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णनिेदन 
 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-ससं्कृहि मंडळाने ज्या हवहवध प्रकाशनयोजना हािी घेिल्या आहेि 

त्यामंध्ये महाराष्ट्राच्या सवांगीण इहिहासाच्या साधनाचें प्रकाशनही अंिर्भिू होिे. पोिूुगीज, डच व फ्रें च 
याचें र्ारिाशी दळणवळण १७ व्या शिकापासभन मोठ्या प्रमाणाि सुरू होिे. त्याचं्या ित्कालीन 
दप्िरामंधील महाराष्ट्राच्या व र्ारिाच्या इहिहासाची पुष्ट्कळ साधने अजभन इहिहास-लेखकानंा उपलब्ध 
करून देणे आवश्यक आहे. त्याकहरिा, पोिूुगीज, डच, आहण फ्रें च उत्तम रीिीने जाणणाऱ्या स्वदेशी व 
हवदेशी इहिहास-संशोधकाचं्या प्रयत्नाचंी गरज आहे. श्री. ए. बी. द. ब्रागासं परेरा, अध्यक्ष, पुराणवस्िु 
संशोधन हवर्ाग, पोिूुगीज शासन, गोवा, यानंी पहरश्रमपभवूक केलेले संशोधन अनेक खंडािं पोिूुगीज 
र्ाषेि प्रहसद्ध केले. त्यािंील खंड ३ रा, आहशया हवर्ाग, या गं्रथािील मराठ्याचं्या इहिहासाशी संबद्ध 
असलेली प्रकरणे काही वषांपभवी श्री. स. श.ं देसाई यानंी आस्थापभवूक अनुवाद करून साहहत्य-संस्कृहि 
मंडळाच्या स्वाधीन केली. श्री. देसाई हे इहिहासाचे चागंले अभ्यासभ आहेि. त्याचंा पोिूुगीज र्ाषेचा 
अभ्यास उत्तम असल्यामुळे त्यानंी मराठीमध्ये पहरश्रमपभवूक हा अनुवाद केला आहे. 

 
महाराष्ट्राच्या इहिहासाशी संबंहधि असलेली अशा प्रकारची साधने मराठीि अनुवादभन प्रकाहशि 

करण्याचा जो कायूक्रम मंडळाने आखला आहे त्यािील हे पहहले पुस्िक होय. 
 

  लक्ष्मििास्त्री जोिी, 
  अध्यक्ष, 
  महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृणि 

मांडळ. 
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भाग पणहला 
[इ. स.१६६३–१७०८] 

 
प्रस्िािना 
 

इसवी सनाच्या सहाव्या शिकापासभन आठव्या शिकापयंि साविंवाडी संस्थान चालुकयाचं्या 
राज्याि मोडि होिे. दहाव्या शिकाि िे यादवाकंडे गेले. िेराव्या शिकाि कल्याणच्या चालुकय राजाकडे 
आले. चौदाव्या शिकाि त्याच्यावर हवजयनगरचा सुरे्दार राज्य करीि होिा. िो गोव्याला राहाि असे. 
पंधराव्या शिकाि त्याचा अंिर्ाव बहामनी राज्याि झाला आहण त्याच शिकाअखेर िे हवजापभरच्या 
सुलिानाकडे गेले. कुडाळचे देसाई हे हवजापभरकराचें माडंहलक होिे. 
 

देसायाचं्या राज्याि दोन कहरयिा (Kariats), एक हवलायि, बारा िरफा, वेंगुल्याचे बंदर, आहण 
मणेरी, पेडणे, हडचोली, साखळी, आहण फोंडे ह्या पाच परगण्याचंा अंिर्ाव होि असे. 
 

सोळाव्या शिकाच्या मध्यास (इ. स. १५५४) मागं साविं र्ोसले ह्यानंी हवजापभरकराहंवरुद्ध बंड 
पुकारले व वाडी संस्थान स्विंत्र झाल्याचे जाहीर केले. परंिु पुढे मागं साविंाचं्या वारसदारानंी 
हवजापभरकराचें माडंहलकत्व पत्करले. इ. स. १६२७ साली, खेम साविं र्ोसले ह्यानंी हवजापभरकराचं्या 
पडत्या काळाची संधी साधभन आपले संस्थान पुनः स्विंत्र झाल्याचे जाहीर केले. इ. स. १६५० साली खेम 
साविं ह्याचें पुत्र लखम साविं ह्यानंी कुडाळच्या देसायाचंा मुलुख बळकावला व हशवाजी महाराजाचें 
माडंहलकत्व स्वीकारले. महाराजानंी खेम साविं ह्यानंा सरदेसाई हा हकिाब बहाल केला. हशवाजी 
महाराजाचें वणून पोिूुगीज इहिहासकारानी पुढीलप्रमाणे केले आहे :— 
 

“....Alma romantica e mistica, aventureiro ousado e feliz, admirador da mulher bela, 
qual cavaleiro audaute, olharagudo, magnetico cortese clemente para os venei doz, como 
Alexandre, inteligencia pronta e viva, decisās rapida, accāo fulgurante a subitanea como a 
de Jucio Cesar, volonte de pinissance, evirgico e diseiplinador, etrategico notivel, grande 
visāo politica e grande poder de organizacāo, jogando abilmente com as rivaldades 
autagonismos doz Mongoes, doz Tureoz de Bijapur, doz Portugueses, Tugleses e 
Franceses. Sivaji talhou a ponta da espada um grande imperio a custa doz rais manmetano 
do Bijapur, depontando a maior potencia Asiātiead da e poca o Grāo Mogol” 
 

(A. B. de Braganca Pereira). 
 
उपहरहनर्ददष्ट पहरच्छेदाचा मराठी अनुवाद पुढीप्रमाणे आहे : 
 

“गभढ आहण अद्र्िुरम्य, साहसपे्रमी, आहण धाडसी, नशीबवान, सुस्वरूप ललनाचंा चाहिा, एक 
र्टका सरदार, आकर्दषि करणारी िीक्ष्ण नजर, लाघवी चया, मनहमळावभ आहण सौजन्यशील स्वर्ाव, 
हशकंदराप्रमाणे शरणागंिानंा औदायाने वागहवणारा, उत्स्फभ िू आहण िरल बुहद्धमते्तचा, झटपट हनणयू 
घेणारा, ज्यभहलयस सीझरप्रमाणे हवहजगीषु, कृिी करणारा, दृढहनश्चयी आहण हशस्िपे्रमी, हनष्ट्णाि डावपेची, 
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दभरदृष्टीचा प्रहिर्ावान राजकारणपटु, कुशल संघटक, हदल्लीचे मोगल, हवजापभरचे िुकू, पोिूुगीज, इंग्रज, 
डच, आहण फ्रें च ह्या प्रहिस्पध्यांशी मोठ्या चािुयाने राजकारण खेळणारा. हशवाजीने आहशया खंडािील 
त्या कालच्या सवाि मोठ्या मोगली सते्तची परवा न करिा, हवजापभरकराशंी झुंज देऊन एक मोठे साम्राज्य 
(Um Grande lmperio) स्थापन केले.” हशवाजी महाराजाचंा एक समकालीन पोिूुगीज व्हाइसराय कोंट 
ऑफ सेंट व्व्हन्सेट (Cone de S. Vincente) ह्याने हशवाजी महाराजाचंी िुलना हशकंदर आहण सीझर 
ह्याचं्याशी केली आहे आहण ज्या वळेी महाराज हनधन पावले िेव्हा त्याचंा सवाि मोठा शत्रभ औरंगजेब 
बादशहा ह्याने त्याचं्याहवषयी पुढील उद्गार काढल्याचे मोंगलाचं्या दरबारािील पोिूुगीज राजदभिाने नमभद 
करून ठेवले आहे. 
 

“Morreo o um grande capiteāo que senpre raspeitom a houra das mulheres Cativas” 
 

(A. B. de Braganca Pereira Tutrodacāo Arquivo portugues Oriental). 
 

“आपल्या हािाि पडलेल्या शत्रभच्या हियाचं्या अब्रभची कदर करणारा एक महावीर मरण पावला.” 
इ. स. १६५९ साली लखम साविं ह्यानंी आपल्या राज्याचा अधा महसभल हशवाजी महाराजाचं्या स्वाधीन 
केला व िीन हजार पायदळ ठेवण्याची व हकल्ल्याचें रक्षण करण्याची त्याचंी अट मान्य केली. परंिु 
हशवाजी महाराजाचं्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल लखम साविं ह्यानंा नंिर पश्चात्ताप झाला व त्यानंी 
हवजापभरच्या सुलिानाचे माडंहलकत्व स्वीकारले. 
 

इ. स. १६६० साली हशवाजी महाराजानंी पन्हाळा घेऊन चौलपासभन दार्ोळपयंिची हकनारपट टी 
काबीज केली. परंिु लखम साविं ह्यानंी महाराजानंा वेंगुल्याच्या पहरसराि रोखभन धरले. इकडे 
हवजापभरचा सरदार हसद्दी जोहार ह्याने हवजापभरकरानंा शिे आहण दारूगोळा पुरहवणाऱ्या इंग्रज व्यापाऱ्याचंी 
मदि घेऊन पन्हाळा पुनः काबीज केला. ह्या गोष्टीचा वेंगुले येथील डच वखारीिील लोकानंी हद. ५ मे 
१६६० रोजी हलहहलेल्या एका पत्राि उल्लेख केला आहे. 
 

इ. स. १६६१ साली हशवाजी महाराजानंी राजापभर, खारेपाटण आहण शृगंारपभर ही िीन ठाणी 
घेिली. महाराजानंी हे हवजय रेववग्टन, टेलर, आहण गाय्फोडू ह्या हिघा इंग्रजानंी १६६१ सालच्या जभन 
महहन्याि हलहहलेल्या एका पत्राि मान्य केले आहेि. 
 

हशवाजी महाराजानंा त्याचें वडील शहाजी राजे ह्यानंी पभवूसभचना हमळाल्याने त्यानंी हवजापभरचा 
सरदार खवासखान, मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे आहण लखम साविं ह्या हिघा दोस्िाचंा परार्व केला. 
मुधोळचे राजे बाजी घोरपडे आहण लखम साविं ह्या दोघानंी महाराजाचें माडंहलकत्व पत्करले िर 
हवजापभरच्या सुलिानाने शहाजी राजे ह्याचं्यामाफूि महाराजाशंी िह करून त्याना उत्तरेस कल्याण, 
दहक्षणेस फोंडा, पहश्चमेस दार्ोळ, आहण पभवेस इंदापभर ह्या दरम्यानचा प्रदेश बहाल केला. (Gazetteer of 
Bombay Presidency, XXI, pg. 374) ह्या िहाला हशवाजी महाराजानंी कैद केलेल्या इंग्रज व्यापाऱ्यानंी 
हद. ६ फेबु्रवारी १६६३ रोजी सुरिेला पाठहवलेल्या एका पत्राि दुजोरा हदला आहे. हे व्यापारी 
हवजापभरकरानंा शिे आहण दारूगोळा पुरवीि होिे. म्हणभन महाराजानंी त्यानंा कैद केले होिे. 
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इ. स. १६६३ साली औरंगजेब बादशहाने शाहहस्िेखानाला मोठे सैन्य देऊन हशवाजी महाराजावंर 
पाठहवले. हशवाजी महाराजानंा हवजय हमळावा म्हणभन गोव्याचा पोिूुगीज व्हाइसराय आंिोहनयु द मेलु द 
काशु्च ं(Antonio de Melo de Castro) ह्याने पुढील सहदच्छापर संदेश धाडला :— 
 

“मी देशाहभन वसईला आलो, िेव्हा आपणाला कळहवले की, आपल्या दोन्हीही देशानंा मान्य अशा 
मनुष्ट्याची माझ्याकडे रवानगी करावी. परंिु उत्तर लाबंल्यामुळे सरकारला सोयीस्कर अशा आज्ञा करिा 
आल्या नाहीि. आिा ह्या पत्रान्वये आपणाला कळवीि आहे की, आम्ही एका अनुर्वी अहधकाऱ्याला 
उत्तरेकडे पाठवीि आहोि. हा अहधकारी आपणाशी सल्लामसलि करून आम्हाला आपले हवचार हवहदि 
करील. ह्या अहधकाऱ्याचे नाव दों आल्व्हारू द आिाइद (Dom Alvaro de Ataide) हे असभन, िो आपल्या 
लोकाचें अनहहि करणारे असे कोणिेच कृत्य आपल्या हािभन होऊ देणार नाही, ह्याची मला खात्री आहे. 
मी आपणाला वचन देिो की, माझ्याकडभन आपणाला जी काही मदि हवी असेल िी देण्यास मी कधीच 
कुचराई करणार नाही. मला आशा आहे की, आपण हवजयी व्हाल, आहण आपली कीिी आहण आपल्या 
देशबाधंवाचंा दरारा सवूत्र पसरेल.” 
 

गोवा, २७ एहप्रल १६६३.  
 आंिोहनयु द मेलु द काशु्च ं
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, NO. 2 FLS 14) 
 

हशवाजी महाराजानंी शाहहस्िेखानावर पुणे येथे अचानक हल्ला करून त्याचा पुरिा परार्व केला. 
ह्या हवजयाचा उल्लेख हफहलप गाय्फोडू ह्या नावाच्या इंग्रजाने ईस्ट इंहडया कंपनीच्या सुरि येथील 
कचेरीला कोल्हापभरहभन हलहहलेल्या पत्राि केला आहे. हे पत्र हद. २४ मे १६६३ चे आहे. 
 

हशवाजी महाराजानंी साविंवाडीवर स्वारी केली. हडचोली आहण साखंळी ह्या दोन्ही प्रािंाचं्या 
सुरे्दारानंी र्ीिीने पळ काढला. (English Records on Shivaji, pg. 55) गोव्याचा व्हाइसराय आंिोहनयु 
द मेलु द काशु्च ंह्याने पुढील पत्र पाठवभन, महाराजाचें अहर्नंदन केले : 
 

“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 

आपले पत्र हमळण्यापभवीच मी रामजी शणेवी कोठारी ह्याचं्याकडे अहर्नंदनपर पत्र देऊन 
आपणाकंडे रवाना केले होिे. आपल्या हवजयाबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो ...........” 
 

गोवा, ४ जभन १६६३.  
 आंिोहनयु द मेलु द काशु्च ं
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, NO. 2 FLS 17) 
 



 

अनुक्रमणिका 

पोिूुगीज व्हाइसरॉय आंिोहनयु द मेलु द काशु्च ंह्यानें हद. १४ जानेवारी १६६४ रोजी पोिूुगालला 
आपल्या राजास हलहहलेल्या पत्राि हशवाजी महाराजानंी शाहहस्िेखानावर हमळहवलेल्या हवजयाचा उल्लेख 
केला आहे. िो म्हणिो : 
 

“........ हशवाजी हा एक कष्टाळभ आहण पराक्रमी राजा आहे. त्याने इहनझा मालुकु (Iniza 
Maluco?) चे राज्य बळकावले. हा प्रदेश डोंगराळ असल्याने त्याचे त्याला सुलर्िेने रक्षण करिा येिे. 
इदालशा (आहदलशहा) च्या सैन्याशी त्याच्या अनेक लढाया झाल्या. पण त्या सव ूलढाया त्याने वजकल्या. 
गेल्या वषी मोंगलाचें एक बलाढ्य सैन्य हशवाजीवर चालभन आले. त्याने डोंगराळ प्रदेशाचा आसरा घेऊन 
मोगलाशंी युद्ध सुरू ठेवले. मोंगलानंा आपल्या सैन्यास रसद पोचहवणे अशकय झाल्याने त्यानंा माघार 
घ्यावी लागली. हशवाजीच्या सैन्याने एका अरंूद वखडीि गाठभन त्याचंी धुळधाण उडवभन हदली 
..............” 

 
(LIVRO DAS MONçÕES No. 29, FLS 83) 

 
हद. २२ जभन १६६३ रोजी ईस्ट इंहडया कंपनीचा प्रहिहनधी हफलीप गाय्फोडू हा गोव्याहभन सुरिेला 

आपल्या मुख्य कचेरीला हलहहिो, की, हशवाजी महाराज वेंगुल्यास दोन हजार हशबंदी ठेवभन माघारा 
परिले. (English Records on Shivaji) इ. स. १६६४ साली हवजापभरच्या सुलिानाने हशवाजी 
महाराजाशंी युद्ध पुकारले. हद. १४ मे १६६४ रोजी ईस्ट इंहडया कंपनीच्या कारवार शाखेिील इंग्रज 
कमूचाऱ्यानंी सुरि येथील आपल्या मुख्य कचेरीला हलहहलेल्या पत्राि हवजापभरच्या सुलिानाने हशवाजी 
महाराजावंर पाठहवलेल्या सैन्याि ४,००० घोडेस्वार आहेि असे म्हटले आहे. (English Records on 
Shivaji, pgs. 56, 87, 91) हवजापभरच्या सैन्याचे नेिृत्व सरदार कावसखान ह्याच्याकडे होिे. हशवाजी 
महाराजानंी हवजापभरच्या सैन्याचा परार्व केला. हद. २९ ऑकटोबर १६६४ रोजी कारवारच्या इंग्रजानंी 
सुरिेला हलहहलेल्या पत्राि हशवाजी महाराजानंी हवजापभरच्या सैन्याहवरुद्ध हमळहवलेल्या हवजयाचा उल्लेख 
केला आहे. 
 

प्रस्िुि हवजयाबद्दल गोव्याच्या पोिूुगीज व्हाइसरॉयने हशवाजी महाराजानंा पत्र पाठवभन त्याचें 
अहर्नंदन केले. हे पत्र हद. २९ नवबंर १६६४ चे आहे. 
 

“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
आपली ख्याली खुशाली आहण आपल्या यशाच्या बािम्या आम्हाला वरचेवर कळि आहेि. माझ्या पभवीचे 
व्हाइसरायची आहण आपली मतै्री होिी व आपणा दोघामंध्ये पत्रव्यवहारही चालभ  होिा 
.......................... 
 
आपणाहवषयी मलाही ओढा आहे .........................”. 
 

गोवा, २९ नवबंर १६६४. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS) 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोव्याच्या पोिूुगीज व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास हद .७ जानेवारी १६६५ रोजी 

हलहहलेल्या पत्राि हशवाजी महाराजानंी हवजापभरचा सरदार खवासखान ह्याच्यावर हमळहवलेल्या हवजयाचा 
उल्लेख केला आहे, िो म्हणिो— 
 

“महाराज 
 
(............................................................................................................
..... 

Cavas can com dois mil cavalos e copia de infantaria en nossa visinhanca the entron nas 
terras de Sivaji raze que facilmente rompeo, obrigando, a subir ogate e desemparar o 
Coneaŏ, e naŏ contente com isto passow oz mesmos montes que săŏ asperissimos, 
entrando o intarior do reino e pouca joruada de corte entendesse que os proprios capitães 
tem trato com Sivaji e concorrem dissimulando o em sua ruina por sen particular enteresse; 
ambos sue mandaram embaivadores. ……” 
 

वरील पहरच्छेदाचा साराशं पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

हवजापभरचा सेनापिी खवासखान हा दोन हजार घोडेस्वार आहण मोठे पायदळ घेऊन चालभन 
आला. हशवाजी राजानंी त्याला कोकण सोडभन घाटावर जाण्यास र्ाग पाडले. इिकेच नव्हे िर दुगमू पवूि 
चढभन त्याचा पाठलाग केला. आहदलशाहाच्या सरदाराचें हशवाजी राजे ह्याचं्याशी आिभन संगनमि आहे. 
आपल्या वैयव्किक स्वाथासाठी िे आपल्या धन्याची नुकसानी करीि आहेि त्या दोघानंीही माझ्याकडे 
आपले वकील पाठहवले. ....................”. 
 

गोवा, ७ जानेवारी १६६५  
 आंिोहनयु द मेलु द काश्त्रुं 

 
(LIVRO DOS MONçÕES No. 31, FLS 20) 

 
गोव्याच्या पोिूुगीज व्हाइसरायने खवासखानास हलहहलेल्या पत्राि हशवाजी महाराजाचं्या 

हवजयाचा उल्लेख केला आहे. िो म्हणिो की, हशवाजी महाराजाचं्या र्याने साविंवाडीचे पुष्ट्कळ लोक 
गोव्यास पळभन आले. “दख्खनच्या राजाचे कोकणािील सुरे्दार खवासखान ह्यासं—— 
 

आपल्या पत्राि आपण ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे, त्यासबंंधी मी आपणाला अनेकदा हलहहले 
आहे. आमच्या राज्याि जी माणसे येऊन राहहली आहेि त्यानंा आमच्या हवाली कराव े असे आपण जे 
हलहहिा िे वाचभन आश्चय ू वाटल्यावाचभन राहाि नाही. िे लोक शरणाथी असभन िे आपणावर हल्ला करू 
शकणार नाहीि. केशव नाईक ह्यानी चोरी केली असे आपण जे हलहहिा िेही बरोबर नाही. त्यानी चोरीही 
केली नाही आहण हशवाजीलाही मदि केली नाही. उलट हशवाजीच्या र्याने िे इकडे पळभन आले आहेि. 



 

अनुक्रमणिका 

इिर देसाई आहण बाकीचे लोक देखील आमच्या राज्याि हशवाजीच्याच र्याने पळभन आले आहेि आहण 
वेंगुल्याचे हवालदारही येथे सुखरूप आहेि.............”. 
 

