं्या स दैवाने म्हिा बाजीराव तदनंतर फार चदवस जगला 
नाही. चद. ९ मे १७४० या चदवशी त्यािे चनधन झाले. 

 
बाजीरावास गोव्यातील प्रहदूच्या चहतसबंंधाचवर्षयी आस्था वाटत होती तशी आस्था चिमाजी आप्पा 

प्रकवा पेशव्यािें सरदार याना वाटत होती असे वाटत नाही. तसे असते तर ह्या प्रश्नािा पाठप रावा 
केल्याचशवाय ते राचहले नसते. त्यािा प रावा म्हिजे स्ट्व्हसेरेइ कौंट द सादंोचमल याने म ंबईच्या गव्हनसरला 
चद. ११ मे १७४० या चदवशी चलचहलेले प ढील पत्र : 

 
‘गोव्यातील प्रहदूना धमसस्वातंत्र्य असाव ेया म द्यावर मराठे भर देतील असे वाटत नाही. गेल्या वर्षी 

व्यंकटरावाने येथे केलेल्या तहनाम्यात ह्याचवर्षयी कोितेि कलम र्ातले नाही. नारोरामा (मंत्री)शी 
झालेल्या वाटार्ाटीतही ह्या प्रश्नािा उल्लेख त्याने केला नाही. ह्यावरून मला वाटते की धमसस्वातंत्र्याच्या 
म द्यावरून मराठ्ाना फायदेशीर होिारा हा तह ते मोडिार नाहीत.’ 

 
नानासाहेब पेशव ेआचि पोत सगीज याचं्यामध्ये जो नवीन तह झाला त्यात पोत सगीजाना पाि लक्ष 

रुपयािंी सूट चमळाली; तसेि साष्ट व बादेंश ह्या दोन्ही प्रातंाच्या महस लापैकी िाळीस टके्क महस ल 
पोत सगीजानी मराठ्ास देण्यािे जे कलम ज न्या तहनाम्यात होते ते नवीन तहनाम्यातून गाळून टाकण्यात 
आले. ह्या बाबतीत स्ट्व्हसेरेइने स टकेिा र्श्ास सोडून उद्गार काढले की, ‘ह्या करमाफीम ळे मराठ्ाचं्या 
वचहवाटदारास साष्ट व बादेंशमध्ये येण्यािी बंदी झाली ही चवशरे्ष महत्त्वािी गोष्ट होय.’ 

 
नवीन असोळिे ही दोन्ही गाव ेपोत सगीजाना परत चमळाली. परंत  रेवदंडा (िौल) आचि कोरलाई हे 

दोन्ही चकल्ले पोत सगीजानी मराठ्ाना चदले. पोत सगीजािें दमिमधील दोन्ही चकल्ले त्याचं्याकडेि राचहले. 
चशवाय दमिच्या चकल्ल्याला लागून असलेला काही म ल ख चकल्ल्याच्या सरंजामासाठी मराठ्ानी 
पोत सगीजाना चदला. 

 
िौल आचि कोरलाई हे दोन चकल्ले पोत सगीजानी नवीन तहनाम्यान सार जरी मराठ्ाना चदले 

असले, तरी ते चकल्ले पोत सगीजानी सोडू नये म्हिनू मानाजी आंगे्र याने खटपट केली होती. हे दोन्ही चकल्ल े
साभंाळण्यासाठी जो खिस येिार होता तो पोत सगीजाना देण्यािी तयारी देखील त्याने दाखचवली होती. त्यािे 
कारि हे की, हे दोन्ही चकल्ले पेशव्याचं्या हातात पडल्यास आंग्ऱ्यािंा स रचक्षततेला त्याचं्यापासून धोका 
होता. 

 
आंगे्र आचि पेशव ेयािें संबधं सलोख्यािे नव्हते. कान्होजी आंगे्र पेशव्यािें विसस्व मानीत नव्हते, 

म्हिून पेशव्यािंा आचि त्यािंा संर्र्षस िालू होता. प ढे तो चवकोपास जाऊन आंग्ऱ्यािंा नाश झाला. या दृष्टीने 
बाजीरावाने ‘आंगे्र याजपासी कजीया आम्ही करू तेव्हा इंगरज चफरंगी यानी आपले आरमाराचनसी आमिे 
साचहत्य कराव,े’ ही जी शतस तहाच्या करारात र्ातली ती सूिक होती. प ढे आंग्ऱ्यािंा नाश करण्याकरीता 
नानासाहेब पेशव ेयानी इंग्रजािंी मदत रे्तली, हे सवसश्रूति आहे. 

 



           

गोव्यािे पोत सगीज आचि वाडीकर सावतं या दोर्ामंध्ये अधूनमधून हर्षामर्षािे प्रसंग उद भवत असत. 
त्यात सावतंाना मार्ार रे्ऊन पोत सगीजाशंी तह करावा लागे. 

 
इ. स. १७४६ च्या एचप्रल मचहन्यात वाडीकर सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये य द्ध पेटले. 

मराठ्ाशंी झालेल्या य द्धात पोत सगीजािंा जरी पराभव झाला असला तरी वाडीकर सावतंाना ते भारी होते. 
त्याम ळे साहचजकि १७४६ च्या य द्धात वाडीकरािंी चपछेहाट होऊ लागली. ते पाहाताि नानासाहेब पेशव े
यािें ि लत भाऊ सदाचशवराव भाऊ यानी सावतंाचं्या मदतीसाठी गोव्यावर स्वारी करण्यािा बेत केला. ही 
बातमी पोत सगीजाना त्वरीत कळली. त्यािें ग प्तहेर प िे दरबारात तर होतेि; परंत  सदाचशवराव भाऊंच्या 
सैन्यातही ते होते. ह्या बाबतीत गोव्यािा एक स्ट्व्हसेरेइ ‘माकें ज द काश्तेल  नोव्ह ’ याच्या िचरत्रात एके 
चठकािी प ढील अवतरि आढळते. ‘मराठ्ाचं्या हालिालीच्या बातम्या स्ट्व्हसेरेइना दररोज चमळत असत. 
इतकेि नव्हे तर मराठा सरदाराकंडून स्ट्व्हसेरेइना सावधचगरीिेही इशारे चमळत.’ 

 
सदाचशवराव भाऊ पोत सगीजाचं्या समािारासाठी चनर्ाले व आपल्या सैन्यासह ते खानापूर येथे येवनू 

तळ देऊन राचहले. ती बातमी सोंधेच्या राजाच्या कारभाऱ्यास कळताि त्याने खानापूरला जाऊन 
सदाचशवराव भाऊंिी भेट रे्तली. भाऊनी सोंधेच्या राजाच्या कारभाऱ्यास समज चदली की, ‘मी जरी 
पोत सगीजाचं्या पाचरपत्यासाठी आलो असलो, तरी सोंधेच्या राजाच्या ताब्यात असलेला अंत्र ज महालातील 
मदसनगड चकल्ला मला हवा आहे. तरी हा चकल्ला त मच्या राजाने मला एक वर्षाच्या कराराने द्यावा. तसेि 
त म्ही आम्हाला र्ाट उतरण्यासाठी वाटाडेही प रवाव.े’ 

 
सोंधेच्या राजास सदाचशवराव भाऊनी र्ाट उतरून गोव्यावर स्वारी करू नये असे वाटत होते, 

कारि त्याम ळे गोव्याला लागून असलेल्या सोंधेच्या प्रदेशाला मराठ्ाचं्या सैन्यािा उपसगस पोहोििार 
होता. सोंधेच्या राजाच्या कारभाऱ्याने सदाचशवराव भाऊना गोव्याच्या स्वारीपासून परावृत्त करण्यािा प्रयत्न 
केला. त्याने त्याना सोंधेच्या राजाकडे फोंडे महालाच्या खंडिीबाबत थकलेल्या रकमेपैकी एक लक्ष रुपये 
भरण्यािे कबलू केले. सोंधेच्या राजास छत्रपती शाहू महाराज याचं्याकडून फोंडे आचि पंिमहाल हे दोन 
महाल साचलना पिंवीस हजार रुपये खंडिीला चमळाले होते. परंत  सोंधेच्या राजाने खंडिी चनयमीतपिे 
भरली नव्हती. ती त्याने चनम्मी भरल्यावर भाऊ स पे येथील आपला तळ उठवनू चद. १० मािस १७४७ या 
चदवशी मार्ारा परतले. 

 
सदाचशवराव भाऊ तीस हजार र्ोडदळ आचि असंख्य पायदळ रे्ऊन गोव्यावर िालून येत 

असल्यािी बातमी गोव्यात पसरताि सगळयाचं्या तोंडिे पािी पळाले. साष्टी प्रातंातील लोकानी तर 
र्रादारािंा त्याग करून जंगलािंा आश्रय रे्तला. सोंधेच्या राजाच्या सैचनकानी आपली ठािी सोडून 
स ंबाल्या केला. परंत  स्ट्व्हसेरेइ माकें ज द आलोनस याने धीर न सोडता र्ाटातील चखडी रोखून धरण्यािी 
तयारी केली. त्याने पोत सगीज लष्ट्करातील देशी चशपायाना इशारा चदला की त्यानी जर पळून जाण्यािा 
प्रयत्न केला, तर त्याना पकडून त्यािंी डोकी उडचवण्यात येतील. 

 
चद. १५ चडसेंबर १७४९ या चदवशी छत्रपती शाहू महाराज यािें चनधन झाले. महारािी ताराबाई 

यािंा नातू रामराजा हा छत्रपती शाहू महाराज यानी चलहून ठेवल्याप्रमािे सातारच्या गादीवर आला. परंत  
त्याच्या हाती खरी सत्ता न आल्याने तो न सता नामधारी राजा बनला. द सरी गोष्ट म्हिजे महारािी ताराबाई 
यािें आचि पेशव्यािें आधीि पटत नसल्याने ताराबाई आचि नानासाहेब पेशव ेयाचं्यामध्ये संर्र्षस स रू होऊन 



           

मराठ्ाचं्या राज्यािी सत्ता नानासाहेब पेशव े याचं्या हाती कें द्रीत झाली. त्या बळावर त्यानी मराठ्ािंी 
सातारा येथील राजधानी प ण्यास हलचवली. 

 
मराठ्ाचं्या राजािी सत्ता पेशव्यािें हाती आल्याने पोत सगीजानंा आता साताऱ्याऐवजी आपला 

वकील प ण्यात ठेवावा लागला. 
 
मागे उल्लखे आलाि आहे की, सदाचशवराव भाऊनी सोंधेच्या राजाकडे फोंडे महालातील 

मदसनगडच्या चकल्ल्यािी मागिी केली होती. इ.स. १७५९ साली सोंधेच्या राजाने मदसनगड पेशव्याकंडे 
साडेपाि लक्ष रुपयाना गहाि ठेवला. 

 
मदसनगड मराठ्ाकंडे गेला तर तेथे मराठ्ािंी चशबदंी येिे क्मप्राप्ति होते. तसे झाल्यास 

पोत सगीजाचं्या डोक्यावर ही कायमिी टागंती तलवार होती. मदसनगड साष्टी प्रातंाच्या हद्दीपासून जवळ 
असल्याने तेथून मराठे कोित्याही वळेी साष्टी प्रांतावर स्वारी करू शकत होते. तसा प्रसंग उद भविे 
असंभवनीय नाही हे लक्षात रे्ऊन स्ट्व्हसेरेई कौंट द आल्वा याने मदसनगड चकल्ला मराठ्ानी व्यापण्यापूवीि 
सोंधेच्या राजाकडून रे्ण्यािे ठरचवले. चद. १ जून १७५६ या चदवशी स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्वा मदसनगड 
रे्ण्यासाठी सैन्यासह जातीने चनर्ाला. परंत  पोत सगीजािें आगमन होण्यापूवीि मराठ्ानी तो चकल्ला ताब्यात 
रे्तला होता. बह धा पोत सगीजाचं्या योजनेिा स गावा मराठ्ाना लागल्याने त्यानी तो चकल्ला व्यापण्यािी र्ाई 
केली असावी. 

 
मदसनगड मराठ्ानी व्यापल्यािी बातमी स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्वा याला वाटेति कळली. तो तसाि 

मागे परतला. परंत  नंतर त्याला काय द ब सचद्ध झाली क िास ठाऊक! त्याने मदसनगड मराठ्ाकंडून रे्ण्यािे 
ठरवनू सैन्यास फोंड्याकडे जाण्यािा ह कूम केला. २२ जून रोजी भर पावसात त्याने बोरी नदी ओलाडंली. 
त्यािी सारी चभस्त त्याने पोत सगालहून गोव्यास येताना बरोबर आिलेल्या आध चनक तोफावंर होती. 

 
चद. २८ जून रोजी पोत सगीजानी मदसनगडावर तोफािें मोिे लावले. परंत  कौंट द आल्व्होर याचं्या 

द दैवाने त्या चदवशी कधी नव्हता तो ध वाधंार पाऊस कोसळू लागल्याने दारूगोळयािंा चभजून न सता 
कालवा झाला. 

 
पोत सगीजाचं्या तोफा पावसाम ळे चनकामी झाल्यािे पाहून मदसनगडावरील मराठा चशबदंीला न सता 

हर्षसवाय  झाला. चकल्लेदार येसाजीराम जोशी ह परीकर ह्याने तलवार उपसून िारश ेसैचनकानंा चकल्ल्याबाहेर 
पडून पोत सगीजावंर िाल करण्यािा ह कूम केला. तो हल्ला अनपेचक्षत होता. मराठ्ानी पोत सगीजाना अक्षरशः 
कापून काढले. या हातर्ाईच्या लढाईत स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्वा हा त्याच्या हाताखालच्या िौदा वरीष्ठ 
लष्ट्करी अचधकाऱ्यासंह ठार झाला. त्यािे शव चकल्लेदार येसाजीराम जोशी ह परीकर याने सन्मानपूवसक 
गोव्यास पाठवनू मराठ्ािंा चशलेदारपिा पोत सगीजाचं्या चनदशसनास आिून चदला. 

 
फोंड्याच्या मोचहमेिा बोजवारा उडून स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्वा ठार झाला त्यािे खापर पोत सगीजानी 

सोंधेच्या राजाच्या माथी मारले. आपल्या अपयशावर पारं्रूि र्ालण्यासाठी त्यानी चबिाऱ्या सोंधेच्या 
राजास दोर्षी ठरचवले. त्यानी असा प्रिार स रू केला की सोंधेच्या राजाच्या कारभाऱ्याने मदसनगड 
मराठ्ाचं्या ताब्यात चदला नसता तर पोत सगीजाना मराठ्ाशंी लढाई करावी लागली नसती. 



           

ते काही असो; पि एक गोष्ट ही की पोत सगीजाना आपल्या शस्त्र सामर्थ्याच्या बढाईिे िागंले 
प्रायचित चमळाले. वसईच्या पराभवानंतर पेशव्याचं्या फौजाकंडून झालेला हा त्यािंा द सरा मोठा पराभव 
होता. पेशव्यािंी क रापत काढिे आपल्या चहतािे नाही यािी जािीव त्याना आता िागंली झाली. त्याम ळे 
पेशव्याशंी वागताना त्यानी नरमाईिे धोरि पत्करले. 

 
इ. स. १७५८ साली गोव्यािा नवीन स्ट्व्हसेरेइ कौंट द एगा याने प्रहद स्थानातील राजकीय 

र्डामोडींिा आढावा रे्ऊन पोत सगालच्या राजास जे पत्र चलचहले त्यात नानासाहेब पेशव्याचं्या 
सामर्थ्याचवर्षयी तो म्हितो : 

 
‘......नानापाशी दोन लक्ष र्ोडदळ, असंख्य पायदळ आचि चदवसेचदवस वाढत जािारे आरमार 

आहे. अशा पचरस्ट्स्थतीत य द्ध टाळण्यािा एकि मागस आहे अन्  तो म्हिजे त्याच्याशी नमते रे्ऊन वागिे.’ 
 
उपय सक्त धोरिान सार इ. स. १७५९ च्या फेब्र वारीत नानासाहेबािे चवजयद गसला आगमन झाले, 

तेव्हा स्ट्व्हसेरेइने त्याच्याकडे एक नजरािा पाठचवला. परंत  स्ट्व्हसेरेइिा दूत चवजयद गसला पोहिण्यापूवीि 
नानासाहेब प ण्यास परतला होता. स्ट्व्हसेरेइिा दूत तसाि प ण्यास गेला व त्याने नानासाहेबास स्ट्व्हसेरेइिा 
नजरािा सादर केला. नानासाहेबाने त्यािे िागंले स्वागत केले. 

 
स्ट्व्हसेरेइिा दूत प ण्याहून गोव्यास परतल्यावर नानासाहेबाने आपले दोन दूत गोव्यास धाडले. चद. 

२६ जून १७५९ रोजी स्ट्व्हसेरेइने या दूताना समारंभपूवसक म लाखत चदली. पेशव्याचं्या वचकलानी स्ट्व्हसेरेइला 
प ढील चनवदेन सादर केले : 

 
१. त ळाजी आगें्र हा सरकारिा सेवक. त्याला त म्ही दोन लक्ष रुपये रे्ऊन सरकारचवरुद्ध सैन्यािी 

मदत केली. परंत  या सैन्याने त ळाजीस मदत न करता ते परत आले. तरी त ळाजीकडून रे्तलेले दोन लक्ष 
रुपये त म्ही सरकारला परत कराव.े 

 
२. वाडीकर सावतंािंी हलविस, चडिोली आचि तेरेखोल ही तीन ठािी त मच्याकडे गेल्या 

बारावर्षांपासून आहेत. ती त म्ही सोडून द्यावी. 
 
३. जाबंावली महाल सरकारने सोंधेकराकंडून रे्तला. परंत  या महालातील पारोडे, तळवडे आचि 

म ले ही तीन गाव ेत मच्याकडे आहेत. ती गाव ेत म्ही सरकारच्या ताब्यात द्यावी. 
 
४. सावतंािा भाऊ कृष्ट्ि सावतंाला त म्ही आश्रय चदला आहे. त्याला त म्ही त मच्या राज्याबाहेर 

र्ालवाव.े 
 
५. मदसनगड सरकारिा आहे. या चकल्ल्याकडे सामान होड्यानी पाठवाव ेलागते. तरी म रगाव व 

आग्वाद येथील त मच्या अचधकाऱ्यानी सामान रे्ऊन जािाऱ्या होड्याना अटकाव करू नये. 
 
६. त मिा वकील सरकारकडे व सरकारिा त मच्याकडे असावा. जेिेकरून उभय पक्षात स्नेहवृचद्ध 

होईल. 



           

७. लढाईिे वळेी त म्ही सरकारला जलमागे व ख ष्ट्कीिे मागे क मक करावी. 
 
चद. ११ सप्टेंबर १७५९ रोजी पेशव्यािें दूत गोव्याहून प ण्यास परतले. स्ट्व्हसेरेइने त्याचं्याबरोबर 

तहाच्या वाटार्ाटी करण्यासाठी आपला वकील पाठचवला. प िे दरबाराने त्यािा िागंला परामर्षस केला. तो 
प िे दरबाराशी तहाच्या वाटार्ाटी करून गोव्यास परतल्यावर चद. २० मािस १७६० रोजी पेशवा आचि 
पोत सगीज याचं्यामध्ये गोवा शहरी मतै्रीिा करार झाला. त्यातील काही महत्वािी कलमे प ढीलप्रमािे आहेत: 

 
१. इस्ताद (पोत सगीज सरकार) आचि मराठ्ािंा पतंप्रधान याचं्यामध्ये मतै्रीिे संबंध असाव.े 

उभयपक्षानी य द्धप्रसंगी परस्पराना क मक करावी. पतंप्रधानािे आचि इतर टोपीकरांिे य द्ध ज ंपले तरी 
देखील पोत सगीजानी पेशव्यासं मदत करावी. 

 
२. पंतप्रधान आचि प्रजचजऱ्यािा चसद्दी याचं्यामध्ये य द्ध ज ंपले तर गोवा सरकारने पतंप्रधानास मदत 

करावी. एकूि ६०० सैचनक गोवा सरकारने पंतप्रधानाच्या चदमतीस द्याव.े 
 
उपय सक्त कराराप्रमािे पेशव्याचं्या सैन्याने चसद्दीच्या ताब्यातील कासा (पद्मद गस) आचि 

दंडाराजाप री या दोन ठाण्यावर हल्ले केले तेव्हा पोत सगीजानी पेशव्याना सैन्य धाडून मदत केली होती. 
पेशव्याचं्या सैन्यािे नेतृत्व रामजी महादेव बवे याच्याकडे होते. स्ट्व्हसेरेइने त्याच्याचवर्षयी प ढील शरेा मारला 
: ‘या सरदारास बढती चमळाली ती त्याच्यामधील अंगभतू ग िाम ळे नसून केवळ त्याच्या नचशबाने.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइने चसद्दीचवरुद्ध पेशव्यास सैन्यािी आचि आरमारािी क मक केल्याने म बंईकर इंग्रजािंा 

जळफळाट झाला. कारि चसद्दी त्यािंा आश्रीत होता. 
 
चद. १५ एचप्रल १७६० रोजी म ंबईच्या गव्हनसरने नानासाहेबास पत्र पाठवनू धमकी चदली की, 

‘पोत सगीज तोफानी चसद्दीच्या चकल्ल्यात गोळे टाकले तर आम्ही चसद्दीच्या मदतीस जाऊ.’ ही धमकी त्यानी 
खरी केली. 

 
इ. स. १७६१ च्या फेब्र वारीत पोत सगीज आरमार आचि सैन्य चसद्दीचवरुद्ध पेशव्याचं्या क मकेस गेले, 

तेव्हा म ंबईकर इंग्रजानी चसद्दीिे चकल्ले आपल्या ताब्यातं रे्ऊन त्यावर आपले ध्वज फडकावले. 
 
मराठी कागदपत्रात पोत सगीजाचं्या क मकेच्या बदली पेशव्याने त्याना द्रव्य देण्यािा करार केल्यािा 

उल्लेख आढळत नाही. परंत  पोत सगीज कागदपत्रात तो उल्लेख आढळतो : ‘नानासाहेब पेशव्याने पोत सगीजाना 
चसद्दीचवरुद्धच्या क मकेबाबत प्रथम साचलना एक लक्ष रुपये चसद्दीिे चकल्ले रे्ईस्तोवर द्याव ेव त्या मोचहमेच्या 
अखेरीस आिखी पन्नास हजार रुपये द्याव े असे ठरले होते. या करारान सार पोत सगीज आरमार 
दंडाराजाप रीस गेले, तेव्हा त्या चकल्ल्यावर त्याला इंग्रज ध्वज फडकत असलेला चदसला. 
चकल्ल्यानजीकच्या पाण्यात काही इगं्रज य द्धनौकाही नागंर टाकून असलेल्या त्याना आढळल्या. इंग्रज 
आरमाराच्या कमाडंरने पोत सगीज आरमाराच्या कमाडंरिी भेट रे्ऊन जेव्हा साचंगतले की दंडाराजाप रीिा 
चकल्ला चसद्दीने आपिास चदला आहे, तेव्हा पोत सगीज आरमारी अचधकारी ते ऐकून मार्ारा परतले. 

 



           

स. १७६१ च्या जानेवारीत पाचनपतावर मराठ्ािंा दारुि पराभव झाला. उत्तर प्रहद स्थानातील 
मराठ्ािंा अंमल जवळजवळ संप ष्टात आला. इंग्रज आचि पोत सगीज याना आपले र्ोडे प ढे दामटण्यास ती 
संधी िागंली चमळाली. पोत सगीजानंी मराठ्ाना गोवा राज्याच्या लगतच्या प्रदेशातून ह सकून लावण्यािे 
ठरचवले. अंत्रजू महालातंील मदसनगड हे पोत सगीजाचं्या काळजातील एक सलते शल्य होते. ते उपटून 
टाकीस्तोवर त्याना स्वस्थता लाभिे शक्य नव्हते. 

 
स. १७६२ साली वाडीकर सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये एक ग प्त करार झाला. ह्या 

कराराप्रमािे वाडीकर सावतंानी मदसनगड रे्ण्यासाठी सोंधेच्या राजास दोन हजार सैन्यािी क मक करावी 
व त्याबदली पोत सगीजानी सावतंाना आर्दथक मदत द्यावी असे ठरले. ह्या ग प्त कराराखेरीज पोत सगीजानी 
मदसनगडावरील मराठा चशबदंीच्या अचधकाऱ्याना लािं िारून तो चकल्ला रे्ण्यािाही प्रयत्न स रू केला होता. 
पोत सगीजाकंडून लािं रे्िारे अचधकारी प ढील प्रमािे होते : बापूजीपतं म ज मदार, रामजी हचर आचि रर् जी 
सावतं. ह्या चतर्ा चफत रानी मदसनगड पोत सगीजाचं्या ताब्यात देण्यािे कबूल केले होते. परंत  तत्पूवी एक 
आकस्ट्स्मक र्टना र्डली. 

 
पेशव्याचं्या आरमारािा दयासारंग आनंदराव ध ळप याने माकावहून गोव्यास चनर्ालेले एक 

पोत सगीज जहाज पाठलाग करून पकडले. ह्या आगचळकेबद्दल मराठ्ाना शासन करण्यासाठी स्ट्व्हसेरेइ 
कौंट द एगा हा सातश ेसैचनक रे्ऊन फोंड्यावर िालून गेला. सावतंािंा कारभारी चजवाजी सबनीस याने 
मराठ्ाचं्या रोर्षािी पवा न करता पोत सगीजाना पािंश े सैचनकािंी क मक केली. मदसनगडावर मराठ्ािंी 
सातश ेसैचनकािंी चशबंदी होती. चतने आक्मकािंा कसून प्रचतकार केला. तब्बल तेरा चदवस त्यानी चकल्ला 
लढचवला. परंत  नंतर चकल्ल्यात पाण्यािी टंिाई चनमाि झाल्याने चद. ३१ मे १७६३ रोजी त्यानी शरिागती 
पत्करली. पोत सगीजानी चकल्ला ताब्यात रे्ऊन मराठा सैचनकाना त्याचं्या हत्यारासंह जाऊ चदले. त्यानी 
चकल्ला खाली केल्यावर पोत सगीजानी तोफा डागनू तो जमीनदोस्त करून टाकला. मदसनगड गेल्याने अंत्रजू 
महालही मराठ्ाचं्या हातिा गेला. पोत सगीजानी तो आपल्या राज्यास जोडला. परंत  तो नंतर त्यानी 
सोंधेच्या राजास करार करून चदला. मात्र आपल्या सैन्यािी एक चशबंदी सोंधेच्या राजाच्या खिाने 
फोंड्यास ठेवण्यािी शतस र्ातली. 

 
मदसनगड संभाजी महाराजानी पोत सगीजाचं्या ताब्यातील सेंट स्ट्स्टफन बेटावरील चकल्ला पाडून 

त्यािी दगडमाती आिनू बाचंधला होता. तो पाडून जमीनदोस्त करण्यास पोत सगीजाना सत्तावीस चदवस 
लागले. त्यािी नावचनशािीही त्यानी त्याच्या जागेवर ठेवली नाही. 

 
मदसनगड रे्ण्यासाठी वाडीकर सावतंािंा कारभारी चजवबा सबनीस याने पोत सगीजाना पािश े

सैचनकािंी क मक केल्यािा उल्लेख वर आलाि आहे. अशी माचहती उपलब्ध आहे की, या चकल्ल्यासंबधंीिी 
जी ग प्त माचहती चजवबास होती ती त्याने पोत सगीजाना प रचवली. चकल्ल्यातील चफत राना पोत सगीजानी 
अठ्ठावीस हजार अश्रफी चदल्या. 
  



           

१५. पेशवाईची अखेर 
 
अठराव्या शतकाच्या उत्तराधात एकादा धूमकेतू उगवावा त्याप्रमािे हैदरअल्लीिा उदय कनाटकात 

झाला. म्हैसूरच्या राजाच्या पदरी साधा चशपाई म्हिून असलेल्या ह्या त की म सलमानाने हा हा म्हिता 
म्हैसूरिा राजा व त्यािा चदवाि या दोर्ाना कैद करून म्हैसूरिे राज्य बळकावले. नंतर त्याने 
कनाटकातील पाळेगारावंर आपला वरवटंा चफरचवला. त्यात सोंधेिा राजा सापडल्याने त्याला आपल्या 
क ट ंचबयासह पळ काढावा लागला. स. १७६४ च्या जानेवारी मचहन्यात त्याने अंत्र ज महालातील बादंोडे 
गावी येऊन आपला दरबार स रू केला व पोत सगीजािें संरक्षि रे्तले. 

 
सोंधे हे चवजयनगरच्या साम्राज्यातील एक छोटे संस्थान. चवजयनगरिा पाडाव झाल्यावर सोंधेिा 

राजा म सलमान जेत्यािें माडंचलकत्व पत्करून जगत होता; परंत  हैदरअल्लीच्या राज्यतृष्ट्िेम ळे त्याला 
आपल्या राज्यावर उदक सोडून देशातंर कराव ेलागले. 

 
हैदरअल्लीने सोंधे ससं्थान रे्तल्यावर त्याच्या अमलाखालिे अंकोला, चसवरे्श्र, वगैरे महाल व 

सदाचशवगड हस्तगत करून अडवट अथवा कािकोि महालात सैन्य र् सचवले. सन १७६३ च्या चडसेंबर 
मचहन्यात त्याने कािकोि महालातील खोलगड चकल्ल्यावर तोफािें मोिे लावले. 

 
सोंधेिा राजा अंत्र ज महालात येऊन राचहला, तेव्हा त्याने पोत सगीजाशंी मतै्रीिा करार करून त्यािें 

संरक्षि रे्तले होते. हैदरअल्लीने खोलगडास तोफािें मोिे लावताि त्याने सदहूस परस्पर सहाय्याच्या 
करारान्वये पोत सगीजाना कािकोि उफस  अडवट प्रातंात सैन्य धाडण्यास प्रवृत्त केले. पोत सगीजानंी त्वरीत 
सैन्यािी हालिाल करून कािकोि महाल व्याचपला व हैदरअल्लीस खोलगडिा वढेा उठचवण्यास 
साचंगतले. त्यादरम्यान माधवराव पेशव ेयानी हैदरअल्लीच्या पाचरपत्यासाठी कारवार प्रातंात सैन्य धाडले 
होते. 

 
हैदरअल्लीने पोत सगीजाचं्या धमकीस भीक र्ालून खोलगडिा वढेा उठचवला नसता. परंत  कारवार 

प्रातंात मराठ्ािें आगमन झाल्याने त्याना तोंड देण्यासाठी त्याला खोलगडिा वढेा उठवनू कािकोिमधून 
मार्ार घ्यावी लागली. 

 
हैदरअल्ली कािकोि महालातून मार्ारा परतला. तरी पोत सगीजानी कािकोिमधून आपले सैन्य 

मागे रे्तले नाही ते नाहीि, उलट कारवारपयंत िाल करून त्यानी सदाचशवगड ताब्यात रे्तला. 
 
त्या दरम्यान माधवराव पेशव ेस्वस्थ बसून नव्हते. त्याना पोत सगीजानी रे्तलेला मदसनगडिा टापू 

हवा होता. त्यानी चद. ३ ऑगस्ट १७६४ रोजी स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू मदसनगड व त्याच्या कके्षतील प्रदेश 
खाली करून तो मराठा अमलदाराच्या हवाली करावयास साचंगतले. तसेि पोत सगीज व मराठे याचं्यामध्ये 
झालेल्या मतै्रीच्या करारान्वये हैदरअल्लीचवरूद्ध आपिास मदत करण्यािे आवाहन केले. 

 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने माधवराव पेशव ेयाचं्या पत्रािी दखल तर रे्तली नाहीि; उलट पोत सगीजानी 

मराठ्ाचं्या अमलाखालिा स पेिा चकल्ला रे्ऊन चतनई व चदर्ीच्या र्ाटातून मराठे खाली उतरू नयेत 
म्हिून त्या दोन्ही प्रखडी सैन्य ठेवनू रोखून धरल्या. 



           

स्ट्व्हसेरेइने आपल्या पत्रािी दखल रे्तली नाही ती नाहीि, उलट स पेिा चकल्ला रे्तला म्हिनू 
माधवराव पेशव े यानी पोत सगीजाचंवरुद्ध कोितीि कारवाई केली नाही. त्यानी जानोजी ध ळप आचि 
मदसनगडािा माजी स भेदार येसाजीराम या दोर्ाना मोठे सैन्य देऊन कोकिात धाडले. परंत  त्यानंा 
बलप्रयोग करून मदसनगड व त्याच्या कके्षतील टापू रे्ण्यािा ह कूम नव्हता. हे सैन्य हैदरअल्लीिा म ल ख 
रे्ण्यासाठी म्हिून पाठचवण्यात आले होते. माधवराव जानोजी ध ळप यास चलहीत होते की, ‘चफरंग्यास 
मायममतेत रे्ऊन सरकार कामावर उपयोगी पडे ते करिे.’ 

 
इ. स. १७६४ ते १७७२ या दरम्यानच्या काळात माधवराव पेशव ेयानी हैदरअल्लीवर िार स्वाऱ्या 

केल्या. परंत  प्रत्येक वळेी पोत सगीज मराठ्ाना मदत न करता तटस्थ राचहले. 
 
स. १७७१ साली पेशव्यािें सैन्य हैदरअल्लीवर िालून जात असता त्याला फोंडे महालातून 

कनाटकात जाण्यास वाट द्यावी म्हिून पेशव्याने स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठचवले. हे सैन्य सरदार चवसाजीपतं 
लेले याचं्या हाताखाली होते व त्यात दहा हजार सैचनक होते. चशवाय मराठ्ािें एक मोठे आरमारही मस रे 
बंदरात येऊन राचहले होते. त्यात पंच्यायशी लढाऊ गलबते होती. परंत  मराठ्ाचं्या दहा हजार सैन्यािी 
प्रकवा त्याचं्या प्रिंड आरमारािी भीचत पोत सगीजाना वाटली नाही. त्यानी मराठ्ाना फोंडे महालातून 
कनाटकात जाण्यास वाट चदली नाही. वस्त स्ट्स्थती अशी होती की, एकदा सैन्य फोंडे महालात चशरले की, 
त्याने तेथून न हलता फोंडे महाल हस्तगत करावा व पोत सगीजानी पाडून टाकलेला मदसनगड त्याचं्याकडून 
बाधूंन घ्यावा, असा मनस बा मराठ्ानी केला होता. त्यािा स गावा पोत सगीजाना लागल्याने त्यानंी 
चवसाजीपंत लेले यास फोंडे महालातून कनाटकात सैन्य नेण्यास परवानगी चदली नसावी. 

 
पोत सगीजानंी फोंडे महालातून आपल्या सैन्यास कनाटकात जाऊ देण्यास वाट चदली नाही तर फोंडे 

महाल बळजबरीने रे्ण्यािा बेत चवसाजीपंतानी केला होता. परंत  यावळेीही माधवराव पेशव े यािें 
पोत सगीजाचंवर्षयींिे नरम धोरि चवसाजीपंताच्या चनधाराच्या आड आले. त्यािे कारिे असे. पेशव्याचं्या 
क ट ंबाशी ‘फादर लेयादं्र  द माचद्र दे देऊश’ या नावाच्या पोत सगीज डॉक्टरािा र्रोबा होता. माधवराव पेशव े
याचं्यावर तो डॉक्टर उपिार करीत होता. त्याने पोत सगीजाचंवर्षयी माधवराव पेशव ेयाचं्यापाशी रदबदली 
करून चवसाजीपंतानी फोंड्यात सैन्य र् सव ू नये म्हिून माधवरावािंा ह कूम चमळचवला. माधवराव 
चवसाजीपंतास चलहीत होते : ‘हैदरवरील मसलतीस चफरंगी याचं्या ताल क्याखेरीज बाचहरीने जवळि मागस 
आहे, त्यामागे जाव.े चफरंगीयाच्या चबर्ाडात जे राजकारि असेल ते न करिे. एकंदर चफरंगी याजंकडे 
चवरोध पडे ऐसा मनसबि न करिे.’ 

 
‘पाद्रो लेयादं्र  द माद्री द देऊश’ हा पोत सगीज डॉक्टर माधवराव पेशव े थेऊरास गेले तेव्हा 

त्याचं्याबरोबर होता. माधवरावािें थेऊरास चनधन झाले तेव्हाही त्यािा म क्काम थेऊरास होता. 
 
माधवराव पेशव ेहे करारी बाण्यािे असल्याने पोत सगीजानंा शासन करण्यास त्यानी कमी केले नसते. 

केवळ उपचरचनर्ददष्ट डॉक्टराच्या लोभाम ळे ते त्याचं्या वाटेस गेले नसावते. मात्र पोत सगीजानी मदसनगड पाडून 
टाकल्यािा चवर्षाद त्याना वाटत होता. हा चकल्ला पोत सगीजानी स्वखिाने प नः बाधूंन द्यावा, म्हिून त्यानी 
त्याचं्यामागे ट मिे लावले होते. आचि त्यािंा रोर्ष नको म्हिून पोत सगीजानंी मदसनगड प नः उभारण्यािा बते 
केला होता. पि तोंपयंत माधवरावािें अकाली चनधन झाल्याने मदसनिा बाधंायिा राहून गेला. 

 



           

स. १७७२ च्या मािस मचहन्यात पेशव्याचं्या आरमारािा दयासारंग जानोजी ध ळप याने गोव्याहून 
मंगळूरकडे जािाऱ्या एका पोत सगीज आरमारी त कडीवर हल्ला करून ‘सातंान’ नावािे चिगेट पकडले. ते 
वीस तोफािें असून त्यावर वीस गोलंदाज आचि एकश ेवीस बंद कधारी चशपायी होते. ‘सातंान’ ह्या मोठ्ा 
य द्धनौकेखेरीज दोन लढाऊ ‘स्लूप्स’ आचि काही व्यापारी जहाजेही ध ळपानी पकडली. ही बातमी 
गोव्याला कळताि ध ळपाचं्या पाठलागास काही य द्धनौका पाठचवण्यात आल्या. त्यािंी ध ळपाचं्या 
य द्धनौकािंी गाठ पडून मोठी लढाई झाली. पोत सगीजािंा दावा आहे की, त्यानी ध ळपाकंडून दोन ‘स्लूप्स’ 
सोडवनू रे्तली. परंत  ‘सातंान’ ध ळपानी सोडले नाही. ते त्यानी चवजयद गसला नेले. 

 
नारायिरावाच्या ख नानंतर रार्ोबादादा पेशवाईवर आला. परंत  बारभाईिे कारस्थान यशस्वी 

होऊन सवाई माधवरावास पेशवाईिी वसे्त्र चमळाली, तेव्हा रार्ोबािे मागे भ्रमंती लागली. त्याच्या मनात 
पोत सगीजाचं्या आश्रयास दमि येथे जाऊन राहायिे असल्याने त्याने स रत येथील पोत सगीज वखारीिा प्रम ख 
‘जेरोचनम  चरबरँू नोस्ट्व्हस’ याच्यामाफस त दमिच्या कॅप्टनशी संदभस लावला. पोत सगीजानी सैन्यािी मदत 
केल्यास रार्ोबादादा त्याना ठािे चजल्ह्यातील वसई वगैरे पूवीिा पोत सगीज प्रदेश परत करण्यास तयार 
होता. परंत  पोत सगीजानी लष्ट्करी मदत देण्यास नकार चदला. फक्त काही अटीवर दमि येथे वास्तव्य 
करण्यास परवानगी चदली. ती पडत्या फळािी आज्ञा रे्ऊन रार्ोबादादाने स. १७७६ च्या ऑगष्ट मचहन्यात 
आपल्या पचरवारासह दमिला क ि केले. परंत  दमिच्या कॅप्टनने त्याला लगेि आत रे्तले नाही. त्यािी 
परवाना चमळेपयंत त्याला दमिच्या हद्दीपयंत काही चदवस मागसप्रचतक्षा करावी लागली. रार्ोबािा म क्काम 
दमिला २५ ऑगष्टपासून अक्टोबर मचहन्याअखेरपयंत होता. तेथून त्याने तारापूरला व मग म ंबईला प्रयाि 
केले. 

 
पेशव्याचं्या आरमारािे प्रम ख जानोजी ध ळप यानी पोत सगीजािें ‘सातंान’ नावािे ‘चिगेट’ पकडून 

चवजयद गसला नेल्यािा उल्लखे मागे आलाि आहे. हे चिगेट स स्ट्स्थतीत पोत सगीजाचं्या हातास लागले नाही. 
ध ळपानी त्याच्या तोफा आचि इतर उपय क्त सामान काढून रे्ऊन फक्त त्यािा सागंाडा तेवढा 
पोत सगीजाचं्या हवाली केला. परंत  सागंाडा चमळाल्याने पोत सगीजांिे समाधान झाले नाही. त्यानी प िे 
दरबाराकडे त्यािी न कसान भरपायी माचगतली. प िे दरबाराने ६६४५४ रुपये, ३००० रुपयािें लाकूड व 
बारा हजार रुपये उत्पन्नािी गाव ेन कसान भरपायीदाखल देऊ केली. चद. ११ जानेवारी १७८० या चदवशी 
प िे दरबार आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये सातंान य द्धनौकेच्या न कसान भरपायीबाबत करार झाला. तदन सार 
पोत सगीजाना नगरहवलेीत बारा हजार रुपये उत्पन्नािी ७२ गाव ेचमळाली. त्यािंा ताबा पोत सगीजानी अन क्मे 
चद. १० जून १७८३ व चद. २२ ज लै १७८५ रोजी रे्तला. 

 
स. १७८५ साली पोत सगीज आचि प िे दरबार याचं्यामध्ये जो करार झाला त्यात नगरहवलेीतील 

प्रहदूना धमसस्वातंत्र्य असाव,े गोहत्त्येस बंदी, प्रहदंूच्या परंपरागत िालीचरतींिे व देवालयािें संरक्षि वगरेै 
अटींिा समावशे आहे. 

 
तत्पूवी स. १७८० मध्ये झालेल्या तहात पोत सगीजानी मराठ्ाचं्या शत्रनूा कोित्याि प्रकारिी मदत 

करू नये व मराठ्ानीही पोत सगीजाचं्या शत्रनूा मदत करू नये, हे कलम होते. त्यािप्रमािे एका राज्यातील 
चशपाई द सऱ्या राज्यात पळून गेल्यास त्याना परत करिे हेही एक कलम होते. पकैी पचहल्या कलमास 
अन सरून रार्ोबादादास दमिमध्ये आश्रय चमळू शकला नाही. द सऱ्या कलमान्वये नारायिरावािा एक 



           

मारेकरी त ळया पवार हा जो गोव्याला पळून गेला होता, त्याला पोत सगीज अचधकाऱ्यानी स. १७८० सालच्या 
चडसेंबर मचहन्यात प िे दरबाराच्या हवाली केले. 

 
चटपूचवरूद्धच्या य द्धात प िे दरबाराने पोत सगीजाकंडे मदत माचगतली होती. परंत  पोत सगीजाना 

आपल्या झाकल्या म ठीत काय आहे त्यािी कल्पना असल्याने चटपूसारख्या मातबर सत्ताधाऱ्यािे शत्रूत्व 
पत्करण्यास त्यानी नकार चदला. 

 
गोव्यातील पोत सगीज सत्ता ही फार ज नी. एकेकाळी पोत सगीजािंा सवसत्र मोठा दरारा होता. 

प्रहद स्थानात उदयास येिारे नवीन सत्ताधारी त्याचं्याकडे नेहमी मदतीिी यािना करीत. परंत  अठराव्या 
शतकाच्या उत्तराधात पोत सगीजािें सामर्थ्यस पूवीसारखे उरले नव्हते. त्यािंी अवस्था अत्यंत शोिनीय होती. 
आर्दथक अडििीम ळे त्याना लष्ट्कर कपात करावी लागली होती व नोकरािंा पगार चनयमीतपिे र्ालिे 
म स्ट्ष्ट्कल होऊन बसले होते. 

 
स. १७८७ साली पोत सगीज लष्ट्करात ७१४० लोक असून त्यातील अवरे् २५९० गोरे होते. 

आरमारात तेवीस य द्धनौका होत्या; पि त्यात साठ तोफािें एकि चिगेट होते. उरलेल्या बावीस य द्धनौका 
प्रत्येकी ४२ आचि २६ तोफाचं्या होत्या. नौदलात ३११८ नौसैचनक होते. 

 
स. १७८० साली गोव्यािा गव्हनसर दों िेदेचरक चगल्वमेस द सौज हा गोव्याच्या पचरस्ट्स्थतीिा अहवाल 

पोत सगालच्या राजास सादर करताना म्हितो : 
 
‘गोवा शहराला अवकळा आली आहे. या शहरातील काही मोठ्ा रस्त्यावंर एकही िागंले र्र 

आढळत नाही. काही रस्त्यावंरील र्रे मोडकळीस आली आहेत. ज न्या इमारतींिी डागड जी न झाल्याने 
त्या भकास वाटतात. पैशाअभावी त्या र्रािें मालक आपल्या र्रािी द रुस्ती करू शकत नाहीत. गोवा 
शहरातील ज न्या वैभवशाली इमारतीपकैी एक कॅथेड्रल आचि काही कॉन्व्हेटस्  तेवढी स स्ट्स्थतीत आहेत. 
काहीना फरशा आहेत; परंत  इतरािंी जमीन मातीिी आहे. नऊ र्रे अद्याप अधसवट आहेत. शहरालगतच्या 
नारळीच्या बागेत माडाच्या झावळयानी शाकारलेल्या ३५० झोपड्या आहेत. त्यातून ‘खाप्री’ (चनग्रो), 
‘म लातो’ आचि अन्य गरीब लोक राहातात. स. १७७९ साली या शहरािा महसूल ३९४९३ अश्रफी तर खिस 
३८२५२ अश्रफी होता. 

 
‘गोव्यािा व्यापार डबर्ाईस आला आहे. व्यापाऱ्याना पोत सगालहून येिाऱ्या मालावर औलंबून राहाव े

लागते. अन्य मालािा व्यापार करण्यािी ईर्षा इथल्या व्यापाऱ्यातं नाही. नारळ, स पारी, दारु आचि मीठ ह्या 
वस्तू छोट्या नौकानी उत्तरेकडील बंदरात जातात. इथला व्यापार हा एवढाि. तेव्हा इथल्या व्यापाराला 
उते्तजन चमळाल्याखेरीज या राज्यािा तरिोपाय नाही. तसे झाले नाही तर हे राज्य रसातळास गेल्यावािून 
राहािार नाही. चटपू स ल्तान पोत सगीजािंा चतरस्कार करीत असे त्याने कनाटकातील तेरा पाद्र्ाना पकडून 
गोव्याकडे पाठवनू चदले होते व िाळीस हजार कॅथचलकाना हद्दपार केले होते. गोव्यावर चटपू हल्ला करिार 
म्हिून पोत सगीज लोक भीतीच्या दडपिाखाली वावरत होते. िेिाचं्या मदतीने चटपू गोवा रे्ऊ इचछतो अशी 
बातमी प िे दरबारातील पोत सगीजािंा वकील नारायि शिेवी ध मे याने गोव्याच्या राज्य सचिवाला पाठचवली 
होती. गोव्यािे काही एत्तदे्दशीय पाद्री या कटात असल्यािा संशय होता. पोत सगीजानी चटपूचवरूद्ध मराठ्ाना 



           

मदत करण्याचवर्षयी असमथसता दशसचवली त्यािे कारि मराठ्ाना मदत केल्यास चटपू गोव्यावर खरोखरि 
हल्ला करील अशी भीती त्याना वाटत होती. 

 
सोंधेिा राजा हैदरअल्लीच्या भयाने अंत्र ज महालात बादंोडे येथे येऊन राचहला होता हे मागे आलेि 

आहे. हे राजर्रािे चशवाजी महाराजाचं्यापासून मराठ्ािें माडंचलक असल्याने परिक्ापासून त्यािे रक्षि 
करिे हे मराठ्ािें कतसव्य होते. प िे दरबाराने हैदरअल्ली आचि त्यािा म लगा चटपू या दोर्ाशंी प्रदीर्स य द्ध 
केले, त्यामागे त्या दोर्ानी कनाटकात रे्तलेला मराठ्ािंा म ल ख म क्त करिे व सोंधेच्या राजास त्यािे 
राज्य परत चमळवनू देिे हा हेतू होता. परंत  तो सफल झाला नाही. 

 
चद. २९ ऑगष्ट १७८७ या चदवशी नाना फडचिसानी प िे दरबारातील पोत सगीजािंा वकील नारायि 

शिेवी ध मे यास बोलवनू रे्ऊन त्याच्यापाशी सोंधेच्या राजािी वास्तपूस केली. ते त्याला म्हिाले, 
‘संवदेकरािें पोत सगीजानी आजपयंत काय केले ते कळून आलेि आहे. आता आपि त्यािे बरव े करू 
इस्ट्च्छतो. त्याला आपल्या राज्यावर बसचवण्यास शक्य झाल्यास पाहातो.’ 

 
नाना फडिीस यािें वरील उद गार सूिक होते. पोत सगीजानी सोंधेच्या राजािे काहीि बरे केले 

नव्हते. परस्पर मतै्रीच्या कराराखाली त्यानी सोंधेकरािें महाल सैन्य धाडून आपल्या ताब्यात रे्तले; परंत  
सोंधेच्या राजािी त्या महालात काडीिीही सत्ता नव्हती. 

 
चद. ३० जानेवारी १७९१ रोजी पोत सगीज सैन्याने चटपू स ल्तानाकडून सदाचशवगडिा ताबा रे्तला. 

बह दा चटपूिे आचि पोत सगीजािें आतून सूत जमल्याम ळे रक्तािा एक थेंबही न साडंता चटपूने 
सदाचशवगडावरील आपली कबज सोडली असावी. तत्पूवी म्हिजे चद. १७ जानेवारी १७८१ या चदवशी 
सोंधेिा राजा व पोत सगीज याचं्यामध्ये तहािा करार होऊन सदाचशवगड व कूमसगड (प्रशपी) ह्या दोन्ही 
चकल्ल्यावंरील आपले हक्क सोंधेच्या राजाने पोत सगीजाकंडे स पूतस केले होते. 

 
चद. २४ जानेवारी १७८१ रोजी मराठ्ानी चटपूकडून कूमसगड रे्तला व सदाचशवगडिी कबज 

करण्यासाठी त्या चकल्ल्याच्या चकल्लेदाराकडे सधंान साधले. त्या दरम्यान मराठ्ािंी एक आरमारी त कडी 
कारवारला आली होती. तीत दोन मोठी पाले, िार ग राब आचि चवसाहूंन अचधक गलबते होती. ह्या 
आरमारी त कडीिा दयासारंग बाबूराव साळोखे हा होता. 

 
सदाचशवगड पोत सगीजानी रे्तल्यािे वतसमान प ण्यास कळले तेव्हा नाना फडिीस भयंकर संतप्त 

झाले. त्यानी पोत सगीजािंा प िे दरबारातील वकील चवठ्ठलराव वालावलीकर याला बोलवनू देऊन चनरे्षध 
व्यक्त केला. त्यानी तंबी चदली की, पोत सगीजानी सदाचशवगड बऱ्या बोलाने खाली केला नसल्यास त्यािा 
पचरिाम वाईट होईल. चवठ्ठलराव वालावचलकर यानी नाना फडिीसाशंी झालेल्या म लाखतीिा वृत्तातं 
लगेि गोव्यास कळचवला. 

 
सदाचशवगड परत रे्ण्याबाबत पोत सगीजाशंी बोलिी करण्यासाठी प िे दरबाराने प्रभाकरपंत 

नावािा दूत गोव्यास धाडला. चद. २४ चडसेंबर १७९१ रोजी गोव्याच्या गव्हनसरिी आचि प्रभाकरपंतािी 
म लाखत होऊन, प ढील बोलिी प्रभाकरपंताने राज्यसचिवाशी करावीत असे ठरले. त्या दरम्यान कारवार 
प्रातंात सैन्य रे्ऊन आलेले पेशव्यािें सरदार परश रामभाऊ पटवधसन यानी आपला एक दूत गोव्यास धाडला 



           

होता. परंत  ह्या दोन्ही वचकलाचं्या वाटार्ाटीतून काहीि चनष्ट्पन्न झाले नाही. त्यािें वतसन आढ्यतेखोर होते, 
असे मत गोव्याच्या गव्हनसरने व्यक्त केल्यािा प रावा उपलब्ध आहे. 

 
सदाचशवगड पोत सगीजानी मराठ्ाचं्या ताब्यात चदलाि नाही. त्यानी तो एक वर्षस आपिाकडे ठेवनू 

रे्ऊन नंतर चटपू स ल्तानाकडे देण्यािा ह कूम चकल्लेदारास केला. परंत  हा ह कूम अमलात येण्यापूवीि 
मराठ्ानी हालिाल केली. परश रामभाऊ आपल्या सैन्यासह कारवार प्रांती होतेि. चशवाय मराठ्ािें 
आरमारही कूमसगडाजवळ होते. दोन्ही दलानी सदाचशवगडावर हल्ला िढचवला. दयासारंग बाबूराव साळोखे 
यानी सदाचशवगडानजीक सैन्य उतरचवले. मराठ्ाशंी दोन हात करिे पोत सगीजाना शक्य नव्हते. गोव्यािा 
गव्हनसर िास्ट्न्सश्क  द क न्य चसनेचझरा याने कािकोि महालातील एक वजनदार मराठा गृहस्थ चनळू नाईक 
देसाई याचं्यामाफस त परश रामभाऊशी तहािा संदभस लावला. चनळू नाईक देसाई व परश राम पटवधसन या 
दोर्ािें स्नेहािे संबधं होते. चनळू नाईक देसाई यािंी चशष्टाई यशस्वी झाली. परश रामभाऊनी पोत सगीज 
चशबंदीस सदाचशवगड खाली करून गोव्यास मार्ार रे्ण्यास परवानगी चदली. 

 
पोत सगीज सैन्य सदाचशवगड खाली करून कािकोि व चसवरे्श्रला दोन महालाचं्या चसववेर पोळे 

येथे येऊन राचहले. ते तेथे १८१८ साली पेशवाईिी इचतश्री होईपयंत होते. 
 
स. १८०८ साली प िे दरबारातंील पोत सगीजािंा वकील चवठ्ठलराव वालावलीकर यािे प ण्यात 

चनधन झाले. त्याच्यामागे त्यािा म लगा लक्ष्मीनारायि वालावलीकर यािी प िे दरबारातील पोत सगीजािंा 
वकील म्हिनू नेमिूक झाली. परंत  १८११ साली पोत सगीजानी आपली प ण्यातील वकीलात बंद केली. 
तेव्हापासून मराठे आचि पोत सगीज यािें संबंध त टले ते कायमिे. 
  