गोवा, १३ हडसेंबर १६६४  
 आंिोहनयु द मेलु द काश्त्रुं 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 2, FLS 33) 
 

इ. स. १६६५ साली हशवाजी महाराजानंी घाटमाथा आहण बारदेश महाल ह्यामंधल्या प्रदेशावर 
वचूस्व प्रस्थाहपि केले होिे. गोव्याचा व्हाइसरॉय हशवाजी महाराजानंा हद. १६ एहप्रल १६६५ रोजी 
हलहहिो— 
 

“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
आपल्या अहधकाऱ्याचं्या अहिरेकी विूनासंबधंाने मी आपणास ह्यापभवी हलहहले असभन आिा पुनः हलहीि 
आहे. िे लोक ह्या शहराकडे वहहवाटीच्या हक्काप्रमाणे येणाऱ्या गुरानंा अडथळा करिाि आहण बारदेशहभन 
इकडे अन्नधान्य घेऊन येणाऱ्या गोणीच्या बैलाकंडील अधे धान्य काढभन घेिाि, अशी िक्रार आहे. असे 
कळिे की, आपली नऊ जहाजे मुरगावच्या बेटानजीक आली व त्यानी कनाटकािभन आमच्याकडे आलेला 
िादंभळ नेला व काही पोिूुगीज लोकानंा त्रास हदला. िे लोक आपल्या बायकामुंलासंह इकडे येि होिे. ह्या 
सव ूघटनावंरून मला आिा असे वाटभ  लागले आहे की, आपणाला पोिुगीजाशंी सलोख्याचे संबंध ठेवायला 
नको आहेि. िरी ह्याचा खुलासा करावा. आमच्या आरमारी नौकानंी आपल्या ज्या नौका इकडे पकडभन 
आणल्या आहेि, त्या मला जाळभन टाकिा आल्या असत्या. पण आपल्या स्नेहामुळे आम्ही िसे केले नाही. 
ह्या नौका आम्ही आिा सोडभन देि आहोि. मला आशा आहे की, अशा गोष्टी पुनः घडणार नाहीि. आपण 
सभज्ञ असल्याने हफरून आपणाला हलहहण्याची जरुरी नाही, आहण मी आपल्या हनदशनूास आणभन देि आहे 
की, पोिूुगीज लोक आपल्या हमत्राचें चागंले हमत्र म्हणभन वागि आले आहेि.” 
 

चोडणे, १६ एहप्रल १६६५  
 आंिोहनयु द मेलु द काशु्च ं
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 2, FLS 33) 
 

इ. स. १६६५ च्या सुरुवािीला औरंगजेब बादशहाने महाराजा जयवसग ह्यानंा हशवाजी महाराजाचें 
पाहरपत्य करण्यासाठी मोठे सैन्य देऊन पाठहवले. जयवसग पुण्यास हद. ३ माच ू १६६५ रोजी येऊन 
पोहोचले. 
 

महाराजा जयवसग ह्याचं्या हशवाजी महाराजावंरील स्वारीसंबधंाने गोव्याचा व्हाइसरॉय आपल्या 
राजास हलहहिो : 
 

“महाराज, 



 

अनुक्रमणिका 

 
अली इदालशा (आहदलशहा) राजाच्या राज्याची सीमा साळ नदीला हर्डली असभन साष्टी महालािील िे 
शापोरापयंिचे शवेटचे बंदर आहे आहण शापोरा हे देखील बारदेशचे शवेटचे बंदर आहे. बारदेशमध्ये सापं्रि 
मोठी धामधभम सुरू आहे. कारण, बऱ्याच वषांमागे हशवाजी ह्या नावाचा एक देशी माडंहलक राजा 
आहदलशहाहवरुद्ध बंड करून उठला. आहदलशहाच्या सैन्याशी हशवाजीच्या अनेक झटपटी आहण लढाया 
झाल्या. पण त्या सव ूलढाया त्याने वजकल्या. त्याचे कारण हे की, प्रदेश डोंगराळ असल्याने घोडदळाला 
त्या प्रदेशाि हालचाली करिा येि नाहीि. त्याचा फायदा हशवाजीला हमळाल्याने त्याने आहदलशहाच्या 
सैन्याचा लीलेने परार्व केला, इिकेच नव्हे, िर त्या सैन्याची मोठीच हानी केली. िे पाहभन मोगल 
बादशहाने हशवाजीवर मोठे सैन्य धाडले. पण त्या जंगली लोकाचं्या हनष्ट्काळजीपणाने म्हणा अथवा 
हशवाजीने त्यानंा पैशाचंी लाच चारल्याने म्हणा, हशवाजी आपल्या दुगािभन (हकल्ला) हनसटला व बरोबर 
आठ वकवा दहा हजार सैन्य घेऊन िो दोन्ही सैन्यामंधभन एखाद्या वीजेप्रमाणे बाहेर पडला. िो थेट सुरिेवर 
चालभन गेला त्याच्या हल्ल्याची कुणालाच कल्पना नसल्याने सुरिेचे लोक गाफील होिे. त्यामुळे 
हशवाजीला मुळीच प्रहिकार झाला नाही. त्याने िे शहर खुशाल लुटले व सव ूलभट नौकामंध्ये र्रून त्या 
त्याने आपल्या मुलखाला पाठवभन हदल्या. हशवाजीने सुरिेवर हल्ला केल्याची वािा औरंगजेब बादशहाला 
कळिाच त्याला र्यंकर दुःख झाले व त्याने हशवाजीचे पाहरपत्य करण्यासाठी महाराजा जयवसग ह्या 
नावाच्या आपल्या एका माडंहलक राजाला मोठे सैन्य देऊन पाठहवले. ह्या राजाने हशवाजीचे अनेक दुग ू
घेिले व त्याला मोगल बादशाहाचे माडंहलकत्व स्वीकारण्यास र्ाग पाडले...........................”. 
 

गोवा, २८ जानेवारी १६६६  
 आंिोहनयु द मेलु द काश्त्रुं 
 

(LIVRO DOS MONçÕES No. 35, FLS 145). 
 

इ. स. १६६६ साली हशवाजी महाराजानंी हवजापभरकराहंवरुद्ध औरंगजेब बादशहाशी दोस्िी करून 
फोंड्याच्या हकल्ल्यास वढेा घािला. परंिु पोिूुगीजानंी हवजापभरकरानंा मदि केल्याने हशवाजी महाराजानंा 
वढेा उठहवणे र्ाग पडले. 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS) 
 

हद. १२ मे १६६६ रोजी हशवाजी महाराज आग्ऱ्याला औरंगजेबाच्या दरबाराि दाखल झाले व हद. 
१९ ऑगस्टला कैदेिभन हनसटले. आग्ऱ्याहभन परिल्यावर त्यानंी हवजापभरकराशंी पुनः युद्ध सुरू केले. 
(Faruki, Aurangzeb, And his Times) हशवाजी महाराजाचं्या पलायनाचा वृत्तािं गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 
पोिूुगालला आपल्या राजाला पाठहवलेल्या पत्राि सादर कला आहे. िो म्हणिो :— 
 

“महाराज, 
 
प्रस्िुि पत्रानुसार मी आपणाला आमच्या मुलुखास लागभन असलेल्या राजाचंी माहहिी सादर करीि आहे. 
साष्टी आहण बारदेश ह्या महालानंा अली इदालशा (आहदलशहा) ह्या राजाच्या राज्याची हद्द हर्डिे. हा 
राजा सापं्रि त्याचा एकेकाळचा माडंहलक हशवाजी ह्याच्याशी युद्धाि गंुिला आहे. त्या दोघाचें युद्ध अनेक 
वषापासभन चालभ  आहे. पण हशवाजीचा नेहमीच हवजय होि आला आहे. 
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औरंगजेब हा मोगलाचंा राजा आहे. त्याच्यापाशी मोठे घोडदळ आहण पायदळ आहे. गेल्या वषी 

आमच्या वसईच्या शजेारच्या प्रदेशाि त्याचे मोठे सैन्य होिे. त्या सैन्याचे अहधपत्य सेनापिी हमझाराजा 
जयवसग ह्याचं्याकडे होिे. त्याने आमच्याकडे आपले दभि पाठवभन व्यापार आहण मतै्री ह्याचं्या वृद्धीसबंंधाने 
आमच्याशी वाटाघाटी केल्या.„ 
 

गोवा, २७ जानेवारी १६६७. काँट. व्व्ह. रेई. 
 

(LIVRO DĀS MONçOĒS) 
 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास पाठहवलेल्या एका पत्राि हशवाजी 
महाराजानंी आगऱ्याहभन केलेल्या अद्र्िुरम्य पलायनाचा वृत्तािं सादर केला आहे. ह्या पत्राि त्याने 
हशवाजी महाराजाचंी हशकंदर आहण ज्युहलअस हसझर ह्या प्राचीन कालच्या प्रख्याि वीराशंी िुलना केली 
आहे. िो म्हणिो 
 
As ashieias, o valor, a actividade, e a prudencia militar deste homē que se pode igoalar Cō a 
doz Cesares e Alexandres, e fim sentoor he homē que estā em loda parte a nao tem logar 
cer o em, menhίίa e farguerra a Jōda Asia……….” 
 

“हशवाजी एका फळाचं्या पेटाऱ्याि बसभन िुरंूगािभन मोठ्या हशिाफीने बाहेर पडला. िो छत्तीस 
िास पेटाऱ्याि होिा. िो आपल्या देशाि आल्याचे कळिाच आहदलशहाने त्याच्या हवरूद्ध हालचाली 
करण्यासाठी चाळीस हजार घोडेस्वार व मोठे पायदळ गोळा केले व िो घाटाखाली उिरला. िो आमच्या 
हद्दीपासभन अवघ्या सहा मलैाच्या अंिरावर होिा. त्याच्या सैन्याने सगळीकडे जाळपोळीचे आहण लुटमारीचे 
सत्र सुरू करिाच हशवाजीने त्याच्या सेनापिीकडे एक मोठा नजराणा पाठहवला. त्या नजराण्याने 
सेनापिी खभष झाला व आपल्या सैन्यास त्याने आवरिे घेिले. हशवाजी त्याचीच वाट पहाि होिा. िो 
एकाद्या वीजेप्रमाणे कोकणाि हशरला व आहदलशहाच्या सेनापिीला त्याने जे द्रव्य रे्ट म्हणभन पाठहवले 
होिे त्या द्रव्याच्या हिप्पट द्रव्य त्याने त्याच्याकडभन वसभल केले. त्याने कोकणािील अनेक देसायानंा 
आपल्या अंहकि केले, आहण आिा िो फोंडा महालाि आमच्या हद्दीपासभन अगदी जवळ येऊन पोहोचला. 
आहे. धभिूपणा, चािुय,ू पराक्रम, चपलिा आहण लष्ट्करी बुद्धी ह्या बाबिीि हशवाजीची िुलना करायची 
झाल्यास िी सीझर आहण हसकंदर ह्याचं्याशी करावी लागेल. िो नाही अशी एकही जागा नाही, िो सबंध 
आहशयाशी युद्ध करीि आहे. मोगल बादशहापाशी लक्षावधी सैन्य आहे. पण ह्या सैन्याला न जुमानिा त्याने 
सुरि शहर लुटले. मोगल सैन्याप्रमाणेच आहदलशहाचे सैन्यही त्याच्या दुसऱ्या बाजभस होिे. परंिु ह्या 
दोन्ही बलाढ्य शत्रभंमधभन िो सुरिेहभन सुरहक्षिपणे मागे परिला. जहमनीप्रमाणे समुद्रावरही त्याचा दरारा 
आहे. आम्हाला त्याच्या आरमाराची हर्िी वाटिे. कारण, समुद्र हकनाऱ्यावर त्याचे हकल्ल े आहेि. 
त्याच्यापाशी असलेल्या नौका जरी सगळ्याच मोठ्या नसल्या, िरी बऱ्याच लहान लढाऊ नौका 
त्याच्यापाशी आहेि„. 

 
(MS. 33 BIBLJOTECA NACIONAL DE PARIS, FLS 129) 
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शवेटी हशवाजी महाराज व हवजापभरचा सुलिान ह्या दोघामंध्ये िह होऊन युद्धास हवराम पडला. 
हशवाजी महाराजानंी १६६७ सालच्या नवबंर महहन्याि पोिूुगीजाचं्या िाब्याि असलेल्या बादेश महालावर 
स्वारी केली. हदनाकं ७ जानेवारी १६६९ राजी काश्त्रुं (CASTRO) व सापंायु (SAMPAIO) ह्या दोघा 
गव्हनूरानंी पोिूुगालला आपल्या राजास पुढील पत्र हलहहले. ह्या पत्राि त्यानंी हशवाजी महाराजानंी 
हदनाकं २० नवबंर १६६७ रोजी बादेशवर स्वारी केल्याचा उल्लेख केला आहे :— 

 
“महाराज, 
 
हशवाजी राजे ह्याचं्यासंबधंाने काँद व्ही. रेई ह्यानंी आपणाला बरीच माहहिी सादर केली आहे. हा 

राजा अली आहदलशहा ह्याचा एक मनसबदार होिा. त्याच्या हािाखाली असलेले सैन्य अगदीच लहान 
होिे. त्याने आहदलशहा हवरूद्ध बंड करून, त्याचा कोंकणािंील सव ूमुलुख काबीज केला. त्याचे िेवढ्याने 
समाधान झाले नाही. आपले राज्य वाढहवण्याच्या हेिभने िो हदनाकं २० नवबंर १६६७ साली आमच्या बादेश 
महालािं हशरला................................................................’ 
 

गोवा, ७ जानेवारी १६६९.  
 आपले प्रजाजन 
 आंिोहनयु मेलु द काशु्च–मानुपल कोिूरेयाल द सापंायु. 
 

(LIVRO DAS MONçOĒS No. 35, FLS 13) 
 

हशवाजी महाराजाचं्या बादेश वरील स्वारीचा उल्लेख ईस्ट इंहडया कंपनीच्या गोव्यािंील 
प्रहिहनधीने हदनाकं ३० नव्हंबर १६६७ रोजी आपल्या कंपनींच्या मुख्य कचेरीला हलहहलेल्या पत्रािं केला 
आहे. िो म्हणिो की, हशवाजी महाराज बादेश महालािं हशरले व त्यानंी हिथल्या चार पाद्र्ाचंी मंुडकी 
छाटली. त्याचं्या र्याने गोव्याच्या व्हाइसरॉयने (वहदभ हवरूद्ध) काढलेला र्यंकर हुकभ म रद्द केला. हशवाजी 
महाराजानंी सबंध प्रदेशाची जाळपोळ केली. शवेटी िे १५० लक्ष पागोडा घेऊन बादेशमधभन बाहेर पडले. 
(ENGLISH RECORDS ON SHAIVJI, p. 119) हशवाजी महाराजानंी बादेशवर जी स्वारी केली त्याला 
गोव्यािील वहदभचा धार्दमक छळ हे कारण होिे. त्यािंच डचानीही त्यानंा पोिूुहगजाहंवरूद्ध हचथावणी हदली 
होिी. हिसरे कारण म्हणजे लखम साविं आहण केशव नाईक ह्या दोघा ंमहाराजाचं्या शत्रभंना पोिूुहगजानंी 
आश्रय हदला होिा हें. 

 
पण केशव नाईक हा कोण होिा? कॉजम द ग्वादू (COSME DA GUARDA) हा म्हणिो :— 
 
“हशवाजी कोकणािं हशरला व त्याने कोकणामध्ये राहाणाऱ्या देसायापंासभन आपली मोहीम सुरू 

केली. लखम साविं, केशव पोरूऊं.............................. केशव नाईक आहण राउळो शणेवी 
ह्याचं्यावर हशवाजी महाराजाचं्या सैन्याची पहहली धाड आली. हे सवू देसाई म्हणजे सम्राटाला खंडणी 
देऊन राज्य करणाऱ्या इटालीिील संस्थाहनकासंारखे होिे. कोकणािील देसाई हे आहदलशहाचे 
माडंहलक होिे. िे गोवा शहराच्या जवळच राहाि असि. ह्यािंला प्रत्येक देसाई एका लहानशा राज्याि 
ऐषआरामाि राहाि असे. कोकणाि हशरल्यावर हशवाजीने पहहले काम कोणिे केले असेल िर िे आपण 
कोकणचा सुरे्दार म्हणभन द्वाही हफरहवण्याचे, राजा म्हणभन नव्हे. पण त्याने स्विःच वेंगुला शहर लुटले–
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येथे डचाचंी व्यापारी वखार होिी. पण हिला त्याने हाि लावला नाही. व िो लखम साविंाच्या राज्याि 
बादं्यामध्ये हशरला. लखम साविंाने त्याचा थोडा प्रहिकार केला. पण नंिर त्याने जंगलाि पळ काढल्याने 
त्याचा बचाव झाला. हशवाजीने लखम साविंाच्या राज्याची लुटालभट केली, व मग िो केशव नाईक व 
केशव पारूऊं ह्या दोघाचं्या राज्यािं हशरला. ह्या दोघाकंडभन त्याला िीव्र प्रहिकार झाला,․․․․․․․․त्याची 
बरीच माणसे कामास आली पण अखेर त्याने त्यानंा हपटाळभन लावले. त्या दोघानंी मोठ्या हवपन्नावस्थेि 
गोव्याचा आश्रय घेिला. राउळो शणेवी ह्याचीही िीच गि झाली. िोही गोव्याच्या आश्रयास आला.” 

 
(VIDA E ACçOĒS DO FAMOSO E FELECISSIMO SEVAJI) 
 

लखम साविं हा साविंवाडीचा राजा आहण केशव नाईक आराऱ्याचा देसाई होिा. 
 
हशवाजी महाराजाचं्या गोव्यावरील स्वारीचा सुगावा गोव्याच्या व्हाईसरॉयला लागिाच त्याने 

हदनाकं १६ नवबंर १६६७ रोजी रासई, हिवी, शापभर, नारव,े पास्सु, सेकु आहण साहंियागु द र्ाणस्िरी 
येथील हकल्लेदारानंा, व रेवोडा आहण नादोडा येथील देसाई व राणे ह्याचं्या सहायक सैन्याला, िसेच 
पोिूुगीज आरमाराचा कप्िान फेनाव वाज द हसकैरा ह्याला जागरूक राहाण्याचा इशारा हदला. 

 
गोव्याचा व्हाइसरॉय सेके्रटरीला हलहीिो :— 
 
“सेके्रटरी ह्यासं— 
 
मला आिाचं कळले की, हशवाजीचे आणखी सैन्य आहण नौका चालभन येि आहेि. िरी आपण 

बादेशहभन ․․․․․․․․․․․․ ह्याला माझ्याशी बोलणी करण्यास पाठवाव ेव हिवी आहण शापोरा येथील हकल्लेदारानंा 
हुश्शार राहण्याचा हुकभ म धाडावा. त्याचप्रमाणे रेवोडा व नादोडा येथील राण्यानंा सैन्याची जमवाजमव 
करण्याचा हुकभ म धाडावा. त्यानंा कळवाव े की, परकी लोकानंा आमच्या राज्यािं घेण्यास त्यानंी मनाई 
करावी. फकि जे लोक वहहवाटीप्रमाणे येि होिे त्यानाच येण्याची परवानगी द्यावी ․․․․․․․․․․․ आहण मला 
असे वाटले की सवू राज्यानंा त्याचं्या सैन्यासह जय्यि ियार राहण्याचा हुकभ म धाडलेला बरा. त्यामुळे 
बादेशमधील सव ू लष्ट्करी अहधकाऱ्यानंा जागरूक राहण्याचा इशारा हमळेल. आहण ज्या अथी सेनापिी 
इकडे येणार आहेि, त्याअथी मी त्याना हाच इशारा देईन, आहण त्याला लगेच पाठवभन देईन. आपण कॅप्टन 
फेनाव व्हाज द हसकैरा ह्यानंा इशारा द्यावा, की, त्यानंी हशवाजीच्या युद्ध नौकाना िोंड देण्याची सव ू
हसद्धिा करावी, गाफील राहभं नये. सारे्ज्जि मोर ह्यानंाहह हाच इशारा द्यावा म्हणजे िे जय्यि ियार राहिील 
․․․․․․․․․․․․․․․ देव िुमचे रक्षण करो.” 

 
गोवा, १५ नवबंर १६६७.  
 कॉद व्ही. रेई. 
 

(LIVRO DAS CARTAS ORDES E PORTARIAS) 
 
गोव्याचा व्हाइसरॉय रासईच्या हकल्लेदारास हशवाजी महाराजाचं्या बादेश वरील स्वारीचा इशारा 

देऊन हलहहिो :— 



 

अनुक्रमणिका 

 
“रासईचे हकल्लेदार ह्यासं— 
 
“मला बािमी कळली आहे, की, हशवाजीचे मोठे सैन्य आहण आरमार चालभन येि आहे. िरी मी 

िुम्हाला आज्ञा करिो की, िुम्ही िुमच्या सैन्यासह जय्यि ियार रहाव.े शत्रभकडभन ज्या हठकाणी 
हकल्ल्याचा रे्द होण्याची र्ीिी असेल त्या हठकाणी सैन्य ठेवण्याची दक्षिा घ्यावी․․․․․․․․․․․․․․․․․देव िुमचे 
रक्षण करो.” 