           

१६. वाडीकर सावरं् 
 
वाडीकर सावतंािंा पोत सगीजाशंी सबधं आला तो पोत सगीजानी गोवा रे्तल्यावर. आचदलशाहीच्या 

अमदानीत सावतं क डाळ परगण्यात आचदलशहािे माडंचलक म्हिनू राहात होते. इ. स. १५५४ साली मागं 
सावतं भोसले याने चवजापूरिी सत्ता झ गारून देऊन आपि स्वतंत्र झाल्यािे जाहीर केले. परंत  हे स्वातंत्र्य 
फार चदवस चटकले नाही. चवजापूरकरानी सावतंावर आपले अचधपत्य प नः प्रस्थाचपत केले. चफरून स. 
१६२७ साली खेम सावतं भोसले याने वाडी ससं्थान असल्यािा दावा केल्यािा उल्लखे आढळतो. 

 
इ. स. १६५७ साली चशवाजी महाराजानी दचक्षि कोकि आपल्या अमलाखाली आिले, तेव्हा वाडी 

संस्थानात लखम सावतं भोसले राज्य करीत होता. चशवाजी महाराजानी त्याला आपले अचधपत्य 
स्वीकारण्यास भाग पाडले. त्यानी त्याला सरदेसाई हा चकताब बहाल केला. या बाबतीत असाही उल्लखे 
आढळतो की सरदेसाई हा चकताब सावतंाना चवजापूरच्या आचदलशहाने चदला होता. कारि सरदेसाई ही 
चकताबत आचदलशाहीत स रू झाली. 

 
स. १६५९ साली लखम सावतंाने आपल्या राज्यािा चनम्मा महसूल चशवाजी महाराजाना देण्यािे 

कबूल करून तीन हजार पायदळ चकल्ल्याच्या रक्षिासाठी ठेवण्यािी चशवाजी महाराजािंी शतस मान्य केली. 
परंत  ह्या अटी लखम सावंतास कडक वाटल्याने त्याने चवजापूरच्या स ल्तानािे माडंचलकत्व चफरून 
पत्करून चशवाजी महाराजाचं्या राज्यास उपद्रव देण्यास प्रारंभ केला. खरे सागंायिे तर वाडीकर सावतं हे 
स. १४९८ सालापासून चवजापूरच्या बादशहािे माडंचलक होते. 

 
चशवाजी महाराज आचि पोत सगीज हे परस्परांपासून दूर होते, तेव्हा त्यािें संबधं सलोख्यािे होते. 

परंत  चशवाजी महाराजानी सावतंाना आपल्या अचधपत्याखाली आिल्याने त्याचं्या राज्यािी सीमा 
पोत सगीजाचं्या अमलाखालच्या प्रदेशाला चभडली तेव्हा त्याचं्यामध्ये तेढ चनमाि होण्यास स रुवात झाली. 
चशवाजी महाराजासंारख्या समथस आचि महत्वाकाकं्षी शजेाऱ्यापेक्षा सावतंासंारख्या सवस सामान्य द बसल 
शजेाऱ्यािे साचनध्य त्याना चनरुपद्रवी वाटिे स्वाभाचवक होते. 

 
चशवाजी महाराजािें अचधपत्य सावतंाना जािक वाटत आहे व ते झ गारून देण्यास ते उत्स क आहेत 

हे पोत सगीजाना माहीत होते. म्हिून ते त्यानंा चशवाजी महाराजाचंवरुद्ध चिथाविी देत असत, द्रव्य सहाय्य 
देत आचि शस्त्रास्त्रािंी आचि दारूगोळयािी िोरून मदत करीत. चशवाजी महाराजाना पोत सगीजाचं्या छ प्या 
शत्रूत्वािी कल्पना असल्याने ते जशास तसे या धोरिान सार पोत सगीजानंा टोला हािण्यास कमी करीत 
नसत. तरीही पोत सगीजानी चशवाजी महाराजाचंवरुद्ध सावतंाना मदत करण्यािे सोडले नाही. 

 
क डाळिे सावतं याचं्याप्रमािेि पेडण्यािे काही देसाईही पोत सगीजाचं्या चिथाविीने चशवाजी 

महाराजाचं्या म ल खास उपद्रव देत असत. महाराजाचं्या सैन्याने त्यािंा पाठलाग केला की ते पोत सगीज 
हद्दीत चशरत. अखेर स. १६६७ च्या नवबंर मचहन्यात लखम सावतं, केशव प्रभ , खळू शवेिी आचद देसायािंा 
पाठलाग करण्याच्या चमर्षाने पोत सगीजाना धडा चशकचवण्यासाठी चशवाजी महाराजानी बादेंश प्रातंावर स्वारी 
केली. ती यशस्वी झाली. स्ट्व्हसेरेइ कौंट द सा ं स्ट्व्हसेंत याने चशवाजी महाराजाशंी तहािा संदभस लावला. 
महाराजानी फार ओढून तािून न धरता तह करण्यािी तयारी दशसचवली; परंत  पोत सगीजानी बंडखोर 
देसायाना आपल्या अमलाखालच्या प्रदेशातूंन ताबडतोब बाहेर र्ालवाव े ही प्रम ख अट र्ातली. ती 



           

स्ट्व्हसेरेइला मान्य करावी लागली. तहावर स. १६६७ च्या चडसेंबर मचहन्यात सह्या झाल्या. तदन सार स. 
१६६८ च्या जून मचहन्यात पोत सगीजानी लखम सावतं व केशव प्रभ ूया दोर्ाना गोव्याबाहेर हाकलून लावले. 
परंत  चशवाजी महाराजानी त्याना काही शासन न करता दयाब द्धीने वागचवले. तरीही वाडीकर सावतंािे 
आचि चशवाजी महाराजािें सबंंध स धारले नाहीत. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या चनधनानंतर संभाजी महाराज गादीवर आले. वाडीकर सावतंािें आचि 

छत्रपती र्राण्यािे हेवदेाव े कमी झाले नाहीत. चशवाजी महाराजाप्रमािे संभाजी महाराजािंाही शजेार 
पोत सगीजाना नको होता. म्हिून त्यानी वाडीकर सावतंाना त्याचं्याचवरूद्ध चिथाविी देण्यािे आपले ज ने 
धोरि प ढे िालू ठेवले. 

 
संभाजी महाराजािें आचि पोत सगीजािें य द्ध िालू असता स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर याने चद. २० 

जानेवरी १६८५ रोजी पोत सगालच्या राजास जे पत्र चलचहले त्यात तो म्हितो : 
 
‘.........संभाजीशी आमिे य द्ध िालूि आहे. आम्ही क डाळिा सरदेसाई खेम सावतं याच्याशी 

मतै्रीिा करार करून त्याला संभाजी चवरूद्ध उठचवले आहे.’ 
 
चद. ८ फेब्र वारी १६८५ रोजी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ आचि वाडीकर सावतं याचं्यामध्ये सभंाजी चवरोधी 

करार झाला. त्यात स्ट्व्हसेरेइने सावतंाना संभाजीचवरूद्ध सवस प्रकारिी मदत करण्यािे कबूल केले. 
सावतंानी जर पोत सगीजािें माडंचलकत्व पत्करले तर ते आचदलशाहीत आचि चशवाजी महाराजाचं्या 
अमलाखाली ज्या सवलती उपभोगीत होते त्या त्याना देण्यात येतील असे अचभविन सदहूस करारात देण्यात 
आले. 

 
खेम सावतंाने पोत सगीजािंी मदत रे्ण्यास मान्यता दशसचवली. चतिा उपयोग करून त्याने 

संभाजीच्या अमलाखालच्या क डाळ आचि साखळी महालात बंडाळी माजवायिी होती. परंत  त्याने तसे न 
करता फोंडे महालात पोत सगीज प्रदेशातून जाण्यािी परवानगी माचगतली. ती परवानगी स्ट्व्हसेरेइने त्याला 
नाकारली, पि पोत सगीजाचं्या आश्रयास येऊल राचहलेल्या देसायाना मोगल सैन्यात नोकरी चमळवनू 
देण्यािा प्रयत्न करण्यासंबधंीिा एक ठराव राज्य सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत संमत करून रे्तला. 
प्रस्त तच्या ठरावात म्हटले आहे : ‘गोव्याच्या आश्रयास येऊन राचहलेले कोकिातील देसाई आमच्यामाफस त 
सैन्यात नोकरी चमळव ूइस्ट्च्छतात. त्यानी तसा अजस मला केल्याने हा ठराव माडंण्यात येत आहे.’ 

 
खेम सावतं भोसले आचि गोव्यािे स्ट्व्हसेरेइ याचं्यामध्ये चद. ८ फेब् रुवारी १६८५ रोजी जो ग प्त करार 

झाला, त्यातील कलमे प ढीलप्रमािे आहेत : 
 
१. ते (देसाई) क डाळपासून अंकोलापयंतिा जो म ल ख रे्तील त्यािी चवभागिी तीन भागामध्ये 

करण्यात यावी. पकैी दोन भाग आम्हाला आचि एक भाग त्याना (सावतंाना). सदहूस म ल खात ज्या 
टेकड्या, चकल्ले आचि स पीक जमीन असेल त्यािी चवभागिी उत्पन्नान सार करण्यात यावी. 

 



           

२. जो क िी क डाळपासून िौलपयंतिा म ल ख रे्ण्यािा प्रयत्न करील, त्याला आम्ही आरमारी 
मदत करू. ह्या मदतीबद्दल त्याने आम्हास प्रजकलेल्या म ल खािा एक तृतीयाशं भाग द्यावा. अशीि 
चवभागिी त्या म ल खातील चकल्ले आचि जमीन यािंीही व्हावी. 

 
३. आमिे आरमार त्याचं्या शत्रूच्या केवढ्याही बलाढ्य आरमारापासून त्यािें रक्षि करील . ते ज्या 

ज्या चठकािी म ल खचगरीवर जातील त्या त्या चठकािी हे आरमार त्याचं्या मदतीला जाईल. या 
आरमारातील मािसािंा खिस आमिे राज्य करील व त्याना शसे्त्र व दारूगोळाही प रवील. 

 
४. या आरमारािे हवाली ते (देसाई) जो कपडालत्ता, पैसाअडका अथवा कोित्याही प्रकारिे 

कापड करतील, ते गोव्याला त्याचं्या ओलीस ठेवण्यात आलेल्या मािसाचं्या स्वाधीन करण्यात येईल. या 
पैशातून त्याचं्या सैन्यात लढिाऱ्या लोकािंा पगार र्ातला जाईल. 

 
५. आरमाराच्या मदतीखेरीज हे राज्य त्याना दारूगोळा प रवील. त्यािी प्रकमत त्याना द्यावी 

लागिार नाही अथवा त्या प्रकारिा दारूगोळा परत करावा लागिार नाही. 
 
६. त्याना मोगल बादशहािे माडंचलकत्व पत्करायिे असल्यास तत्संबधंीच्या वाटार्ाटी 

त्याचं्यावतीने कौंट स्ट्व्हसेरेइ मोगल बादशहाकडे आपली मािसे पाठवनू करील. 
 
७. हे य द्ध स रू होण्यापूवी देसायानी एक वजनदार मन ष्ट्य गोव्यास ओलीस म्हिून पाठवावा. 
 
८. ते य द्धात चवजयी झाले, तर मोगल राजवटीत त्याना जे स्वातंत्र्य होते आचि संभाजीच्या 

राजवटीत ते जे स्वातंत्र्य उपभोगीत आहेत ते स्वातंत्र्य त्याना हे राज्य देईल. त्याना त्याचं्या िालीरीती, 
आिारचविार आचि मूर्दतपूजा यािें स्वातंत्र्य चमळेल. 

 
९. हे राज्य संभाजीशी तह करिार नाही. त्यािप्रमािे त्यानीही (देसायानी) संभाजीच्या राज्यात 

वखारी र्ालून असलेल्या इगं्रज, डि, िें ि वगैरे लोकाशंी सधंान ज ळव ूनये. 
 
१०. हे य द्ध स रू करण्यासाठी त्याना पैशािी आवश्यकता असल्यास हे राज्य त्याना तो पैसा कजस 

म्हिून देईल. पि य द्ध स रू झाल्यावर ते कजस चमळेल. 
 
११. ही कलमे अमलात यावी म्हिून त्यानी कौंट स्ट्व्हसेरेइ याचं्या पसतंीस उतरेल असा एक 

वजनदार मन ष्ट्य ओलीस म्हिून पाठवावा. 
 
सावतं मंडळीने पोत सगीजाना संभाजीच्या राज्यात दंगेधोपे माजचवण्यािे वरील करारान्वये कबलू 

केले होते. तसेि त्यािंी इच्छा असल्यास त्याना मोगल बादशहाच्या सैन्यात नोकरी चमळवनू देण्यािी 
तयारी स्ट्व्हसेरेइने दशसचवली होती. त्याप्रमािे सावतंानी संभाजीच्या राज्यात बंडाळी माजचवली व मग ते 
मोगल सरदार बहाद रखान याच्या सैन्यात भरती झाले. आपली बायकाम ळे अथाति त्यानी गोव्यास 
ठेवली. 

 



           

छत्रपती सभंाजी महाराजाचं्या वधानंतर छत्रपतींिी कोकिातील सत्ता चढली पडली. ती सधंी 
साधून खेम सावतंाने आपली सत्ता बळकट करण्याच्या इराद्याने क डाळ येथे एक चकल्ला बाधंण्यािे ठरचवले. 
तसेि पोत सगीजाचं्या अमलाखालच्या बादेंश प्रातंात त्यािी बायका म ले होती त्याना भेटण्यासाठी त्याने 
स्ट्व्हसेरेइिी परवानगी माचगतली. ती स्ट्व्हसेरेइने त्याला चदली. औरंगजेबाच्या स्वारीच्या भयाने छत्रपती 
राजाराम कनाटकात चनसटला, तेव्हा कोकिातील बह तेक सवस देसायानी त्याला आपली चनष्ठा वाचहली. 
औरंगजेबाने संभाजीिी चनर्ृसि हत्त्या केल्याने महाराष्ट्रात संतापािी जी लाट उसळली ती कोकिातही 
पसरली. परंत  आियािी गोष्ट ही की, खेम सावतं भोसले याने मोगलािंा पक्ष सोडला नाही; इतकेि नव्हे 
तर, छत्रपतीच्या सैन्याशी लढण्याकचरता त्याने पोत सगीजाकंडे मदत माचगतली. 

 
खेम सावतंाच्या चवनंतीिा चविार करण्यासाठी स्ट्व्हसेरेइने चद. १३ ऑगष्ट १६९५ रोजी राज्य 

सल्लागार मंडळािी बठैक बोलाचवली. या प्रसंगी त्याने जे भार्षि केले त्यािा तज समा असा : 
 
‘पोत सगीज प्रहद स्थानिे माजी स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्होर यानी खेम सावतं भोसले याना जरूर 

लागेल तेव्हा मदत करण्यािे विन चदले होते. त्या विनाप्रमािे त्यानी आमच्याकडे मदतीिी यािना केली 
आहे. त्यानी सूिना केली आहे की, त्याचं्या आठ गलबतानी आचि आमच्या आरमाराने मराठ्ाचं्या 
बंदरावर आचि आरमारावर संय क्तपिे हल्ले िढवाव.े’ 

 
सल्लागार मंडळाच्या सदस्यानी दृचष्टकोि व्यक्त केला की, ‘आमच्या आरमाराने खेम सावतंाच्या 

आरमाराशी मराठ्ाचं्या बंदरावर आचि आरमारावर हल्ला करण्यासाठी सहकायस करू नये. मात्र सावतंाच्या 
आरमाराला उत्तरेकडे अथवा दचक्षिेकडे जायिे झाल्यास संरक्षि अवश्य द्याव.े’ 

 
हा सल्ला स्ट्व्हसेरेइला मान्य झाल्याने त्याने तदन सार वागण्यािे ठरचवले. उपचरचनर्ददष्ट ठरावावरून 

पोत सगीज लोक केवढे धोरिी होते त्यािी कल्पना करता येते. ते सावतंाना उर्डपिे मदत करण्यास तयार 
नव्हते. मात्र मदत ग प्तपिे मदत करण्याच्या त्याचं्या धोरिात बदल झाला नव्हता. 

 
खेम सावतंाने क डाळिा चकल्ला रे्तल्यािे स्ट्व्हसेरेइला कळले, तेव्हा त्याने चद. १७ ऑगष्ट १६९६ 

रोजी पत्र र्ालून त्यािे अचभनंदन केले. स. १६९६ साली खेम सावतंाने मोगलाचं्या ताब्यात असलेल्या 
धारगडच्या चकल्ल्यावर हल्ला केला. त्यािा उल्लखे फोंड्यािा मोगल स भेदार रफीखान याने गोव्याच्या 
स्ट्व्हसेरेइला पाठचवलेल्या पत्रात आढळतो. रफीखानाने प्रस्त तच्या पत्रात आपि सावतंाचवरुद्ध लष्ट्करी 
मोहीम स रु करिार असल्यािे म्हटले आहे व पोत सगीजानी दारूिी प्रपपे आचि तोफािें गोळे पाठचवल्याबद्दल 
आभार मानले आहेत. 

 
खेम सावतंाने मोगलाचं्या ताब्यात असलेले साखळी आचि चडिोली हे दोन चकल्ले रे्तले व 

फोंड्याच्या चकल्ल्यास वढेा र्ातला. फोंड्याच्या नबाबाने पोत सगीजाकंडे दारुगोळयािी मदत माचगतली व 
त्या मदतीबद्दल त्याना बादेंशच्या हद्दीवरील काही म ल ख देण्यािे कबलू केले. आपल्या राज्याच्या हद्दीला 
लागनू असलेले सत्ताधारी आपल्याहून वरिढ होऊ द्यायिे नाहीत, हे पोत सगीजािें धोरि असल्याने खेम 
सावतंाचवरुद्ध त्यानी फोंड्याच्या नबाबास दारू गोळयािी मदत केली. ह्याचवर्षयी चद. १५ चडसेंबर १६९८ 
रोजी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात म्हितो : 

 



           

खेम सावतं भोसले यानी फोंड्याच्या नबाबाचवरूद्ध बंड करून मोगल बादशहािे साखळी आचि 
चडिोली हे दोन चकल्ले रे्तले. फोंडाच्या नबाबापाशी दारूगोळा आचि मािसे यािंी कमतरता असल्यािी 
माचहती चमळाल्याने त्यानी ही सधंी साधून वरील दोन्ही चकल्ले रे्तले व नंतर फोंड्याच्या चकल्ल्यास वढेा 
र्ातला. आमच्याकडून नबाबास मदत झाली नसती तर खेम सावतं भोसले हे फोंड्यािा चकल्ला 
रे्तल्याचशवाय राचहले नसते. 

 
‘मोगल बादशहाला मदत करिे आम्हाला क्मप्राप्ति होते. त्याच्या बंदरातं आमच्या जहाजाना 

िागंली वागिूक चमळते. द सरी गोष्ट म्हिजे खेम सावतंानी फोंड्यािा चकल्ला रे्तला असता तर तो परत 
रे्ण्यासाठी मोगल बादशहा फोंड्याकडे मोठे सैन्य पाठचवल्यावािून राचहला नसता. ह्या सैन्यािा उपसगस 
केवळ खेम सावतं भोसले आचि मराठे यानाि पोहोिला नसता तर आम्हालाही तो पोहोिला असता. 
आमच्यावर ह्या सैन्याच्या साचनध्याम ळे उपासमारीिी पाळी आली असती. चतसरी गोष्ट, फोंड्याच्या नबाबाने 
त्याला केलेल्या मदतीबद्दल आम्हाला बादेंश प्रातंाच्या हद्दीला लागनू असलेली िोवीस खेडी देण्यािे कबलू 
केले आहे. ह्या खेड्यािंा महसूल आम्हाला िागंला चमळेल. परंत  ह्या सौद्याला मोगल बादशहािी संमती 
चमळाली पाचहजे. त्यािी आम्ही वाट पाहात आहो.’ 

 
खेम सावतंाने मोगल बादशहाचवरूद्ध बंडखोरी केल्याने बादशहा त्याच्यावर क्ोधाचवष्ट झाला. तो 

आपले पाचरपत्य करिार आहे हे कळताि खेम सावतंाने पोत सगीजाकंडे आश्रयािी मागिी केली. ती मागिी 
स्ट्व्हसेरेइने मान्य केली. चद. २ सप्टेंबर १६९९ या चदवशी खेम सावतंाने पोत सगीजािें माडंचलकत्व पत्करले. 
स्ट्व्हसेरेइने त्याच्यावर प ढील अटी लादल्या : 

 
‘सरदेसाई खेम सावतं भोसले यानी पोत सगीज–मराठा य द्धात ज्या कळकळीने आचि इमाने-इतबारे 

पोत सगीजाना मदत केली, त्याबद्दल त्याना ह्या राज्याकडून वारंवार आश्रय चमळत आला आहे. त्याचं्या हातून 
पीरखान ह्यािी हत्त्या र्डली म्हिून त्याचं्या सवस सवलती काढून रे्ण्यात आल्याने त्याला ह्या राज्यािा 
आश्रय घ्यावा लागत आहे. त्यानंी आता पोत सगालच्या अचत प्रशातं महाराजािें माडंचलकत्व पत्करून त्यािंी 
सेवा करण्यािे कबलू केले आहे. 

 
‘त्याचं्या हातून जो अपराध र्डला तो हेत  प रस्सर नसून भावनेच्या भरात र्डला. त्याचं्या 

इमानीपिाबद्दल शकंा रे्ण्यास जागा नाही. त्यानी आपला ध्वज माझ्या पायाशी ठेवनू माझ्या स्वामीिे 
माडंचलकत्व पत्करले आहे. त्यानंी आमच्या स्वामीिी आचि ह्या राज्यािी सेवा करण्यािे विन चदले 
असल्याने त्याचं्या हातून र्डलेले अपराध त्याना माफ करण्यात येत आहेत. 

 
‘मराठे, अरब आचि मलबारी ह्याचं्याचवरुद्ध खेम सावतंाना आमिे संरक्षि चमळेल. इतकेि नव्हे तर 

त्याचं्या चवरुद्ध लढण्यासही आम्ही त्याना मदत करू. मात्र मोगल बादशहाचवरुद्ध त्याना आमिी मदत 
चमळिार नाही. त्यािे कारि म्हिजे मोगल बादशहाशी आमिे मतै्रीिे संबधं आहेत. 

 
‘खेम सावतं भोसले यािें वास्तव्य पूवी बादेंशमध्ये होते. आताही त्याना तेथे राहावयास परवानगी 

देण्यात येत आहे. 
 



           

‘ज्याअथी त्यानी आमच्या स्वामीिे माडंचलकत्व पत्करले आहे त्याअथी ते त्यािें सेवक बनले 
आहेत. त्याम ळे त्याना ह्या राज्याच्या रक्षिाथस आमच्या शत्रूशी लढाव ेलागेल. मात्र त्याचं्या मािसािंा खिस 
त्याना स्वतःि करावा लागेल.’ 

 
फोंड्याच्या मोगल स भेदाराने बादेंश प्रातंाच्या हद्दीवर एक चकल्ला बाधूंन चसद्दी नावाच्या मािसािी 

नेमिूक केली होती. हा चकल्लेदार चतकडून येिाऱ्या जािाऱ्या लोकाकंडून भरमसाट जकात वसूल करीत 
असे. खेम सावतंाने मोगलाचंवरूद्ध बंडाळी स रू केली, तेव्हा पोत सगीजाना अन्नधान्यािी वा इतर वस्तंूिी 
मदत धाडण्याच्या मागात प्रस्तूतच्या चकल्ल्यािा अडसर येऊ लागला. ही मदत पोत सगीज अचधकारी खेम 
सावतंास िोरून करीत असत. कारि मोगल बादशहाशी त्यािें मतै्रीिे सबंंध असल्याने व खेम सावतं 
बंडखोर असल्याने त्याना त्याला उर्डपिे मदत करता येत नसे. अशा पचरस्ट्स्थतीत त्या चकल्ल्यािा अडसर 
दूर केल्याखेरीज पोत सगीजाना खेम सावतंास मोठ्ा प्रमािात मदत पाठचवता येत नव्हती. म्हिून त्यानी एक 
शक्कल लढचवली. त्यानी फोंड्याच्या स भादारास पटवनू देण्यािा प्रयत्न केला की, त्यानी बादेंशच्या हद्दीवर 
बाधंलेला चकल्ला खेम सावतंाच्या हाती पडला तर त्यािा उपसगस आपि दोर्ानाही पोहोिेल. म्हिून तो 
पाडून टाकलेला बरा. चबिाऱ्या भोळया भाबड्या मोगल स भेदारास पोत सगीज अचधकाऱ्यािें म्हििे पटले व 
त्याने तो चकल्ला पाडून जमीनदोस्त करण्यािा ह कूम आपल्या लोकाना केला. 

 
चकल्ल्यािा अडसर दूर झाल्याने खेम सावतंास पोत सगीजाकडून मोठ्ा प्रमािात मदत चमळू 

लागली. त्या मदतीच्या बळावर मोगलानी त्यािा जो प्रदेश रे्तला होता तो त्याला चफरून रे्िे शक्य झाले. 
परंत  पोत सगीजाकंडून खेम सावतंास मदत झाल्यािा स गावा मोगलाना शवेटपयंत लागला नाही. 

 
मोगल आचि खेम सावतं भोसले यािंी फोंडा येथे लढाई होऊन तीत फोंड्यािा चकल्लेदार सय्यद 

ग लाम इब्राचहम हा प्रािाचंतक जखमी झाला. त्याला पोत सगीजानी उपिारासाठी गोव्यास पािारि केले. 
परंत  गोव्यास चनर्ण्यापूवीि तो मरि पावला. त्याच्या मृत्यूिा बदला रे्ण्यासाठी बेळगाविा मोगल स भेदार 
बसालतखान याने आपल्या बंधूस सैन्य देऊन खेम सावतंाच्या पाचरपत्यास फोंड्यास पाठचवले. त्याने 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू आपल्या भावास दारुगोळयािी व इतर वस्तूिी मदत करण्याबद्दल पत्र 
पाठचवले. स्ट्व्हसेरेइने बसालतखानास उत्तर धाडून कळचवले की, त्याच्या भावास मदत पाठचवण्यािी आपि 
कोचशस करू; परंत  पोत सगीज लोक मोगलाना त्याचं्या शत्रूचवरूद्ध मदत करतात तशी मदत मोगल 
अचधकारी पोत सगीजानंा त्याचं्या अरबासंारख्या शत्रूचवरूद्ध मदत करीत नाहीत. 

 
बसालतखानाप्रमािे त्यािा भाऊ इसाकखान, व फोंड्यािा नवीन चकल्लेदार रसूलखान या 

दोर्ानीही गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइकडे भोसल्याचवरूद्ध दारूगोळयािी मदत माचगतली. ती मदत त्याने त्याना 
पाठचवली. पि बसालतखानाने पोत सगीजाचं्या न कळत खेम सावतंाशी समझौता केला. हे जेव्हा स्ट्व्हसेरेइला 
कळले तेव्हा त्याला चवर्षाद वाटून त्याने बसालतखानाला चनरे्षधपर पत्र पाठचवले. 

 
मोगलाशंी समझौता झाल्यावर खेम सावतंाने पोत सगीजाचं्या प्रदेशात ल टालूट करण्यास प्रारंभ 

केला. गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने त्याला पत्र पाठवनू त्यािा चनरे्षध केला. 
 
चद. २८ सप्टेंबर १७०३ रोजी स्ट्व्हसेरेइ कायतान  द मेल  द काश्त्रू प्रहद राव र्ोरपडे याना चलचहलेल्या 

पत्रात खेम सावतंाचवर्षयी म्हितो : 



           

‘..........खेम सावतं हा एक बदमाश मन ष्ट्य आहे. आम्ही त्याच्यासाठी जे काय केले ते सवस 
चवसरून जाऊन तो कृतघ्न बनला. आम्ही त्यािे अनेक संकटातून रक्षि केले व मातबर शत्र पासून त्याला 
आश्रय चदला. परंत  ते सवस तो आपल्या महत्वाकाकें्षपायी चवसरून गेला. त्याच्या हातून जी आगळीक र्डली 
आहे त्याबद्दल त्याला शासन झाले पाचहजे.’ 

 
वरील पत्रात खेम सावतंने मराठ्ािी क रापत काढल्याबद्दल त्याला शासन करण्यािी चिथाविी 

स्ट्व्हसेरेइने प्रहद राव र्ोरपडे याना चदली आहे. स्ट्व्हसेरेइने प्रहद राव र्ोरपडे याना चलचहल्याप्रमािे खेम 
सावतंाचवरूद्ध हत्यार उपसले. पोत सगीज सैन्याने सावतंाचं्या ताब्यात असलेली खोज सव े आचि पनाळे ही 
दोन्ही बटेे रे्तली. चडिोली येथील चकल्ला पाडून जमीनदोस्त केला व तीन कोसाचं्या प्रदेशािी जाळपोळ 
केली. 

 
खेम सावतंाने पोत सगीजाचंवरूद्ध महारािी ताराबाई याचं्याकडे मदतीिी यािना केली. ताराबाईनी 

सावतंािें ज ने अपराध पोटात र्ालून त्याना मदत करण्यािे ठरचवले. कारि त्यािवळेी म्हिजे स. १७०७ 
साली शाहू मोगलाचं्या कारावासातून स टून दचक्षिेकडे यायला चनर्ाला असल्याने त्याच्याशी संर्र्षस 
करण्यासाठी ताराबाईना दोस्त हव ेहोते. खेम सावतं भोसले याने ताराबाईना चनष्ठा वाचहली. त्या बदली 
त्याने ताराबाईकडून परगिा क डाळ, बादें, चडिोली, पेडिे, साखळी, आचि मिेरी ह्या सात महालािंी 
सनद स. १७०८ साली चमळचवली. 

 
त्याि वर्षी म्हिजे स. १७०८ साली नवीन स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रग  द कॉश्त यािे गोव्यास आगमन झाले. 

खेम सावतंाने आपल्या सचंधसाधू राजकीय धोरिास अन सरून नवीन स्ट्व्हसेरेइला पत्र पाठवनू त्यािे स्वागत 
केले व पोत सगीजाशी मतै्रीने वागण्यािी आपली इच्छा आहे असे त्यास कळचवले. 

 
स्ट्व्हसेरेइने खेम सावतंाच्या पत्रािी दखल रे्ऊन त्याला उत्तर धाडले की, पोत सगीजाशंी असलेली 

ज नी मतै्री त्याला दृढ करायिी असल्यास त्याने वाटार्ाटी करण्यासाठी आपला एक दूत गोव्यास धाडावा. 
अखेर िार पािं वर्षानी म्हिजे स. १७१२ साली पोत सगीज आचि बाबू सावतं याचं्यामध्ये शातंतेिा आचि 
मतै्रीिा करार झाला. 

 
इ. स. १७१६ साली पोत सगीज आचि मराठे याचं्यामध्ये एक तह झाला. त्यात वाडीिा नारबा सावतं 

हा पोत सगीजािंा माडंचलक आहे, असा उल्लेख आहे. त्यावरून सावतंानी पोत सगीजािें माडंचलकत्व पत्करले 
असाव ेअसा चनष्ट्कर्षस चनर्तो. 

 
फोंड सावतंाच्या कारकीदीत वाडीकरािें आंगे्र आचि मराठे याचं्याशी िागंले संबधं नव्हते. त्याम ळे 

त्याना पोत सगीजाशंी मतै्रीिे संबंध ठेवनू आपल्या राज्यािे रक्षि कराव ेलागले. पोत सगीजाना सावतंासारखा 
द बळा शजेारी हवा असल्याने त्यािें अपराध पोटात र्ालून त्यािें राज्य चटकवनू ठेवण्यािा त्यानी प्रयत्न 
केला. आगें्र आचि मराठे यािें शत्रूत्व पत्करूनही त्यानी द बळया सावंतंाना मदत केली. त्यािे इंचगत वरच्या 
प्रमािे आहे. 

 
स. १७२६ साली फोंड सावतंािा म लगा नागोबा सावतं हा आपल्या बापाशी भाडूंन गोव्यास 

पोत सगीजाचं्या आश्रयास येऊन राचहला. त्याला पोत सगीजाचं्या मदतीने आपल्या बापास पदच्यूत करून वाडी 



           

संस्थानच्या गादीवर यायिे होते. स्ट्व्हसेरेइ ज्य आंव द साल्दान्य द गामा ह्याने फोंड सावतंाशी असलेल्या 
मतै्रीच्या करारास हरताळ फासून नागोबा सावतं यास आश्रय चदला व त्याला एका अकरा कलमी करारावर 
सही करण्यास लावनू त्याला पोत सगीजािें माडंचलकत्व पत्करावयास भाग पाडले. म लगा पोत सगीजाचं्या 
मदतीने आपिास पदच्यतू करू पहातो आहे हे पाहून फोंड सावतंाने आपल्या म लािा डाव उधळून 
लावण्यासाठी पोत सगीजाना आपल्या म लापेक्षा अचधक सवलती देण्यािे आचमर्ष दाखवनू त्याचं्याशी नवीन 
करार करण्यािी इच्छा दशसचवली. आचि स्ट्व्हसेरेइने सवस नैचतक तत्व ेपायदळी त डवनू फोंड सावतंाशी नवीन 
करार करून नागोबा सावतंािा चवर्श्ासर्ात केला. मात्र फोंड सावतंाने ८०० अश्रफींिा माचसक तनखा 
िालू करावा, असे कलम करारात अंतभूसत करून रे्तले. 

 
आपल्या बापाने पोत सगीजाशंी मतै्रीिा करार करून आपिास उर्ड्यावर टाकले म्हिून नाग 

सावतंािा संताप झाला व बापास अद्दल र्डचवण्यासाठी त्याने चडिोलीिा चकल्ला पाडण्यािे ठरचवले. त्याने 
जेव्हा हे काम करण्यासाठी मािसे जमा केली तेव्हा स्ट्व्हसेरेइने त्याला तंबी चदली की, जोपयंत तो 
पोत सगीजाचं्या आश्रयास राहील तोपयंत त्याच्या फोंड सावतंचवरोधी कारवाया गोवा सरकार सहन करिार 
नाही. 

 
परंत  नाग सावतंाने स्ट्व्हसेरेइच्या इशाऱ्यािी दखल रे्तली नसावी. त्याने पोत सगीजािंा आश्रय सोडून 

चडिोलीिा चकल्ला पाडण्यािा आपला उपद व्याप स रू केला असावा, असे स्ट्व्हसेरेइच्या एका पत्रावरून 
वाटते. या पत्रात स्ट्व्हसेरेइ म्हितो की, ‘नागोबा सावतं यािा बाप फोंड सावतं याने देऊ केलेला ८०० 
अश्रफीिा माचसक तनखा स्वीकारायला तयार नाही. त्याला चडिोली प्रातं आचि तेथील चकल्ला हवा असून 
त्यासाठी आपल्या बापाशी लढण्यािी त्यािी तयारी आहे.’ 

 
नाग सावतं आचि त्यािा बाप फोंड सावतं याचं्यामधील भाडंिात दोर्ािें भाडंि आचि चतसऱ्यािा 

लाभ ह्या म्हिीप्रमािे पोत सगीजािंा फायदा झाला. नागोबा सावतं चडिोलीिा चकल्ला रे्ईल या भीतीने फोंड 
सावतंाने तो चकल्ला पोत सगीजाचं्या हवाली करण्यािे ठरचवले. 

 
फोंड सावतं आचि पोत सगीज यांच्यामधील संबधं फार चदवस सलोख्यािे राचहले नाहीत. फोंड 

सावतंाने िीनला चनर्ालेल्या एका पोत सगीज जहाजावर हल्ला िढचवला व त्याच्या राज्यात पळून गेलेल्या 
काही चनग्रो ग लामाना त्याने इंग्रजाना चवकले; तसेि थकलेली खंडिी भरली नाही ह्या कारिावरून 
पोत सगीजािें आचि त्यािे सबंंध चबर्डले. त्यािी पचरिीती अखेर य द्धामध्ये झाली. या य द्धािा अहवाल 
स्ट्व्हसेरेइने पोत सगालच्या राजास सादर केला असता, तो चद. २८ एचप्रल १७२८ रोजी स्ट्व्हसेरेइला 
उत्तरादाखल चलचहलेल्या पत्रात त्याला सल्ला देतो : 

 
‘त म्ही फोंड सावतं याला धडा चशकचवण्याच्या हेतूने त्याच्याशी य द्ध स रू केलेत ते िागंले केलेत. 

परंत  चडिोलीिा चकल्ला फोंड सावतंाच्या म लाच्या ताब्यात देण्याऐवजी तो पाडून टाकलेला बरा. कारि, 
फोंड सावतंािा म लगा आपल्या बापासारखा चनर्ाला तर चडिोलीच्या चकल्ल्यािा उपयोग त्याला या 
राज्याशी लढताना िागंला होऊ शकेल.’ 

 
अखेर फोंड सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये िालू असलेली य द्धमान पचरस्ट्स्थती स. १७२६ साली 

झालेल्या एका तहान्वये सपं ष्टात आली. हा तह म्हिजे ज न्या तहािी स धारलेली आवृत्ती होती. ह्या 



           

तहान्वये पोत सगीजानी दहा वर्षांिी थकलेली खंडिी फोंड सावतंास माफ केली व उरलेली बाकी वर्षास एक 
हजार अश्रफीप्रमािे फेडण्यािी सवलत त्याला चदली. फोंड सावतंाने प्रस्त तच्या तहातील कलमे 
प्रामाचिकपिे पाळण्यािे कबलू केले. 

 
बह धा वसई प्रातंात पोत सगीजािें आचि मराठ्ािें जे य द्ध ज ंपले, त्याम ळे स्ट्व्हसेरेइला हा तह पडती 

बाजू रे्ऊन करावा लागला असावा. 
 
चद. १४ जानेवारी १७२७ रोजी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेई महाराष्ट्रातील राजकीय र्डामोडींिा आढावा 

रे्ऊन पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात फोंड सावतं व त्यािा म लगा याचं्यामधील भाडंिािा उल्लेख 
करून म्हितो : 

 
‘फोंड सावतं आचि त्यािा म लगा या दोर्ािंा समझौता अद्याप झालेला नाही. त्या दोर्ानी मला 

कळचवले आहे की चडिोलीिा चकल्ला आम्ही आमच्याकडे ठेवावा. या चकल्ल्यात आमिे सैन्य असल्यास 
त्यािंी हरकत नाही. त्याचं्यामधले भाडंि चमटेपयंत चडिोलीिा चकल्ला आमच्याकडे असावा अशी दोर्ाही 
बापलेकािी मागिी आहे. तसेि मी आपल्या भांडिात मध्यस्थी करावी अशीचह त्यानी इच्छा दशसचवली आहे. 
परंत  ही जबावदारी पत्करण्यािी माझी इच्छा नाही. कारि उद्या ते दोरे् माझ्याकडे चकल्ला खाली 
करण्यािी मागिी करतील. मी त्याना नकार चदला तर ते आमच्याशी य द्ध करण्यास कमी करिार नाहीत. 

 
‘चडिोलीिा चकल्ला बलाढ्य आहे यात संदेह नाही. परंत  ह्या चकल्ल्यास शत्र ने वढेा र्ातला तर आत 

रसद पाठचविे कठीि जाईल. तरी ह्या बाबतीत महाराजानी आज्ञा करावी. 
 
‘फोंड सावतंाशी झालेल्या तहािी कलमे मी महाराजाचं्या अवलोकनाथस पाठवीत आहे....’ 
 
फोंड सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये स. १७२६ साली जो नवीन तह झाला त्या तहामध्ये फोंड 

सावतं पोत सगीजाशंी सलोख्याने वागत नसल्यािी तक्ार गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ ज्य आंव द साल्दान्य द गामा हा 
पोत सगालच्या राज्य सचिवास चद. ३० एचप्रल १७२७ रोजी पाठचवलेल्या पत्रात करतो. 

 
गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने चद. १४ जानेवारी १७२७ रोजी पोत सगालच्या राजास जे पत्र पाठचवले त्यािे 

उत्तर पोत सगालच्या राजाच्या सल्लागार मंडळाच्या सचिवाने स्ट्व्हसेरेइला चद. ८ एचप्रल १७२८ रोजी पाठचवले. 
त्यात तो म्हितो की, ‘चडिोलीिा चकल्ला पाडून टाकावा अशी आज्ञा महाराजानी केली आहे.’ 

 
वसईच्या य द्धात वाडीकर सावतंानी तटस्थतेिे धोरि पत्करले असाव.े कारि, पेशव्याशंी त्यािें 

सलोख्यािे सबंंध होते. त्याति क लावकेर आंग्ऱ्याशंी त्याचं्या कटकटी िालू होत्या. 
 
चद. २३ जानेवारी १७३९ रोजी व्यंकटराव र्ोरपडे इिलकरंजीकर यानी गोव्यावर स्वारी केली, 

तेव्हा बाजीरावाकडून सावतंाना बादेंशमध्ये सैन्य र् सचवण्याबद्दल पते्र गेली होती. त्यावळेी पोत सगीजानी 
आपले बळ वसईच्या य द्धात कें द्रीत केले असल्याने गोव्यािी स रचक्षतता कमक वत बनली होती. ही सधंी 
साधून सावतंाना बादेंश प्रातं सहज रे्ता आला असता. परंत  त्यानी बादेंश रे्ण्यािा प्रयत्न केला नाही, 
कारि स. १७३६ साली फोंड सावतंािंा आचि पोत सगीजािंा एक स धाचरत मतै्रीिा करार झाला होता. 



           

चद. २ मे १७३९ रोजी पोत सगीज आचि व्यंकटराव र्ोरपडे याचं्यामध्ये तह झाला. त्यात खोज सव ेआचि 
पनाळे ही पोत सगीजानी रे्तलेली सावतंािंी दोन्ही बेटे त्यानी सावतंाना परत करावी, असे कलम होते. परंत  
ती दोन्ही बेटे पोत सगीजानी सावतंाना परत केली नाहीत. तत्पूवी पोत सगीजाचं्या संगनमताने सावतंानी बादेंश 
व्याचपले होते. कारि, मराठे बादेंश रे्तील अशी भीती पोत सगीजाना वाटल्याने त्यानीि सावतंाना बादेंश 
रे्ण्यास साचंगतले होते. ह्या संदभात चद. १३ एचप्रल १७३९ रोजी जयराम सावतं व रामिंद्र सावतं या 
दोर्ानी गोव्याच्या गव्हनसर जनरलला पाठचवलेले पत्र बोलके आहे. त्यात ते दोरे् म्हितात : ‘व्यंकटराव 
यािी फौज वरर्ाटी जाईस्तोवर बादेंश आम्हाकडे असावा. तदनंतर ते त मिे स्वाधीन करू.’ 

 
पेशव्यािें सैन्य गोव्याहून मार्ारा परतल्यावर चद. २८ फेब् रुवारी १७४० रोजी वाडीकर सावतं आचि 

पोत सगीज याचं्यामध्ये एक करार झाला. तदन सार सावतंानी बादेंश महाल आचि पनाळे बटे पोत सगीजाना 
परत केले, तर पोत सगीजानी खोज सव ेबेट आचि पीिस हे गाव सावतंाचं्या ताब्यात चदले. 

 
वरील तह छत्रपती शाहू महाराजािें एक मंत्री नारोराम याचं्या चवद्यमाने पार पडला. तो र्डवनू 

आिल्याबद्दल नारोराम याना िागंली कमाई झाली. तहाच्या वाटार्ाटीच्या वळेी सावतंानी मागिी केली 
होती की, बादेंशमधील प्रहदूना जी अपमानास्पद वागिकू चमळते ती दूर होऊन प्रहदूना मानािी वागिकू 
चमळावी. परंत  ही मागिी पोत सगीजानी मान्य केली नाही. ते म्हिाले की हा प्रश्न ‘इंचिचझशन’च्या कके्षत येत 
असल्याने गोवा सरकारला त्यात ढवळाढवळ करण्यािा अचधकार नाही. 

 
वरील करार वाडीकर सावतंाना समाधानकारक वाटला नाही. म्हिनू त्यानी स. १७४१ साली 

फेब्र वारी मचहन्यात बादेंशवर स्वारी केली. ‘आग्वाद’ आचि ‘रेइश माग श’ हे दोन चकल्ले वगळता बादेंश 
महालािा ऊवसचरत टापू सावतंानी अवघ्या एका चदवसात रे्तला. आग्वाद आचि रेइश माग श हे चकल्लेही 
त्यानी रे्तले असते. परंत  पोत सगीजाचं्या वतीने वाडी ससं्थानात हेरचगरी करिाऱ्या काही प्रहदूनी सावतंाच्या 
स्वारीिा बेत पोत सगीजाना आगाऊ कळचवल्याने त्याना सावतंाना तोंड देण्यास अवसर चमळाला. 
पोत सगीजाचं्या वतीने हेरचगरी करिारे प्रहदू चवठोजी शिेवी ध मे व चवठोजी प्रतापराव सरदेसाई हे होते. 
चवठोजी शिेवी ध मे ह्या सधन व्यापाऱ्याच्या म लास छत्रपती शाहू महाराजािंा एक मंत्री र्नःशाम नारायि 
यािी म लगी चदली होती. त्याला सातारच्या दरबारात वावरता येिे शक्य झाल्याने तेथे चशजिारे राजकीय 
मनस बे कळत असत. ते तो पोत सगीजाना कळवीत असे. 

 
बादेंश प्रातंावर सावतंािंा उिा प रा तीन मचहने अमल होता. त्या दरम्यान पोत सगीज सेनाचधकारी तो 

प्रातं रे्ण्यािी तयारी करीत होते. त्यानी चद. १३ जून १७४१ रोजी बादेंशमध्ये सैन्य र् सवनू सावतंाचं्या 
सैन्याला चपटाळून लावले. पोत सगीजाना सावतंावर स लभपिे चवजय चमळचविे शक्य झाले. त्यािे कारि 
म्हिजे गोव्याच्या नवीन स्ट्व्हसेरेइने पोत सगालहून येताना बरोबर आिलेल्या नवीन पद्धतीच्या प्रभावी तोफा. 
त्या दर चमचनटास ३२० गोळे टाकीत असत. त्या तोफाचं्या माऱ्यासमोर सावतंाच्या ज न्या प राण्या तोफा 
चटकाव धरू शकल्या नाहीत यात नवल नाही. 

 
बादेंश रे्तल्यावर सावतंाच्या क डाळ परगण्यावर िाल करण्यािी योजना पोत सगीजानी आखली 

होती. त्यािा स गावा जयराम सावतं याला लागताि त्याने पेशव्याकंडे धाव रे्तली. प िे दरबाराने 
पोत सगीजाना बादेंशच्याप ढे िाल न करण्यािा इशारा चदल्याने त्याना िढाई थाबंवावी लागली. 

 



           

चद. ११ सप्टेंबर १७४१ रोजी सावतं आचि पोत सगीज यांच्यामध्ये तह होऊन सावतंाना बराि प्रदेश 
गमवावा लागला. त्यात खोज सव ेआचि पनाळे ही दोन बटेे व मये आचि आराबा या गावातील शतेजचमनींिा 
अंतभाव होत होता. त्या चशवाय पीिस हा गाव जो सावतंाना पोत सगीजाकंडून चमळाला होता, तोही त्याना 
पोत सगीजाना परत करावा लागला. वरील प्रदेश र्ालचवण्याखेरीज दरसाल एक हजार अश्रफींिी खंडिी 
देण्यािे सावतंाना कबलू कराव ेलागले. 

 
थोडक्यात सागंायिे म्हिजे दीड वर्षामागे झालेल्या तहान्वये सावतंानी जे चमळचवले होते ते सवस 

वरील तहान्वये र्ालचवले. वाडीकर सावतं जून १७४१ च्या य द्धात हरल्याने पोत सगीजािंा सूड रे्ण्यािी 
भावना त्याचं्या मनात ध मसति राचहली. त्यातूनि कटकटी स रू होऊन त्यािी पचरिती १७४६ सालच्या 
य द्धात झाली. 

 
चद. ५ मे १७४६ रोजी पोत सगीजानी सावतंािा ‘हलिस’ हा चकल्ला रे्तला. ह्या लढाईत सदहूस 

चकल्ल्यािा चकल्लेदार गोमा सावतं याने मोठा पराक्म गाजचवला. हलिसहून पोत सगीज सैन्याने चडिोलीच्या 
चकल्ल्यावर िाल केली. तो चकल्ला पोत सगीज रे्तल्याचशवाय राहािार नाहीत हे जािून सावतंानी त्यािी 
मोडतोड करून तो चनकामी करून टाकला. तरीही पोत सगीजानी तो चकल्ला चद. १८ मे रोजी रे्ऊन त्यािी 
डागड जी स रू केली. 

 
चडिोली रे्तल्यावर पोत सगीज सैन्याने साखळी, मिेरी, वगैरे प्रातंाकडे आपला मोहरा वळचवला. 

पोत सगीजानी साखळीिे रािे, मिेरीिे गावस, चडिोलीकर रर् नाथ प्रभू, अडवईकर क ष्टोबा देसाई, आदी 
देसायाशंी सधंान ज ळवनू वाडीकर सावतंािंी राजवट झ गारून देऊन आपल्या अमलाखाली येण्यािे त्यानंा 
आवाहन केले. देसायानी गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइच्या आवाहनास प्रचतसाद देण्यास अन कूलता दशसचवली. परंत  
त्याना पोत सगीज अमलाखाली धमस स्वातंत्र्यािी हमी हवी होती. ते स्वातंत्र्य देण्यािे अचभविन स्ट्व्हसेरेइने 
देसायाना चदले. त्या अचभविनास अन सरून सवस देसायानी पोत सगीज राजवट तर पत्करलीि; परंत  संत्रोजी 
रािे याने सावतंािे आवडो, मोले आचि सातारे हे तीन चकल्ले रे्ऊन ते पोत सगीजाचं्या ताब्यात चदले. 

 
चद. २३ नवबंर १७४६ रोजी स्ट्व्हसेरेइने सावतंाच्या ताब्यातील तेरेखोल चकल्ल्यावर आरमारी हल्ला 

करून तो रे्तला. ह्या लढाईत भोसल्यािें बह तेक सवस आरमार नष्ट झाले. भोसल्याचं्या आरमारात १५ ते 
२० तोफा असलेली दहा पाली, सतरा गलबते तीन बतेले, एक लढाऊ मिवा, िार पारागंी आचि बऱ्याि 
होड्या होत्या. 

 
तेरेखोलिा चकल्ला रे्तल्यावर स्ट्व्हसेरेइ रेडीच्या चकल्ल्याकडे चनर्ाला. तो चकल्ला चद. ३ चडसेंबर 

१७४६ रोजी पडला. 
 
रेडीिा चकल्ला पोत सगीजानंी तहाच्या वाटार्ाटी िालू असता सावतंाना गाफील ठेवनू रे्तल्यािा 

आरोप त्यानी पोत सगीजावंर केला. 
 
पोत सगीजानी सावतंावर एकामागून एक असे चवजय चमळचवल्याने प िे दरबाराला प्रिता वाटली. 

त्याने पोत सगीजाना सब रीने वागण्यािा सल्ला आपला एक दूत गोव्यास पाठवनू चदला. परंत  पोत सगीज 
अचधकाऱ्यानी पेशव्याचं्या वचकलास दाद चदली नाही. ते पाहून प िे दरबारातील म त्सद्याना पोत सगीजािंा राग 



           

आला व त्याचं्या पाचरपत्यास सैन्य देऊन सदाचशवराव भाऊस पाठचवण्यािे त्यानी ठरचवले. ही बातमी प िे 
दरबारातील पोत सगीजाचं्या ग प्तहेरानंी त्वरीत गोव्यास कळचवण्यािी तत्परता दाखचवली. त्या बरोबर 
स्ट्व्हसेरेइने र्ाटातील प्रखडी रोखून धरण्यािी तयारी केली. पोत सगीजािें हस्तक केवळ प िे दरबाराति नव्हे, 
तर पेशव्याचं्या सैन्यातही होते. त्याचं्याकडून पोत सगीजाना सावधचगरीिे इशारे चमळत असत. 

 
पोत सगीजानी सदाचशवराव भाऊच्या संभाव्य स्वारीपासून गोव्यािे रक्षि करण्यासाठी बिावािी 

तयारी जरी केली असली, तरी भाऊंच्या प्रिंड सैन्याला आपि चकतपत तोंड देऊ शकू यािा त्याना अंदाज 
लागत नव्हता. म्हिून त्यानी सोंधेच्या राजाच्या कारभाऱ्याला सदाचशवराव भाऊकडे चशष्टाईला पाठचवले. 
त्यावळेी सदाचशवराव भाऊच्या सैन्यािा तळ स पे येथे पडला होता. 

 
सदाचशवराव भाऊकडे चशष्टाई करण्याचवर्षयी सोंधेकरानी प ढाकार रे्तला, त्यािे कारि म्हिजे 

भाऊिे सैन्य र्ाट उतरून खाली उतरल्यास त्या सैन्यापासून सोंधेच्या राजाच्या अमलाखालच्या 
पंिमहालास उपसगस पोहोििार होता. 

 
सोंधेकराचं्या कारभाऱ्यािी आचि सदाचशवराव भाऊिी म लाखत झाली तेव्हा भाऊने त्याला 

साचंगतले की, आपि गोव्यावर स्वारी करिारि. त्यासाठी आपिाला सोंधेकराचं्या ताब्यात असलेला 
मदसनगड चकल्ला हवा आहे. तरी तो त्यानी वर्षाच्या कराराने आपिास द्यावा. तसेि सैन्य उतरचवण्यासाठी 
वाटाडेही द्याव.े त्यावर सोंधेच्या राजाच्या चशष्टमंडळातील हनगल म्हिून सरदार होता त्याने सदाचशवराव 
भाऊस चवनंती केली की त्यानी आपल्या सैन्यासह र्ाट उतरू नये. त्यानी आपला चनिसय बदलल्यास त्याना 
एक लक्ष रुपये देण्यास सरदार हनगल तयार झाला. 

 
छत्रपती शाहू महाराजाकंडून सोंधेच्या राजास अंत्र ज आचि जाबंावली पंिमहाल हे महाल साचलना 

पंिवीस हजार रुपयाना प ष्ट्कळ वर्षामागे चमळाले होते. हा करार सोंधेच्या राजाने तोपयंत पाळला होता. तो 
प ढेही पाळला जाईल अशी हमी सरदार हनगल याने सदाचशवराव भाऊस चदली. त्याने मराठा सरदारापंैकी 
अनेकाना लािं िारून सदाचशवराव भाऊस गोव्याच्या स्वारीपासून परावृत्त केले. 