 
गोवा, १५ नवबंर १६६७ काँद व्ही. रेई. 
 

(LIVRO DAS CARTAS ORDES E PORTARIAS) 
 
“वादे, पास्सु सेकु, व साहंियागु येथील हकल्लेदारासं— 

 
मला बािमी कळली आहे की, हशवाजीचे सैन्य चालभन येि आहे. त्याची िुम्हाला सभचना देणे हे माझे किूव्य 
आहे. िरी प्रहिकाराच्या ियारीने हत्त्यारबंद रहाव.े देव िुमचे रक्षण करो.” 
 

गोवा, १५ नवबंर १६६७. कॉद व्व्ह. रेई. 
 

(LIVRO DAS CARTAS ORDES E PORTARIAS) 
 

हशवाजी महाराजानंी बादेशवर खरोखरच स्वारी केली की काय हा एक हववाद्य मुद्दा आहे. काहंींच्या 
मिे हशवाजी महाराजाचें ५०० िे ६०० लोक बादेशमध्ये हशरले होिे, िर काहंींच्या मिे िे ६,००० होिे. 
काहंींच्या मिे हशवाजी महाराज आपल्या सैन्याबरोबर बादेशमध्ये जािीने हजर होिे. िर काहंीच्या मिे िे 
वेंगुल्यास होिे, बादेशला आलेच नाहीि. 

 
हशवाजी महाराज सहा हजार सैन्यासह बादेशमध्ये घुसले नाहीि आहण त्याचं्या सैन्याने १६ खेडींहह 

जाळली नाहीि हे ईस्ट इंहडया कंपनीच्या कारवार शाखेने सुरिेला आपल्या मुख्य शाखेस हदनाकं १६ 
हडसेंबर १६६८ रोजी पाठहवलेल्या पत्रावरून हसद्ध होिे. ह्या पत्रािं म्हटले आहे की, हशवाजी महाराजाचें 
४०० िे ५०० लोक गोव्यामध्ये हशरले होिे. पोिूुहगजाचें सैन्य रात्रीचे बेसावध असिानंा एक रस्िा काबीज 
करून आपले सैन्य गोव्याि घुसहवण्याचा त्याचंा बेि होिा. परंिु पोिूुहगजानंा त्याचं्या हालचालीचा सुगावा 
लागल्याने त्याचंा बेि फसला. हशवाजी महाराजानंी आपले सैन्य गोव्यािंभन काढभन घेिले. िदनंिर 
पोिूुगीज व्हाइसरॉयच्या आहण त्याचं्या िहाच्या ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यावळेी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 
त्यानंा पुढील पत्र हलहहले :– 

 
“हशवाजी राजे ह्यानंा काँद व्व्ह. रेई हलहहिो : मी ह्या राज्यािं आल्यावर आमच्या हमत्राशंी आहण 

आहशया खंडािील सवू राजाशंी मी मतै्रीचे संबंध चालभ  ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आपणाशी िर मी हवहशष्ट 
मतै्रीने वागलो. मी आपणाकडे माझा दभि पाठहवला आहण पहहले पत्र धाडले. पण आपल्याकडभन उत्तर 
आले नाही आहण आपले जे पहहले पत्र आले िे आपले सैन्य माझ्या स्वामींच्या राज्यािं घुसल्यावर. 



 

अनुक्रमणिका 

 
मी आपणासं कळवभ इव्च्छिो की, आमच्या राज्यािं देसायानंीं आहण आहदलशहाच्या प्रजाजनानंी 

जो आश्रय घेिला आहे, िो कायदेशीर आहे. त्या कायद्याहवरूद्ध आम्हाला वागिा येि नाही. कारण, 
पोिूुगीज लोक हे वचनाला जागणारे आहण श्रदे्धचे रक्षण करणारे आहेि, हे आपणाला आहण जगाला 
माहीि आहे. आमच्या राज्याचा आश्रय ज्या लोकानंी घेिला आहे, िे आमच्या राज्यािं राहभन आपणाशी 
युद्ध करणार नाहीि ह्याची आम्ही हमी देिो. पण िे जर िुमच्या राज्यािं राहभन िुम्हाला पीडा देऊ लागले 
िर त्याचा दोष आमच्यावर राहणार नाही. पोिूुगीज हे आपल्या हमत्रानंा अंिःकरण देणारे असिाि. शत्रभला 
मात्र िे कधीच जवळ करीि नाहीि. एवढे हलहभन हे उत्तर पभणू करिो. देव आपले र्ले करो”. 

 
गोवा, २३ नवबंर, १६६७. काँद व्व्ह. रेई. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.2, FLS 73) 

 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
आपले दुसरे पत्र हमळाले. आपल्या पहहल्या पत्राचे जे उत्तर माझ्याकडभन आपणाकडे रवाना झाले 

आहे, त्याच्यावरून शािंिेच्या कराराचा आहण मतै्रीचा र्गं करण्यास कोण जबाबदार आहे त्याची 
आपणाला कल्पना होईलच. आिा आपण आमच्याकडे ज्या शािंिेच्या कराराची मागणी करिा ंिो करार 
आपल्याच हािाि आहे․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․देव आपले रक्षण करो व आपणावर दैवी अनुग्रह होवो.” 

 
गोवा, २४ नवबंर १६६७. काँद व्व्ह. रेई. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.2, FLS 73) 

 
पोिूुगीज व्हाइसरॉयने रामजी शणेवी कोठारी ह्या नावंाचा एक दभि िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी 

पाठहवला, त्या प्रसंगी व्हाइसरॉयने हशवाजी महाराजानंा पुढील पत्र धाडले :— 
 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
आपल्या हवनंिीनुसार मी आपणाकडे आमचा दभि रामजी शणेवी कोठारी ह्यानंा पाठहवि आहे. िरी 

िहाच्या करारासंबधंाने आपले जे काय हवचार असिील िे त्यानंा हवहदि कराव.े” 
 
गोवा, २४ नवबंर १६६७ काँद व्व्ह. रेई. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.2,FLS 71V) 

 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 

 



 

अनुक्रमणिका 

रामजी शणेवी कोठारी ह्याचं्याकडे पाठहवलेले पत्र पावले, आहण िे वाचभन कळभन चुकले की, 
आपल्या सैन्याने आमच्या राज्यामंध्ये घुसभन जो आम्हा दोघामंधील मतै्रीचा र्गं केला, िी मतै्री पुनः 
साधंण्याची आपली इच्छा आहे. मी आपणास कळवभ इव्च्छिो कीं, आम्ही मतै्रीच्या वाटाघाटी करण्यास 
सदैव ियार आहोि. िरी आवश्यक िे अहधकार देऊन आपला दभि आमच्याकडे पाठवावा. 
 

आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणाला प्रकाश दाखवो. 
 
गोवा, २७ नव्हंबर १६६७.  
 काँद व्व्ह. रेई. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.2, FLS 71V) 

 
पोिूुगीजाशंी िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी हशवाजी महाराजानंी साकोपंि ह्या नावंाचा एक दभि 

आवश्यक िे अहधकार देऊन रवाना केला. पोिूुगीजानंी पाद्री सेबाव्स्ियावं मािीश ह्याला आपला दभि 
म्हणभन हशवाजी महाराजाकंडे िहाच्या कारारावर त्याचंी सही घेण्यासाठी पाठहवले. 
 

हशवाजी महाराजाचंा पोिूुगीजाशंी जो शािंिेचा आहण मतै्रीचा करार झाला त्याचा पोिूुगीज 
आराखडा पुढील प्रमाणे आहे. 
 

हशवाजी राजे आहण काँद व्व्हसे रेई ह्याचं्यामधील मतै्रीच्या आहण शािंिेच्या कराराची कलमे 
पुढील प्रमाणें आहेि :— 
 

(१) हदनाकं १९ नवबंर १६६७ रोजी हशवाजी राजाचं्या सैन्याने बादेशमध्ये हशरून जे 
पुरूष, हिया आहण मुले युद्ध कैदी म्हणभन नेले व माझ्या राजाच्या प्रजाजनाचंी गुरे आहण बैल 
पळहवले, त्यानंा हशवाजी राजे ह्यानंी आमच्याकडभन कोणिीच युद्ध खंडणी न घेिा ंआम्हास परि 
कराव.े 

 
(२) आमच्या राज्याच्या आश्रयास येऊन राहहलेल्या लखम साविं आहण केशव नाईक ह्या 

देसायानंा सकि िाकीद देण्याि येईल की, त्यानंी आमच्या राज्यािं राहभन हशवाजी राजे, त्याचें 
प्रजाजन, आहण त्याचें राज्य ह्या हवरुद्ध कोणिीच कारवाई करू नये आहण त्याचं्या हािभन िसे 
कृत्य घडल्याची जाणीव आम्हाला झाल्यास अथवा हशवाजी राजानंी िे आमच्या हनदशनूास 
आणल्यास त्या देसायानंा आमच्या स्वामींच्या राज्यािंभन िाबडिोब हाकंलभन देण्याि येईल. 
आमच्या स्वामींच्या राज्याि येऊन राहहलेले दुसरे दोन शरणाथी नारबा साविं आहण मालभ  शणेवी 
ह्यानंाहह अशीच िाकीद हदली जाईल. आहण सव ूप्रकारची अंदाधंुदी टाळण्यासाठी सदरहभ देसाई 
जोपयंि आमच्या राज्याि असिील िोपयंि त्यानंा गोवा बेटाबाहेर जाऊ हदले जाणार नाही. 

 
(३) बालाघाटहभन गोवा बेटािं आहण बंदराि आहण बादेश व साष्टी महालािं जो माल 

आहण गुरे येिील िी अडहवली जाऊ नयेि व त्याचं्यावर कर लादला जाऊं नये. त्याचप्रमाणे 
पोिूुगालच्या राजाच्या ह्या राज्यािभन आहण बेटािभन जो माल बालाघाटला जाईल, त्याचीही 



 

अनुक्रमणिका 

अडवणभक होऊ नये अथवा त्याच्यावर कर लादला जाऊ नये. मग हशवाजी राजे व आहदलशहा 
ह्याचं्यामध्ये युद्ध चालभ  असो वा नसो. 

 
(४) उर्य पक्षाचंी दृढ आहण चागंली मतै्री असावी आहण समुद्रावर आहण जहमनीवर ही 

मतै्री हटकावी आहण उर्य पक्षापंैकी कुणा एकाकडभन ह्या काराराचा र्गं झाल्यास त्याने 
दुसऱ्याकडे ित्संबधंाने िक्रार करावी. आमच्याकडभन आगळीक झाल्यास हशवाजी महाराजानंी 
आमच्याकडे िक्रार करावी आहण हशवाजी महाराजाकंडभन आगळीक झाल्यास आम्ही त्याचं्यापाशी 
िक्रार करावी. 

 
(५) जर हशवाजी राजानंा काँद व्व्हसे रेई ह्याचं्याशी एखादा महत्त्वाचा सौदा करायचा 

असेल, िर त्यानंा त्याचं्या हवश्वासािील व्यव्किमाफूि त्या वाटाघाटी करिा ंयेिील. 
 

गोवा, ५ हडसेंबर १६६७.  
 काँद व्व्ह. रेई. 
 

(LIVRO DAS PAZES, FLS 169) 
 
उपहरहनर्ददष्ट करारावर उर्य पक्षाचं्या सह्या झाल्या त्या दरम्यान मोगलाचें एक मोठे सैन्य हशवाजी 

महाराजावंर चालभन येिे होिे. हशवाजी महाराजानंा नेस्िनाबभद करण्यासाठी मोगलानंी पोिूुगीजापंाशी 
मदि माहगिली होिी. िो प्रस्िाव गोव्याचा व्हाइसरॉयने हशवाजी महाराजानंा कळहवला. हशवाजी 
महाराजाकंडे िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी गेलेला गोव्याच्या व्हाइसरॉयचा प्रहिहनधी पाद्री गोंसालु 
मािीश ह्याला व्हाइसरॉय हलहहिो : 

 
“पाद्री गोंसालु मािीश 

ह्यासं........................................................................................................
..................................................................................... 
 

सुरिेच्या नबाबाकडभन आज मला आलेल्या एका पत्रावरून असे कळिे की, मोगलाचें एक प्रचंड 
सैन्य हशवाजीवर चालभन येि आहे. सुरिेच्या नबाबाचें पत्र इकडे खास दभिाकडे जहाजाने पाठहवण्याि 
आले. त्या पत्राि मला हवनंिी करण्याि आली आहे, की, मी हशवाजीवर समुद्रमाग े हल्ला करावा, िर 
सुरिेचे नबाब त्याचं्यावर जहमनीवरून हल्ला करिील. अशा रीिीने हशवाजीची सव ूबदंरे घेिली की, िो 
नामोहरम होईल व त्याची पसुट स्मृहि देखील राहाणार नाही. सुरिेच्या नबाबाचंी पुढे अशी सभचना आहे 
की, त्याचं्या हवनंिीप्रमाणे मी जर हशवाजीवर समुद्रमाग े हल्ला केला, िर त्याची सव ू बंदरे आम्हाला 
हमळिील. िर सुरिेचा नबाब त्याचंा र्भ-प्रदेश घेईल. परंिु हा प्रलोर्नाचा मोह मला होणे शकय नाही. 
कारण, आम्ही मतै्रीला वकमि देिो. मतै्रीसारखी श्रीमंिी दुसरी कोणिी नाही. देव िुमचे रक्षण करो”. 
 

गोवा, १३ हडसेंबर १६६७.  
 कोंद व्व्ह. रेई. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(LIVRO DOS CARTAS ORDENS E PORTARIAS, No. 4, FLS 63) 
 
हशवाजी महाराजाशंी झालेल्या शािंिेच्या आहण मतै्रीच्या कराराप्रमाणे पोिूुहगजानंी लखम सावंि 

आहण इिर देसाई ह्यानंा हदनाकं १७ हडसेंबर १६६७ रोजी िाकीद हदली. त्याचप्रमाणे पोिूुगीज आरमाराला 
आहण सैन्याला हशवाजी महाराजाचंी कुरापि न काढण्याचा हुकभ म करण्याि आला. हा हुकभ म हदनाकं १९ 
हडसेंबर १६६७ रोजी काढण्याि आला. (LIVRO DAS CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No.4, 
FLS 7 IV) हशवाजी महाराजानंी पोिूुहगजाचंी पकडभन नेलेली माणसे सोडभन हदली. 

 
हदनाकं १९ हडसेंबर १६६७ रोजी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने हशवाजी महाराजानंा पुढील पत्र पाठहवले 

:— 
 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
रेव्ह. पाद्री गोंसालु मार्दिश ह्याचं्याकडे पाठहवलेले आपले पत्र हमळाले. रेव्ह. पाद्री गोंसालु मार्दिश 

ह्याचंा आपण जो चागंला आदरसत्कार केला व आमची पकडभन नेलेली माणसे सोडभन हदलीि त्याबद्दल 
आम्हास फार आनंद झाला. 

 
आमच्या राज्याि जे देसाई येऊन राहहले आहेि, त्याचं्या हवषयी आपण काही काळजी करू नये. 

िे गोवा बेटािंच राहणार असभन आमच्या राज्यािं अन्यत्र कुठे जाणार नाहीि. त्याचं्यावर आमची नजर 
राहाणार आहे. आपल्या बंदरािंील व्यापाऱ्यानंा आहण प्रजाजनानंा आमच्याकडभन उपसग ूपोचभ नये अशी 
मागणी आपले वकील साकोपंि ह्यानंी आमच्याकडे केली होिी. िी मागणी मान्य करून मी ित्सबंंधीचे 
हुकभ म काढीि आहे आहण आपल्याकडभन अथवा आपल्या राज्याचे कारर्ारी दत्तो पंडीि ह्याचं्याकडभन जर 
मदिीची मागणी आली िर आम्हा उर्य पक्षाचं्या मतै्रीला उजाळा देऊन िी मागणी मी ित्परिेने पभण ू
करण्याची दक्षिा घेईन. आपणाकंडभनही मी अशाच वागणुकीची अपेक्षा करीि आहे. देव आपणावंर 
प्रकाशाचा आहण त्याच्या दैवी अनुग्रहाचा वषाव करो.” 
 

गोवा, १९ हडसेंबर १६६७.  
 कोंद व्व्ह. रेई. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.2, FLS 74V) 
 
पोिूुगीज इहिहासकाराचें म्हणणे आहे कीं, मोगल बादशहाने गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे हशवाजी 

महाराजाहंवरूद्ध जी दोस्िीची मागणी केली होिी िी त्याने हशवाजी महाराजाशंी झालेल्या दोस्िीच्या 
करारास अनुसरून फेटाळभन लावल्यामुळे, मोगल बादशहाला हशवजीशी हमळिे घेणे र्ाग पडले, इिकेच 
नव्हे, िर त्याने महाराजानंा राजा हा हकिाब बहाल केला. 

 
वकके्रड (Kincaid) अथवा सरकार ह्या आंग्लो-वहदी इहिहासकारापंैकी एकानेही ह्या गोष्टीचा 

उल्लेख केलेला नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

औरंगजेब बादशहाने हशवाजी महाराजाशंी िह करून त्यानंा राजा हा हकिाब बहाल केला, 
इिकेच नव्हे, िर त्यानंा हवजापभरकराहंवरूद्ध मदि करून पुणे, चाकण, आहण सुपे हे परगणे देऊन 
टाकले. हा मुलुख शहाजी राजे ह्याचं्या जहाहगरीि मोडि होिा. औरंगजेबाने हशवाजी महाराजानंा वऱ्हाड 
प्रािंही देऊन टाकला व त्यानंी कोकणािं जो मुलुख वजकला होिा त्या मुलुखावरील त्याचंी सत्ताही त्याने 
मान्य केली. 

 
इकडे हवजापभरकर सिि चालभ  असलेल्या युद्धामुंळे टेकीस आले होिे. हशवाजी महाराजाशंी 

औरंगजेब बादशहाने दोस्िी केलेली पाहिाचं हवजापभरकराचें धाब ेदणाणले व त्यानंी हशवाजी महाराजाशंी 
िह करून टाकला. त्या िहाच्या करारान्वये महाराजानंा सोलापभरचा हकल्ला व साडेिीन लक्ष रूपयाचंी 
युद्धखंडणी हमळाली. (Kincaid Parasnis, p. 19) १६६८ साली हवजापभरकराकंडभन हमळालेल्या 
कोकणािील मुलुखावर हशवाजी महाराजाचंी सत्ता सुरू होिी. ित्संबधंाने पोिूुगीज गव्हनूर कात्र ुव सापंायु 
हे दोघे पोिूुगालला आपल्या राजास हदनाकं २८ जानेवारी १६७० रोजी हलहहिाि : 

 
“महाराज 
 
आमच्या राज्याला ज्या राज्याच्या सीमा हर्डल्या आहेि िो अली इदालशा (अली आहदलशहा) 

राजा सापं्रि दुबळा झाला आहे. त्याचे सरदार आहण सुरे्दार त्याला जुमानीि नाहीि. िे मन मानेल िसा 
कारर्ार हाकीि आहेि. आहदलशहा दुबळा झाल्याने मोगल बादशहाचे हपकले असभन त्याने त्याची काही 
शहरे घेऊन त्याला आपले माडंहलकत्व स्वीकारण्यास र्ाग पाडले आहे. ज्या राजाला त्याचे सेनापिीच 
जुमानीि नाहीि िो दुसऱ्यावंर सत्ता कशी गाजहवणार? कुणी हशवाजी राजे ह्या नावाच्या एकाने 
कोकणािील हवजापभरकराचंा बहुिेक सव ूमुलभख बळकावला असभन, िो त्या मुलुखाचा सारा वसभल करीि 
आहे व लोकावंर नवीन कर बसवीि आहे. कोकणािील रहहवाशी त्या अपमानास्पद वागणुकीला कंटाळभन 
गाव ेसोडभन हनघभन जाि आहेि. हशवाजीचा मुलुख आमच्या शहराला हर्डला असभन िो एक वात्रट शजेारी 
आहे. हशवाजी स्वर्ावाने चंचल आहे. त्याच्या वचनावर कधीच हवश्वास ठेवभ नये. िो जेव्हा मतै्रीचे नाटक 
करिो, िेव्हा समजाव ेकी त्यामागे काहीिरी काळेबेरे आहे. िो आपल्या शत्रभला गाफील ठेवभन त्याच्यावर 
अचानकपणे हल्ला करिो. अशावळेी फार का जी घ्यावी लागिे. १६६७ साली हशवाजीने बादेशवर स्वारी 
केली होिी. आिा हिकडे चागंला लष्ट्करी बंदोबस्ि ठेवण्याि आला आहे.” (LIVRO DAS MONCOES, 
No. 34, FLS 301) हदनाकं १० फेबु्रवारी १६७० साली पोिूुगीजाचंा आहण हशवाजी महाराजाचंा नवीन 
करार झाला. त्या करारान्वये पोिूुहगजानंी महाराजानंा मस्किच्या इमामाहवरुद मदि करण्याचे कबभल 
केले पण मोगलाहंवरुद्ध मदि करण्यास मात्र त्यानंी नकार हदला. पोिूुहगजानंी सते्तचा समिोलपणा 
राखण्यासाठी हशवाजी महाराजाचंा शत्रभ जो हसद्दी दंडा ह्याला आपल्या संरक्षणाखाली आणले. हशवाजी 
महाराजाचें कोकणािील राज्य गोव्याच्या साखंळी हकवा सिरी महालापयंि पसरलेले होिे हे गोव्याच्या 
पोिूुगीज व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास हलहहलेल्या एका पत्रावरून कळभन येिे :— 

 
“महाराज 
 
राजा अली इदालशा (अली आहदलशहा) हा गोवा शहराचा अगदी जवळचा शजेारी आहे. त्याच्या 

राज्याि सापं्रि र्यंकर अदंाधंुदी माजली आहे. त्याचे सरदार त्याचा हिरस्कार करिाि, कारण िो 
गादीचा औरस वारस नाही. काही वषांपासभन हशवाजी राजे ह्यानंी उठावणी करून, उत्तरेस चौल 



 

अनुक्रमणिका 

बंदरापासभन दहक्षणेस साखंळीपयंिचा मुलुख आपल्या अमलाखाली आणला आहे. हशवाजी राजे एवढे 
धाडसी आहेि की, त्यानंी हबनधोकपणे मोगलाचं्या मुलुखािं हशरून लुटालभट केली. लुटलेल्या बंदरामंध्ये 
सुरिेचे एक बंदर आहे. ह्या बंदरािं इंग्रज, फ्रें च, डच ह्याचं्या वखारी आहेि. हशवाजीपाशी आरमारही 
आहे. मंुबईहभन मला हेन्री गरॅी ह्यानी कळहवले आहे की, हशवाजीने मोगलाचं्या मुलुखािं हशरून िीनदा 
लुटालभट केली. त्यामुळे बादशहा र्यंकर क्रोधाहवष्ट झाला असभन हशवाजीचे पाहरपत्य करण्यासाठी त्याने 
एक मोठे घोडदळ आहण पायदळ रवाना केले आहे...................................................”. 

 
गोवा, ३ ऑकटोबर १६७१  
 लुईज द मेंदोंसा फुिादु. 
 

(LIVRO DAS MONçOĒS, No. 36, FLS 382) 
 
हशवाजी महाराजानंी गोव्यािील हडचोली महालापैकी नावे येथे एक मंदीर बाधंले. त्या मंहदरािील 

देवाची पभजाअचा हनयहमिपणे सुरळीि पार पडावी व इिर धार्दमक हवधी आहण उत्सव वळेोवळेी व्हाविे 
म्हणभन महाराजानंी त्या मंहदराला जमीन आहण उत्पन्न िोडभन हदले होिे असे मान्युयल आंिोहनयु द 
मरेैहलज ह्या नावाच्या एका पोिूुगीज गृहस्थाच्या पत्रावरून कळिे. 

 
(RELAçAO DOS FELIXΕS SUCCESSOS DESOE JANEIRO DE 1749 E 1750) 

 
हडचोली हा महाल पभवी साविंवाडीचे र्ोसले ह्याचं्या राज्याि मोडि होिा. हा महाल 

साविंवाडीकराकंडे असिानाच हशवाजी महाराजानंी नावे येथे उपहरहनर्ददष्ट मंहदर बाहंधले होिे. हा महाल 
पोिूुगीजानंी घेिल्यावर िेथे पािभूगीजाचंा धार्दमक छळ सुरू झाला, व त्याची झळ हशवाजी महाराजानंी- 
बाहंधलेल्या नावे येथील मंहदराला पोचभन हिथल्या देवाची पभजाअचा बंद पडली. ही वािा संर्ाजी राजानंा 
कळली िेव्हा त्यानी सािाऱ्याला शाहभराजे ह्याचं्याकडे िक्रार केली. असे मान्युएल आंिोहनयु द मरेैहलज 
ह्याच्या पत्रावरून कळिे. 

 
इ. स. १६७१ सालच्या पावसाळ्याि हशवाजी महाराजानंी बादेश आहण साष्टी महालावंर स्वारी 

केली. हदनाकं २४ ऑगस्ट १६७२ रोजी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास जे पत्र 
हलहहले त्या पत्राि िो म्हणिो :— 

 
आमच्या राज्याच्या शजेारी जे राजे आहेि, त्याचं्याहवषयी मला ह्या पत्राि आणखी काही हलहायचे 

नाही. त्याचं्यासंबधंाने गिसालच्या ३ ऑकटोबरला मी आपणालंा जे पत्र हलहहले त्याि सव ूमाहहिी हदली 
आहे. प्रस्िुि पत्राि मला आपणासं कळवायचे आहे की, अली आहदलशहा ह्याचं्या हवरुद्ध बंड करून 
उठलेले हशवाजी राजे ह्यानंी ह्या पावसाळ्याि बादेश व साष्टी ह्या महालािं हशरून दंगेधोपे माजहवले. परंिु 
मी काळजी घेिल्यामुळे हशवाजींना आपल्या हेिभपासभन पराङ् मुख व्हाव े लागले. आपणालंा देव उदंड 
आयुष्ट्य देवो.” 

 
 लुईज द मेंदोंसा फिादु 

 



 

अनुक्रमणिका 

(LIVRO DAS MONçOḖ S No. 37 FLS 149). 
 
इ. स. १६७२ साल अखेर हशवाजी महाराजाचें राज्य कोकणाि फोंड्यापयंि पसरलेले होिे व 

पेडणे, हडचोली आहण साखळी ह्या िीन महालाचंा त्याचं्या राज्याि अंिर्ाव होि होिा. (KINCAID AND 
PARASNIS, HIST. M. PEOPLE, page 89). 

 
हवजापभरच्या कारवार येथील सुरे्दाराने बंड पुकारल्यामुळे हवजापभरमध्ये जो गोंधळ माजला त्याचा 

फायदा हशवाजी महाराजानंी घेऊन १६७३ सालच्या सप्टेंबर महहन्याि त्यानंी फोंड्यास वढेा घािला. परंिु 
हवजापभरचे सैन्य पन्हाळ्यावर चाल करून आल्याने महार जानंा फोंड्याचा वढेा उठवभन पन्हाळ्याकडे कभ च 
कराव ेलागले. इ. स. १६७४ सालच्या सप्टेंबर महहन्याि महाराजाचं्या एका सरदाराने फोंड्यास पुनः वढेा 
घािला. पण हिथल्या हशबंदीचा हकल्लेदार महमदखान ह्याने हकल्ला बरेच हदवस लढहवल्यामुळे 
महाराजाचं्या सरदाराला वढेा उठहवणे र्ाग पडले. 

 
प्रस्िुि वढे्याचा उल्लेख वेंगुला येथील इंग्रज वखारीिील एक अहधकारी अब्राहम ल. फेबर ह्याने 

डच गव्हनूर जनरल जॉन मसॅ्सस्युइकर (John Mastsuiker) ह्याला हलहहलेल्या एका पत्राि केला आहे. 
िो म्हणिो की, महाराजाचें सैन्य ३,००० असभन त्याचे अहधपत्य आमासी (आमात्य?) ह्या नावाच्या 
सेनापिीकडे आहे. (S. N. Sen, Foreign Biographics of Shivaji page 389) इ. स. १६७२ साली 
हवजापभरचा सुलिान अली आहदलशहा हा मरण पावला. त्याच्या पश्चाि हवजापभरच्या राज्याि जी दुही 
माजली त्याची सधंी साधभन हशवाजी महाराजानंी १६७५ सालच्या एहप्रल महहन्याि फोंड्यास वढेा घािला. 

 
प्रस्िुि वढे्याचा उल्लेख इंग्रजी कागदपत्रािं आढळिो. पहहला उल्लेख राजापभरच्या इंग्रजानंी 

हदनाकं ६ फेबु्रवारी १६७५ रोजी मंुबईला पाठहवलेल्या पत्रािील असभन दुसरा कारवार येथील इंग्रजाचं्या 
हदनाकं १४ एहप्रल १६७५ मधल्या पत्रािंील आहे हशवाजी महाराजाचं्या सैन्याि २,००० घोडेस्वार आहण 
७,००० पायदळ आहे असे दुसऱ्या पत्राि म्हटले आहे. ह्या युद्धाि पोिूुगीजानंी िटस्थपणा 
स्वीकारल्याचाही इंग्रजाचं्या पत्राि उल्लखे आहे. (English Records on Shivaji). 

 
कारवार येथील इंग्रजानंी हदनाकं २२ एहप्रल १६७५ रोजा हलहहलेल्या एका पत्राि पोिूुहगजाचं्या 

हािािील कुकडी आहण पेरोडा ह्या साष्टी महालािील गावावंर मराठ्याचंा हल्ला झाल्याचा उल्लखे 
आढळिो. हशवाजी महाराजाचें सैन्य ३०,००० असल्याचेही ह्या पत्राि म्हटले आहे. (English Records 
on Shivaji, Cit 11, page 48). 

 
शवेटी फोंड्याचा हकल्ला महाराजानंी घेिला. त्याचंा उल्लेख इग्रजानंी कारवारहभन मंुबईला 

पाठहवलेल्या हदनाकं ८ मे १६७५ च्या पत्राि आढळिो (English Records Cit. page 49). 
 
हशवाजी महाराजानंा हदनाकं ३ एहप्रल १६८० रोजी रायगड येथे मृत्यभ आला. पोिूुहगजाकंडभन 

त्यानंा शिे, घोडे आहण नौका ह्याचंी मोठी मदि झाली. पोिूुहगजानंी त्यानंा कोकणच्या हकनाऱ्यावर अनेक 
हठकाणी जलदुग ूआहण हकल्ल ेबाधंभ हदले. त्याचा उल्लेख कौंट द आल्व्होर (Count de Alvor) ह्यानंी केला 
आहे. िो एक गोव्याचा व्हाइसरॉय होऊन गेला. िो म्हणिो : “..........................गोव्यापासभन 



 

अनुक्रमणिका 

चौलपयंिच्या ६० कोसाचं्या सागरी हकनाऱ्यावर हशवाजीची सत्ता असभन आमच्या कानाडोळ्यामुळे त्या 
प्रदेशाि त्याला अनेक मोकयाच्या जागी िटबंदी करणे शकय झाले.” 

 
(LIVRO DAS MONçOḖ S, No. 46, FLS 173) 

 
हशवाजी महाराजाचं्या मृत्यभनंिर संर्ाजी महाराज गादीवर आले. िे जरी आपले वडील हशवाजी 

महाराज ह्याचं्यासारखे शभर आहण पराक्रमी असले, िरी हशवाजी महाराजाचें िी दाहक्षण्य आहण सहहष्ट्ण ु
वृत्ती त्याचं्यामध्ये नव्हिी असे फ्रान्सोआ कात्रभ (François Catrou) ह्या नावाच्या एका फ्रें च हमशनऱ्याचे 
म्हणणे आहे. 

 
(Historie General de L’empire du mogol Sur Les memoirs Portugais de M. Manuchi, page 
288). 

 
हशवाजी महाराजाचं्या शवेटच्या हदवसािं पोिूुगजानंी त्याचं्याशी युद्ध पुकारण्याचा बेि केला होिा, 

परंिु महाराजाचं्या मृत्यभनंिर नवीन राजवट सुरू झाल्याने त्यानंी युद्धाचा हवचार सोडभन हदला. ित्संबधंाने 
पोिूुगीज व्हाईसरॉय पुढील पत्राि म्हणिो :— 
 
“रामजी ठाकभ र ह्यासं— 
 

आपले पत्र पावले व आपल्या आरोग्याची बािमी वाचभन आनंद झाला. संर्ाजी राजे ह्यानंी आपला 
दभि म्हणभन आमच्याकडे पाठहवण्यासाठी आपली जी हनवड केली त्याबद्दल आम्हालंा आनंद झाला. आपण 
चिुर आहाि असे आम्ही ऐकिो. हशवाजी राजे ह्याचं्या सरदारानंी आमच्या राज्याहवषयीचे जे धोरण 
स्वीकारले होिे, त्यावरून युद्ध जाहीर करणे आम्हासं सोयीचे वाटि होिे. कारण खोट्या शािंिेपेक्षा युद्ध 
केलेले बरे अशी आमची हवचारसरणी आहे. मला कळले होिे की, सरदार महादजी अनंि हे फोंडा येथे 
होिे व हशवाजी राजे ह्याचें इिर सरदारही आमच्या हद्दीवर फौजफाटा रवाना करीि होिे. मी साष्टीिील 
आमच्या सेनापिीला फोंड्यामध्ये घुसण्याची आज्ञा केली होिी. पण अकस्माि हशवाजी राजे ह्याचं्या 
मृत्यभची वािा कळल्याने आमच्या सेनापिीला हदलेला हल्ल्याचा हुकभ म मी मागे घेिला. त्याचे कारण हे 
की, जुन्या सरकारच्या आगहळकेबद्दल नवीन सरकारला जबाबदार धरणे बरोबर नाही अशी आमची 
हवचारसरणी आहे. आिा आपले इकडे आगमन होणार असल्याकारणे संर्ाजीराजे ह्याचें हवचार आहण 
त्याचं्या सोयी आम्हालंा आपणाकंडभन कळिील व आमचेही हवचार आपण जाणभन घ्याल. वगैरे.” 
 
गोवा, ८ मे १६८०.  
 आंिोहनयु पाइज द सादं 
 
(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 3, FLS 42 V) 
 

संर्ाजी राजे ह्याचें दभि रामजी ठाकभ र ह्याचंी पोिूुहगजाशंी िहासंबधंाने बोलणी झाली. त्याची 
माहहिी पोिूुगीज व्हाइसरॉयने संर्ाजीराजे ह्याचे सरदार रायाजी पंहडि ह्यानंा कळहवली. िो म्हणिो : 
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“संर्ाजी राजे ह्याचें सरदार रायाजी पंहडि ह्यास : आपण संर्ाजी राजे ह्याचं्या रे्टीला रवाना 
होि असल्याचे कळले. संर्ाजी राजे ह्याचें दभि रामजी नाईक ठाकभ र ह्याचं्याशी माझी जी मुलाखि झाली, 
िीि संर्ाजी राजाहंवषयी व आपणाहंवषयी मला संपभण ूमाहहिी कळली. 
 

रामजी नाईक ठाकभ र ह्यानंी माझ्याकडे िहाच्या व शािंिेच्या कराराचा जो प्रस्िाव आणला होिा, 
त्या करारािील कलमाचंी उत्तरे मी त्याचं्याकडे पाठवभन हदली आहेि. आिा संर्ाजी राजे ह्यानंी काय िो 
हनणयं घ्यायचा आहे. मी त्या करारावर माझे स्वामी जे पोिूुगालचे राजे ह्याचं्याविीने सही करीन. संर्ाजी 
राजे ह्याचं्या दभिानंी आम्हालंा त्याचंा एक नजराणा आणला होिा. िो त्यानंी आम्हालंा सादर केला. आिा 
त्याचं्याकडेच आम्ही संर्ाजी राजानंा आमचा नजराणा परि रे्ट म्हणभन पाठहवला आहे”. 
 
गोवा, २५ मे १६८०.  
 आंिोहनयु पाइस द सादं 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No.3, FLS 43 V) 
 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयने सरं्ाजी महाराज ह्याचं्याकडे हशवाजी महाराज ह्याचं्या मृत्यभबद्दल 
दुखवट्याचा संदेश पाठहवला. 

 
 
“संर्ाजीराजे ह्यासं— 
 

आपले दभि रामजी नाईक ठाकभ र ह्याचं्याकडे पाठहवलेले आपले पत्र हमळाले. आपल्या आरोग्याची 
जी वािा आपल्या पत्राि आहे िी वाचभन आनंद झाला. आपले वडील हशवाजी राजे ह्याचं्या मृत्यभबद्दल 
आम्हासं जे दुःख झाले िे आम्ही प्रस्िुि पत्रािभन व्यकि करीि आहोि. मृत्यभ हा कुणालाच चुकलेला नाही 
आहण चुकि नाही. दैवी इच्छेहवरुद्ध कुणाचीच मात्रा चालि नाही. आपल्यासारखा शािंिेने राज्य करणारा 
राजा आपल्या प्रजेला लार्ला ह्याबद्दल आपली प्रजा अहर्नंदनास पात्र आहे. प्रजेच्या दृष्टीने न्याय आहण 
शािंिा ह्यासारखे सुख दुसरे कोणिे नसिे. 
 

आपण हलहहिा की, आमच्याशी मतै्रीचे आहण शािंिेचे संबंध ठेवण्याची आपली इच्छा आहे. ह्या 
संदर्ाि आपले दभि रामजी नाईक ठाकभ र ह्यानंी मला र्ावी करारािील काही कलमे सादर केली आहेि. 
त्या कलमाची जी उत्तरे मी पाठहवली आहेि िी आपल्या हनदशनूास येिीलच. करार कायम हटकावा 
म्हणभन मी माझे काही हवचारही व्यकि केले आहेि. हा होऊ घािलेला करार कायम हटकावा इिकेच नव्हे, 
िर िो दृढ आहण खराखुरा व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. आपणालंा िहाची कलमे आहण माझे हवचार 
कळाविे म्हणभन मी रामजी नाईक ठाकभ र ह्याचं्याकडे िे पाठहवले आहेि. आपल्या हनणूयाची वाट पाहाि 
आहे. आपल्या दभिाला आपण खास अहधकार देऊन आमच्याकडे पाठवाव.े म्हणजे िो आपल्या विीने 
करारावर सही करील. माझे स्वामी पोिूुगालचे जे राजे ह्याचं्या विीने त्या करारावर मी सही करीन. 
 

आपले सेनापिी रायाजी पंहडि ह्याचें विून उल्लखेनीय आहे. िे चिुर आहण धोरणी आहेि. आपले 
दभि रामजी नाईक ठाकभ र हेही त्याबाबिीि काही कमी नाहीि. दोघेही आपणाकंडे जाण्याच्या घाईि 



 

अनुक्रमणिका 

असल्याने त्याचं्याशी मी माझे सव ूहवचार आहण पे्रम व्यकि करू शकलो नाही. 
 

रामजी नाईक ठाकभ र ह्याचं्याकडे पाठहवलेला नजराणा त्यानंी मला सादर केला. आिा मी 
त्याचं्याकडेच आपणासाठी परि रे्ट म्हणभन एक नजराणा मतै्रीचे प्रिीक म्हणभन पाठवीि आहे. िरी आपण 
त्याचा स्वीकार करण्याची कृपा करावी. 
 

आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणाला प्रकाश दाखवो.” 
 

गोवा, २९ मे १६८०.  
 आंिोहनयु पाइश द सादं. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 3, FLS 43) 
 

काही औपचाहरक बाबींच्या अर्ावामुळे संर्ाजी राजे व पोिूुगीज ह्याचं्यामधील शािंिेचा करार 
होऊ शकला नाही. त्याचा उल्लेख पोिूुगीज व्हाइसरॉयने संर्ाजी महाराजानंा पाठहवलेल्या पत्राि केला 
आहे :— 
 

“संर्ाजी राजे ह्यासं— 
 
आपले दभि येसाजी गंर्ीर ह्याचं्याकडभन कळले की, आपले आरोग्य उत्तम आहे. िे ऐकभ न फार आनंद 
झाला. त्याचं्याकडभन असेही कळले की, आमच्या देशाशी दीघू मुदिीचा एक र्रर्क्कम आहण खराखुरा 
शािंिेचा करार करण्याचा आपला हवचार आहे, परंिु आपल्या दभिाने जे प्रमाणपत्र आणले िे हवश्वास 
ठेवण्यायोग्य आहे असे आम्हाला वाटले नाही. िसेच आपल्या दभिाने करारावर सह्या करण्याचे आवश्यक 
िे अहधकारही आणले नव्हिे. त्यामुळे आपणाकडभनच नवीन हुकभ म येईपयंि करार िहकभ ब ठेवावा लागि 
आहे․․․․․․․․․ 
 

देव आपणावर आपल्या दैवी अनुग्रहाने प्रकाश पाडो.” 
 

गोवा, २० जभन १६८०.  
 आिोहनयु पाइश द सादं. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.3, FLS 51). 
 

संर्ाजी महाराज व पोिूुगीज ह्या दोघामंध्ये शािंिेच्या कराराच्या वाटाघाटी चालभ  असिा 
हडचोलीचा मराठा सुरे्दार आहण पोिूुगीज ह्या दोघाचें व्यापारावरून हबनसल्याने त्या वाटाघाटीि व्यत्यय 
आला. पोिूुगीजानंी िद्संबंधाने संर्ाजी महाराजानंा हलहहलेल्या एका पत्राि िक्रार केली आहे :— 
 

“संर्ाजी राजे ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

आपले वडील हशवाजी राजे ह्याचं्या हनधनानंिर आपण मला हलहहले होिे की, आमच्याशी दीघू 
मुदिीचा एक शािंिेचा करार करण्याची आपली इच्छा आहे. िरी आपण माझ्या सभचनेचा हवचार करावा. 
त्या पत्राला मी उत्तर पाठहवले की, मागच्या राजवटीच्या सव ूप्रमादाकंडे दुलूक्ष करून आपल्या शत्रभहवरूद्ध 
आम्ही आपणाशी आपणास हवा असलेला शाििेचा आहण मतै्रीचा करार करण्यास ियार आहोि. िे पत्र मी 
िहाच्या कलमासंह आपले सरदार रायाजी पंडीि ह्याचं्यामाफूि आपणाला रवाना केले होिे. परंिु त्या 
पत्राचे अद्याप उत्तर नाही. सरदार रायाजी पंडीि ह्याचं्याबरोबर आमच्याकडे आलेले आपले खास दभि 
रामजी नाईक ठाकभ र हेही होिे. 
 