 
सदाचशवराव भाऊने सोंधेच्या राजाकडे थकलेल्या खंडिीपैकी अधी खंडिी रे्ऊन चद. १० मािस 

१७४७ रोजी स पे येथील आपली छाविी उठचवली. 
 
सदाचशवराव भाऊनी गोव्यावरील स्वारी तहकूब केली त्यािी प्रम ख कारिे दोन आहेत : भाऊपाशी 

पोत सगीजाचं्या तोफासंारख्या शीघ्र माऱ्याच्या आध चनक तोफा नव्हत्या. भर उन्हाळयात गोव्यात उतरल्यास 
जनावराना दािा वैरि व सैन्यास अन्नधान्य चमळण्यास पिंाईत पडिार होती. 

 
पेद्र  स्ट्व्हसेंत स्ट्व्हदाल या नावािा पोत सगीज सेनाचधकारी स्ट्व्हसेरेई मार्दकस द आलोनस याला 

सदाचशवराव भाऊच्या सभंाव्य स्वारीचवर्षयी चलचहताना म्हितो : 
 
‘शत्र  र्ाटातून खाली उतरेल असे मला वाटत नाही. परंत  त्याने जर तसा प्रयत्न केला तर त्याला 

त्याबद्दल पिाताप झाल्यावािून राहिार नाही. कारि त्याला र्ाटापासून रायतूरच्या चकल्ल्यापयंत एक शरे 



           

तादूंळ अथवा र्ोड्यासंाठी गवतािी एक मोळी देखील चमळिार नाही. त्यािे कारि हे की, आम्ही 
रिके्षत्रातील सवस धान्य गोळा केले असून गवत वैरि जाळून टाकली आहे.’ 

 
प िे दरबाराच्या मनात गोव्यावर स्वारी करायिे नव्हते. केवळ धाकधपटशा दाखवनू वाडीकर 

सावतंाना फायदेशीर असा करार पोत सगीजाना करावयास लावायिे होते, असे ह्या प्रकरिावरून एकंदरीत 
वाटते. तसे नसते तर सदाचशवराव भाऊ गोव्याच्या नजीक येऊन गोव्यावर स्वारी केल्याचशवाय राचहला 
नसता. 

 
या चठकािी एका गोष्टीिा उल्लेख केला पाचहजे तो हा की, पोत सगीजाकंडून सावतंािंा सतत तीन 

वर्षपेयंत पराभव होत राचहला तरी त्यानंी पोत सगीजाना शरि चिठ्ठी चलहून चदली नाही. त्यािें मनोधैयस कायम 
चटकले. त्याना अनेक शत्रू होते, सोंधेिा राजा, आंगे्र, करवीरिे छत्रपती आचि त्यात पोत सगीज. परंत  ह्या 
सवस शत्रूंिी परवा न करता त्यानी पोत सगीजाशंी य द्ध िालू ठेवले. त्याना फक्त एकि चदलासा होता आचि तो 
म्हिजे पेशव्याचं्या सहान भतूीिा. पेशव्यापंाशी सैन्य अफाट होते. परंत  त्यानी ते सावतंाचं्या मदतीस 
पाठचवले नाही. फक्त अधूनमधून पैशािी मदत केली तेवढीि. पोत सगीजानी सावतंाच्या धैयाचवर्षयी 
कौत कोद गार काढल्यािे पोत सगीज कागदपत्रात आढळतात. 

 
स. १७४८ ते १७४९ या दरम्यानच्या काळात वाडीकर सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामधील संबधं 

नरम गरम होते. दोर्ानीही एकमेकाचंवरूद्ध मोठ्ा िढाया केल्या नाहीत. त्यािे श्रये सावतंािंा कारभारी 
पाडं रंग चवश्राम याच्याकडे जाते. 

 
वाडीकर सावतंाचं्या दरबारात पोत सगीजासंाठी हेरचगरी करिारे काही लोक होते व त्याना पाडं रंग 

चवश्राम यािा आश्रय होता. सावतंाच्या दरबारात पेशव्यािें वजन वाढू नये म्हिून पाडं रंग चवश्राम नेहमी 
जागरूक असायिा. सावतंािे आचि पोत सगीजािें एवढे शत्रूत्व, पि पाडं रंग चवश्राम आचि पोत सगीज यािें 
संबंध स्नेहािे होते. त्यािा प रावा म्हिजे मदसनगडच्या मोचहमेत पोत सगीजािंा फचजतवडा उडाला तेव्हा 
पाडं रंग चवश्रामने त्याना पाठचवलेले सहन भतूीपर पत्र. 

 
रेडीिा चकल्ला पोत सगीजानी रे्तला म्हिून सावतंाना द ःख होत असे. त्यानी तो परत रे्ण्यािे 

दोनतीनदा प्रयत्न केले. स. १७४७ च्या ज लै मचहन्यात त्यानी रेडीच्या चकल्ल्यात पोत सगीजानंी नेमलेला प्रहदू 
कॅप्टन रर् जी नाईक याला चफतूर करून चकल्ला हस्तगत करण्यािा पचहला अयशस्वी प्रयत्न केला. परंत  
रेडी येथे राम कामत म्हिून पोत सगीजािंा हस्तक होता त्याला ह्या गोष्टीिा स गावा लागल्याने त्याने गोव्यास 
जाऊन स्ट्व्हसेरेइिी गाठ रे्ऊन त्याला ही बातमी कळचवली. चशवाय चकल्ल्यातील चशबंदीत पोक्या नाईक 
नावािा एक चशपाई होता. त्यालाही रर् जी नाईकाच्या चफत रीिी बातमी कळल्याने त्यानेही ती आपल्या 
वरीष्ठाचं्या कानावर र्ातली. रर् जी नाईकास पकडण्यात येऊन त्याच्यावरील गंभीर आरोपािी िौकशी 
झाली. तो ग न्हेगार ठरल्याने त्याला फाशंी देण्यात आली. राम कामत आचि पोक्या नाईक या दोर्ाना 
रर् जी नाईकािी चफत री उर्डकीस आिल्याबद्दल पोत सगीजाकंडून पाचरतोचर्षके चमळाली. 

 
स. १७४७ च्या ऑगष्ट मचहन्यात सावतंानी रेडीिा चकल्ला रे्ण्यािा द सरा प्रयत्न केला. स क्या 

मासळीत चवर्षारी और्षध र्ालून त्यानी ती चकल्ल्यातील पोत सगीज सैचनकाना आपल्या हस्तकामंाफस त 
प रचवली. ती मासळी खाल्याने सैचनक आजारी पडताि सावतंानी चकल्ल्यावर हल्ला िढचवला; परंत  



           

चकल्ल्यातील जे सैचनक सावध स्ट्स्थतीत होते त्यानी सावतंािंा कसून प्रचतकार करून तो हल्ला परतवनू 
लावला. गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ मार्दकस द आलोनस याने सावतंािा हलिसिा चकल्ला रे्तला म्हिून त्याला 
‘मार्दकस द आलोनस’ हा चकताब पोत सगालच्या राजाने बहाल केला. त्यािी कारकीदस स. १७५० सालच्या 
सप्टेंबर मचहन्याअखेर संपून तो पोत सगालला चनर्नू गेला. 

 
फोंडेिा चकल्ला पेशव्याना आपले हाती हवा होता व तो रे्ण्याकचरता प िे दरबाराने सोंधेच्या राजाशी 

बोलिी केली होती. अखेर ही बोलिी यशस्वी होऊन सोंधेच्या राजाने तो चकल्ला पेशव्याकंडे साडेपाि लक्ष 
रुपयाना गहाि ठेवला. त्या वाटार्ाटींिा स गावा स्ट्व्हसेरेइला लागला तेव्हा त्याने सैन्य धाडून तो चकल्ला 
ताब्यात रे्ण्यािा बेत केला; परंत  तत्पूवीि पेशव्यानी तो चकल्ला व्याचपला. फोंड्यािा चकल्ला रे्ण्याकचरता 
स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्हा याने जे धाडस केले आचि त्यात तो ठार झाला, तेव्हा वाडीकर सावतंािंा कारभारी 
पाडं रंग चवश्राम याने पोत सगीजाना सातं्वनपर पत्र पाठवनू द ःख व्यक्त केले होते. 

 
गोव्यािा नवीन स्ट्व्हसेरेइ कौंट द एगा ह्याला जेव्हा कळले की नानासाहेब पेशव ेयािें चवजयद गसला 

आगमन होिार आहे, तेव्हा त्याने नजरािा देऊन आपला एक दूत चवजयद गसला पाठचवला. परंत  या दूतािे 
चवजयद गसला आगमन होण्यापूवीि नानासाहेब पेशव ेप ण्यास परतले. पोत सगीजाचं्या दूताने प ण्यास जाऊन 
स्ट्व्हसेरेइिा नजरािा नानासाहेबास अपसि केला. नानासाहेब ख र्ष झाले व त्यानी पोत सगीजाचं्या दूतािा 
मानसन्मान करून त्याला चनरोप चदला. तो गोव्यास परतल्यावर प िे दरबारिे दोन दूत गोव्यास आले. 
त्याचं्यापैकी एकाि नाव महादजी केशव फडके असे होते. स्ट्व्हसेरेइ कौंट द एगा याने चद. २६ रोजी दरबार 
भरवनू पेशव्याचं्या वचकलाना म लाखत चदली. पेशव्याचं्या वचकलािंा म क्काम मचहनाभर गोव्यात असावा. 
कारि, महादजी केशव फडके याच्या मध्यस्थीने गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइ आचि वाडीकर सावतं याचं्यामध्ये चद. 
२६ ज लै १७५९ या चदवशी तह झाल्यािी माचहती उपलब्ध आहे. बह धा पोत सगीज आचि वाडीकर सावतं यािंा 
समेट र्डवनू आिण्यासाठी म्हिून प िे दरबाराने आपले वकील गोव्यास पाठचवले असाव.े उपचरचनर्ददष्ट 
तहान्वये पोत सगीजानी पेडिे, चडिोली (भवग्राम) आचि साखळी (सत्तरी) हे तीन महाल सावतंाना खोतीने 
चदले. 

 
स. १७६० साली पोत सगालच्या सरकारने आपल्या सागरोत्तर वसाहतीबाबतच्या धोरिात बदल 

केला. सागरोत्तर वसाहतीत जैसे थे पचरस्ट्स्थती असावी असे त्याला वाटले व तदन सार गोव्याच्या 
स्ट्व्हसेरेइला सूिना पाठचवली की, वाडीकर सावतं, सोंधेिा राजा आचद शजेाऱ्याशंी त्याने सलोख्याने 
वागाव,े राज्य चवस्तार करण्याच्या फंदात पडू नये. मात्र हे शजेारी आपले बळ वाढचविार नाहीत याबद्दल 
जागरूक असाव.े 

 
पोत सगालच्या धोरिात झालेल्या बदलािा फायदा रे्ऊन वाडीकर खेम सावतं द सरा याने 

पोत सगालच्या राजास अजस केला की, पोत सगीजानी आपले पेडिे, चडिोली आचि साखळी हे जे महाल आचि 
तेरेखोलिा चकल्ला रे्तला आहे तो आपिास परत चमळावा. या अजािा चविार पोत सगालच्या राजाने 
सहान भतूीने केला व उपचरचनर्ददष्ट चतन्ही महाल व तेरेखोलिा चकल्ला सावतंाना परत करण्याबाबत नवीन 
तह करण्यािी आज्ञा स्ट्व्हसेरेइला धाडली. या आजे्ञप्रमािे स्ट्व्हसेरेइ कौंट द एगा याने चद. २४ चडसेंबर १७६१ 
रोजी सावतंाशंी नवीन तह करून त्याना पेडिे, साखळी आचि चडिोली हे चतन्ही महाल व तेरेखोलिा 
चकल्ला परत केला. 

 



           

उपचरचनर्ददष्ट तह झाल्यावर गोव्यािे पोत सगीज आचि वाडीकर सावतं याचं्यामध्ये मतै्रीिे संबधं 
प्रस्थाचपत झाले. तदन सार स. १७६३ साली पोत सगीजानी पेशव्याचं्या ताब्यात असलेल्या मदसनगड 
चकल्ल्यावर स्वारी केली तेव्हा सावतंानी पोत सगीजाना मदत केली. 

 
पोत सगीज आचि वाडीकर सावतं याचं्यामधले सलोख्यािे संबंध फार काळ चटकून राचहले नाहीत. 

कनाटकात हैदरअल्लीिा उदय झाला आचि दचक्षि भारतातील राजकीय र्डी पार चवस्कटून गेली. 
हैदरअल्लीने सोंधे संस्थान रे्तल्यावर सोंधेिा राजा पोत सगीजाचं्या आश्रयास बादंोडे येथे येऊन राचहला. 
हैदरअल्ली आचि पेशव ेयाचं्यामध्ये य द्ध ज ंपल्याने त्यािी झळ गोव्यालाही पोहोिली. पोत सगीजाना आपल्या 
प्रदेशाच्या स रचक्षततेचवर्षयी काळजी वाटू लागली. त्याम ळे सावतंाच्या ताब्यात असलेले पेडिे, साखळी, 
मिेरी आचि चडिोली हे महाल बादेंश प्रातंाच्या स रचक्षततेसाठी आपिाकडे असावते असे त्याना वाटू 
लागले. त्याति सावतंाकंडे बऱ्याि वर्षािी खंडिी थकलेली होती. 

 
स. १७८१ साली वाडीकर सावतं आचि कोल्हापूरिे छत्रपती यािें संबधं चबर्डताि पोत सगीजाना 

आपले र्ोडे प ढे दामटण्यास सधंी चमळाली. खेम सावतं चतसरा याने कोल्हापूरच्या छत्रपतींशी 
लढण्याकचरता पोत सगीजाकंडे सैन्यािी आचि दारुगोळयािी मदत माचगतली. या मागिीन सार पोत सगीजानी 
सावतंाचं्या मदतीस सैन्य रवाना केले. परंत  ह्या सैन्याने सावतंाना मदत करण्याऐवजी चडिोलीस जाऊन 
तेथील चकल्ल्यावर हल्ला करून तो रे्तला. 

 
चडिोलीिा चकल्ला हस्तगत झाल्यावर पोत सगीज सैन्याने साखळीवर िाल केली. सावतंाचं्या सैन्याने 

पोत सगीजािंा तीव्रपिे प्रचतकार केला. अखेर िौदा तासाचं्या प्रचतकारानंतर साखळीिा कोट पडला. यावळेी 
वाडीकर सावतं आचि कोल्हापूरिे छत्रपती याचं्यात य द्ध िालू असल्याने सावतंाना पोत सगीजािंा समािार 
रे्ता आला नाही. परंत  एक वर्षाने त्यानी ग ळेली हे गाव परत रे्ऊन चद. २ नवबंर १७८२ या चदवशी 
साखळीच्या कोटास वढेा र्ातला. कोट पडला; परंत  पोत सगीज सैन्याला क मक आल्याने त्याने तो चफरून 
काबीज केला. 

 
चद. २४ मािस १७८३ रोजी पोत सगीज सैन्य पेडिे महालात र् सले. चद. २ एचप्रल रोजी पोत सगीजानंी 

हलिसिे दोन्ही चकल्ले रे्तले, पैकी एक चकल्ला पाडून जमीनदोस्त केला. बादेंशच्या स रचक्षततेसाठी 
पोत सगीजाना सबधं पेडिे महाल हवा होता, कारि हा महाल म्हिजे बादेंशिी उत्कृष्ट नैसर्दगक प्रभत 
असल्यािे पोत सगीजािें मत होते. तसा अचभप्राय गोव्यािा एक स्ट्व्हसेरेइ दों िेदेचरक चगल्वमेस द सौझ याने 
चलहून ठेवला आहे. 

 
पेडिे महालािा बराि मोठा भाग पोत सगीजानी व्याचपला. उरलेला व्यापण्यास त्याना चवलंब 

लागला नसता. त्यािी कल्पना झाल्याने खेम सावतं चतसरा याने पोत सगीजाकंडे तहािा संदभस लावला. 
त्यािवळेी सावतं–पोत सगीज य द्धाने प िे दरबारािे लक्ष वधूेन रे्तले. काही झाले तरी सावतं हे पेशव्याना 
जवळिे वाटिे स्वाभाचवक होते. एक परकी सत्ता त्यािंा नाश करिार म्हटल्यावर त्यानी सावतंािंा 
पाठप रावा करण्यािे ठरचवले. त्यानी आपला एक दूत पोत सगीजाकंडे पाठचवला. त्याने स्ट्व्हसेरेइकडे चशष्टाई 
केली. परंत  ती चनष्ट्फळ ठरली. बादेंशच्या संरक्षिासाठी आपिाला पेडिे महाल हवा आहे, असा हट्ट 
स्ट्व्हसेरेइ धरून बसला. त्या दरम्यान वाटार्ाटी िालू असतानाि प ण्याच्या वकीलािे गोव्यात चनधन झाले. 
स्ट्व्हसेरेइने पेडिे महालािा पोत सगीजानी रे्तलेला भाग बादेंशमध्ये समाचवष्ट करून रे्ण्यािा एक आदेश 



           

पोत सगालच्या राजाने आपिाला पाठचवला आहे, अशी सबब प ढे करून तो भाग बादेंश महालाला जोडून 
टाकला. 

 
स. १७८५ साली करवीरिे छत्रपती आचि वाडीकर सावतं याचं्यामधील सबंंध चवकोपास जाऊन 

य द्धप्रसंग उद भवला. खेम सावतंास चदल्लीच्या बादशहाकडून मोिेलािंा बह मान चमळाला होता. वाडीकर 
सावतं हे आपले माडंचलक आहेत, सबब त्यानी मोिेलासंारखा बह मान वाहव ू नये, असा करवीरच्या 
छत्रपतीिा आके्षप होता. तो वाडीकर सावतंानी चझडकारल्याने त्याना वठिीवर आिण्यासाठी करवीरच्या 
छत्रपतीनी त्याचं्याचवरुद्ध हत्त्यार उपसले. 

 
सावतंानी पोत सगीजाकंडे मदतीिी यािना केली. पोत सगीजाना करवीरच्या छत्रपतीसारखा बलाढ्य 

शजेारी नको होता म्हिून त्यानी वाडीकराना मदत करण्यािे ठरचवले. त्या दरम्यान करवीरच्या 
छत्रपतीनाही पोत सगीजाकंडे सावतंाचवरुद्ध मदत माचगतली. त्यानाही त्यानी मधािे बोट लावले. त्यािंा कल 
सावतंाकंडे होता हे जरी खरे असले तरी मदतीच्या बदली त्याना सावतंाकडून िागंले र्बाड हव े होते. 
त्यानी पेडिेिा शरे्ष भाग सावतंाकडे माचगतला. त्यानी संकट प्रसंग लक्षात रे्ऊन पेडिे महालाच्या शरे्ष 
भागािे पोत सगीजाचं्या हातावर उदक सोडण्यािा चनिसय रे्तला. ह्या सौद्याबाबतिा करार उभयपक्षामंध्ये चद. 
२९ जानेवारी १७८८ या चदवशी पार पडला. 

 
प िे दरबाराला वरील सौद्यािी जाग फार उशीरा आली. पेशव्यानी हालिाल केली. महादजी प्रशदे 

यानंी प िे दरबाराला ह्या प्रकरिी हस्तके्षप करण्यास प्रवृत्त केले. पि त्यािा उपयोग झाला नाही. पेडिे 
महाल सावतंाचं्या हातिा गेला तो गेलाि. तरीही महादजी प्रशदे हयात असेस्तोवर ते पोत सगीजाना अद्दल 
र्डवनू ते गेलेला म ल ख आपिास परत चमळवनू देतील, अशी सावतंाना आशा वाटत होती. 

 
महादजी प्रशदे यािें थोरले बधूं जयाप्पा प्रशदे यािंी म लगी खेम सावतं चतसरा यास चदली असल्याने 

महादजीना सावतंाचवर्षयी आस्था वाटिे स्वाभाचवक होते. ते चदल्लीच्या बादशहािे कारभारी असल्याने 
त्याचं्याि चशफारसीवरून बादशहाने खेम सावतंास मोिेलािंा बह मान आचि राजे बहाद्दर हा चकताब बहाल 
केला होता. 

 
स. १७९४ साली महादजी प्रशदे यािें प ण्यात वानवडी येथे चनधन झाले आचि सावतंािंा आधार 

त टला. तरीही त्यानी आपला गेलेला म ल ख परत चमळचवण्यािी आशा सोडली नाही. 
 
स. १८०० साली वाडीकर सावतंानी पेडिे महालात बडंाळी माजचवली. चतिा मोड करण्यासाठी 

गव्हनसर जनरल िास्ट्न्सश्क  द व्हैग काब्राल याने ४०० सैचनक पेडण्याकडे रवाना केले. या सैन्याने 
सावतंाचं्या सैन्यािा मोड करून पेडिे महालात शातंता प्रस्थाचपत केली. सहहूस मोचहमेत पोत सगीजाचं्या 
हाताला सावतंािे तीन अचधकारी लागले. त्याना चगरफदार करून आग्वादच्या चकल्ल्यात साधे कैदी म्हिनू 
पाठचवण्यात आले. 

 
खेम सावतं भोसले चतसरे यािें चनधन झाले, तेव्हा वाडी संस्थानात भाऊबंदकी माजली. खेम 

सावतंास तीन राण्या होत्या. पैकी पट्टरािीस एकि कन्या होती. तर दोर्ीना सतंान नव्हते. त्यािा पचरिाम 
असा झाला की, खेम सावतंािे दोन ि लत बंधू श्रीराम सावतं आचि फोंड सावतं ह्या दोर्ामंध्ये गादीसाठी 



           

भाडंिे स रू झाली. त्याति खेम सावतंािी पट्टरािी द गाबाई चहच्या हाती संस्थानिा कारभार असल्याने ती 
दत्तक प त्र रे्ऊन संस्थानिा कारभार िालचवण्यािे मनस बे करीत होती. 

 
वाडी ससं्थानच्या राजर्राण्यात स रू झालेल्या यादवीिी सधंी साधून करवीरच्या छत्रपतीनी 

वाडीत सैन्य र् सवनू भरतगड आचि यशवतंगड हे दोन चकल्ले रे्तले. करवीरच्या सैन्यास प्रचतकार न 
झाल्याने संस्थानच्या राजधानीस धोका चनमाि झाला. ह्या आिीबािीच्या प्रसंगी रािी द गाबाई चहने 
आपल्या चदवगंत पतीकडून चमळालेल्या अचधकारानं सार गोव्याच्या पोत सगीजांकडे करवीरच्या सैन्याचवरूद्ध 
मदत माचगतली. 

 
वाडीकर सावतंािे आचि पोत सगीजािें संबधं सलोख्यािे नसले तरी वाडी संस्थान करवीरच्या 

छत्रपतींच्या भक्षस्थानी पडून एक बलाढ्य शत्रू आपल्या हद्दीवर आलेला पोत सगीजाना नको होता. म्हिून 
रािी द गाबाईच्या हाकेंस ओ देऊन गोव्याच्या गव्हनसर जनरलने सावतंाच्या मदतीस सैन्य धाडण्यािी त्वरा 
केली. पोत सगीज सैन्य मदतीला येत असल्यािे कळताि वाडीकराचं्या सैन्याला िेव आला. त्याने 
करवीरच्या सैन्यावर फेर हल्ले िढवनू भरतगड आचि इतर बरीि गेलेली ठािी परत रे्तली. 

 
पोत सगीजानी वाडी संस्थानिा बराि म ल ख लाटला असल्याने सावतंाच्या मनात पोत सगीजाचंवर्षयी 

आकस चनमाि होिे स्वाभाचवक होते. पोत सगीजानी चगळंकृत केलेला म ल ख परत चमळचवण्यािी ईर्षा ते 
मनात बाळगनू होते. तरीही वाडी ससं्थानवर ज्या ज्या वळेी परिक्ािे संकट आले त्या त्या वळेी त्यानी 
पोत सगीजाकंडे मदतीिी यािना केली. पोत सगीजानीही सावतंाना मदत केली. कारि, त्याचं्यासारखा द बळा 
शजेारी असिे त्याना चहतकारक वाटत होते. 
  



           

१७. करवीरचे छत्रपर्ी 
 
कोल्हापूरिे छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामधील संबधं करवीर राज्याच्या संस्थाचपका महारािी 

ताराबाई याचं्यापासून स रू झाला. छत्रपती राजाराम महाराजािें चनधन झाल्यावर महारािी ताराबाई यानी 
आपला प त्र चशवाजी यास राज्याचभरे्षक करून त्याच्या नावाने त्या मराठी राज्यािा कारभार हाकंीत होत्या. 
परंत  मराठ्ाचं्या राज्याच्या खऱ्या रािी त्याि आहेत, हे गोव्याच्या पोत सगीजाना माहीत होते. पोत सगीज 
कागदपत्रात तसा उल्लखे आढळतो. 

 
महारािी ताराबाई यानी सवससाधारितः स. १७०० ते १७१४ या दरम्यानच्या काळात राज्य केले. 

या कालावधीत त्यानी औरंगजेबाशी सामना देऊन चशवाजी महाराजानी स्थापन केलेल्या स्वराज्यािे शथीने 
रक्षि केले, तशाि त्या पोत सगीजाशंीही किखरपिाने वागल्या. उदाहरिाथस, पोत सगीज लोक अरबी सम द्रात 
संिार करिाऱ्या चबगर पोत सगीज जहाजाना आपली दस्तके बाळगण्यािी सक्ती करीत. त्यातून मोगल 
बादशहािी जहाजेही स टत नसत. चशवाजी महाराजानी आपले आरमार चसद्ध केल्यावर पोत सगीजाना 
ठिकावनू साचंगतले की, आपल्या व्यापारी नौका त्यािंी दस्तके बाळगिार नाहीत. ते तेवढ्यावरि थाबंले 
नाहीत, तर त्यानी पोत सगीज नौकाना आपली दस्तके बाळगण्यास भाग पाडले. त्यािें हे कडक धोरि 
संभाजी महाराजानी प ढे िालू ठेवले आचि महारािी ताराबाईनीही त्या धोरिािा अवलंब केला. 
उदाहरिाथस, गोव्यािा राज्यसचिव िास्ट्न्सश्क  द आझावदे द सादं हा प्रसध द गसिा स भेदार ब रानजी मोचहते 
याला पत्र पाठवनू तक्ार करतो की, ‘प्रसध द गसच्या जवळपास संिार करिाऱ्या आमच्या नौकाना त म्ही 
प्रसध द गसिी दस्तके बाळगण्यािी सक्ती करता ही स्ट्व्हसेरेइ आचि छत्रपती याचं्यामध्ये झालेल्या करारािी 
उर्ड पायमल्ली आहे.’ 

 
या चठकािी एक गोष्ट स्पष्ट केली पाचहजे ती ही की, ब रानजी मोचहते हा पोत सगीजाना प्रसध द गसिी 

दस्तके बाळगण्यािी सक्ती स्वतःच्या अखत्यारीत करीत नव्हता, तर महारािी ताराबाई याचं्या ह क मािी 
तो अंमलबजाविी करीत होता. 

 
स. १७०३ साली चद. ११ चडसेंबर रोजी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ पोत सगालला आपल्या राजास चलचहतो 

की, ‘गोव्यात आचि ठािे चजल्ह्यात मराठे आचि पोत सगीज याचं्या मध्ये य द्ध िालू आहे.’ यावळेी मराठे आचि 
मोगल याचं्यामधील य द्ध ऐन रंगात आले होते. तरीही महारािी ताराबाई यानी पोत सगीजासंमोर नमते न 
रे्ता त्याचं्याशी य द्ध िालू ठेवले होते. 