चालभ  जभन महहन्याच्या पहहल्या िारखेस आपले जे पत्र आले िे वाचभन आम्हास आश्चयाचा धक्काच 
बसला. आपण सभज्ञ असभन माझ्या पत्रािील िहाच्या कलमासंबधंाने आपण माझ्याशी बोलभ  नये आहण एका 
वषापभवी आमच्याकडभन झालेल्या िथाकथीि आगहळकेसबंंधाने आमच्याशी िक्रार करावी ह्याचे मला मोठेच 
नवल वाटले. मला आपल्या हनदशनूास आणावयाचे आहे की, आपण ज्या आपल्या काही अहधकाऱ्याचं्या 
हवद्यमाने माझ्याकडे िक्रार करिा, त्या अहधकाऱ्यापंैकी काही अहधकारी हवशषेेकरून हडचोलीचा सुरे्दार 
हा एक हडेलहप्पी आहण आपल्या प्रजेची सव ू बाजभने नागवणभक करणारा लबाड मनुष्ट्य आहे. आमच्या 
दोन्ही राज्यामंधील शािंिेचा र्गं करण्यास हा मनुष्ट्य जबाबदार आहे. िव्हा मला आशा आहे की, 
दुबूळाचंा छळ करणाऱ्या व सावूजहनक पैशाचंा अपहार करणाऱ्या ह्या उमूट मनुष्ट्याला आपण योग्य िी 
हशक्षा केल्यावाचभन राहाणार नाही. ह्या पाजी मनुष्ट्याने आमच्या दोन्ही राज्यामंधील मतै्रीच्या संबंधाि हविुष्ट 
आणण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे. 
 

आमच्या राज्याि येण्याची ज्या देसायानंी इच्छा दशहूवली आहे, त्यानंा मी िशी परवानगी हदली 
आहे․․․․․․․․․․․․आपल्या हडचोलीच्या सुरे्दाराने त्याचं्याहवषयी आपणाकंडे चुगली करून त्याचं्याहवषयी 
आपले मन कलुहषि करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण मी आपणालंा कळवभ इव्च्छिो, की, सदरहभ 
देसायापंैकी एकानेही आपल्या प्रजेची कोणत्याच प्रकारची नुकसानी अथवा लुटालभट केलेली नाही. केवळ 
हडचोलींच्या सुरे्दाराच्या जाचाला कंटाळभन िे आमच्या बाजभला येऊ पाहािाि. 

 
रामजी नाईक ठाकभ र ह्याचं्यासबंंधाने मला आपणास कळवायचे आहे, की, ह्या प्रकरणी मीच 

हफयादी आहे. कारण ह्या मनुष्ट्याने आपणाशी दगलबाजी करूनही (िे आपणास एका वषानंिर कळले) िो 
आमच्याकडे िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपला दभि म्हणभन प्रमाणपत्र घेऊन आला. त्याला आमची 
दोघाचंी गुहपिे जाणभन घ्यायची होिी हे आिा हसद्ध झालेच आहे. आपल्या प्रस्िुि पत्रापभवी मला आपले 
आणखी पत्र हमळाले नाही. कदाहचि आपली अमदानी नुकिीच सुरू झाली असल्याने आपले लक्ष राज्य 
कारर्ाराि गंुिले असेल व त्यामुळे आम्हास पत्र हलहहण्यास आपणासं सवड झाली नसेल. आपणासं मी 
कळवभ इव्च्छिो, की, अशा गोष्टींच्या बाबिीि जो हनष्ट्काळजीपणा होि आहे त्याची काळजी घेण्याची 
जबाबदारी आिा माझ्यावर नाही. 

 
आपले वडील हशवाजी राजे ह्याचं्या मृत्यभनंिर आपण आमच्याकडे शािंिेच्या आहण मतै्रीच्या 

कराराची मागणी केली होिी. परंिु आपल्या मंत्रयाचं्या आहण अहधकाऱ्याचं्या अहधके्षपामुळे हा करार अद्याप 
होऊ शकला नाही. त्याची मी आपणाला पुनः आठवण करून देि आहे. आमच्या विीने हा करार 
होण्याच्या मागाि कोणिाच अडथळा नाही, हे मी आपणालंा कळवभ इव्च्छिो. आपण सभज्ञ आहाि िरी 
वळेीच खबरदारी घ्यावी. आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोवा, ४ जभन १६८१. आंिोहनयु पाइज द सादं. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.3, FLS 54) 

 
हडचोलीच्या सुरे्दाराचा जुलभम पोिूुगीज व्हाइसरॉयने फोंड्याच्या सुरे्दाराला कळहवला :— 

 
“फोंड्याचे सुरे्दार धमाजी नागनाथ ह्यास— 

 
चालभ  जभन महहन्याच्या सुरूवािीला संर्ाजी राजे ह्याचं्याकडभन आम्हाला एक पत्र आले. िे पत्र जो दभि 
घेऊन आला होिा, त्याच्याहवषयी आम्हाला संशय आल्याने आम्ही त्या पत्राचे उत्तर त्याच्याकडे हदले 
नाही. नंिर सुचले, की हडचोलीच्या सुरे्दाराच्या दुष्ट्कृत्याचंी माहहिी देण्याच्या बाबिीि माझ्या हािभन 
हलगजीपणा होऊ नये, म्हणभन त्या पत्राचे उत्तर आपणामाफूि पाठवाव.े आपल्यामाफूि िे पत्र पाठहवले 
िर िे सुरहक्षि जाईल असे वाटले. दुसरे पत्र अण्णाजी पंडीि ह्याचें आहे.” 
 

गोवा, ६ जुलै १६८१. आंिोहनयु पाइज द सादं. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 3, FLS 54). 
 

हशवाजी महाराजाचा उत्कृष्ट राज्यकारर्ार त्याचं्या नंिर चालि नसल्याची िक्रार पोिूुगीज 
व्हाइसरॉयने संर्ाजी राजे ह्याचें एक सरदार अण्णाजी पंडीि ह्यानंा पाठहवलेल्या पत्राि केली आहे. 
 

“संर्ाजी राजे ह्याचें कॅप्टन जनरल, अण्णाजी पंडीि, ह्यासं— 
 
आपले हदवगंि स्वामी हशवाजी राजे ह्यानंा आपण मोठ्या चािुयाने आहण इमाने इिबारे राज्यकारर्ार 
हाकण्यास मदि करीि होिा हे मला माहीि होिे. त्याच र्किीने आपण हशवाजी राजे ह्याचें पुत्र संर्ाजी 
राजे ह्याचंीही सेवा करीि आहाि असे मला कळले आहे. परंिु मला शकंा येिे, की, आपल्या राज्याचा 
सापं्रिचा कारर्ार हशवाजी राजे ह्याचंा कारर्ारासारखा चालि नसावा. आपण आमची जुनी मतै्री लक्षाि 
घेऊन संर्ाजी राजे ह्यानंा सल्ला द्यावा, की, त्यानंी पोिूुगीजावंर हवश्वास टाकभ न आपल्या शत्रभंशी 
हनधास्िपणे मुकाबला करावा. आमच्या स्वामींच्या राज्याला त्याचं्या राज्याची जी सीमा हर्डलेली आहे त्या 
सीमेच्या रक्षणासाठी त्यानंा एका हशपायाचीही जरूरी नाही हे आपण त्यानंा हवदीि कराव.े” 
 

गोवा, ४ जभन १६८१. आंिोहनयु पाइज द सादं. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 3, FLS 55). 
 

हडचोलीच्या जुलमी सुरे्दाराहवरुद्ध संर्ाजी राजे ह्यानंी उपाययोजना न केलेली पाहभन पोिुगीज 
व्हाइसरॉयचा मनोर्गं झाला. त्याची छटा संर्ाजी राजे ह्याचें एक सरदार, अण्णाजी पंडीि, ह्यानंा 
व्हाइसरॉयने पाठहवलेल्या पत्राि प्रहिवबहबि झाली आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
“संर्ाजी राजे ह्याचें कॅप्टन जनरल, अण्णाजी पडंीि ह्यासं— 

 
राज्याचे दुर्ाषी, नारायणराव शणेवी ह्याचं्याकडभन आपली ख्याली खुशाली कळली. माझे हवचार 

आहण माझी इच्छा आपण जाणभन घेिलीि असेही त्यानंी साहंगिले. इिर िपहशलाचे बाबिीि मला एका 
गोष्टीचे आश्चय ूवाटले िे हे की, हडचोलीच्या कके्षिील रस्त्यावंरील बंदी उठहवण्याि आली, परंिु ज्याने 
प्रजेची हपळवणभक आहण छळ केला त्या हडचोलीच्या सुरे्दाराहवरुद्ध कोणिाच इलाज करण्याि आला 
नाही. ही बाब क्षुल्लक आहे अशी िर आपली समजभि नाही ना? 
 

ज्या राज्याशी संर्ाजी राजे ह्याचं्या वडीलाचंी मतै्री होिी व ज्यानंी त्यानंा आजचे वैर्व हमळवभन 
देण्याच्या कामी मदि केली, त्याचंी संर्ाजी राजे ह्यानंी कदर करू नये ह्याचे राहभन राहभन दुःख होिे. 
 

आपण चिुर आहण राज्यकारर्ाराि हनष्ट्णाि आहाि, िेव्हा आपणाला अहधक काही हलहहण्याची 
आवश्यकिा नाही...............वगैरे”. 
 

गोवा, २६ जुलै, १६८१  
 आंिोहनयु पाइज द सादं 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 3 FLS 55V) 
 

संर्ाजी राजे ह्यानंी शािंिेच्या आहण मतै्रीच्या कराराबाबि कोणिीच हालचाल केली नाही, म्हणभन 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने संर्ाजी राजे ह्याचें सरदार अण्णाजी पंडीि ह्यानंा पाठहवलेल्या पत्राि त्या गोष्टीचा 
हफरून उल्लेख केला आहे. संर्ाजी महाराजाकंडभन अस्सल अहधकारपते्र आल्याहशवाय त्याचं्या दभिाशी 
आपण कराराच्या वाटाघाटी करणार नाही, असे पोिूुगीज व्हाइसरॉयने अण्णाजी पंडीि ह्यानंा हनक्षभन 
हलहहले आहे :— 
 

“संर्ाजी राजे ह्याचें कॅप्टन जनरल, अण्णाजी पंडीि, ह्यासं, 
 

आपली ख्याली खुशाली कळली. मागे मी आपणाला फोंड्याचे सुरे्दार ह्याचं्यामाफूि एक पत्र 
पाठहवले होिे. परंिु त्या पत्रािील मुद्यासंबधंाने ह्या पत्राि ज्याअथी कोणिाच उल्लखे नाही त्याअथी िे पत्र 
आपणाला हमळाले नसाव ेअसे वाटिे. 
 

आपल्या पत्राि दोन गोष्टींचा उल्लेख आहे. येसाजी गंर्ीर यानंा संर्ाजी राजे ह्यानंी आमच्याकडे 
एक हकवा दोन प्रश्नाबंाबि वाटाघाटी करण्यासाठी आपला दभि म्हणभन पाठहवले. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या 
शहरािील व्यापाऱ्याचं्या िक्रारी हमटवभन दोन्ही देशामंधील सलोखा आहण शािंिा दृढ होण्यासाठी प्रयत्न 
करण्याकहरिा आपण लवकरच हडचोलीला येणार.  
 

पहहल्या गोष्टीहवषयी मी आपणाला कळवभ इव्च्छिो की, राजे लोक आपली पते्र खास अहधकार 
असलेल्या दभिाकंडे न पाठहविा साधी पाठहविाि. िे जे आपले दभि म्हणभन पाठहविाि िे दभिही नसिाि 



 

अनुक्रमणिका 

आहण वकीलही नसिाि. म्हणभन मी संर्ाजी राजे ह्यानंा कळहवले की, िे जे दभि पाठहविील त्याचं्यावर 
आम्हाला हवश्वास ठेविा यावा म्हणभन त्यानंा त्यानंी खास अहधकार पते्र देऊन पाठवाव.े ज्या दभिाकंडे 
आहधकारपते्र नसिील त्यानंा आमची मुलाखि हमळणार नाही. 
 

दुसऱ्या मुद्याहवषयी मला आपणास हलहायचे आहे की, संर्ाजी राजे ह्यानंी आपले वडील हशवाजी 
राजे ह्याचं्या मृत्यभनंिर आमच्याशी शािंिेचा आहण सलोख्याचा करार करण्यासाठी एक दभि पाठहवला 
होिा. ह्या शािंिेच्या आहण स्नेहाच्या कराराची कलमे मी त्याचं्या दभिाकडे सरदार राघोजी पंडीि 
ह्याचं्याबरोबर पाठहवली होिी. मला कळहवण्याि आले की, िी कलमे संर्ाजी राजे ह्यानंा सादर करण्याि 
आली. परंिु ित्संबधंीचा जबाब मला अद्याप हमळालेला नाही. अशा पहरव्स्थिीि मला वाटिे की, प्रथम 
शािंिेच्या वाटाघाटी झाल्याहवना इिर गोष्टींना हाि घालणे बरोबर नाही.......... वगैरे”. 
 

गोवा, २६ जुलै, १६८१  
 आंिोहनयु पाइज द सादं 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 2, FLS 55) 
 

हडचोलीच्या जुलमी सुरे्दाराहवरुद्ध इलाज व्हावा म्हणभन पोिूुगीज व्हाइसरॉयने संर्ाजी राजे व 
त्याचें सरदार अण्णाजी पंडीि ह्याचं्याकडे वारंवार जी हनदशनेू केली, त्याचंी अखेर दाद घेण्याि येऊन 
त्या सुरे्दाराची हडचोलीहभन उचबागंडी करण्याि आली. ह्या प्रकरणी व्हाइसरॉय हलहहिो : 
 

संर्ाजी राजे ह्याचें दभि येसाजी गंर्ीरराव ह्यासं व्हाइसरॉय ह्याचें उत्तर :— 
 

“आपले पत्र पावले. सर्ाजी राजे ह्यानंा आपण हडचोलीचे सुरे्दार मोरो दादाजी ह्याचं्या छळाची 
व दंडेलीची बािमी देऊन, त्याचंी उचलबागंडी करून त्याचें जागी हशवाजी बडनाईक ह्याचंी नेमणभक 
केल्याची बािमी कळभन पभण ूखात्री झाली की, ह्या दोन्ही राज्यामंध्ये सलोखा हनमाण व्हावा अशी आपली 
िळमळीची इच्छा आहे..........वगैरे”. 
 

गोवा, १ जानेवारी, १६८२  
 फाव्न्सस्कुद िौरा 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 4 FLS 53) 
 

संर्ाजी महाराजानंी कारवारच्या हकनाऱ्यावरील आजेंहदव (हे बेट अद्याप पोिूुगीजाचं्या िाब्याि 
आहे) ह्या बेटाची िटबंदी करण्याचे ठरहवले असिा िे व्यापण्याचा हुकभ म पोिूुगीज आरमाराला गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयने हदलेला पाहिाच संर्ाजी महाराज पोिूुगीजावंर रागावले. 
 

आंजेहदव हे बेट व्यापण्यासबंंधीचे खलबि गोवा राज्याच्या सल्लागार मंडळाच्या बैठकीि झाले. 
त्या बैठकीि जो हनणूय घेण्याि आला, त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे :— 
 



 

अनुक्रमणिका 

संर्ाजी राजे ह्यानंी आंजेहदव बेटाची िटबंदी करू नये म्हणभन िे बेट व्यापण्याचा हनणूय घेण्याि 
आला. 
 

सोमवार हद.२७ एहप्रल १६८२ रोजी दुपारी पणजी येथील हकल्ल्याि वहदुस्थानचे कॅप्टन जनरल 
आहण व्हाइसरॉय वसज्योर फाव्न्सस्कु द िौरा, सल्लागार मंडळाचे सदस्य, आचूहबशप हप्रमज दों मान्युएल 
द सौझ, उ वसज्योर दौिोर फाव्न्सश्कु देल्गादु द मानुश, इंहिहझिोर मान्युएल फुिादु, आंिोहनयु 
कोिूरेयाल द सापंायु, ज्युआवं द मेलु द सापंायु, दों हमगेल द आल्मदैा, हकस्िोव्हा ंद सौझ कौहिन्यु, वगैरे 
सव ू लोक एकत्र जमले असिा वसज्योर व्व्हसेरेई त्यानंा म्हणाले की, एका खास गोटािभन मला बािमी 
कळली आहे की, संर्ाजी राजे ह्यानंी आंजेहदव बेटाची िटबंदी करण्याचा हवचार केला आहे. हे बेट 
आमच्या राज्याच्या अगदी जवळ असभन ह्या शहरापासभन िे अवघे बारा कोसावंर आहे. संर्ाजी राजे व 
आमचे शत्रभ जे अरब, ह्याचें सभि जमले आहे. अरबानंी संर्ाजी राजे ह्यानंा हसद्दी दाडंा ह्याचे पाहरपत्य 
करण्याच्या कामी मदि करण्याचे आश्वासन हदले असभन, त्याच्या बदली संर्ाजी राजे ह्याचं्याकडे त्यानंी 
त्याचं्या राज्याि व्यापार करण्याची सवलि माहगिली आहे. िसे जर झाले, िर आजेंहदव बेट हे अरबाचं्या 
व्यापारी मागावरील एक बंदर बनेल व त्यामुळे आमच्या प्रजाजनानंा त्याची झळ पोहोचेल. कारण, 
आमच्या शहराला कनाटकािभन पुरवठा होिो. िो ह्याच मागाने की, ज्या मागावर आजेंहदव बेट आहे. अन्न 
पुरवठ्याप्रमाणेच आमच्या राज्याला आहण गोवा शहराच्या िटबंदीला अरबाकंडभन उपद्रव पोहोचण्याचा 
धोका आहे. 
 

आंजेहदव हे बेट वहदुस्थानच्या शोधाचे वळेी पोिूुगीज नावाड्यानंी व्याहपले होिे. पुढे त्या 
बेटापेक्षाअहधक महत्त्वाची ठाणी पोिूुगीजाचं्या हािाि पडल्यामुळे त्यानंी िे बेट सोडभन हदले. िेव्हापासभन िे 
हनजूनच होिे. परंिु ज्या ज्या वळेी समुद्राि िुफान होई त्या त्या वळेी आमची जहाजे त्या बेटाच्या आश्रयाथू 
जाि असि. आिा असे कळिे की, संर्ाजी राजे ह्यानंी त्या बेटाच्या िटबंदीचा नकाशासुद्धा ियार केला 
असभन त्या कामास लवकरच सुरवाि होणार आहे. 
 

आमच्या उत्तरेकडील चौल येथील हकल्ल्यासमोर संर्ाजी राजे ह्याचंी खादेंरी उंदेरी ही जी 
िटबंदीची बेटे आहेि, त्या बेटापंासभन आमच्या जहाजानंा उपद्रव पोचि आला आहे, हे आपणाला माहीि 
आहेच. ह्या दोन्ही िळावरील संर्ाजीची जहाजे आमच्या जहाजावंर हल्ल ेकरिाि. आिा जर संर्ाजी राजे 
ह्यानंी आंजेहदव बेटाची िटबंदी केली, िर आमच्या दहक्षणेकडील सागरी वाहिुकीला असाच उपद्रव 
पोहोचणार आहे. दुसरी गोष्ट ही की, आजेंहदव बेट संर्ाजी राजे ह्यानंी व्याहपले नसल्यास िे हसद्दी 
दाडं्याकडभन व्याहपले जाण्याचा संर्व आहे. संर्ाजी राजे ह्याचं्या राज्यावर हल्ला करण्यासाठी हसद्दीला त्या 
राज्याच्या हकनाऱ्यावर एक िळ हवाच आहे. परंिु संर्ाजी राजे ह्याचं्यापेक्षा हसद्दीचा शजेार हा देखील 
आम्हाला चागंला नाही. त्या दोघापंकैी जरी कुणीही एकाने िे बेट व्याहपले िर आम्हाला त्याच्यापासभन 
धोका हा आहेच. म्हणभन माझा असा हवचार आहे की, िे बेट आम्ही िाब्याि घ्याव,े िेथे िटबंदी उर्ारावी व 
हिच्यावर सहा िोफा माडंाव्या आहण हे काम पावसाळा सुरू होण्यापुवी झाले पाहहजे. कारण पावसाळ्याि 
सामुग्री नेिा येि नाही. वसज्योर व्व्हसेरेइ ह्यानंी आपल्या हवचाराप्रमाणे ही योजना मान्य केली. आंजेहदव 
बेटाची िटबंदी करण्याचा हुकभ म िे लवकरच देणार आहेि. व्व्हसेरेइ ह्याचं्या हनणयूाला सल्लागार 
मंडळाच्या सदस्यानंी मान्यिा हदली व ठरावावर सह्या केल्या आहण मी सेपे्रस्िाहरयु लुईज गोंसाव्ल्व्हश द् 
कोि ह्याने हे सव ू हलहभन काढले. (LIVRO DOS ASSENTOS DOCON CELHO DO ESTADO DE 
1677-1699, F LS102) 



 

अनुक्रमणिका 

 
पोिूुगीजानंी आजेंहदव बेट व्यापल्यावर संर्ाजी महाराज ह्याचें पोिूुगीजाकंडील वकील येसाजी 

गंर्ीरराव व पोिूुगीज व्हाइसरॉय ह्याचंा सेके्रटरी लुईज गोंसाव्ल्वज कोि ह्या दोघामंध्ये ित्संबधंाने 
पत्रव्यवहार झाला. व्हाइसरॉयचा सेके्रटरी लुईज गोंसाव्ल्वज कोि ह्याचे पणजीहभन हद. २७ मे १६८२ 
साली हलहहलेले एक पत्र उपलब्ध आहे. परंिु िे हवशषे महत्त्वाचे नसल्याने िे येथे देण्याि येि नाही. 
 

नारबाराव देसाई ह्या नावाच्या हडचोलीच्या एका देसायाचा पाठलाग करिाना हडचोलीच्या 
सुरे्दाराने पोिूुहगजाचं्या चोडणे ह्या नावाच्या खेड्याि प्रवशे केल्याने पोिूुगीजाचंा संिाप झाला. त्या 
घटनेबद्दल हनषेध व्यकि करण्यासाठी गोव्याि व्हाइसरॉयने संर्ाजी राजे ह्याचें पोिूुगीजाकंडील वकील 
येसाजी गंर्ीरराव ह्यानंा एक पत्र हलहहले :— 
 

“येसाजी गंर्ीर ह्यासं— 
 

हडचोलीचे सुरे्दार हजवाजी नाईक ह्यानंी, देसाई नारबाराव ह्याचंा पाठलाग करण्यासाठी 
आमच्या हद्दीिील चोडणे बेटापयंि आक्रमण करून अनेक लोकानंा ठार आहण जखमी केले. ठार 
झालेल्यापंैकी एक पोिूुगीज आहण दोघे हिश्चन आहेि. मला कळले आहे की, ठार झालेले लोक हनरपराध 
होिे, त्यानंी हजवाजी नाईक ह्याचें काहीच वाईट केले नव्हिे. 
 

सदरहभ सुरे्दाराच्या हािभन घडलेला प्रसंग अत्यिं गहूणीय आहे ह्याि शकंा नाही. परंिु िेवढ्याने 
त्याचे समाधान झालेले नाही. त्याने देसाई नारबाराव ह्याचंी व त्याचं्या कुटंुबािील माणसाचंी आमच्याकडे 
मागणी केली आहे. ही मागणी उमूटपणाची असभन शरणागिाला अर्य देण्याच्या नीिीहवरुद्ध आहे. आहण 
पुनः िी पोिूुगीजाकंडे करण्याि आली आहे. पोिूुगीज लोक शरणागंिानंा आसरा देण्याि फार प्रहसद्ध 
आहेि. उपहरहनर्ददष्ट सुरे्दाराचे कृत्य उमूटपणाचे असभन त्याबद्दल त्याला शासन झाले पाहहजे. सुरे्दाराचे 
आव्हान मी स्वीकारले आहे हे मी आपल्या हनदशनूास आणभ इव्च्छिो”. 
 

गोवा, १३ एहप्रल, १६८२ फाव्न्सस्कु द िौरा 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 4, FLS 10) 
 

संर्ाजी राजे ह्यानंी औरंगजेब बादशहाचा पुत्र अकबर ह्याला आश्रय हदल्याबद्दल, औरंगजेब 
बादशहा त्याचं्यावर क्रोधाहवष्ट झाला व त्याने इ. स. १६८२ साली त्याचं्याशी युद्ध पुकारले. त्याने संर्ाजी 
महाराजाहंवरुद्ध पोिूुगीजाचंी मदि हमळहवण्यासाठी त्याचं्याकडे आपला एक वकील रवाना केला. ह्या 
प्रकरणी कारवारचे इंग्रज हद. ३० जुलै १६८२ रोजी हलहहलेल्या एका पत्राि म्हणिाि :— 
 

“औरंगजेबाचा संर्ाजीवर एवढा कोप झाला आहे की, त्याला ठार वकवा कैद अथवा त्याचा 
परार्व केल्याहशवाय आपण आपला मंदील डोकयावर चढहवणार नाही आहण िलवार हािी धरणार नाही. 
असा त्याने पण केला आहे.” (History of Aurangazeb : J. Sarkar, VL IV, page 298) औरंगजेबाने 
संर्ाजी महाराज ह्याचं्यावर जे सैन्य पाठहवले त्यासंबधंी गोव्याचा व्हाइसरॉय हद. २४ जानेवारी १६८३ 
रोजी पोिूुगालला हलहहलेल्या एका पत्राि म्हणिो :– 



 

अनुक्रमणिका 

 
“गेल्या ऑगस्ट महहन्याि मी मोगलाचं्या सैन्यासबंंधाने हलहहले होिे. हे सैन्य हशवाजीच्या 

मुलुखाि िीन बाजभने हशरले आहे. या सैन्याबरोबर जे सरदार आहेि, िे वजकलेल्या प्रदेशाि िटबंद्या 
उर्ारीि आहेि. कारण, त्यानंी संर्ाजीचे राज्य खालासा करण्याचा पण यापभवी कधी केला नव्हिा. 
 

मराठ्याचें राज्य वजकण्याच्या उदे्दशाने सुरिेहभन हनघालेले मोगलाचें एक प्रचंड आरमार सापं्रि 
मंुबई बेटानजीक येऊन दाखल झाले आहे. ह्या आरमाराि लहान मोठ्या अगणीि नौका आहेि. बहुिेक 
नौका पुरवठा घेऊन आल्या आहेि. मंुबई बेटानजीकचा एक हकल्ला इंग्रजानंी मोगलानंा हवकला अशी 
बािमी आहे. ही बािमी कळल्यावर पुढे जे काय घडणार आहे ित्संबधंाने मी मंुबई बेटाच्या गव्हनूरानंा एक 
पत्र हलहहले होिे परंिु त्या पत्राचे मला अद्याप उत्तर आलेले नाही. 
 

मी त्या पत्रािं अशी िक्रार केली आहे की, इंग्रजानंा हकल्ला मोगलानंा हवकायचा झाल्यास प्रथम 
त्यानंी मला ह्या सौद्यासबंंधाने समज देणे आवश्यक होिे. कारण ही बािमी मला कळल्याहशवाय राहाणार 
नव्हिी. 
 

ज्या मोगल सैन्याचा मी वर उल्लेख केला आहे िे सैन्य आमची परवानगी घेऊन मुलुखािंभन 
कोणिीच हानी न करिा पुढे गेले. त्यानंी आपल्या सामर्थ्याचा उपयोग केला नाही. येथे मोगल सम्राटाचा 
एक वकील आहे. आिा ं पयंि सव ू सुरळीि चालले आहे. परंिु मौरावंर (मुसलमानंावंर) फार हवश्वास 
ठेवणे इष्ट नाही, आहण हवशषेेकरून ह्या मुसलमानावंर. िे जसे दगलबाज आहेि िसेच िे बेशरमही आहेि. 
त्यानंा आपला दजा सारं्ाळिा ं येि नाही म्हणभन महाराज माझी आपणाला हवनंिी आहे, की, आपण 
वहदुस्थानला (गोव्याला) मदि करावी. कारण मुसलमानाहंवषयी गैरसावध राहभन उपयोगाचे नाही. 
मोगलाचंा आमच्यावर कधी हल्ला होईल त्याचा नेम नाही. केवळ मोगलाचं्या हल्ल्याच्याच र्ीिीने नव्हे िर 
राज्याच्या सुरहक्षििेच्या दष्टीनेही मदि हवी आहे. 
 

ह्या राजाचा (औरंगजेबाचा) पुत्र संर्ाजीबरोबर होिाच. आिा ं िो दुसरीकडे हनघभन गेला आहे 
बहुधा िो आिा कनाटकािं असावा. हिथभन त्याने माझ्याकडे आपला एक दभि पाठहवला आहे. त्याने 
माझ्याकडे गोव्यािं आपले जडजवाहीर हवकण्याची परवानगी माहगिली आहे. बापाचे व आपले हविुष्ट का 
आले िीही हकीगि त्याने मला कळहवली आहे. मी त्याला मोघम असे उत्तर पाठहवले असभन त्यािं त्याच्या 
हवषयी थोडी सहानुर्भहि व्यकि केली आहे. त्याला मी इकडे त्याचे जडजवाहीर हवकण्यास परवानगी हदली 
आहे. त्या परवानगीचा उपयोग त्याने अद्याप केलेला नाही. त्याच्या बापाचा वकील सापं्रि इकडे असल्याने 
िो थाबंला असावा..............................”. 
 

गोवा, २४ जानेवारी १६८३. 
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मराठ्याहंवरूद्ध पोिूुगीजाशंी दोस्िी करण्याचा प्रयत्न मीगल बादशाहाने ह्यापभवीं केला होिा. परंिु 
१६६७ साली गोव्याचा व्हाईसरॉय कौंट द सा ं व्व्हसेि ह्याने िो प्रस्िाव फेटाळभन लावला होिा. पोिूुगीज 
व्हाईसरॉयने संर्ाजीशी असलेल्या शािंिेच्या कराराचा र्गं होऊ नये म्हणभन मोगलाशंी मतै्रीचा करार 
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केला नाही. परंिु असे जरी असले िरी, मोगलानंा काही सवलिी देणे पोिूुगीजानंा र्ाग पडले. िे जेव्हा 
संर्ाजी महाराजानंा कळले िेव्हा त्यानंा पोिूुगीजाचंा राग आला व त्यानंी गोव्यावर स्वारी केली. 
 

हदनाकं २४ नवबंर १६८३ रोजी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने युद्ध खचासाठी ३ लक्ष असुरप्याचंी रक्कम 
गोळा करण्यासाठी, खानदानी वग,ू पुरोहहि (पाद्री) वगू आहण प्रजा ह्याचंी एक सर्ा बोलहवली. संर्ाजी 
महाराजाचें सैन्य चौल, सा.ं इश्िेव्हावं (सेंट हप्टपन) बादेश आहण साष्टी ह्या पोिूुगीज मुलुखािं हशरल्याने 
पोिूुहगजाचं्या िोंडचे पाणीच पळाले. 
 

उपहरहनर्ददष्ट हिन्ही वगाच्या लोकाचंी सर्ा गोवा शहरािंील हकल्ल्यािं राज्याच्या दरबारािं र्रली 
होिी. त्या सरे्चा जो वृिािं व्हाइसरॉयच्या हचटणीसाने हलहभन ठेवला आहे त्याचा साराशं पुढील प्रमाणे 
आहे :— 
 

आमचा शत्रभ संर्ाजी राजे ह्याचे सैन्य आमच्या प्रदेशािं घुसल्यामुळे सदरहभ संर्ाजी राजे ह्याच्याशी 
युद्ध करण्याच्या खचासाठी म्हणभन ३ लक्ष असुरप्या उर्ारण्याकहरिा ंव्व्हसेरेइ वसन्योर फ्राव्न्सस्कु िाव्होरा, 
कौंट द आल्व्होर ह्यानंी खानदानी वग ू(Nobres) पुरोहहि वग ू(Clero) व प्रजा (Dovo) ह्याचंी एक सर्ा 
गोव्याच्या हकल्ल्यािं दरबार हॉलमध्ये हदनाकं २४ नंवबंर १६८३ रोजी बोलाहवली. नामदार व्हाइसरॉय 
ह्यानंी सरे्ला माहहिी सादर केली कीं, शत्रभ संर्ाजी ह्याचे सैन्य आमच्या राज्यािं सव ू प्रािंामध्ये घुसले 
आहे. ह्या सैन्यािं मोठे घोडदळ आहण पायदळ असभन उत्तरेस वसई, दमण, चौल आहण खाली गोवा बेट, 
सा ंइश्िेव्हावं, साष्टी, बादेश वगैरे प्रािंािं ह्या सैन्याने हशरून सगळीकडे लुटालुट सुरू केली आहे. आमचा 
प्रदेश उजाड असल्याकारणे त्या सैन्याचा प्रहिकार करण्याि आवश्यक असलेले मोठे मनुष्ट्य बळ 
आमच्यापाशी नाही. मायदेशाहभन यायची कुमकही अद्याप आलेली नाही. जे काहंी मभठर्र पोिूुगीज आहण 
इिर धमाचे लोक हकल्ल,े िटबंद्या आहण वखडी लढहवि आहेि, त्याचं्या खचासाठी आमच्या स्वामीच्या 
राज्याच्या खहजन्यािं सापं्रि पैसा नाही. िो पैसा उर्ारण्यासाठी कोणत्या मागाचा अवलंब करावा त्याचा 
खल करण्यासाठी ही सर्ा बोलहवण्यािं आली 
आहे...............................................................वगैरे.” 
 
 लुईजगों साव्ल्वज द कोिा 
 हचटणीस, 
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संर्ाजी महाराजाचं्या स्वारीमुळे गोव्यािं एवढी आणीबाणीची पहरव्स्थहि हनमाण झाली, कीं, 
व्हाइसरॉयला कैद्यानंा मुकि करून हशपाई म्हणभन सरहद्दीवर पाठहवणे र्ाग पडले. कैद्यानंा मुकि 
करण्याचा हनणूय राज्याच्या सल्लागार मंडळाच्या हदनाकं २६ नवबंर १६८३ रोजी र्रलेल्या बैठकीि 
घेण्यािं आला. 

 
संर्ाजी महाराजाचं्या स्वारीहवषयी गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास हलहहिो— 
 
“महाराज : 
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चालभ  वषाच्या २५ जानेवारीस मी आपणास जे पत्र हलहहले होिे, त्यािं ज्या अनेंक गोष्टी होत्या 

त्यािं मोगल बादशहाचा एक वकील येथे आल्याचे मी आपणाला कळहवले होिे. हा वकील इकडे 
कशासाठी आला होिा, िे मला त्यावळेी माहीि नव्हिे. 

 
म्हणभन िे मी पत्रािं नमभद केले नव्हिे. 

 
ह्या वकीलाने मला हवदीि केले, की, त्याच्या बादशहाने संर्ाजीशी युद्ध करण्याचा हनणयू घेिला 

असभन त्याला अनेक कारणे आहेि. त्याच्या बादशहाची अशी इच्छा होिी की याच्याबरोबर आम्हीही 
संर्ाजीशी युद्ध पुकाराव.े त्या सदर्ाि त्याची मागणी होिी, की, आमच्या आरमाराने त्याचं्या सुरिेहभन 
येणाऱ्या आरमाराच्या मागाि अडथळे आणभ नयेि, आंमच्या प्रदेशािंील नद्यािंभन त्याचं्या जहाजानंा वाहिभक 
करण्याची मुर्ा असावी, व आमच्या राज्यािं त्याचंा नौकाचं्या कप्िानानंा युद्ध सामुग्री आहण पुरवठा खरेदी 
करण्याची आम्ही त्यानंा परवानगी द्यावी. 

 
प्रस्िुि मागण्याचंा सहानुर्भिीने हवचार केला जाईल असे मोघम उत्तर मी हदले. कारण, त्याच्या 

बादशहाने आम्हाला जो खहलिा पाठहवला त्याि आमच्या पावठब्याची अपेक्षा व्यकि केली होिी. त्या 
मागणीची कदर करणे आवश्यक होिे. मी त्यानंा नंिर कळहवले की, संर्ाजीशी आमचे शािंिेचे संबधं 
असल्याकारणे त्याच्याशी आम्हाला युद्ध करिा ंयेि नाही. कारण, िसेच जबरदस्ि कारण घडल्यावाचभन 
दुसऱ्याशंी युद्ध करण्याची पोिूुगीजाचंी नीिी नाही. िथाहप मी मोगलानंा आमच्या राज्याि बेगमी खरेदी 
करण्याची परवानगी हदली, व त्याचं्या आरमाराला आमच्या आरमाराकडभन मंुबईपयंि कोणिाच उपद्रव 
पोहोचणार नाही असे वचन हदले. मोगल जहाजानंा आमच्या नद्यािंभन वाहिभक करू देण्याची परवानगी मी 
सल्लागार मंडळावर सोपहवली त्याचे कारण हे की, ह्या जहाजािंभन जे साहहत्य येणार होिे िे हर्वडंी आहण 
कल्याण परगण्यामंध्ये ठाण माडंभन बसलेल्या मोगल सैन्याला पोहोचण्याची शकयिा होिी. आमच्याकडभन 
हमळालेल्या आश्वासनानंी मोगलाचंा वकील खुष झाला व मला एक नजराणा देऊन िो हनघभन गेला. 
त्याच्या प्रयाणानंिर इकडे बािमी आली, की, मोगल सैन्याने माघार घेिली आहे. संर्ाजीच्या सैन्याने 
त्यानंा मागे हटहवले म्हणभन नव्हे, िर संर्ाजीने त्यानंा जो पैसा चारला त्यामुळे संिुष्ट होऊन. 
 

मोगल हनघभन जािाच त्याचं्यावर रोखलेले हत्यार संर्ाजीने आमच्यावर हफरहवले. त्याच कारण 
त्याने असे हदले की, त्याच्या राज्याि हशरलेल्या मोगल सैन्याला आम्ही प्रहिबंध केला नाही. त्याच्या 
सैन्याने आमच्या डहाणभ, असेरी (?) सायबाण (?) आहण िारापुर ह्या चार ठाण्यावंर हल्ल ेचढहवले. पण िे 
सव ू हल्ल े हनष्ट्फळ झाले. िारापभर हे ठाणे काहपिावं (कॅप्टन) मानुएल िाव्हहरज द गामा ह्या नावाच्या 
आमच्या अहधकाऱ्याने सिि अठवडार्र मोठ्या शौयाने लढहवले. चौलालाही शत्रभने वढेा घािला आहे. 
सहा महहने होि आले हे ठाणे अद्याप आमच्या हािािं आहे. ह्या ठाण्यावर शत्रभने एक जोरदार हल्ला 
चढहवला परंिु त्याि त्याची फार प्राणहानी झाली. िो एक चमत्कारच आहे, अशी माझी र्ावना आहे. 
त्याबद्दल मला हबलकभ ल संदेह वाटि नाही. ईश्वरी कृपेहशवाय असे घडणे शकय नाही कारण आमचे लोक 
मभठर्र असल्याकारणे प्रबल शत्रभचा हल्ला परिवभन लावणे त्यानंा दैवी कृपेहशवाय शकय झाले नसिे. 
आमच्या राज्यावर सवू बाजभंनी हल्ले होि आहेि. परंिु िे सव ूपरिवभन लावण्याि येि आहेि. इिकेच नव्हे 
िर आमच्या सैन्याने शत्रभ प्रदेशाि हशरून त्याची जबरदस्ि हानी केली आहे. शत्रभचा चौलर्ोविी पडलेला 
वढेा हढला व्हावा म्हणभन शत्रभला हुलकावणी देण्यासाठी मी पायदळ, समुद्रावरील लोक व रंगरूट 



 

अनुक्रमणिका 

ह्याचं्यािले पाचश ेलोक जमहवले व ज्याचंा कशासाठीच उपयोग व्हायचा नव्हिा अशा साष्टी महालािील 
दोन हजार कानारीना (एिदे्दशीय लोक) घेऊन मी नदी ओलाडंभन दुर्ाट माग ेफोंड्यावर चालभन गेलो. िेथे 
मी सिि नऊ हदवस लढलो. परंिु िुफान पावसामुळे ठरलेल्या मुदिीि फोंडा काबीज करण्याचे उद्दीष्ट 
साध्य करिा आले नाही. त्याचा फायदा संर्ाजीला हमळाला. िो जािीने सैन्य घेऊन फोंडा येथील 
आपल्या हशबंदीच्या मदिीला आला. त्याच्यापाशी चागंले घोडदळ असल्यामुळे त्याला पहरव्स्थिीवर माि 
करणे शकय झाले. आमची पहरव्स्थिी मात्र शोचनीय झाली. कारण आम्हालंा कुमक हमळण्याची आशा 
नव्हिी. म्हणभन यव्त्कंचीिही गोंधळ माजभ न देिा शत्रभशी लढि लढि मी हशस्िीि माघार घेिली. दोन रात्री 
मी वाटेि काढल्या. एका कोसचे अंिर िोडण्यास मला दोन हदवस लागले. परंिु सगळा िोफखाना आहण 
नेलेले सव ूसामान सुरहक्षि परि आणण्याि मी यशस्वी झालो. 
 