 
गोव्यािा गव्हनसर चद. ३ अक्टोबर १७०५ रोजी चशवाजी राजे (म्हिजेि महारािी ताराबाई) याना 

चलचहतो की, ‘खादेंरी उंदेरी बेटातील मराठ्ाचं्या आरमाराकडून पोत सगीज जहाजावंर होिारे हल्ले थाबंले 
नाहीत, तर गोव्यािी फार न कसानी होिार आहे.’ याि पत्रात त्याने खालच्या आवाजात मराठे आचि 
पोत सगीज याचं्यामधील सलोख्यावर भर चदला आहे. 

 
स. १७०६ साली वाडीकर सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये य द्ध िालू होते, तेव्हा खेम सावतंाच्या 

चवनंतीवरून महारािी ताराबाई यानी सावतंाचं्या मदतीला जांबावली येथे सैन्य धाडले होते. त्याम ळे मराठे 
आचि पोत सगीज याचं्यामधील सलोख्याच्या संबधंाना बाध आला अशी तक्ार करून गोव्याच्या गव्हनसरने 
महारािी ताराबाई याना चनरे्षधपर पत्र पाठचवले होते. 



           

स. १७०७ साली छत्रपती शाहू महाराज यािें महाराष्ट्रात आगमन झाले तेव्हा त्याच्याशी 
लढण्यासाठी महारािी ताराबाई यानी स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रग  द कॉश्त याला पत्र पाठवनू तहािा संदभस लावला 
होता. स्ट्व्हसेरेइने पत्रोत्तरी महारािी ताराबाई याना कळचवले होते की, तहाच्या वाटार्ाटी करण्यासाठी 
त्यािें दूत आपिाकडे पाठवाव.े परंत  ह्या वाटार्ाटी पूिस होण्यापूवीि छत्रपती शाहूकडून महारािी ताराबाई 
यािंा पराभव झाल्याने त्याना कोल्हापूरला जाऊन पन्हाळयाच्या चकल्ल्यािा आश्रय घ्यावा लागला. 
पोत सगीजाकंडून आपिाला संकटप्रसंगी मदत झाली नाही हे महारािी ताराबाई याचं्या मनात राचहले व 
पन्हाळयाला स्ट्स्थरस्थावर झाल्यावर त्यानी पोत सगीजाशंी शतू्रत्वािे धोरि अवलंचबले. 

 
चद. ३ जानेवारी १७११ रोजी स्ट्व्हसेरेइ पोत सगालच्या राजास चलचहतो की, ‘रािीिे सैन्य गोव्याच्या 

सीमेवर गोळा झाले आहे. हे सैन्य केव्हा गोव्यात र् सेल त्यािा नेम नसल्याने ‘कोंगो’ येथील ठाण्याच्या 
मदतीला आरमार पाठचवता आले नाही.’ 

 
स. १७१४ सालच्या ऑगस्ट मचहन्यात केव्हातरी पन्हाळयावर राज्यक्ातंी होऊन महारािी ताराबाई 

व त्यािें प त्र चशवाजी राजे याना कारावासात जाव ेलागले. ह्या राजकीय उलथापालथीमागे रामिदं्रपतं 
आमात्य यािंा हात असल्यािी चवर्श्नीय बातमी पोत सगीजाना कळल्याने स्ट्व्हसेरेइने रामिंद्रपतंाना पत्र 
पाठवनू राज्यक्ातंी र्डवनू आिल्याबद्दल त्यािें अचभनंदन केले. परंत  करवीरिे नवीन छत्रपती संभाजी 
महाराज यानी पोत सगीजासबंंधीच्या धोरिात बदल केला नाही. त्यािा प रावा म्हिजे प्रसध द गस येथील 
करवीरच्या आरमाराकडून पोत सगीज जहाजावर हल्ले होतात म्हिून स्ट्व्हसेरेइने रामिंद्रपंत आमात्य याना चद. 
१७ जानेवारी १७१६ रोजी पाठचवलेले चनरे्षधपर पत्र. 

 
अखेर करवीरिे छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये चद. २३ मािस १७१६ रोजी एक तह झाला. या 

तहाच्या वाटार्ाटी करण्यासाठी करवीरच्या छत्रपतीिा हचरपंत या नावािा वकील गोव्यास गेला होता. हा 
तह ९ कलमी असून पचहल्याि कलमात म्हटले आहे की, करवीरिे छत्रपती आचि कान्होजी आगें्र 
याचं्यामध्ये जे य द्ध िालू आहे त्यात पोत सगीजानी करवीरच्या छत्रपतीना आंग्ऱ्याचंवरुद्ध मदत करावी. द सऱ्या 
कलमाच्या शवेटी म्हटले आहे की, ‘गोव्याच्या वरीष्ठ कोटािे न्यायाधीश दोचमग श दोइराद  द ओचलव्हैरा 
याचं्या गलबतावरील ज्या दहा तोफा प्रसध द गसच्या आरमाराने जप्त करून नेल्या त्या परत करण्यात 
याव्यात.’ 

 
करवीरिे संभाजी राजे यािें दूत हचरपतं यानंी प्रस्त तच्या तहावर शरेा मारला की, ‘तोफािें कलम 

वगळता इतर कलमाना मी मंज री देत आहे. तोफाचं्या कलमाला राजेश्री (संभाजी) यािंी परवानगी 
लागेल. हे मी स्वदस्तरीने चलचहले–हचरपंत ह जूर.’ 

 
कान्होजी आगें्र हा छत्रपती र्राण्यािा चनष्ठावतं सेवक होता. छत्रपती राजाराम महाराज यानी 

प्रजजीला स्थलातंर केले तेव्हा आंग्ऱ्यानंी मोगलाना कोकिच्या सम द्र चकनाऱ्यावर पाय ठेव ूचदला नव्हता. 
छत्रपती राजाराम महाराजाचं्या चनधनानंतर कान्होजीने महारािी ताराबाई याना चनष्ठा वाहून मोगलाशंी 
य द्ध िालू ठेवले होते. परंत  कोल्हाप रात सत्तासंक्मि झाल्यावर त्याने रामिंद्रपंताना धाब्यावर बसवनू 
आपला सवतास भा स्थापन केला होता. रामिंद्रपंताना कान्होजीिा मनमानी कारभार सहन होिे शक्य 
नव्हते म्हिून त्यानंी कान्होजीस वठिीवर आिण्यासाठी पोत सगीजाशंी वरील तह केला होता. 

 



           

क लाबेकर आगें्र आचि करवीरिे छत्रपती याचं्यामधील सरं्र्षस दीर्सकाल चटकला. 
 
आगं्ऱ्यापं्रमािेि वाडीकर खेम सावतं हाही करवीर राज्याशी शत्र त्वाने वागत होता. त्याला आपल्या 

पक्षात आिण्यासाठी महारािी ताराबाई यानी त्याला परगिा क डाळ, बादें, चडिोली, पेडिे, साखळी आचि 
मिेरी ह्या सहा महालािंी सनद स. १७०८ साली चदली होती. परंत  नंतर छत्रपती शाहू महाराजािंा पक्ष 
वरिढ झाल्यावर त्याने महारािी ताराबाई याचं्याशी बेइमानी करून शाहूिा पक्ष धरला होता. तेव्हापासून 
करवीरिे छत्रपती आचि वाडीकर सावतं यािें संबधं जे चबर्डले ते कधीि स धारले नाहीत. 

 
करवीरिे छत्रपती संभाजी महाराज यानी पोत सगीजाकंडे तहािा संदभस लावला तो त्यािंी मदत 

रे्ऊन वाडीकर सावतंाना शासन करण्याच्या इराद्याने. परंत  वाडीकर सावतंासारखा द बळा शजेारी 
पोत सगीजाना हवा असल्याने त्यानी करवीरच्या वचकलास सबब साचंगतली की, सावतंािा आचि आपला 
मतै्रीिा करार असल्याने त्यािा भगं करून आपि त्याचं्याचवरुद्ध करवीरच्या छत्रपतीस मदत करून शकत 
नाही. 

 
पोत सगीजािें उपय सक्त धोरि करवीर दरबाराला माहीत असून देखील स. १७१६ त उंभयपक्षामंध्ये 

तहािा करार र्डून आला. परंत  द सऱ्याि वर्षी म्हिजे १७१७ त करवीरिे दोन सरदार चपलाजी र्ोरपडे 
आचि रामराव या दोर्ानी गोव्यात आक्मि करून काही खेड्यािंी ल टालूट केली. या आक्मिाबद्दल 
तक्ार करून गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने छत्रपती संभाजी महाराज याना चद. १६ मे १७१७ रोजी जो खचलता 
धाडला त्यात तो म्हितो, ‘सरदार रामराव यानी साष्टी प्रातंात र् सून सोन्यािादंीच्या वस्तंूिी मोठी लूट 
केली.’ 

 
वरील आशयािा चनरे्षधपर खचलता गोव्याच्या राज्य सचिवाने करवीरिे सेनापती प्रहद राव र्ोरपडे 

याचं्याकडेही पाठचवला. त्यात त्याने चवनंती केली आहे की, ‘ग न्हेगाराना कडक शासन कराव े व त्यानी 
ल टलेल्या वस्तू परत करण्यात याव्या.’ राज्य सचिव खचलत्यात म्हितो की, ‘ल टलेल्या वस्तंूिी प्रकमत १० 
लक्ष पादाव म्हिजे पािं लक्ष रुपये आहे.’ 

 
गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ चद. २१ जानेवारी १७१८ रोजी पोत सगालच्या राजास चलचहलेल्या पत्रात वरील 

र्टनेिा उल्लखे करून म्हितो की, ‘कोल्हापूरच्या सरदारानी साष्टी प्रातंात र् सताि गोवा बेटातील 
रचहवाश्यािंी न सती पािावर धरि बसली. आक्मकानंी मडगाव, क कळळी आचि वरेडे ही गाव ेल टली. 
नावलेीिे श्रीमतं ििस त्यानी साफ ध वनू नेले. या ििसिा भक्तगि फार मोठा आहे.’ 

 
करवीरिे छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये आदल्याि वर्षी तह झाला असता, करवीरच्या 

सैन्याने साष्टी प्रातंात आक्मि का करावे? बह धा पोत सगीजाकंडून वाडीकर सावतंाना मदत होत असल्यािे 
कानावर आल्याने त्यािा बदला म्हिनू हे आक्मि करवीरच्या सैन्याने केले असल्यािी शक्यता आहे. 

 
करवीरिे छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये जो ९ कलमी करार झाला त्यािे सातव ेकलम असे 

आहे : 
 



           

‘क डाळिे सरदेसाई नारबा सावतं भोसले हे जरी ह्या (गोवा) राज्यािे चमत्र असले, आचि ते जरी 
ह्या राज्याला खंडिी देत असले तरी, संभाजी राजे आचि भोसले यािें य द्ध ज ंपल्यास प्रस्त त करारान्वये 
ह्या राज्याने भोसल्याना मदत करू नये.’ 

 
परंत  पोत सगीजािें वतसन नेहमीि द टप्पी होते. आपल्या द बळया शजेाऱ्यावर त्याच्या बलाढ्य शत्रूने 

मात करावी हे त्याचं्या राजकीय धोरिात बसत नव्हते. करवीरच्या छत्रपतीशी अनाक्मिािा करार करून 
देखील ते त्यािें शत्रू वाडीकर सावतं याना िोरून मदत करीत होते, त्यािे कारि वरच्याप्रमािे आहे. 

 
स. १७२६ साली करवीरिे छत्रपती संभाजी महाराज हे सोंधेच्या राजािे पाचरपत्य करण्यासाठी 

गोव्याच्या हद्दीवर ससैन्य आले असता ते गोव्यावर स्वारी करण्याच्या इराद्याने आले असल्यािी अफवा गोवा 
बेटात पसरताि सवसत्र र्बराट माजला. पोत सगीज लष्ट्करी अचधकाऱ्यािंी धावपळ स रू झाली. साष्टी 
प्रातंाच्या रक्षिासाठी त्यानी कडेकोट तयारी केली. परंत  पोत सगीजाचं्या स दैवाने छत्रपती संभाजी महाराज 
गोव्यात न उरता परभारेि गोव्याच्या सीमेवरून परत गेले. ते पाहून पोत सगीजानी स टकेिा र्श्ास सोडला. 

 
तद नंतरच्या िार पाि वर्षात करवीरिे छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामधील सबंधं नरमगरमि 

राचहले. परंत  मोठ्ा संर्र्षािा प्रसंग कधी उद भवला नाही. 
 
स. १७३१ साली सातारिे शाहू छत्रपती आचि करवीरिे संभाजी छत्रपती याचं्यामध्ये वारिेिा तह 

होण्यापूवी जे हर्षामर्षािे प्रसंग उद भवले त्यािी झळ पोत सगीजाचं्या अमलाखालच्या प्रदेशाला 
पोहोिल्यावािून राचहली नाही. दोन्ही बाजूच्या सैन्यािी आक्मिे पोत सगीज प्रदेशात होत असत. अखेर 
दोर्ा छत्रपतीमध्ये ‘वारिे’िा तह होऊन त्याचं्यामधली भाऊबंदकी एकदािी संप ष्टात आली. 

 
वारिेच्या तहाचवर्षयी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ पोत सगालच्या राजास चलचहतो : 
 
‘संभाजी राजे यािें राज्य त ळाजी आंगे्र यांच्या अमलाखालच्या प्रदेशापासून स रू होते. ते कनाटक 

राज्यास चभडले आहे. सबधं कोंकि प्रातं या राज्यात मोडतो. आंगे्र, वाडीकर सावतं आचि गोवा संभाजी 
राजे याचं्या राज्यात मोडतो अशी समजूत आहे. परंत  आम्ही संभाजी राजे यािें माडंचलकत्व पत्करलेले 
नाही. आम्ही त्याना खंडिी भरत नाही. परंत  सोंधेिा राजा आचि कनाटकािा (चबदनूर) राजा त्याना 
खंडिी भरतात.’ 

 
वारिेच्या तहान्वये चशवाजी महाराजानी चनमाि केलेल्या स्वराजािी चवभागिी दोन राज्यामध्ये 

होऊन सबंध कोंकि प्रातं आचि कनाटकािा पचिम भाग करवीरच्या छत्रपतीच्या अचधसते्तखाली गेला. 
 
छत्रपती शाहू महाराजाचं्या आजे्ञवरून सोंधे आचि चबदनूर ह्या दोन्ही संस्थानानी करवीरच्या 

छत्रपतीस खंडिी भरण्यािे कबूल केले. परंत  पोत सगीजानी करवीर राज्यािे माडंचलकत्व पत्करले नाही. 
तरीही पोत सगीज हे आपले माडंचलक आहेत असा दावा करवीरिे छत्रपती करीत असत. त्यािा प रावा 
म्हिजे स. १७३९ साली इिलकरंजीिे सरदार व्यंकटराव र्ोरपडे व सरदार नरग ंदकर भाव ेया दोर्ानी 
गोव्यावर स्वारी केली असता करवीरिे छत्रपती संभाजी महाराज यानी केलेला ह्या स्वारीिा चनरे्षध. 
पेशव्याचं्या सैन्याने आपल्या अचधसते्तिा भगं केला म्हिून छत्रपती संभाजी महाराज हे व्यंकटराव र्ोरपडे व 



           

नरग ंदकर भाव ेया दोर्ाचं्या पाचरपत्यास सैन्य रे्ऊन चनर्ण्याच्या तयारीत होते. परंत  तत्पूवीि पोत सगीज 
आचि पेशव्यािें सरदार या दोर्ामंध्ये समेट होऊन पेशव्यािें सैन्य गोव्यातून मार्ारा परतले होते. 

 
वाडीकर सावतं आचि क लाबेकर आंगे्र हे वारिेच्या तहान्वये करवीरच्या छत्रपतीिे माडंचलक 

बनले असले, तरी त्या दोर्ानी करवीरच्या छत्रपतीिे माडंचलकत्व बऱ्या बोलाने कधीि मान्य केले नाही. 
क लाबेकर आंगे्र तर करवीरच्या छत्रपतीिा उर्डपिे उपमदस करीत असत. त्याना शासन करण्यास 
करवीरिे छत्रपती असमथस होते. म्हिनू ते त्याचं्याचवरूद्ध पोत सगीजाकंडे मदतीिी यािना करीत असत. 
परंत  आगं्ऱ्याच्या सामर्थ्यािी कल्पना पोत सगीजाना असल्याने त्यानी करवीरच्या छत्रपतीना कधीि 
आंग्ऱ्याचवरूद्ध मदत केली नाही. 

 
स. १७४२ साली करवीरच्या छत्रपतीिा सरदार गोप्रवदराम ठाकूर याने साष्टी प्रातंावर हल्ला केला. 

हा सरदार मूळिा पेशव्यािंा. तो थोड्याि चदवसापूवी पेशव्यािी नोकरी सोडून करवीरच्या छत्रपतीना 
येऊन चमळाला होता. तो साष्टी प्रातंावर स्वारी करिार असल्यािी पूवस सूिना नरग ंदकर दादाजी भाव े
याचं्याकडून पोत सगीजाना चमळाल्याने त्यानी गोप्रवदराम ठाकूर याचं्या प्रचतकारािी तयारी केली. 

 
नरग ंदकर भाव े याचं्याप्रमािेि वाडीकर नागोबा सावतं याचं्याकडून ही उपचरचनर्ददष्ट स्वारीिा 

इशारा पोत सगीजाना चमळाला होता. गोप्रवदराम ठाकूर चद. १२ मे १७४२ रोजी र्ाट उतरून सागें महालात 
चशरला. त्याच्या सैन्यात तीन हजार र्ोडदळ आचि चततकेि पायदळ होते. त्याच्या पूवी करवीरच्या 
छत्रपतीिा आिखी एक सरदार रामिंद्र बाबाजी याने सागें आचि फोंडे येथील चकल्ले व्याचपले होते. 
गोप्रवदपतं ठाकूर सागें येथे पोहोिला तेव्हा रामिंद्र बाबाजी फोंडे येथील मदसनगडच्या चकल्ल्यात होता. 
त्याला गोप्रवदपंताने सागें येथून बोलावनू रे्ऊन कैद केले व सागेंिा चकल्ला आपल्या ताब्यात रे्तला. 
गोप्रवदपतं ठाकूर फौजबंद असल्याने रामिदं्र बाबाजीस सागेंिा चकल्ला गोप्रवदपतंाच्या ताब्यात रीतसर देिे 
भाग पडले. चकल्ल्यािे हस्तातंर झाल्यावर रामिदं्र बाबाजीिी म क्तता झाली. तो मग फोंडे येथील 
मदसनगडावर येऊन राचहला. 

 
गोप्रवदपतंाने गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइला कळचवले की, आपिाशी बोलिी करण्यासाठी एक मातबर 

मन ष्ट्य फोंड्यास पाठवावा. परंत  स्ट्व्हसेरेइने गोप्रवदपतंाच्या पत्रािी दखल रे्तली नाही. ते पाहून 
गोप्रवदपतंाने फोंडे येथील आपल्या सैन्यािा तळ हलवनू साष्टी प्रातंात प्रवशे केला. त्याने तेथून स्ट्व्हसेरेइला 
पत्र पाठचवले की, ‘करवीरच्या छत्रपतीना पोत सगीजानी जी खंडिी द्यायिी असते चतच्या पोटी थकलेल्या 
खंडिीिे िाळीस हजार पादाव म्हिजे जवळ जवळ वीस हजार रुपये त्वरीत पाठवनू द्याव.े’ 

 
गोप्रवदपतंािा म क्काम साष्टी प्रातंात िौदा चदवस होता. नंतर तो आपल्या सैन्यासह सागं्यास गेला. 

त्या दरम्यान स्ट्व्हसेरेइने गोप्रवदपंताशी सामना देण्यािी तयारी केली होती. तो सागेंस गेल्यािे कळताि 
पोत सगीज सैन्य त्याच्या पाठलागास सागेंला चनर्ाले. चद. ८ जून १७४२ रोजी पोत सगीज सैन्याने 
गोप्रवदपतंाच्या सैन्यावर हल्ला केला. या लढाईत त्यािा पराभव होऊन तो र्ाटमार्थ्यावर पळून गेला. लढाई 
एकूि तीन तास झाली. चवजय प्राप्त झाल्यावर पोत सगीजानी सागेंिा चकल्ला लगेि पाडून भ ईसपाट केला. 
तेथून त्यानंी मग फोंड्यावर िाल केली. तेथील चकल्ल्यात अवरे् शभंर सैचनक होते. पोत सगीज सैन्यात 
सहाश े गोरे आचि दीड हजार एत्तदे्दशीय सैचनक होते. त्याचं्या तोफाही आध चनक होत्या. अशा स सज्ज 
सैन्याशी शभंर सैचनकानी लढिे म्हिजे मतृ्यू पत्करण्यासारखे होते. म्हिून रामिंद्र बाबाजी पोत सगीजाना 



           

शरि गेला. त्याला कैद करून पोत सगीजानी आग्वादच्या चकल्ल्यात आिून ठेवले. तेथून तो अठ्ठावीस 
चदवसानी पळून गेला. 

 
गोप्रवदपतं ठाकूर प्रकरिी गोव्यािा नवीन स्ट्व्हसेरेइ दों ल ईज कायतान द आल्मदै हा चद. ३१ 

ऑगस्ट १७४२ रोजी करवीरिे छत्रपती संभाजी महाराज याना चलचहलेल्या पत्रात म्हितो : 
 
‘....... ठाकूर याना आम्ही जे शासन केले त्याबद्दल आपि समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचं्या 

हातून जो कृतघ्नपिा र्डला त्याबद्दल त्याला झालेली चशक्षा योग्यि आहे. आचि मला आशा आहे की, 
आपिही त्याला शासन केल्याखेरीज राहािार नाही. सापं्रत तो बालार्ाटावर पळून गेला म्हिून आपल्या 
तावडीतून स टला. त्याने आमिी स रुवातीला िागंलीि फसविूक केली. आपि आपला मंत्री असल्यािे 
त्याने आम्हाला साचंगतले. त्याच्या ह्या बनवचेगरीिा आम्हाला चबलकूल संशय आला नाही. परंत  त्याने जेव्हा 
रामिंद्र बाबाजी याना त रंुगात टाकले, तेव्हा त्याच्याचवर्षयी आम्हाला संशय आला. त्याने सागेंिा चकल्ला 
हल्ला करून रे्तला व फोंडेिा चकल्लाही खाली करून रे्तला. 

 
‘आपला एक प रातन माडंचलक सोंधेिा राजा याने ठाक राने दगलबाजीने रे्तलेल्या ठाण्यािी 

चफरून कबज केली आहे. त्यािा मंत्री कलपय्या याच्यामाफस त त्याने मला कळचवले आहे की आपल्या ज्या 
मागण्या आहेत, त्या पूिस करण्यास तो तयार आहे.’ 

 
स्ट्व्हसेरेइ आपल्या पत्रात म्हितो की, सोंधेिा राजा आचि करवीरिे छत्रपती याचं्यामध्ये समेट 

र्डवनू आिण्यािा त्यािा प्रयत्न िालला आहे आचि हे सवस तो सद भावनेने करीत आहे. 
 
पोत सगीजानी रामिंद्र बाबाजी याला आग्वादच्या त रंुगात डाबंनू ठेवले होते व तेथून तो फरारी 

झाला हे मागे आलेि आहे. ह्या प्रकरिी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेई छत्रपती संभाजी राजे यानंा चद.९ फेब्र वारी १७४३ 
रोजी पाठचवलेल्या पत्रात म्हितो : 

 
‘आपल्या पत्रािंी उत्तरे पाठचवण्यािी जी तत्परता आम्ही दाखचवली त्यावरून आपली खात्री 

पटलीि असेल की, रामिंद्र बाबाजी आचि सोंधेिा राजा याचं्यामधल्या वाटार्ाटी यशस्वी होऊन रामिदं्र 
बाबाजी समाधान पावनू जावते ही आमिी तळमळीिी इच्छा होती. रामिदं्र बाबाजी हे आपले एक चवर्श्ासू 
मंत्री असल्याने त्यािंी बडदास्त आम्ही िागंली ठेवली होती. त्याचं्या सेवते कोितीि कमतरता नव्हती. 
सोंधेच्या राजाने त्याचं्याशी वाटार्ाटी करण्यासाठी आपला दूत पाठवावा म्हिून आम्ही खूप खटपट केली. 
त्याच्याकडून जबाब येण्यास चवलंब लागला. नंतर त्याने कळचवले की, वाटार्ाटी प्रत्यक्ष आपिाशीि 
व्हाव्यात अशी त्यािी इच्छा आहे. त्या दरम्यान आम्ही नौका मायदेशी पाठचवण्यािी तयारी करीत होतो. 
त्यािंी रवानगी झाली की, रामिंद्र बाबाजी याना आम्ही चनरोप देिार होतो. परंत  ज्या चदवशी नौका इकडून 
चनर्ाल्या त्याि चदवशी रामिंद्र बाबाजी आम्हाला न सागंता न सावरता चनर्नू गेले. ह्यावरून पोत सगीज 
राष्ट्रावर त्यािंा चवर्श्ास नसल्यािे चसद्ध झाले. परंत  त्याचं्या ह्या आकस्ट्स्मक प्रयािािी ही द सरी खेप आहे 
हे ही लक्षात रे्तले पाचहजे. आम्ही आता सोंधेच्या राजास कळचवले आहे की, त्याने आपिाशी वाटार्ाटी 
करण्यासाठी आपले दूत चतकडेि पाठवाव.े द सरी गोष्ट म्हिजे रामिंद्र बाबाजी चतकडे चनर्ून गेले 
असल्याने त्याचं्या अन पस्ट्स्थतीत इकडे वाटार्ाटी करण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही.’ 

 



           

रामिंद्र बाबाजी प्रकरिी करवीर दरबार आचि गोव्यािे पोत सगीज याचं्यामध्ये बराि पत्रव्यवहार 
झाला. परंत  त्यातून काहीि चनष्ट्पन्न झाल्यािे ज न्या कागदपत्रातून आढळत नाही. 

 
रामिंद्र बाबाजी ही सवससामान्य व्यक्ती नव्हती. छत्रपती संभाजी महाराज याचं्या मंचत्रमंडळात 

त्यािंा दजा स मंतािा होता. हे परसनीस र्रािे चशवाजी महाराजाचं्या काळात त्याचं्याि कृपेने उदयास 
आले होते. करवीरच्या महारािी चजजाबाई याचं्या चवर्श्ासातील हे र्रािे होते. असे असता गोव्याच्या 
पोत सगीजानी छत्रपतीच्या ह्या स मंतािा त रंूगात डाबंून अवमान केला तरी करवीर दरबाराने या 
अपमानाबद्दल पोत सगीजाचंवरूद्ध कोितीि कारवाई करू नये यािे आियस वाटते. 

 
गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ छत्रपती संभाजी महाराज याना चद. ९ फेब्र वारी १७४३ रोजी पाठचवलेल्या पत्रात 

म्हितो की, ‘रामिंद्र बाबाजी यािंी बडदास्त आम्ही िागंली ठेवली होती. तरीही ते आम्हाला न सागंता न 
सवरता इकडून ग पिूप चनर्नू गेले.’ परंत  स्ट्व्हसेरेइिी ही न सती सारवासारव होती असा संशय त्याने चद. ५ 
एचप्रल १७४३ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज याना चलचहलेल्या पत्रावरून येतो. प्रस्त तच्या पत्रात तो 
रामिंद्र बाबाजी याचं्याचवर्षयी म्हितो : ‘मी आपल्या चनदशसनास आिू इस्ट्च्छतो की, आमच्या शजेारच्या 
प्रदेशात जर रामिदं्र बाबाजी यािें वास्तव्य झाले तर ते आम्हाला चबलकूल आवडिार नाही. आचि त्यानी 
आमच्यावर केलेल्या आरोपािंा आपि पाठप रावा केला तर त्यालाही आमिी हरकत असेल.’ 