मी गोव्याला येऊन पोहोचल्यावर अवघ्याच हदवसािं शत्रभने सा ं इश्िेव्हावं (सेंट व्स्टफन) ह्या 
बेटावर हल्ला चढहवला. िी बािमी कळिाच माझ्या हािाशी जे मभठर्र लोक होिे त्यानंा घेऊन दुसऱ्या 
हदवशी मी शत्रभवर चाल करून गेलो. आम्ही ज्या हनश्चयाने शत्रभवर हल्ला चढहवला िो हनश्चय पाहभन शत्रभ 
भ्याला व त्याने पळ काढण्यास सुरुवाि केली. परंिु आमच्या सैहनकाचं्या हािभन जे विून घडले िे अहिशय 
लाजीरवाणे होिे. शत्रभचे एक लहानसे घोडदळ िेथे होिे. िे घोडेस्वार पाहभन आमच्या सैहनकानंा िे 
आपणावर चालभन येि असाविे असे वाटले व त्यानंी शत्रभला पाठ दाखवभन पळ काढण्यास सुरुवाि केली. 
शत्रभची आमच्या सैन्याने एवढी दहशि घेिली की, त्या र्रािं त्यानंी एकदम नदीि उड्या टाकल्या. काही 
सैहनक नदीि बुडभन मेले. शवेटी ५० माणसासंह मी माघारा परिलो. शत्रभने आमचा पाठलाग केला पण 
नंिर त्याने िो नाद सोडभन हदला. त्याच रात्री मी नदी ओलाडंली व आमच्या उत्तरेकडील आरमारािील 
काही नौकानंा सा ंइश्िेव्हावं बेटाकडे जाण्याचा हुकभ म केला. त्या युद्ध नौकाचं्या र्ीिीने म्हणा अथवा अन्य 
कोणत्याही जबरदस्ि कारणामुळे म्हणा शत्रभने हकल्ला खाली करून पैलिीर गाठले. त्याला माघार 
घेण्याची एवढी घाई झाली की, त्याने केवळ आपला िोफखानाच नव्हे िर पुष्ट्कळ सामान मागे 
टाकले.............. त्याने वापरलेली हत्यारे नदीि सापडिाि. दोन हदवसानंी संर्ाजीने राजपुत्र अकबर 
आपल्या बरोबर असल्याचा बहाणा करून िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आमच्याकडे एक दभि 
पाठहवला, परंिु त्या दभिाने आहधकारपत्र आणले नव्हिे म्हणभन आम्ही त्याला आहधकृि दभि म्हणभन 
मानण्यास नकार हदला. 
 

मोगल बादशहा संर्ाजीवर गेल्या वषाप्रमाणे यंदाही स्वारी करणार असल्याची वदंिा आहे. त्याने 
जर हचकाटीने स्वारी केली िर त्याला संर्ाजीचा नाश करणे अशकय होणार नाही. परंिु मोगल बादशहा 
हा स्वर्ावाने चंचल असल्याकारणे त्याच्यावर हवश्वास ठेवावा असे वाटि नाही. संर्ाजीशी आम्हासं पुनः 
िह करिा येईंल. परंिु मोंगलाशंी त्याचे जे युद्ध होणार आहे, त्या युद्धािभन मोकळा झाल्यावर त्याने जर 
वचनर्गं करून आमच्यावर स्वारी केली, िर पुढे काय करायचे? म्हणभन महाराज माझी आपणाला हवनंिी 
आहे की, आपण ह्या राज्याच्या रक्षणाच्या प्रश्नाकडे गंर्ीरपणे बघाव.े आम्हालंा सैन्य, शिे, दारूगोळा 
आहण कसलेले सेनापिी िर पाहहजेच आहेि, पण त्याचबरोबर पैशाचीही मदि हवी आहे. कारण, ह्या 
राज्याचा जो महसभल हमळिो िो खचालाच पुरि नाही. मग युद्धाचा खच ू कसा 
र्ागवायचा?..................” 
 

गोवा, १६ हडसेंबर १६८३. 
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(LIVRO DAS MONCOĒS, No. 48, FLS 180) 
 

सेंट झेहवयरने चमत्कार करून संर्ाजी महाराजाचंी स्वारी परिवभन लावली असे सागंण्याि येिे. 
ित्संबधंी व्हाईसरॉय म्हणिो : 
 
................................. उत्तरेकडील आरमारािील काही युद्धनौका मी बेटाकडे (सेंट व्स्टफन) 
पाठवभन हदल्या. ह्या नौका हनघण्याच्या बेिाि होत्या. त्याचं्या र्ीिीमुळे म्हणा वकवा अन्य कोणत्याही प्रबल 
कारणामुळे म्हणा शत्रभने हकल्ला खाली करून एवढ्या घाईि माघार घेिली की, त्याला आपला िोफखाना, 
शिे आहण युद्धकैदीदेखील मागे टाकाव ेलागले. व्हाइसरॉयच्या पत्रािील चमत्काराचा हा एवढाच उल्लेख 
आहे. 
 

जेसुईट इहिहासकारानंा ह्या संबधंीची अहधक माहहिी असायला हवी होिी, पण िे चमत्काराचा 
इन्कार करिाि. 
 

फ्राव्न्सस्कु द सौझ हा जेसुईंट इहिहासकार म्हणिो की, औरंगजेबाच्या सैन्याच्या दडपणामुळे 
संर्ाजीने सा.ं इश्िेव्हावं ह्या बेटाचा वढेा उठहवण्यापभवी व्हाइसरॉयने आपला राजदंड सेंट झेहवयरच्या 
हवाली केला होिा. ह्याच्या उलट हपपर द ओलेया ं(Pier D’orlens) हा फ्रें च जेसुईट इहिहासकार म्हणिो 
की, शत्रभने माघार घेिली म्हणभन केवळ कृिज्ञिा व्यकि करण्याकरिा व्हाइसरॉयने आपला राजदंड सेंट 
झेहवयरला अपूण केला. 
 

फ्राव्न्सस्कु द सौझ हा पाद्री (Oriente Conqvista do) ह्या गं्रथाि म्हणिो : 
 

“एका बलाढ्य शत्रभने चोहोबाजभंनी हल्ला केल्याचे पाहभन लोक गर्गूळीि होऊन गेले. त्यािच 
उपासमारीने पीडलेल्या सैहनकाचंाही धीर खचला होिा. आिा सगळीकडे हवनाशाहशवाय दुसरे काहीच 
हदसि नव्हिे. म्हणभन अखेरचा उपाय म्हणभन सेंट झेहवयरला शरण जाण्याचे ठरले. लोक झेहवयरच्या 
चचूमध्ये गोळा झाले व त्यानंी त्याची करुणा र्ाकली व नंिर सगळेजण मशाली पेटवभन िळघराि गेले व 
त्यानंी त्याचा चबुिरा उघडला. व्हाइसरॉयने आपला राजदंड आहण इिर राजहचन्हे त्याच्या पायापाशी 
ठेवली. त्या राजहचन्हाबंरोबर व्हाइसरॉयच्या सहीचा एक कागद होिा. त्या कागदाि त्याने पोिूुगलाच्या 
राजाच्या विीने गोव्याचे राज्य सेंट झेहवयरला अपूण केले होिे, व त्याने चमत्कार करून शत्रभला माघारा 
परिवभन लावाव ेअशी याचना केली होिी. व्हाइसरॉय मग सेंट झेहवयरच्या डोकयाजवळ गेला व डोळ्याि 
अश्रभ आणभन त्याने त्याची करुणा र्ाकली. 
 

इकडे संर्ाजीने गोवा शहरास वढेा घािला असिा हिकडे औरंगजेबाचा थोरला पुत्र मोठ्या 
सैन्यासह मराठ्यावंर चालभन आला. संर्ाजीला िी वािा कळिाच िो गोवा शहराचा वढेा उठवभन मोगल 
सैन्याच्या पाहरपत्यास हनघाला. अशी घटना त्या राज्याच्या इहिहासाि ित्पभवी कधी घडली नव्हिी. 
संर्ाजीच्या सैन्यापासभन गोवा शहराचे रक्षण करण्यासाठी सेंट झेहवयरने िो चमत्कार केला.” 
 

आिा हपपर जोसेफ द ओलेया ंहा फ्रें च जेसुईट इंग्रजीि र्ाषािंरीि झालेल्या त्याच्या (History of 
Sevaji and of his successor recent conquerors of India) ह्या गं्रथाि म्हणिो : 
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“इ.स. १६८३ सालअखेर म्हणजे नािाळच्या सुमारास गोवा शहर संर्ाजीच्या धोकयापासभन मुकि 

झाले. व्हाइसरॉयची अशी र्ावना झाली की, प्रस्िुि संकट टळले िे आपला पराक्रम, धैय ूआहण हनश्चय 
ह्यामुंळे नसभन दैवी कृपेमुळे, हवशषेेकरून सेंट झेहवयरने त्या शहराचे रक्षण केल्याबद्दल व्हाइसरॉयची 
त्याच्यावर र्व्किी बसण्याचे कारण की, िो लढाईि प्राणाहंिक जखमी झाला असिा िी जखम सेंट 
झेहवयरच्या चबुिऱ्यासमोर बरी झाली होिी. गोवा शहरावरील संकट टळलेले पाहभन केवळ कृिज्ञिा 
म्हणभन व्हाइसरॉयने आपली सव ूराजहचन्हे सेंट झेहवयरला अपूण केली, व यापुढे आपण झेहवयरच्या विीने 
राज्य करणार असे जाहीर केले.” 
 

आिा ह्या दोन्ही हकीकिींपकैी खरी हकीकि कुणाची मानायची? 
 

पाद्री ओलेया ंह्याचंा वृत्तािं पॅहरस शहराि इ. स.१६८८ साली प्रहसद्ध झाला. िर पाद्री फ्राव्न्सस्कु 
द सौझ ह्याचंा गं्रथ त्याचं्या कोंपाहनया द झेजभश (Companhia de jesus) ह्या संघाने इ. स. १६९७ साली 
छापला. 
 

व्हाइसरॉय जबर जखमी झाल्याने त्याने गर्गूळीि होऊन गोव्यावरील संकट टळाव े म्हणभन 
आपली राजहचन्हे आहण दंड सेंट झेहवयरच्या पायापाशी ठेवला असेल का? कदाहचि वरील दोन्ही 
वृत्तािंािंील िफावि हीच असण्याची शकयिा आहे. 
 

िे काहीही असो, परंिु एक मात्र खरे की, सेंट झेहवयर हा गोव्याचा आश्रयदािा संि म्हणभन 
संर्ाजी महाराजाचं्या स्वारीपभवी पुष्ट्कळ वषांपासभन प्रहसद्ध होिा. 
 

गोवा शहरावर मराठे पुनः हल्ला करिील ह्या र्ीिीने पोिूुगीजानंी आपली राजधानी मामागोव्याला 
हलहवण्याचा हनणूय घेिला. हा हनणयू गोवा राज्याच्या सल्लागार मंडळाच्या हद. १० जानेवारी १६८४ रोजी 
र्रलेल्या बैठकीि घेण्याि आला. 
 

(LIVRO DOS ASSENTOS DO CONCELHO DO ESTADO DE 1677 A 1699) 
 

राजधानी बदलण्याचा ठराव व्हाइसरॉय ह्याचंा होिा. त्याला सवू सदस्यानंी मान्यिा हदली. 
 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयने हद.२५ जानेवारी १६८४ रोजी पोिूुगालला आपल्या राजास जे पत्र हलहहले 
त्यािभन संर्ाजी महाराजाचं्या स्वारीचा वृत्तािं त्याला कळहवला : 
 

“महाराज, 
 

संर्ाजीने साष्टी आहण बादेशमध्ये आक्रमण केल्याचे मी आपणासं मागे कळहवलेच आहे. िेथे 
बावीस हदवस राहभन त्याने हिवी येथील दोन आहण शापोरा येथील एक असे िीन हकल्ल ेकाबीज केले. दोन 
हकल्ल्यापंकैी, सा ं हमगेल हा हकल्ला अल्प प्रहिकाराने आहण दुसरा सा ं हक्रस्िोव्हावं हा जरा जास्ि 
प्रहिकाराने शत्रभच्या हािाि पडला, परंिु काही झाले िरी मोठा प्रहिकार न होिा हे दोन्ही हकल्ल े शत्रभने 



 

अनुक्रमणिका 

घेिले ही शरमेची गोष्ट आहे. युरोपाि आिालाइया (Atalaia) म्हणजे टेहळणीचे हकल्ल े असे ज्यानंा 
म्हणिाि त्या नमुन्याचे हे हकल्ल ेआहेि. ह्या हकल्ल्याकंडभन शत्रभला जरी मोठा प्रहिकार झाला नसला िरी 
त्याचें महत्त्व त्यामुळे कमी होि नाही. हे दोन्हीही हकल्ल ेउत्कृष्ट होिे व िे लढहविा आले असिे. साष्टीिील 
काही गावािंभन शत्रभला चागंलाच प्रहिकार झाला. परंिु शत्रभ सैन्य गटागटानंी अथवा िुकड्यािुकड्यानंी 
आल्यामुळे त्याचंा संघहटिपणे प्रहिकार करिा आला नाही. शवेटी ही खेडी व्याहपल्यावर शत्रभ रासईच्या 
हकल्ल्यावर चालभन आला. त्या हकल्ल्याच्या आजभबाजभचा प्रदेश त्याने प्रथम व्याहपला व मग त्याला वढेा 
घािला. हकल्ला सहा हदवसपयंि लढहवण्याि आला. सहा हदवसानंी वढेा उठहवण्याि आला. बादेशमध्ये 
शत्रभचे सैन्य थोडे असल्यामुळे मी िो हकल्ला व्यापण्याचा हुकभ म सोडला. पहरव्स्थिी अशी असिा व िहाच्या 
वाटाघाटी चालभ  असिा (त्या अजभन चालभ  आहेि) औरंगजेब बादशहाचा लाडका पुत्र शहा आलम हा 
मोठ्या सैन्यासह घाट उिरून कोकणाि हशरला. हडचोलीला आल्यावर राजपतु्र शहा आलम ह्याने 
माझ्याकडे वकील आहण पते्र पाठवभन मला कळहवले की, त्याच्या बापाने त्याला मोठे सैन्य देऊन आमच्या 
मदिीला म्हणभन पाठहलले आहे त्याचे आणखीही सैन्य संर्ाजीवर वगेवगेळ्या मागांनी चालभन येि 
असल्याचे मला त्याच्या पत्रावरून कळले. एकभ ण संर्ाजीला नेस्िानाबभद करण्याच्या हेिभनेच िो आला 
होिा. ह्या कामी आमची आपणालंा मदि व्हावी अशी त्याने अपेक्षा व्यकि केली होिी. 
 

मोगलाचं्या आरमाराने सुरिेहभन जो मोठा पुरवठा आणला होिा, िो आपल्या सैन्याला पोचणे 
शकय व्हाव े म्हणभन आपल्या गलबिानंा आमच्या बंदरािंभन आहण नद्यािंभन वाहिभक करण्याची आम्ही 
परवानगी द्यावी अशी त्याने मागणी केली होिी. त्या मागणीची उपयुकििा पाहभन व राजपुत्राकडभन 
आम्हालंा मदि घेणे शकय आहे की नाही, त्याचा साधक बाधक हवचार करून मी त्याला शापभरच्या बाजभने 
त्याच्या सैन्याला जहाजािंभन पुरवठा करण्याची परवानगी हदली. हा हनणयू घेिल्यामुळे मी शापभरच्या 
हकल्ल्याि िोफखाना पाठहवला नव्हिा. हेिभ हा की, राजपुत्राच्या मागाि अडथळा आणण्याचा आमचा 
कोणिाच हवचार नाही हे त्याच्या हनदशनूास याव.े मी परवानगी हदलेली पाहभन राजपतु्र खभष झाला व त्याने 
आमचे आर्ार मानले. त्याच्याकडे मी आमचा वकील पाठहवण्याचे ठरहवले आहे. कारण त्याच्याशी संबंध 
ठेवभन काही गोष्टी साधल्या िर िे आम्हालंा हव ेआहे. 
 

चौलहभन आलेल्या पत्रािभन कळिे की, शत्रभने वढेा उठहवला आहे. उत्तरेकडेही शत्रभने बराच मुलभख 
वजकला होिा व मनोद आहण सैबाण (?) व कंबा येथील प्रागाणा ही ठाणी त्याने नष्ट केली होिी. हिथभन 
त्याने आिा माघार घेिली आहे. परंिभ ह्या बािम्यानंा मी दुजोरा देऊ शकि नाही. कारण उत्तरेकडील 
प्रदेशाच्या कॅप्टन जनरलचा अहधकृि अहवाल अद्याप आलेला नाही. 
 

आमच्या राज्याची व्स्थिी ही अशी आहे. मोगलानंी जर आमच्यावर हल्ला करण्याचे ठरहवले िर 
आमची व्स्थिी ह्यापेक्षाही वाईट होईल. आहण हे सैन्य जरी हनघभन गेले, िरी संर्ाजीच्या स्वारीचा धोका 
पुनः आहे िो आहेच. मग त्याचं्याशी आमचा िह होवो अथवा न होवो. त्याचे सैन्य जर चालभन आले (आहण 
िे आल्याहशवाय राहाणार नाही) िर त्याचा प्रहिकार करणे आम्हालंा कठीण जाईल. 
 

पहहली गोष्ट म्हणजे आमच्या आरमाराि माणसे नाहीि, ठाण्याच्या रक्षणाची जबाबदारी 
टाकण्यासारखे हवश्वासभ अहधकारी नाहीि, हकल्ल े हनरुपयोगी झाले आहेि, स्थापत्य हवशारद, यंत्रिज्ञ, 
िोफखान्यावरील अहधकारी, दारूगोळा ह्या सव ू गोष्टींची र्यंकर कमिरिा आहे. िीच गोष्ट द्रव्य 
टंचाईचीही आहे. खहजना हरकामा पडला आहे. िरी महाराज आपणालंा प्राथूना आहे की, वहदुस्थानािील 
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ह्या राज्याकडे लक्ष देण्याची कृपा करावी. आपणाकंडभन मदि आली नसल्यास हे राज्य आमच्या हािािभन 
हनसटण्याची र्ीिी आहे. 
 

माझ्या बलशाली आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य आहण सुख देऊन त्याचे रक्षण करो”. 
 

फोटू साहंियागु, हद. २५ जानेवारी १६८४. 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS No. 48, FLS 183) 
 

हलस्बन येथील राष्ट्रीय गं्रथालयाि (Biblioteca Nacional) संर्ाजी महाराजाचं्या गोव्यावरील 
स्वारीसबंंधी व्हाइसरॉयने पोिंुगालला सादर केलेल्या अहवालाचे हस्िहलहखि आहे. िो अहवाल 
थोडकयाि पुढीलप्रमाणे आहे :— 
 

हद. २ जानेवारी १६८३ िे ५ जानेवारी १६८४ ह्या दरम्यानच्या कालाि वहदुस्थानच्या (गोव्याि) 
राज्याि जे काय घडले त्याचा अस्सल वृत्तािं— 
 

हद. १५ जानेवारी १६८३ रोजी गोव्याबाहेर उत्तरेकडील आरमार येऊन दाखल झाले. त्या 
आरमारचे कप्िान काहपिावं र्ोर मानुपल द सौझ परैरा ह्यानंी बािमी आणली की, मोगलाचें आरमार मंुबई 
आहण वसई बंदराि येऊन दाखल झाले आहे. हे मोगल आरमार आमच्या वसईच्या पाण्याि हशरले असभन 
दुसऱ्या बाजभने मोगल सैन्याने संर्ाजीचे कल्याण हे शहर हवशषे प्रहिकार न होिा घेिले आहे. 
 

हद.५ फेबु्रवारीस मोगलाचें हशष्टमंडळ आले. त्या हशष्टमंडळािील वहकलाने अशी मागणी आणली 
होिी की, मोगल सैन्याला संर्ाजीवर हल्ला करण्यासाठी आमच्या मुलुखािभन वाट देण्याि यावी. िसेच 
आमच्या राज्याने मोगल सम्राटाशी दोस्िी करावी. 
 

हद.१५ फेबु्रवारीस संर्ाजी एक हजार घोडेस्वार आहण दोन हजार पायदळ घेऊन िारापभर ह्या 
नावाच्या आमच्या ठाण्यावर चालभन आला. िे ठाणे खुले होिे, त्यामुळे संर्ाजीला िे जाळभन टाकिा आले. 
त्या ठाण्याबरोबरच त्याने दमण आहण वसई नजीकची आणखी काही गाव ेजाळली. िारापभरच्या ठाण्याचा 
सेनापिी मानुपल िाव्हाहरज ह्याने हकल्ल्याि माघार घेिली. पण त्याने हिथभन शत्रभवर हल्ले चढवभन त्याची 
पुष्ट्कळ हानी केली. 
 

मे महहन्याच्या सुरुवािीला चौल शहराचा सेनापिी काहपिावं दों फ्राव्न्सस्कु द कोश्ि ह्याने 
बालेहकल्ल्यावरील िोफखान्याला संर्ाजीच्या चौल ह्या नावाच्या खेड्यावर िोफा डागण्याचा हुकभ म केला. 
िोफाचं्या सरबत्तीमुळे त्या खेड्याचा काही र्ाग उद्धध्वस्ि झाला. त्या खेड्याि संघाच्या एका पाद्रील कैद 
करण्याि आले होिे, म्हणभन हा िोफाचंा र्डीमार करण्याि आला. 
 