 
स. १७५० ते १७६० या दहा वर्षांच्या कालावधीत करवीरिे छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये 

हर्षामर्षािे प्रसंग कधी उद भवले नाहीत. स. १७६० साली छत्रपती सभंाजी महाराज कालवश झाले, तेव्हा 
स्ट्व्हसेरेइने महारािी चजजाबाई याना सातं्वनपर संदेश धाडला होता. त्यात त्याने म्हटले आहे : ‘श्रेष्ठतम 
महाराजाचं्या चनधनािी वाता ऐकून आम्हाला फार द ःख झाले. या वैभवशाली राज्यािे (गोव्यािे) आचि 
त्यािें संबधं उत्कट मतै्रीिे होते. तथाचप ते जरी चनर्ून गेले असले, तरी आपिाशी आमिे सबंंध चनरंतर 
मतै्रीिेि राहतील.’ 

 
स. १७६३ साली गोव्यािे एक जहाज आचिकेहून गोव्यास येत असता करवीर राज्याच्या प्रसध द गस 

येथील आरमाराने ते पकडले. पोत सगीज अचधकाऱ्यानी प्रसध द गसच्या चकल्लेदाराकडे त्याबद्दल तक्ार केली 
असता त्यािी दाद चफयाद क िी रे्तली नाही. त्या बेपवा वृत्तीम ळे पोत सगीजािें चपत्त खवळले व त्यािा 
बदला रे्ण्यासाठी त्यानी प्रसध द गसचवरुद्ध आरमार धाडले. चद. १० नवबंर १७६३ रोजी मालवि बंदरात 
पोत सगीज सैन्य उतरले. त्याने शहरात र् सून ल टालूट आचि जाळपोळ करून चकल्ल्यावर तोफा डागल्या. 
परंत  करवीरच्या सैन्याने आक्मकावंर प्रचतहल्ला केल्याने त्याना मार्ार घ्यावी लागली. या हल्ल्यात आपले 
१९ लोक मरि पावले व प ष्ट्कळ र्ायाळ झाले, असे पोत सगीजािें म्हििे, तर मराठी कागदपत्रात ४०० 
पोत सगीज सैचनक ठार झाले असे म्हटले आहे. 

 
पोत सगीज अचधकारी आपली प्रािहानी चकतीही कमी सागंोत, पि प्रसध द गसिी लष्ट्करी मोहीम त्याना 

फार महागात पडली, हे नाकबूल करता येिार नाही. मात्र ह्या प्रकरिाम ळे उभयपक्षामधील सबंधं 
चवकोपास गेले नाहीत, ही चवशरे्ष लक्षात रे्ण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यािा प रावा म्हिजे स. १७६५ साली 
इंग्रजानी प्रसध द गस रे्तला, तेव्हा महारािी ताराबाई याचं्या चवनंतीवरून गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने इंग्रजाकंडे 
चशष्टाई करून प्रसध द गस करवीरकराना परत चमळवनू चदला हा होय. 

 



           

स. १७६५ नंतर करवीरिे छत्रपती आचि पोत सगीज याचं्यामधील राजनैचतक सबंंधाना बाध 
येण्यासारखी गंभीर र्टना र्डली नाही. स. १७८५ साली वाडीिे खेम सावतं चतसरे याना चदल्लीच्या 
बादशहाकडून मोिेलािंा बह मान आचि राजेबहाद्दर हा चकताब चमळाला. खेम सावतं हे महादजी चशदे यािें 
ज्येष्ठ बधूं जयाप्पा प्रशदे यािें जावई असल्याने महादजीनी चदल्ली दरबारातील आपल्या वकील-इ-म तचलक 
ह्या अत्य च्च अचधकारािा उपयोग करून खेम सावतं चतसरे याना चदल्लीच्या बादशहाकडून उपय सक्त बह मान 
चमळवनू चदले होते. परंत  महादजी प्रशदे याना माहीत नव्हते की, ह्या बह मानाम ळे खेम सावतंावर एक मोठे 
गण्डातंर येिार आहे. 

 
वाडीकर सावतं हे कोकि प्रातंातील ज ने सत्ताधारी असले तरी छत्रपती चशवाजी महाराजानी 

कोकि प्रातं प्रजकला तेव्हा त्यानी सावतंाना आपले माडंचलकत्व पत्करावयास लावले होते. स. १७३१ 
साली सातारिे छत्रपती शाहू महाराज व करवीरिे छत्रपती संभाजी महाराज या दोर्ामंध्ये वारिेिा तह 
होऊन स्वराज्यािी चवभागिी झाली, तेव्हा कोकि प्रातं करवीरच्या छत्रपतीच्या अमलाखाली आला. 
त्याम ळे साहचजकि वाडीकर सावतं करवीरच्या छत्रपतींिे माडंचलक बनले. अशा पचरस्ट्स्थतीत सावतंाना 
चदल्लीच्या बादशहाकडून प्राप्त झालेला बह मान स्वीकारता येत नाही, असे करवीरच्या छत्रपतींिे म्हििे 
होते. सावतंाना त्यानी तसा इशाराही चदला. परंत  त्या इशाऱ्याकडे द लसक्ष करून खेम सावतं भोसले यानी 
दरबार भरवनू बादशहाकडून प्राप्त झालेली मानचिन्हे धारि केली. करवीरिे छत्रपती चशवाजी चतसरे याना 
तो आपला आपमान वाटला. त्यानी खेम सावतंास शासन करण्यािे ठरचवले. परंत  सावतंािा नक्षा 
उतरचवण्यािे काम ते स्वतःच्या चहमतीवर करू शकत नव्हते. म्हिनू त्यानी सावतंाचवरुद्ध पोत सगीजािंी 
मदत माचगतली. 

 
सावतंाना अद्दल र्डचवण्याच्या बाबतीत करवीरिे छत्रपती हट्टास पेटले त्याला आिखीही एक 

कारि होते. स. १७८१ साली खेम सावतं भोसले यानी करवीरकराचं्या अमलाखाली असलेल्या रागंिा 
चकल्ल्यास वढेा र्ालून करवीरकरािंी क रापत काढण्यािे धाचरष्ट्ट्य केले होते. त्यािाही बदला त्याना 
घ्यायिा होता. 

 
चद. १८ जानेवारी १७८८ रोजी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ पोत सगालच्या राज्य सचिवास चलचहतो की, 

‘कोल्हापूरिा राजा व भोसले या दोर्ािें संबधं सापं्रत चबर्डले आहेत. भोसल्यानंा अद्दल र्डवावी असा 
कोल्हापूरच्या राजािा चविार चदसतो. आचि हे य द्ध जर झाले तर आम्ही आपिाला भोसल्याचंवरुद्ध मदत 
करावी, अथवा मदत करिे शक्य नसल्यास तटस्थता तरी पाळावी अशी मागिी कोल्हापूरच्या राजाने 
आमच्याकडे केली आहे.’ 

 
करवीरिा वकील गोव्याला पोत सगीजािंी मदत चमळचवण्यासाठी आल्यािी बातमी पोत सगीजाचं्या 

दरबारातील सावतंाचं्या वचकलाने सावतंाना कळचवताि त्यानीही पोत सगीजाकंडे मदतीिा संदभस लावला. 
पोत सगीजाना गोव्याच्या रक्षिासाठी सावतंासारखा द बळा शजेारी नेहमीि हवा होता. ह्या त्याचं्या ज न्या 
धोरिास अन सरून त्यानी वाडीकर सावतंाना करवीरच्या छत्रपतीचवरूद्ध सशतस मदत करण्यािे ठरचवले. 
सावतंाकडे असलेल्या पेडिे महालािा शरे्ष भाग त्याना हवा होता. 

 
त्या दरम्यान, गोव्यात तळ देऊन राचहलेल्या कोल्हापूरच्या वचकलािा पोत सगीजानी िागंला परामर्षस 

केला. त्यानी त्याला बऱ्याि चदवसानी साचंगतले की, मदतीच्या करारािी बोलिी करण्यासाठी त म्ही 



           

करवीरच्या महाराजाकंडून अचधकारपते्र रे्ऊन या. हा जबाब चमळाल्यावर करवीरिा वकील कोल्हापूरला 
चनर्ून गेला. 

 
करवीरच्या फौजानी सावतंाच्या हद्दीत चशरून आक्मि केल्याम ळे खेम सावतं भोसले याना 

पोत सगीजाशंी मदतीिा करार करण्यापचलकडे गत्यंतर उरले नाही. 
 
चद. २९ जानेवारी १७८८ रोजी वाडीकर सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये १९ कलमी मतै्रीिा 

करार होऊन सावतंाने पोत सगीजािें माडंचलकत्व पत्करले. सावतंािी पचरस्ट्स्थती अत्यंत चबकट होती. 
त्याचं्या सैन्यात बेचशस्तपिा माजला होता व दारूगोळयािी आचि इतर सामानािंी टंिाई होती. करवीरच्या 
सैन्याने र्ाट उतरून नेवती आचि भरतगड हे दोन चकल्ल ेरे्ऊं रेडीच्या चकल्ल्यास वढेा र्ातला होता. अशा 
पचरस्ट्स्थतीत सबंध राज्य करवीरकराना रे्ऊन देिे प्रकवा पेडिे महालावर पािी सोडून पोत सगीजाचं्या 
मदतीने उरलेल्या राज्यािे रक्षि करिे हे दोनि पयाय सावतंासमोर होते. त्यानी द सरा पयाय स्वीकारून 
पोत सगीजाशंी वरील लज्जास्पद करार केला व पेडिे महालािा शरे्ष भाग पोत सगीजाना देऊन टाकला. 

 
पोत सगीजानी आपल्या वचकलास गोव्यात बरेि चदवस ठेवनू रे्ऊन काळकाढूपिा केला व त्या 

दरम्यानच्या काळात वाडीकर सावतंाशी मतै्रीिा करार करून आपिास तोंडर्शी पाडले म्हिनू 
कोल्हापूरच्या छत्रपतीस चवर्षाद वाटला. परंत  पोत सगीजानंा ह्या दगलबाजीपिाबद्दल धडा चशकचवण्यास 
करवीरिे छत्रपती असमथस असल्याने त्याना मूग चगळून गप्प बसाव ेलागले. 

 
चद. ५ फेब्र वारी १७८८ रोजी गोव्यािा गव्हनसर िास्ट्न्सश्क  क न्य द चमनेचझश याने कोल्हापूरिे 

छत्रपती चशवाजी चतसरे याना जे पत्र पाठचवले त्यािा तज समा असा : 
 
‘त मिे वकील स ल्तानराव भोसले हे इकडे मदतीच्या कराराबाबत वाटार्ाटी करण्यासाठी आले 

होते. त्याना आम्ही त मच्याकडून वाटार्ाटी करण्यास अचधकारपते्र आिण्यासाठी म्हिून कोल्हापूरला 
पाठचवले होते. परंत  ते इकडे परतले नाहीत. त्या दरम्यान वाडीिे सावतं यानी आमच्याशी तह करण्यािी 
चनकड दशसचवल्याने त्याचं्याशी आम्हाला तह करावा लागला. तो चद. २९ जानेवारी रोजी पार पडला. सदहूस 
करारान्वये भोसल्यानी आम्हाला पेडिे महालािा उवसचरत भाग देऊन टाकला आहे. त्याच्या बदली 
भोसल्याना आम्ही सैन्यािी आचि दारूगोळयािी मदत करण्यािे अचभविन चदले आहे. 

 
‘त म्हाला आम्ही कळव ू इस्ट्च्छतो की, आमिे सैन्य भोसल्याचं्या क मकेस रवाना होत आहे. तरी 

भोसले याचं्या राज्यात त मिे जे सैन्य र् सले आहे ते मागे रे्ण्यािी आज्ञा त म्ही त मच्या सेनाचधकाऱ्याना 
करावी. न झाल्यास आमिे जे सैन्य भोसल्याचं्या क मकेला जात आहे, त्याच्याशी त मच्या सैन्याला म काबला 
करावा लागेल आचि तसे जर र्डले तर त्यािी जबाबदारी त मच्यावर राहील.’ 

 
वाडीकर सावतंाशी आपला मतै्रीिा तह झाल्यािी बातमी गोव्याच्या राज्य सचिवाने प िे 

दरबारातील आपला वकील नारायि शिेवी यास चद. १३ फेब्र वारी १७८८ रोजी पाठचवलेल्या पत्रान सार 
कळचवली सदहूस पत्रात तो म्हितो की, ‘आमच्या आरमारािी आचि कोल्हापूरच्या आरमारािी रेडी येथे गाठं 
पडून कोल्हापूरच्या आरमारािा ध व्वा उडाला. कोल्हापूरिे सैन्य भोसल्याचं्या राजधानीवर हल्ला 
करण्याच्या बतेात होते. त्याने आता क डाळपयंत मार्ार रे्तली आहे.’ 



           

गोव्यािा राज्य सचिव उपय सक्त पत्रात म्हितो की, ‘सावतंानी आम्हाला पेडिे प्रातंािा ऊवसचरत भाग 
देण्यािे कबलू केले आहे. तसेि चडिोली, साखळी आचि हळदोिे ह्या चतन्ही प्रातंावंरील हक्क त्यानी 
प्रस्त तच्या करारान्वये सोडून द्यायिे आहे.’ 

 
राज्य सचिव पत्रात प ढे म्हितो : ‘प िे दरबारािी इच्छा असती तर त्याला भोसले आचि 

कोल्हापूरिे छत्रपती याचं्यामधील य द्ध टाळता आले असते. त्याने तटस्थताही पाळलेली नाही. कारि तो 
कोल्हापूरच्या महाराजाना मदत करीत असल्यािे आमच्या कानावर आले आहे. त म्ही नाना फडिीस याचं्या 
चनदशसनास आिनू द्याव े की, हे य द्ध प िे दरबाराच्या चहतािे नाही. त्यािा फायदा चटपू स ल्तान 
रे्तल्यावािून राहािार नाही. आमिा असा होरा आहे की, दोन्ही पक्ष एकमेकाशंी लढून जजसर झाले की 
चटपू स ल्तान या भाडंिात हस्तके्षप करील. त्याने यापूवी तसा हस्तके्षप अन्यत्र केलेला आहे. 

 
‘करवीरिे महाराज आचि सावतं याचं्यामध्ये सलोखा असिे प िे दरबाराच्या चहतािे आहे. ह्या 

य द्धात भोसल्यािंा नाश होिे स्वाभाचवक होते. ते आम्हाला नको होते म्हिून आम्ही त्याना मदत केली. 
परंत  त्यािबरोबर कोल्हापूरिे महाराजही द बळे झालेले नको आहेत. थोडक्यात दोरे्ही द बळे झालेले 
आम्हाला नको आहेत. म्हिनू दोर्ानाही फायदेशीर असा तह र्डवनू आिला पाचहजे. असा तह नाना 
फडिीस र्डवनू आिू शकतील; पि त्यानी प ढाकार रे्तला पाचहजे.’ 

 
पोत सगीजानी वाडीकर सावतंाशंी मैत्रीिा करार करून त्याना सैन्यािी आचि दारूगोळयािी मदत 

जरी केली असली, तरी प्रस्त तच्या करारातील सगळी नऊ कलमे त्यानी अमलात आिली नाहीत. त्यानी 
ती अमलात आिली असती, तर प िे दरबाराशी त्यािंा संर्र्षस उडाला असता. त्याना ते नको होते म्हिनू 
त्यानी हात आवरता रे्तला. त्यांिा हा िािाक्षपिा गोव्यािा गव्हनसर िास्ट्न्सश्क  द व्हैग काब्राल याने 
भोसल्याचं्या मदतीस गेलेल्या आपल्या एका लष्ट्करी अचधकाऱ्यास चद. १७ फेब्र वारी १७८८ रोजी 
चलचहलेल्या पत्रातून चदसून येतो. सदहूस पत्रात तो म्हितो : 

 
‘........भोसल्याशंी आमिा जो करार झाला आहे त्याच्या पचहल्या भागािी कायसवाही आम्ही केली 

आहे. द सऱ्या भागािी कायसवाही करण्यािेही बंधन आम्हावर आहे. परंत  ती कायसवाही करून आमच्या 
राज्यािी स रचक्षतता धोक्यात आिण्यािी आमिी तयारी नाही. आम्हास य द्धात ग ंतचवण्यािा भोसल्यािंा हा 
धूतस डाव आहे. त्याला आम्ही बळी पडता कामा नये. तसे झाले तर मराठ्ाशंी आम्हाला य द्ध कराव े
लागिार हे उर्ड आहे. म्हिून सवस पचरस्ट्स्थतीिा चविार करून मी आपिाला आज्ञा करतो की, कनसल 
गोचदन्यू द मीर याना त्याचं्या हाताखालच्या सैन्यासह ‘मद रे’ येथून मार्ार रे्ण्यािा ह कूम आपि करावा.’ 

 
अखेर कोल्हापूरिे छत्रपती आचि वाडीकर सावतं याचं्यामध्ये िाललेले हे लाबंलेले य द्ध प िे 

दरबाराच्या हस्तके्षपाम ळे सपं ष्टात आले. स. १७९० च्या फेब्र वारी मचहन्यात दोन्ही य द्धमान पक्षानी तहाच्या 
करारावर सह्या केल्या. 

 
मागे आलेि आहे की, खेम सावतं भोसले चतसरे हे महादजी प्रशदे यािें ज्येष्ठ बंधू जयाप्पा प्रशदे यािें 

जावई होते. महादजींिी इच्छा असती तर त्यानी या य द्धात सावतंाच्या बाजूने प्रवशे करून कोल्हापूरच्या 
छत्रपतींिा पराभव केला असता. परंत  पेशव्यािें कारभारी नाना फडिीस आचि महादजी प्रशदे यािें संबधं 
िागंले नव्हते. चशवाय ह्या य द्धात प िे दरबाराकडून करवीरच्या छत्रपतीना मदतही होत होती. त्याम ळे प िे 



           

दरबाराला द खवनू सावतंाचं्या मदतीला सैन्य धाडिे महादजी प्रशदे याना शक्य झाले नाही. तरीही प िे 
दरबारातील आपल्या वजनािा उपयोग करून त्यानी नाना फडिीसाना ह्या य द्धात हस्तके्षप करावयास 
लावले. ह्या य द्धात करवीरिे छत्रपती प्रकवा वाडीकर सावतं या दोर्ापंैकी क िािाि फायदा झाला नाही. 
रेडीच्या आरमारी लढाईत करवीरिे सवस आरामार नष्ट झाले. चशवाय करवीरच्या छत्रपतीना त्यानी 
सावतंािा जो प्रदेश रे्तला होता तो खाली करावा लागला. 

 
वाडीकर सावतंानी पोत सगीजािंी मदत रे्तल्याम ळे सबंध पेडिे महाल त्याचं्या हातिा गेला. चशवाय 

चडिोली, साखळी आचि मिेरी ह्या तीन महालावंरील अचधसत्ताही त्याना सोडावी लागली. आचि चवशरे्ष 
उल्लेखनीय गोष्ट म्हिजे ज्या मोिेलामं ळे हे य द्ध सावतंानी आपिावर ओढवनू रे्तले, ती मोिेले प िे 
दरबाराने त्याचं्याकडून मागवनू रे्ऊन प ण्यास नेऊन ठेवली. मात्र राजेबहाद्दर हा चकताब धारि करण्यािी 
परवानगी प िे दरबाराने त्याना चदली. 

 
दोर्ािें भाडंि आचि चतसऱ्यािा लाभ ह्या म्हिीप्रमािे वाडीकर सावतं आचि करवीरिे छत्रपती 

याचं्यामधील भाडंिात पोत सगीजािंा लाभ झाला. त्यािंा हा संचधसाधूपिा करवीरिे छत्रपती आचि वाडीकर 
सावतं या दोर्ानाही कळून ि कला. तरीही त्या दोर्ािें त्याचं्याकडील संबधं शत्रूत्वािे नव्हते. 
  



           

१८. सोंधे ससं्र्ान 
 
सोंधे ससं्थान दचक्षि कारवार चजल्ह्यात कारवार शहरापासून जवळ होते. कनाटकातील ज्या 

छोट्या ससं्थानािंा अंतभाव चवजयनगरच्या साम्राज्यात झालेला होता, त्याचं्यापैकी सोंधे संस्थान हे एक 
होते. चवजयनगरच्या सम्राटाना ही संस्थाने माडंचलक या नात्याने कर भरत असत. चवजयनगरिे साम्राज्य 
रसातळास गेल्यावर सोंधे ससं्थान चवजापूरच्या अंमलाखाली गेले. प ढे चशवाजी महाराजानी कारवार प्रातं 
रे्तल्यावर सोंधे संस्थानच्या राजास महाराजािें माडंचलकत्व पत्कराव ेलागले. 

 
संभाजी महाराजाचं्या कारकीदीत कोकिातील आचि कारवार प्रातंातील देसायाचं्या वतनािा 

काही भाग सरकारजमा करण्यािा उपक्म संभाजी महाराजानी स रू केल्याने हे सवस देसाई त्यांच्याचवरुद्ध 
उठले. कोकिातील बंडखोर देसायामंध्ये क डाळिे खेम सावतं भोसले, राम दळवी, तान सावतं, साखळीिे 
रुद्राजी रािे, येसोबा रािे, हे अगे्रसर होते. या बंडािे लोि कारवार प्रातंातही पसरले. तेथील देसायानी 
आपली बायकाम ले पोत सगीजाचं्या अचधसते्तखाली असलेल्या आजेंचदव बेटावर नेऊन ठेवनू सवसत्र धामधूम 
आरंचभली. त्यानी कारवारच्या चकल्ल्यातील मराठा चशबंदीवर मात करून तो चकल्ला आपल्या ताब्यात 
रे्तला व भटकळपासून अवसापयंतिा टापू मराठ्ाकंडून हस्तगत करून तो सोंधेच्या राजाच्या हवाली 
केला. ह्या सवस र्डामोडी स. १६८५–८६ च्या स मारास र्डल्या. कारवारिा चकल्ला आचि उपचरचनर्ददष्ट 
म ल ख चमळाल्याने सोंधेच्या राजािे आसन िागंलेि बळकट झाले. नंतर त्याने सैन्य धाडून (सापं्रतच्या 
गोव्यातील) रामाच्या भ चशरा (खोलगड) पासून अकंोलेपयंतिा म ल ख आपल्या राज्यास जोडला. 

 
सोंधे संस्थानात प ढील सात चकल्ल्यािंा अंतभाव होत होता : खोलगड, कूमसगड ऊफस  प्रसपीगड, 

प्रसपीगड, चसवरे्श्रिा कोट, कदे्र येथील कोट, अंकोलेिा कोट, आचि महेन्द्रगड. हे सवस चकल्ल े चशवाजी 
महाराजानी बाचंधले होते. सभंाजी महाराजािंा आचि कारवारच्या देसायािंा संर्र्षस उडाला तेव्हा देसायानी 
हे चकल्ले मराठ्ाकंडून रे्ऊन सोंधेच्या राजास देऊन टाकले. परंत  सदहूस चकल्ल्यावंर सोंधेच्या राजािा 
अंमल फार चदवस चटकला नाही. मोगल फौजानंी कारवार प्रातंात िढाई करून वरील सवस चकल्ले आचि 
तदलगतिा म ल ख आपल्या ताब्यात रे्तला. 

 
कारवार प्रातं मोगली अचधसते्तखाली गेल्याने सोंधेच्या राजास औरंगजेबाच्या मजीवर अवलंबनू 

राहाव ेलागले. 
 
चद. २३ सप्टेंबर १६८३ रोजी डॉ. ल ईश गोंसास्ट्ल्वज द कॉश्त या नावािा पोत सगीज गृहस्थ 

पोत सगालला चलचहलेल्या पत्रात म्हितो : 
 
‘केशव प्रभ ने (पेडिेिा) क डाळपासून अंकोल्यापयंतच्या प्रदेशातील देसायािंी माचहती काढून 

स्ट्व्हसेरेइला कळचवले आहे की, हे सवस देसाई संभाजीच्या जािंाने सतं्रस्त झाले असल्याने संभाजीचवरूद्धच्या 
य द्धात पोत सगीजाना सामील होण्यास तयार होतील.’ 

 
ह्यावरून असा कयास करण्यास जागा आहे की, उपचरचनर्ददष्ट देसायानी संभाजीचवरुद्ध जी बंडाळी 

माजचवली चतच्या मागे पोत सगीजािंी चिथाविी असावी; कारि कॉश्त याच्या आिखी एका पत्रात उल्लखे 



           

आहे की, ‘क डाळकर खेम सावतंास संभाजीचवरूद्ध उठाव करावयास लावण्यात पोत सगीज यशस्वी झाले 
आहेत.’ 

 
पोत सगीजानी केशव प्रभ  याला दचक्षि कोकिातील देसायािंी माचहती काढावयास लावली त्यामागे 

त्यािंी एक योजना होती. अन्  ती म्हिते कोकि प्रातं आपल्या अमलाखाली आिण्यािी. 
 
सोंधेच्या राजास मोगली अमदानी मानवली नाही, आचि कोकिातील देसाईही मोगलानंा चवटून 

छत्रपती राजारामास जाऊन चमळाले. हा उल्लखे गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रग  द कॉश्त याच्या पोत सगालच्या 
राजास चलचहलेल्या एका पत्रातील आहे. आिखी एका पोत सगीज पत्रात म्हटले आहे, ‘मिेरी आचि साखळी 
येथील देसाई राजारामास जाऊन चमळाले आहेत. त्याच्या हाताखाली आता उत्कृष्ट सैन्य जमले आहे. 
त्याने संताजी र्ोरपडे याच्या क शल नेतृत्वाखाली मोगलाना सळो की पळो करून सोडले आहे. 
मराठ्ाचं्या गचनमी हल्ल्यानी औरंगजेब बादशहा इतका हैराि होऊन गेला आहे की, ‘मािसाच्या हातात 
काही नसते. सवस काही देवाच्या इच्छेवर औलंबनू असते. असे उद गार त्याने काढल्यािे सागंतात.’ 

 
चद. १६ जानेवारी १६९१ रोजी दख्खनमधील राजकीय र्डामोडीिा आढावा रे्ऊन ल ईश 

गोंसास्ट्ल्वज द कॉश्त हा पोत सगालच्या राजास चलचहतो : ‘..... अशी वाता आहे की, राजारामाच्या सैन्याने 
देसायाचं्या सहकायाने फोंडे आचि चडिोली हे दोन्ही प्रातं मोगलाकंडून परत रे्तले आहेत. मोगलाचंवर्षयी 
बोलायिे तर म सलमानापेक्षा प्रहदूिा शजेार आम्हाला बरा वाटतो. म सलमानावर कधीि चवर्श्ास ठेव ूनये. 
त्याना विनािी िाड नसते. ते भाडंखोर आचि ऊमसट असतात. 

 
‘कोकि प्रातंातील मोगलािंा राज्यकारभार चढला पडल्यािी संधी लाधून व मोगल बादशहाकडून 

तेथील लष्ट्करी अचधकाऱ्याना क मक न आलेली पाहून कोकिातील देसायानी मोगल बादशहािी अचधसत्ता 
झ गारून देऊन ते राजारामास जाऊन चमळाले आहेत. खरे सागंायिे तर राजारामानेि त्याना 
मोगलाचंवरूद्ध बंड करण्यास चिथाविी चदली. कारि ते राजारामाच्या जातीिे आहेत. म सलमानाचं्या 
अरेरावीिी आचि उमसटपिािी त्याना िीड आली आहे. म सलमानािी प्रहदूिी देवळे बाटचवली आचि प्रहदू 
चस्त्रयावंर हात टाकल्याने कोकिातील देसायानी त्याचं्याचवरूद्ध य द्ध प कारले.’ 

 
कोकि प्रातंात प्रारंभी मोगलािंी सरशी झाली. नंतर मराठ्ानी िढाई करून त्याना तेथून ह सकून 

लावनू आपला अंमल चतकडे बसचवला. परंत  कारवारिा प्रदेश फार चदवस मराठ्ाचं्या अचधसते्तखाली राहू 
शकला नाही. प्रजजी येथील छत्रपती राजारामािा कारभार उधळपट्टीिा होता. खिािी तोंड चमळविी 
करिे त्याला शक्य होईना. त्याम ळे त्याला इंग्रज, िें ि, डि वगैरे य रोचपयन लोकाकंडून प्रदेश गहाि 
टाकून पैसा उभारावा लागला. सोंधेिा राजा हा त्यािा माडंचलक..त्याला त्याने कारवार, चसवरे्श्र, अडवट 
(कािकोि) खोलगडासहीत व पंिमहाल (अष्टागार, हेमाड बारसे) बाळळी, िंद्रवाडी, व काकोडे, हा सवस 
प्रदेश साचलना बावीस हजार दोनश ेहोनास भोगवट्याने चदला. तेव्हापासून हा सवस म ल ख सोंधेच्या राजाच्या 
अमलाखाली गेला. बाल्ली आचि िदं्रवाडी हे दोन महाल पोत सगीजाचं्या अमलाखाली असलेल्या साष्टी 
प्रातंाला चभडलेले होते. सोंधेिा राजा आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये राजनैचतक सबंंध ज ळलेले होते. परंत  
आता दोन्ही राज्यािी हद्द एकमेकाना चभडली तेव्हा त्याचं्यामध्ये कटकटी चनमाि होिे अपचरहायस ठरले. 
उदाहरिाथस, क कल्लीकर देसाई आचि पोत सगीज याचं्यामधले हाडवैर फार ज ने असल्याने ते सोंधेच्या 



           

राजाच्या राज्यात राहून पोत सगीजाना उपद्रव देत होते. या संबधंी गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कौंट द स्ट्व्हलाव्हेदस हा 
चद. १२ नवबंर १६९४ रोजी सोंधेच्या राजास चलचहतो : 

 
‘क कल्लीिी जी गावकर मंडळी त मच्या राज्यात पळून गेली आहे, त्यानी मोगलाचं्या बंडखोर 

सरदाराशंी हात चमळविी करून चशवाजीशी (मराठ्ाशंी) सधंान ज ळचवले असल्यािी बातमी फोंड्यािा 
स भेदार एखलासखान याने मला कळचवली आहे. मी आपल्या चनदशसनास आिू इस्ट्च्छतो की, क कल्लीच्या 
गावकराना मी आमच्या राज्यात परत येऊन राहा म्हिनू कधीि सागंिार नाही, आचि त्याचं्या जचमनीही 
त्याना परत करिार नाही. हे शत्रू आमच्या राज्यात परत यावते अशी माझी इच्छा नाही. आचि ते परत आले 
तर त्यािंी डोकी उडचवण्यािी तयारी मी करून ठेवली आहे. ते इकडे कधी परत येतात त्यािी मी वाट 
पाहात आहे. मी त म्हाला इशारा देतो की, क कल्लीच्या गावकरापंासून त म्ही सावध असाव.े ते धोकेबाज 
असल्याने त म्ही त्याना शासन केले पाचहजे. आचि त म्ही जर त्याना शासन केले नाही, तर त मच्यावतीने मी 
ते काम करीन.’ 

 
सोंधेिा राजा छत्रपती राजर्राण्यािा माडंचलक असला आचि त्याला छत्रपती राजाराम 

महाराजाकंडून कारवार, चसवरे्श्र, कािकोि, वगैरे महाल भोगावयास चमळाले असले, तरी तो मराठ्ाना 
एकचनष्ठ न राहाता त्याचं्याचवरुद्ध कारवाया करीत होता. स. १७०२ साली मराठे आचि मोंगल यािें य द्ध 
फोंड्याच्या पचरसरात िालले असता, सोंधेच्या राजाकडून मोगलाना मदत होत होती, असे एका पोत सगीज 
कागदावरून कळून येते. द सऱ्या एका पोत सगीज कागदात म्हटले आहे की, अंत्रूज महाल तेथील 
चकल्ल्यासह मोगलानी सोंधेच्या राजास साचलना ऐंशी हजार रुपये खंडिीला चदला आहे. 

 
अंत्रूज महाल सोंधेच्या राजास मोगलाकंडून चमळावा म्हिून गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कायतान  द मेलू द 

काश्त्रू याने खटपट केली होती, असे द सऱ्या एका पोत सगीज कागदावरून चदसून येते. सोंधेिा राजा अथवा 
वाडीकर सावतं याचं्यासारखे द बळे शजेारी पोत सगीजाना हव ेअसत, हे त्याचं्या राजकीय धोरिावरून चसद्ध 
होते. द बळया शजेाऱ्यामं ळे सरहद्दी स रचक्षत तर राहाति; चशवाय त्यािंा प्रदेशही त्याना क रतडता येत असे. 
सावतंािंा बराि मोठा म ल ख पोत सगीजानी अशा प्रकारे लाटला, आचि सोंधेच्या राजासही नंतर चगळंकृत 
केले. 

 
स. १७०८ साली सातारिे शाहू छत्रपती यानी रागंिा चकल्ल्यास भेट चदली, त्यानी गोव्यािा 

स्ट्व्हसेरेइ दों रुचद्रग  द कॉश्त याला एक पत्र पाठचवले होते. त्यात त्यानी म्हटले आहे : ‘बादें, पेडिे, साखळी 
आचि मिेरी हे महाल काही वर्षापासून खेम सावतंाकडे असून फोंडे महाल सोंधेच्या राजाकडे आहे. खेम 
सावतं हा क डाळिा सरदेसाई तर सोंधेिा राजा सोंधे ससं्थानिा अचधपती आहे. असे असता वरील दोन्ही 
महाल त्याचं्याकडे का?’ 

 
छत्रपती शाहू महाराजािंी जरब पोत सगीजाना वाटत होती, हे अनेक पोत सगीज पत्रावंरून चसद्ध होते. 

त्याचं्याप्रमािेि सोंधेिा राजाही छत्रपती शाहू महाराजाना विकून होता. म्हिून त्याने शाहू महाराजाशंी 
फोंडे आचि पिंमहाल हे दोन्ही महाल साचलना पंिवीस हजार रुपयाना भोगवट्यास एका करारान्वये 
चमळचवले. हा सौदा त्याला स्वस्तात पडला. कारि एका फोंडे महालासाठी त्याला साचलना ऐंशी हजार 
रूपये मोगलाना भराव ेलागत असत. 

 



           

स. १७१९ साली गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कौंट द एचरसैरा हा सोंधेच्या राजाचवर्षयी पोत सगालच्या राज्यास 
चलचहतो : 

 
‘सोंधेिा राजा हा वािीज्य जमातीतला असून त्यािी प्रजाही त्याि जमातीपैकी आहे. त्याम ळे हा 

राजा शजेारी म्हिून आम्हाला बरा आहे.’ 
 
स. १७१२ साली वाडीकर सावतं आचि पोत सगीज यािंा जो तह झाला त्यातील पचहलेि कलम असे 

आहे : 
 
१. ‘ह्या राज्याने (गोवा) सोंधेच्या राजािी फोंड्यावरील अचधसत्ता मान्य केली आहे. तरी बाब ू

देसाई यानी सोंधेच्या राजािी क रापत काढू नये.’ 
 
त्या काळी फोंडेिा चकल्ला मोक्यािे चठकािी असल्याने तो आपिाकडे असावा, असे वाडीकर 

सावतंानाही वाटत होते. फार कशाला त्यानी हा चकल्ला मोगलांकडून रे्ण्यािा स. १६९८ व १७०० ह्या 
साली दोनदा प्रयत्न केला होता. 

 
स. १७२६ साली पोत सगीज आचि वाडीकर फोंड सावतं याचं्यामध्ये आिखी एक तह झाला. त्यािे 

पचहले कलम प ढीलप्रमािे आहे : 
 
‘त्यानी (फोंड सावतंाने) फोंड्यािा प्रश्न प नः उपस्ट्स्थत करू नये, कारि ह्या राज्याने (गोवा) 

फोंड्यािा चकल्ला व त्याच्या कके्षखालच्या प्रदेशावरील सोंधेच्या राजािी सत्ता मान्य केली आहे.’ 
 
थोडक्यात सागंायिे म्हिजे वाडीकर सावतंािा डोळा फोंड्याच्या चकल्ल्यावर शवेटपयंत होता. 

आचि सोंधेच्या राजास पोत सगीजािंा आश्रय जर चमळाला नसता तर तो चकल्ला वाडीकर सावतं 
रे्तल्याचशवाय राचहले नसते. 

 
सोंधेिा राजा मराठ्ािंा माडंचलक होता हे वर आलेि आहे. स. १७३१ साली सातारिे छत्रपती 

शाहू महाराज आचि करवीरिे छत्रपती संभाजी महाराज या दोर्ामंध्ये जो वारिेिा तह झाला, तदन सार 
कोकि आचि कारवार प्रातं छत्रपती संभाजी महाराजाचं्या अचधसते्तखाली आले. त्याम ळे सोंधेिा राजा 
करवीर राज्यािा माडंचलक बनला. परंत  हा राजा इतका चिवट होता की, तो खंडिी चनयमीतपिे कधीि 
भरत नसे. त्याला वरिेवर तंबी द्यावी लागे. 

 
स. १७३७ साली करवीरिे सैन्य थकलेली खंडिी वसूल करण्यासाठी सोंधे संस्थानावर िालून 

गेले. ह्या हालिालीिा स गावा पोत सगीजाना लागल्याने सोंधेच्या राजाला त्यानी त्यािी पूवससूिना चदली. 
गोवा राज्यािा म ख्य सचिव ‘ल ईज आफाँस दातंश’ हा चद. २४ चडसेंबर १७३७ रोजी सोंधेच्या राजािा 
चदवाि अण्िाजी पंचडत ह्याला चलचहतो : 

 



           

‘.......... वळवई नदीत त मच्या ज्या नौका आहेत त्या त म्ही आमच्या हद्दीत आिनू ठेवा. नंतर 
शत्रूने बालार्ाटपयंत मार्ार रे्तल्यावर त म्हास त्या परत नेता येतील. त मच्या नौका शत्रूच्या हातास 
लागल्या तर तो त्यािंा त मच्याचवरुद्ध उपयोग केल्यावािनू राहािार नाही. 

 
‘शत्रू त मच्यावर िालून आल्यािे कळताि नामदार गव्हनसरसाहेब त म्हाला दारूगोळयािी त्वरीत 

मदत धाडतील व त मच्या राज्याच्या रक्षिास हातभार लावतील.’ 
 
उपचरचनर्ददष्ट पत्रावरून गोव्यािे पोत सगीज सोंधे संस्थानच्या स रचक्षततेबाबत चकती दक्ष होते त्यािी 

कल्पना करता येते. 
 
स. १७३९ साली वसईिे य द्ध िालू असता पेशव्याचं्या सैन्याने गोव्यावर स्वारी केली, तेव्हा १ मािस 

१७३९ रोजी फोंड्यािा चकल्ला मराठ्ानी रे्तला. परंत  स. १७३९ च्या मे मचहन्यात पेशव्यािें सरदार आचि 
पोत सगीज अचधकारी याचं्यामध्ये ‘राय’ येथे तह झाला, तेव्हा फोंड्यािा चकल्ला सोंधेच्या राजाच्या हवाली 
करण्यास पोत सगीज अचधकाऱ्यानी पेशव्याचं्या सरदारािे मन वळचवले. 

 
स. १७४२ साली करवीरच्या छत्रपतीिा एक सरदार गोप्रवदपंत ठाकूर हा गोव्यावर िालून आला, 

तेव्हा त्याने सागें आचि फोंडे येथील चकल्ले सोंधे संस्थानच्या सैन्याकडून हस्तगत केले होते. परंत  हे दोन्ही 
चकल्ले करवीरच्या सैन्याकडे पोत सगीजाना राहू द्यायिे नव्हते म्हिून ते परत रे्ण्यासाठी पोत सगीजानी सोंधेच्या 
राजास मदत केली. चद. ८ जून १७४२ रोजी पोत सगीज सैन्य आचि गोप्रवदपतंािें सैन्य याचं्यामध्ये तीन तास 
लढाई होऊन पोत सगीजानी सागेंिा चकल्ला रे्तला. द सऱ्याि चदवशी त्यानी हा चकल्ला तोफा डागून भ ईसपाट 
करून टाकला. इकडे फोंड्यािा चकल्ला गोप्रवदपंत ठाकूर यािंा एक सरदार अण्िाजी प्रभ ूहा फोंड्याच्या 
चकल्ल्यािे रक्षि करीत होता. त्याच्या हाताखाली अवर्ी शभंर सैचनकािंी चशबदंी होती. दारूगोळाही 
चकल्ल्यात भरपूर नव्हता. त्याम ळे पोत सगीज सैन्य ह्या चकल्ल्यावर िाल करून येताि अण्िाजी प्रभ ूयाने 
शरिागती पत्करली. अण्िाजी प्रभनेू स पेिा चकल्लाही पोत सगीजाचं्या ताब्यात देण्यािा ह कूम त्या 
चकल्ल्याच्या चकल्लेदारास धाडला. 

 
फोंडेिा चकल्ला पाडून टाकण्यािा चविार पोत सगीज सेनाचधकारी करीत होते. परंत  सोंधेच्या राजािा 

सेनापती कलापय्या याच्या चवनंतीवरून त्यानी तो बेत रद्द केला. कलापय्याने हा चकल्ला स. १७४२ च्या 
जूनमध्ये आपल्या ताब्यात रे्तला. 

 
स. १७४६ साली वाडीकर सावतं आचि पोत सगीज याचं्यामध्ये य द्ध स रू झाले तेव्हा सोंधेच्या राजाने 

पोत सगीजाना सावतंाचंवरुद्ध उर्डपिे मदत केली. या य द्धात वाडीकर सावतंािा पराभव झालेला नानासाहेब 
पेशव ेयाना नको होता. म्हिून त्यानी आपले ि लत बधूं सदाचशवराव भाऊ याना सैन्य देऊन कोकिात 
पाठचवले. सदाचशवराव भाऊ स पे येथे आपल्या सैन्यािा तळ देऊन राचहले. पेशव्यािें सैन्य सावतंाचं्या 
मदतीस आले तर त्यािा उपसगस गोव्यास पोहोिेल या भीतीने गोव्याच्या स्ट्व्हसेरेइने सोंधेच्या राजािा 
कारभारी जीवन नाईक हनगल याला सदाचशवराव भाऊंकडे चशष्टाईसाठी स प्यास पाठचवले. सदाचशवराव 
भाऊनी सोंधेच्या राजाने थकलेली खंडिी भरली पाचहजे असा आग्रह धरला. जीवन नाईकाने एक लक्ष 
रुपये देण्यािे कबलू केले. अखेर थकलेल्या खंडिीपैकी चनम्मी रक्कम वसूल करून सदाचशवराव भाऊनी 
आपला स पे येथील तळ चद. १० मािस १७४७ रोजी उठचवला. 



           

पोत सगाल हे लहान राष्ट्र असल्याने प्रहद स्थानसारख्या खंडप्राय देशात त्याला मयाचदत लष्ट्करी 
साधने आचि मन ष्ट्यबलािी कमतरता याम ळे राज्य चवस्तार करिे शक्य झाले नाही. तरी पि द बळया 
शजेाऱ्यािंा प्रदेश म त्सचद्दचगरीने आचि लष्ट्करी बलाने रे्िे हे त्यािें एक ज ने धोरि होते. त्याला अन सरून 
दचक्षि कोकिमधील आरावंदे नदी व कारवार प्रातंातील काळी नदी या दरम्यानिा प्रदेश रे्ण्यािी 
महत्वाकाकं्षा ते बाळगून होते. म ख्यत्व े मराठ्ाचं्या आक्मिापासून गोव्यािे रक्षि करण्यासाठी त्याना 
प्रस्त तिा प्रदेश हवा होता. 

 
स. १७५२ सालच्या नवबंर मचहन्यात काही कारि नसताना स्ट्व्हसेरेइ माकेज द ताव्होरा याने 

सोंधेच्या राजािी क रापत काढून कूमसगड आचि सदाचशवगड हे दोन चकल्ले व ‘कोवे’ येथील कोट रे्तला. 
नंतर प ढच्या वर्षाच्या जानेवारीत पोत सगीज सैन्याने सोंधेच्या राजािी काही खेडी जाळली. यावळेी पेशव्यािें 
सैन्य सोंधेच्या राजाच्या मदतीस आले नाही, इतकेि नव्हे तर, सोंधेच्या राजाकडे थकलेली खंडिी वसूल 
करण्यासाठी नानासाहेब पेशव े यानी सोंधेच्या राजाचवरूद्ध लष्ट्करी कारवाई करण्यािा बते केला. ह्या 
योजनेिा स गावा पोत सगीजाना लागल्याने म्हिा अथवा सोंधेच्या राजाच्या चवनंतीवरून म्हिा गोव्यािा 
स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्हा हा तह करण्यास तयार झाला. 

 
स. १७५६ सालच्या फेब्र वारी मचहन्यात पेशव्यािें सैन्य सोंधेच्या राज्यात र् सले. सोंधेच्या राजापाशी 

थकलेली खंडिी भरण्यासाठी पसैा नसल्याने त्याने पेशव्याकंडे फोंडेिा चकल्ला गहाि ठेवण्यािे ठरचवले. 
त्यािा स गावा गोव्यािा स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्वा याला कळताि तो चद. १ जून १७५६ रोजी सैन्य रे्ऊन 
फोंड्यावर िालून गेला. पेशव्याचं्या सैन्याने फोंड्याच्या चकल्ल्यािा ताबा रे्ण्यापूवीि आपि तो चकल्ला 
सोंधेच्या सैन्याकडून घ्यावा म्हिून स्ट्व्हसेरेइने पावसाळा डोक्यावर आला असताही लष्ट्करी मोहीम हाती 
रे्तली. 

 
स्ट्व्हसेरेइ कौंट द आल्व्हा ह्यािा फोंड्यािा चकल्ला रे्ण्यािा प्रयत्न कसा फसला व फोंड्याच्या 

लढाईत तो कसा मारला गेला तो वृत्तातं मागे येऊन गेला असल्याने त्यािी प नरुस्ट्क्त येिे करण्यािी 
आवश्यकता नाही. 

 
स. १७५६ सालिी लष्ट्करी मोहीम फसली, तरी फोंड्यािा चकल्ला रे्ण्यािा चविार पोत सगीजाचं्या 

डोक्यातून गेला नाही. ते सधंीिी वाट पहात राचहले. 
 
स. १७६२ साली पोत सगीज आचि वाडीवर सावतं याचं्यामध्ये एक ग प्त करार होऊन उभयतानी 

सोंधेच्या राजास मदसनगड मराठ्ाकंडून रे्ण्यास प्रवृत्त कराव ेअसे ठरले. सोंधेच्या राजाने ही मोहीम हाती 
रे्तल्यास वाडीकर सावतं त्याला दोन हजार सैन्यािी क मक देण्यास तयार होते. पोत सगीजानी दोर्ानाही 
वाटेल ती मदत देण्यािे कबलू केले. 

 
उपचरचनर्ददष्ट कारस्थान चशजत असता पोत सगीज अचधकारी मदसनगडच्या चशबंदीिे अचधकारी रामजी 

हचर, ररू् सावतं आचि बापूजी म जूमदार या चतर्ानंा लािं िारून चकल्ला ताब्यात रे्ण्यािा प्रयत्न करीत 
होते. तो अखेर यशस्वी झाला. वरील चतर्ा अचधकाऱ्यानंी चवर्श्ासर्ाताने रक्तािा एक थेंबही न साडंता 
मदसनगड पोत सगीज अचधकाऱ्याचं्या ताब्यात चदला. 

 



           

स. १७६३ सालच्या मे मचहन्यात पोत सगीजानी मदसनगडिा कबजा रे्तला व मराठे तो आपिाकडून 
रे्तील ह्या भीतीने तोफा डागून तो जमीनदोस्त करून टाकला. 

 
पोत सगीजानी मदसन रे्तल्याने त्याच्या कके्षतील फोंडे आचि पंिमहाल हे महाल पोत सगीजाचं्या 

अमलाखाली आले. हे दोन्ही महाल मूळिे सोंधेच्या राजािे असल्याने त्याने त्यािंी मागिी पोत सगीजाकंडे 
केली. त्याला स्ट्व्हसेरेइ कौंट द एगा ह्याने जबाब चदला की, ‘ज्या अथी फोंड्यािा चकल्ला रे्ताना त म्ही 
आम्हाला कोितीि मदत केली नाही, त्याअथी फोंडे आचि पंिमहाल मागण्यािा त म्हाला कोिताि 
अचधकार पोित नाही. तरीही ह्या दोन्ही महालावंरील त मिी नाममात्र अचधसत्ता आम्ही मान्य करतो. मात्र 
आमिे सैन्य ह्या महालात राहील व त्यािा खिस त म्हाला करावा लागेल.’ 

 
वरील अट सोंधेच्या राजास मान्य करण्यापचलकडे द सरा पयाय उरला नाही. 
 
प ढे लवकरि हैदरअल्लीने सोंधे संस्थान रे्तले. अंकोला, चसवरे्श्र, सदाचशवगड, वगैरे ठािी 

पडली. स. १७६३ च्या चडसेंबर मचहन्यात हैदरअल्लीने कािकोि महाल रे्ऊन खोलगडास वडेा र्ातला. 
सोंधेच्या राजास पळ काढावा लागला. चद. ११ जानेवारी १७६४ रोजी तो अंत्र ज महालात बादंोडे येथे 
पोत सगीजाचं्या आश्रयास येऊन राचहला. परंत  पोत सगीजानी त्याला संरक्षिािा करार केल्याखेरीज राजकीय 
आश्रय चदला नाही. ह्या करारान्वये पोत सगीजानी कािकोि महालात सैन्य धाडून हैदरअल्लीस खोलगडिा 
वढेा उठवनू मार्ार रे्ण्यास साचंगतले. 

 
चद. १ मािस १७६४ रोजी हैदरअल्ली वढेा उठवनू कनाटकात मार्ारा परतला. 
 
स. १७६४ ते १७९० ह्या दरम्यानच्या काळात सोंधेिा राजा बादंोडे येथे परागंदा जीवन जगत होता. 

त्यािे सवस राज्य हैदरअल्लीने रे्तले असल्याने त्याच्यावर उपासमारीिी पाळी आली होती. पोत सगीजाकंडून 
चमळिाऱ्या ठराचवक तनख्यावर त्याला आपला प्रपंि कसाबसा साधावा लागत होता. त्या दरम्यान तो 
मराठ्ािंा माडंचलक असल्याने आपले राज्य आपिास परत चमळवनू द्याव े म्हिून प िे दरबाराला अजस 
चवनंत्या करीत होता. प िे दरबाराने त्याला प ण्यास येऊन राहावयास साचंगतले. त्या सल्ल्यान सार त्याने 
सहक ट ंब प ण्यास प्रयाि करण्यािा बेत करून पोत सगीजािंी परवानगी माचगतली. परंत  गव्हनसर िास्ट्न्सश्क  
क न्य द चमनेचझश याला त्याने प ण्यास जावनू राहाव ेअसे वाटत नव्हते. हे पाखरू आपल्या प्रपजऱ्यातून 
चनसटले तर आपल्या हाताला परत लागिार नाही अशी भीती त्याला वाटत होती. 

 
सोंधेच्या राजाने गोव्याच्या गव्हनसरला परोपरीने साचंगतले की, मी जरी प ण्यास जाऊन राचहलो तरी 

त मिी मतै्री मी सोडिार नाही. मी त मिा दोस्त म्हिनूि राहीन. परंत  सोंधेच्या राजाच्या अचभविनावर 
नव्हनसर िास्ट्न्सश्क  क न्य द चमनेचझश यािा चवर्श्ास न बसल्याने त्याने त्याला प ण्यास जाण्यास परवानगी 
चदली नाही. त्याने त्यािे मन वळचवण्यािा प्रयत्न केला की त्याने गोवा सरकारशी करार करून ते देत 
असलेला तनखा स्वीकारून बादंोडे येथे कायमिे वास्तव्य कराव.े 

 
पोत सगीज आपिाला प ण्यास जाऊ देण्यास तयार नाहीत यािी खात्री सोंधेच्या राजास पटल्याने 

त्याने बादंोडे येथेि कायमिे वास्तव्य करण्यािा चनिसय नाइलाजाने रे्तला. चद. १७९१ रोजी सोंधेंच्या 
राजाने पोत सगीजाशंी करार करून आपल्या राज्यािे उदक त्याच्या हातावर सोडले. या करारान्वये फोंडा, 



           

पंिमहाल, कािकोि, वगैरे प्रदेशावर पोत सगीजािंा कायदेशीर अमल स रू झाला. तत्पूवी कािकोि येथे 
पोत सगीज सैन्यािी एक चशबंदी होती. पि अमल सोंधेच्या राजािा होता. नवीन कराराप्रमािे चशबंदी उरली; 
परंत  सोंधेच्या राजािा अमल गेला. 

 
उपचरचनर्ददष्ट करार होण्यापूवी पोत सगीज सैन्याने सदाचशवगड व्याचपलेला होता. चद. २४ जानेवारी 

१७९१ रोजी पेशव्याचं्या आरमाराने काळी नदीतून येऊन सैन्य उतरून सदाचशवगड रे्तला. चद. ३० 
जानेवारी १७९१ रोजी पोत सगीज आरमाराने सदाचशवगड मराठ्ाकंडून परत रे्तला. तो वर्षसभर त्याचं्याकडे 
होता. परंत  चद. १४ मे १७९२ रोजी मराठे आचि चटपू स ल्तान याचं्यामध्ये झालेल्या तहान्वये सोंधे संस्थान 
चटपू स ल्तानाकडे गेल्याने सदाचशवगडही कायद्याने त्याच्याकडे गेला. चटपूने पोत सगीजाना तो खाली 
करण्यास साचंगतले. त्याच्याशी य द्ध करण्यािी क वत पोत सगीजामंध्ये नसल्याने त्यानी तो म काट्याने 
चटपूच्या हवाली करून आपली चशबंदी तेथून काढून रे्तली. 

 
चटपूिा पाडाव झाल्यावर सदाचशवगड इंग्रजाकंडे गेला. त्यादरम्यान पोत सगीज सैन्य कािकोि 

महालाच्या हद्दीवर पोळे येऊन राचहले होते. तीि पोत सगीज आचि इंग्रज याचं्यामधली व्यवहाचरक सीमा 
ठरली. ती अजून कायम आहे. 
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