हद. १२ मेला दों हमगेल द आल्मदै ह्याने हुकभ म काढला की, साष्टी प्रािंाि शिे हािाि 
धरण्यासारखे धडधाकट कानारी (एिदे्दशीय) पुरुष असिील त्यानंी मडगाव आहण रासई ह्या दरम्यानच्या 
एका मदैानाि गोळा व्हाव.े त्याने त्यानंा सकि िाकीद हदली की, जो कुणी ह्या हुकुमाचा र्गं करील िो 
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देहान्ि हशके्षस पात्र होईल. त्या हुकुमाप्रमाणे उपहरहनर्ददष्ट मदैानाि लोक गोळा झाले. िे त्या हठकाणी 
सिि आठवडार्र रखरखीि उन्हाि होिे. एके रात्री एक वहदभ त्याची बायको अत्यवस्थ होिी म्हणभन. 
आपल्या कॅप्टनची परवानगी घेऊन हिला रे्टावयास घरी गेला. त्याच रात्री िो छावणीि परिला त्याच्या 
गैरहजेरीि िी बािमी दों हमगेल द आल्मदै ह्याला कळली असिा त्याने त्या वहदभला कैद करून फासावर 
लटकहवण्याचा हुकभ म हदला. िी वािा छावणीिील इिर लोकानंा कळिाच त्यानंी पाद्री िेवोिोहनयु ह्याला 
हवनंिी केली की, त्याने सेनापिीपाशी त्या दुदैंवी मनुष्ट्याहवषयी रदबदली करावी. परंिु सदरहभ पाद्रीने त्या 
वहदभचा प्राण वाचहवण्याची खटपट िर केली नाहीच, उलट सेनापिीलाच त्याला फाशी देण्याचा त्याने 
सल्ला हदला. िो सेनापिीच्या रे्टीहभन परिल्यावर देशी लोकानंा धमकी देि म्हणाला की, िुम्ही संघाचे 
(Companhia de Jesus) जे वाईट केले आहे त्याचे फळ िुम्हालंा र्ोगणे र्ाग आहे. िे ऐकिाच लोक 
रागाने बेफाम झाले व त्यानंी सेनापिीहवरुद्ध हल्ला करण्याची ियारी केली. लोकाचंा िो हनधार पाहभन 
सेनापिी गडबडला व त्यानंा शािं करण्यासाठी त्याने पकडलेल्या वहदभस सोडभन हदले. व्हाइसरॉय 
फ्राव्न्सस्कु द िाव्होरा ह्याचं्या पहहल्या वषाच्या कारहकदीि पटकीची र्यंकर साथ आली व दुसऱ्या वषी 
मोठे अवषणू पडले. 
 

हद. २ ऑगस्टला संर्ाजीच्या सैन्याने चौलच्या हकल्ल्याला वढेा घािला. त्या सैन्याि दोन हजार 
घोडेस्वार आहण सहा हजार पायदळ होिे. ह्या सैन्यापासभन शहाराला गंर्ीर स्वरूपाचा धोका हनमाण 
झाला. शहर पडण्याची पहरव्स्थिी हनमाण झाली. शत्रभ सैन्याने िटास हशड्या लावभन वर चढण्याचा प्रयत्न 
केला. पण िो प्रयत्न हाणभन पाडण्याि आला. शत्रभने िटापासभन माघार घेिाच हकल्ल्यािभन त्याचं्यावर 
िोफा डागण्याचा हुकभ म झाला. परंिु िोफा डागिाक्षणी त्याचं्या गाड्याचंी चाके मोडभन त्या खाली 
जहमनीवर पडल्या गोळ्यानंीही नेम साधला नाही. दारू कोळशाची होिी. काही िोफा िर पंधरा वषांमागे 
मभन द मेलुव्हे कॅप्टन होिे िेव्हा र्रलेल्या होत्या. उत्तरेकडील सवू ठाण्याि दारूगोळ्याची व्यवस्था 
पाद्रींच्या हािाि असिे. त्याचं्या परवानगीहशवाय केवळ गोलंदाजानंाच नव्हे, िर खुद्द गव्हनूरलाही िोफ 
डागिा येि नाही. दारू अशी जपभन वापरण्याचे कारणे की, दारू हजिकी हशल्लक राहिे हििका िी हवकि 
घेण्याचा पैसा पाद्रींच्या हखशाि जािो. 
 

िोफाचं्या गाड्या नादुरुस्ि झाल्याची बािमी गव्हनूरने शहराच्या दारूगोळ्याचे कारर्ारी आहण 
पाद्रीच्या पाठशाळेचे रेइिोर (प्राचाय)ू पाद्री हमगेल गोहमश् ह्यानंा कळहवली. त्यानंी उत्तर केले की, 
िोफाचं्या गाड्या हशल्लक नाहीि, आहण नवीन गाड्या बनहवण्यासाठी लागणारे लाकभ ड हािाशी नाही. िीच 
कथा दारू आहण गोळे ह्याचंीही होिी. शवेटी दारूगोळा हवकि आणण्यासाठी शहरािील दहरद्री 
नागहरकाकंडभन िीन हजार कु्रझादुश ् (Cruzados) गोळा करून िे वसई येथे पाठवभन देण्याि आले. 
त्याचबरोबर उत्तरेकडील प्रदेशाचा सेनापिी दों मानुएल द लोबो ह्याच्याकडेही मदिीची याचना करण्याि 
आली. त्याने िाबडिोब िोफाचं्या गाड्या, दारूगोळा आहण शरं्र माणसे पाठवभन हदली. 
 

चौल येथील संघाच्या पाद्रीपाशी पाच हजार कु्रझादुश ् आहेि, त्या रकमेचा उपयोग दारूगोळा 
खरेदी करण्यासाठी करिा येईल. वसई येथे चौदा हजार आहण दमण येथे दहा हजार कु्रझादुझ आहेि. 
लढाई असल्यास हे सव ूपैसे खच ूकरण्याि येिाि. काहीच हशल्लक उरि नाही. परंिु सव ूसामान्यिाः ह्या 
र्ागाि युदे्ध िहचिच होिाि. 
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हद. २७ ऑगस्टला व्हाइसरॉयनी सव ूधमाच्या लोकानंा कळहवले की, संर्ाजी एक मोठी फौज 
घेऊन गोवा शहरावर चाल करून येि आहे, िरी त्यानंी शहराच्या रक्षणासाठी आहण रक्षण करणारानंा 
मदि करण्यासाठी जय्यि ियार रहाव.े 
 

हद. ७ सप्टेंबरला व्हाइसरॉयनी हुकभ म काढला की, सव ू नागहरकानंी–हवशषेेकरून साष्टी आहण 
बादेश मधील लोकानंी–साि आहण आठ िारखेच्या रात्री संर्ाजीच्या प्रदेशाि हशरून खेड्याचंी लुटालभट 
आहण जाळपोळ करावी. 
 

हद. २७ ऑकटोबरला कौंट व्हाइसरॉय हे शहरािील सुमारे ४० घोडेस्वार घेऊन सा ं लौरेंसुला 
रवाना झाले व हिथुन त्यानंी फोंड्यास प्रयाण केले. हद. २८ ऑकटोबरला त्यानंी आपल्या सैन्याची पहाणी 
केली. िे सैन्य पुढीलप्रमाणे होिे. ६०० पगारी हशपाई, त्यािील पुष्ट्कळशी पोरेच होिी. जवळ जवळ ३०० 
नौसैहनक, आहण ३०० इिर सैहनक, त्यािील काही घोडेस्वार िर इिर पायदळ होिे. हे सव ूसैन्य एकभ ण 
१२० होिे. त्यानंा साष्टीिील २,००० कानारी (देशी) सैन्य येऊन हमळाले. त्यािील १,५०० बंदुकधारी िर 
५०० इिर होिे. साष्टीच्या सैन्याला पगार हदला नाही. पगारच नव्हे, िर बंदुका आहण दारूगोळादेखील 
त्यानंा स्विःच्या पैशािभन हवकि घ्यावा लागला. ह्या सैन्याने फोंड्याच्या हकल्ल्यास वढेा घािला. सिि 
पाच हदवसपयंि अहवरि र्डीमार करून हकल्ला पडला नाही. िे पाहभन व्हाइसरॉय वचिािभर झाले. 
 

हद. ९ नवबंरला शत्रभला ९०० घोडेस्वारंाचंी कुमक आली. हशवाय शत्रभचे पायदळही पुष्ट्कळ होिे. 
त्याच हदवशी व्हाइसरॉयनी आपल्या हािाखालच्या आहधकाऱ्याशंी हवचारहवहनमय करून वढेा उठहवण्याचा 
हनणयू घेिला. हद. १० नवबंरला आमच्या सैन्याने माघार घेण्यास सुरुवाि केली. कौट व्हाइसरॉय चार 
हदवस पाद्रीच्या हनवासस्थानी होिे. िेथे त्यानंी कुणाचीच रे्ट घेिली नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, पाद्रीना 
प्रथम कळहवल्याहशवाय िे कुणालाच व्हाइसरॉयची रे्ट घेऊ देि नसि. व्हाइसरॉय त्याचं्या नुसिे मुठीि 
आहेि असे म्हटल्यास अहिशयोव्कि होणार नाही. त्यामुळे िे कुणाचाही छळ करिाि आहण कुणालाही वर 
काढिाि. हे पाद्री हािाला लागेल िी वस्िु लंपास करिाि, व धान्य आहण इिर वस्िभंचा राजरोस व्यापार 
करिाि. हद. २४ नवबंरला रात्री १० वाजिा संर्ाजीचे ४० काळे सैहनक सा ंइश्िेव्हावं बेटावर ओहोटीच्या 
वळेी जहमनीवरून उिरले. त्या बाजभला टेहळणी हबलकभ ल नव्हिी. त्यामुळे त्यानंा टेकडीवर चढभन 
वखडीच्या रक्षणासाठी उर्ारलेल्या िटबंदीि उिरणे शकय झाले. त्यानंी म्हािाऱ्या कॅप्टनला आहण काही 
सैहनकानंा कंठस्नान घािले. हकल्लेदारही त्या झटापटीि ठार झाला. 
 

हद. २५ नवबंर १६८३ रोजी सकाळी साि िे आठ ह्या दरम्यान व्हाइसरॉय ४०० सैहनकासंह सा ं
कश्िेव्हावं बेटावर उिरले. त्यानंी हकल्ल्यावर हल्ला करण्यासाठी सैहनकानंा जय्यि ियार राहाण्याचा 
हुकभ म हदला. सैहनक घेऊन हकल्ल्याच्या रोखाने हनघाले. ज्या टेकडीवर हकल्ला आहे त्या टेकडीवर 
व्हाइसरॉय चढले िेव्हा त्याचं्याबरोबर २३० लोक होिे. टेकडीवर शत्रभचे ९०० बंदुकधारी हशपाई होिे. 
व्हाइसरॉयनी त्याचं्यावर इिकया त्वषेाने हल्ला केला की, त्या हल्ल्यासमोर हनर्ाव न लागल्याने शत्रभने पळ 
काढण्यास सुरूवाि केली. पण त्याचवळेी त्यानंा ३०० घोडेस्वाराचंी कुमक आली. िे पाहािाच त्यानंा चेव 
आला व त्यानंी आमच्या सैन्यावर प्रहिहल्ला चढहवला. िो प्रहिहल्ला र्यंकर िीव्र असाच होिा. शत्रभचा जोर 
झालेला पाहभन व्हाइसरॉयनी असा हवचार केला की, आिा लढाई चालभ  ठेवणे शहाणपणाचे नाही. म्हणभन 
त्यानंी आपल्या िुकडीला माघार घेण्याचा हुकभ म केला. िो हुकभ म कानी पडिाच आमच्या सैन्याने खाली 
सैरावैरा पळ काढण्यास सुरुवाि केली. आपल्या सैन्याने शत्रभला पाठ दाखवभन अशा रीिीने पळ काढलेला 
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पाहभन व्हाइसरॉयही सेनापिी............... ह्याचं्यासह माघारा परिले. त्याच दुपारी िे 
सेनापिी................. ह्याचं्यासह सराकारी नौकेि बसले. 
 

दुसऱ्या हदवशी शत्रभने सा ं इश्िेव्हावं येथील चच ू जाळभन टाकले. हद. ११ हडसेंबरला शत्रभचे १६ 
हजार घोडदळ आहण ३ हजार पायदळ साष्टीि हशरले. त्यानंी सगळीकडे लुटालुटीचे सत्र सुरू केले. 
अन्नधान्य, गुरेढोरे, थोडकयाि हािास लागेल िे त्यानंी लुटले. 
 

हद. २५ हडसेंबरला मडगावच्या इगजीचे (चच)ू रक्षण करणारे लोक शत्रभला शरण गेले............ 
असोळणे हे गाव संघाच्या पाद्रीचे आहे. त्या गावचे वार्दषक उत्पन्न १८ हजार कु्रझादुश् आहे. साष्टीिील सव ू
इगजीि अन्नसामुग्री आहण दारूगोळा र्रपभर होिा. शत्रभने त्या प्रदेशाि हशरकाव केला िर त्या इगजी 
लोकानंी लढहवण्याचा हनधार केला होिा. इगजीचे पाद्रीही लोकाचं्या खादं्यास खादंा हर्डवभन लढणार 
होिे. परंिु पाद्रीनीच पळ काढिाच लोकाचंी पळापळ सुरू झाली. सव ूखेडी ओस पडल्याने शत्रभला कुठेच 
हवरोध झाला नाही. फकि साकंवाळ येथील इगजीने मात्र शत्रभशी मोठ्या नेटाने िोंड हदले. त्या इगजीचे 
पाद्री फाहंसस्कु द कंुन्य हा त्याच गावचा होिा म्हणभन त्या गावचे लोक त्याच्या हािाखाली लढले. अशा 
रीिीने मडगावपेक्षाही इगजी शत्रभला घेणे जरा कठीण गेली. 

 
बाणावली ह्या खेड्यािला ज्यभहलयु मोहनझ ह्या नावाचा ब्राह्मण शत्रभचे आगमन होिाच काही 

लोकानंा घेऊन आपल्या घराि जाऊन बसला व त्याने शत्रभशी चागंलाच मुकाबला केला. शत्रभला त्याचा 
प्रहिकार मुळीच मोडभन काढिा आला नाही. शत्रभ ज्या हदवशी साष्टीि हशरला त्याच हदवशी िो बादेशमध्येही 
हशरला. हिकडे िीन हकल्ल े आहेि. ह्या िीनही हकल्ल्याि पोिूुगीज सैहनकाचं्या िीन कंपन्या होत्या. 
हिथल्या िोफाही चागंल्या व्स्थिीि होत्या. शत्रभचे आगमन होिाच लोकाचंी पळापळ सुरू झाली. पोिूुगीज 
सैहनकाकंडभन शत्रभला प्रहिकार झाला नाही. बादेशच्या गव्हनूरचे आहण सेनापिीचे नाव हक्रश्िोव्हावं द सौझ 
कौहिन्यु होिे. शत्रभला ज्या घरािभन आहण इगजीिभन प्रहिकार झाला हिकडे िो गेला नाही. मात्र ज्या 
खेड्याि त्याला हवरोध झाला नाही, त्या खेड्याि हशरून त्याने मनसोकि लुटालभट केली. त्याने सव ू
चीजवस्िु िर लुटलीच परंिु लोकाचंी गुरेढोरेदेखील नेली. हिवीचा हकल्ला सिि दहा हदवसपयंि 
लढहवण्याि आला. परंिु हकल्ल्याि पाण्याची टंचाई हनमाण झाल्याने िो अखेर शत्रभच्या हवाली करावा 
लागला. उरलेलेही दोन्ही हकल्ल ेपडले. शत्रभचे काळे सैहनक वचनाला जागले नाहीि. त्यानंी शरण येणाऱ्या 
पोिूुगीज सैहनकानंा कोणिीच मानहानी सहन करावी लागणार नाही असे वचन हदले होिे. त्या 
वचनाप्रमाणे पोिूुगीजानंी शरणागंिी पत्करल्यावर त्या काळ्या सैहनकानंी त्याचें हाि पाठीमागे बाधंभन 
त्यानंा पुष्ट्कळ मारहाण केली. हिन्ही हकल्ल्याि एकभ ण १५० पोिूुगीज हशपाई होिे. त्या सगळ्यानंा शत्रभने 
कैद केले. 
 

शापुरा नदीच्या मुखावर असलेल्या हकल्ल्यासही शत्रभने वढेा घािला. ह्या हकल्ल्याच्या 
हकल्लेदाराच्या बायकोने शत्रभची एवढी दहशि घेिली की, हिने हकल्ला हबलकभ ल न लढहविा िो शत्रभच्या 
िाब्याि देण्याचा आपल्या नवऱ्यास सल्ला हदला. ह्या हकल्ल्याची दारे शत्रभला रात्री उघडण्यास आली. 
बादेश आहण साष्टी ह्या दोन्ही प्रािंाि शत्रभ एक महीना होिा. ह्या काळाि त्याने सगळीकडे जाळपोळ आहण 
लुटालभट केली. त्याला कुणीही प्रहिकार केला नाही, आहण ज्याने प्रहिकार केला िो सहीसलामि सुटला 
नाही. बादेशच्या हकल्ल्यािभन शत्रभने एकभ ण ४६ िोफा नेल्या. 
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२८ हडसेंबरला संर्ाजीचे चार वकील िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आले. हद. २ जानेवारी 
१६८४ रोजी संर्ाजीकडे िहाच्या करारावर सही करण्यासाठी गेलेला व्हाइसरॉयचा दभि मानुएल 
साराइव्ह द आल्बकेुकू हा िहाच्या करारावर सही करून येिाना हिकडभन शत्रभने कैद करून नेलेली 
आमची सव ूमाणसे घेऊन आला. 

 
हद. १५ जानेवारी १६८४ रोजी औरंगजेबाच्या सैन्यापैकी काही सैन्य संर्ाजीच्या हडचोली प्रािंाि 

हशरले. ह्या सैन्याि ४०,००० घोडेस्वार, ६०,००० पायदळ, १,००० हत्ती आहण २०,००० उंट असल्याची 
बािमी आहे. 

 
हद. १८ जानेवारीस मोगलाचें एक प्रचंड आरमार गोव्याच्या पाण्याि येऊन दाखल झाले. 
 
हद. १९ जानेवारीस मोगल राजपतु्र आहण त्याचा बाप ह्या दोघाचें दभि व्हाइसरॉयना रे्टले. मोगल 

सम्राटाचा वकील मोगल आरमाराबरोबर आला होिा.” 
 
इंग्रजानंी संर्ाजी महाराजानंा दारूगोळ्याची मदि केल्याबद्दल गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला 

आपल्या राजास हलहहिो :— 
 
“महाराज— 
 
आपणास पत्र हलहहल्यावर मला उत्तरेकडील युद्ध पहरव्स्थिीसंबधंाने जे पत्र आले, त्याची एक प्रि 

मी आपणाला पाठहवि आहे. चौलचे गव्हनूर दों. प्राव्न्सस्कु द कोश्ि ह्यानंी मला कळहवले आहे की, शत्रभने 
पुनः येऊन त्या ठाण्यास वढेा घािला आहे. सारेजण माझ्याकडे मदि मागिाि. आहण ही मदि जर 
आकाशािभन (देवाकडभन) आली नाही िर िी आम्हाला कुठभन येईल िे मी सागंभ शकि नाही. 
वहदुस्थानािील युरोहपयन लोक हे िर आमचे सवाि मोठे शत्रभ आहेि. हवशषेेकरून इंग्रजानंी िर 
संर्ाजीला आमच्याहवरुद्ध उघडपणे मदि करण्यास सुरूवाि केली आहे. िे त्याला िोफा, िोफाचें गोळे, 
दारू, बंदुका आहण सव ू प्रकारची इिर शिे आहण हत्यारे पुरहवि आहेि. पण आम्हाला मात्र त्यानंी 
हचमभटर्र देखील दारू हवकली नाही. 
 

माझ्या बलशाली श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य आहण सुख संपत्ती देवो.” 
 

हद. २५ जानेवारी, १६८४ हकल्ल ेसाहंियागु 
 

(LIVRO DOS MONçOĒS, No.48, FLS 185) 
 

संर्ाजी महाराजाचंा आहण पोिूुगीजाचंा िह झाल्याचा उल्लेख मागे आलाच आहे. मोगलाचें सैन्य 
हवजापभराकड वळिाच संर्ाजी महाराजानंी िह गंुडाळभन पोिूुगीजाचं्या वसई येथील ठाण्यावर हल्ले चढवभन 
त्याचंी काही ठाणी घेिली. कदाहचि पोिूुगीज आपणाहवरुद्ध मोगलाशंी संधान साधण्याचा प्रयत्न करीि 
असल्याचा त्यानंा संशय आला असावा. गोव्याच्या व्हाइसरॉयने हद. २० जानेवारी १६८५ रोजी पोिूुगालला 
आपल्या राजास हलहहलेल्या पत्राि संर्ाजी महाराजानंी नवीन आक्रमण केल्याचा उल्लेख केला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

पोिूुगीजाचें आहण संर्ाजी महाराजाचें युद्ध चालभ  राहहले. त्या दरम्यान पोिूुगीजानंी कुडाळचे देसाई 
खेमसाविं ह्याचं्याशी मतै्रीचा करार करून त्यानंा संर्ाजी महाराजाहंवरुद्ध हचथावणी हदली. खेमसावंिं हे 
लखमसाविं ह्याचे नािभ आहण फोंडसाविं ह्याचें पुत्र होि. 

 
पोिूुगीजानंी संर्ाजी महाराजाहंवरुद्ध जे कारस्थान रचले, त्याचा उल्लेख गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 

हद. २४ जानेवारी १६८६ रोजी पोिूुगालला आपल्या रजास हलहहलेल्या पत्राि आला आहे. 
 
“महाराज— 
 
संर्ाजीने शािंिेच्या कराराचा र्गं केल्याने त्याच्याहवरुद्ध आम्हास युद्ध जाहीर करणे र्ाग पडले. 

महाराजानंा हे गेल्यावषी सा ं फाव्न्सस्कु शाव्व्हएर (सेंट झहवयर) नौकेने पाठहवलेल्या पत्रािभन कळलेच 
असेल. िदनंिर ज्या घडामोडी झाल्या त्याचंा अहवाल मी आपणाला ह्या पत्रािभन सादर करीि आहे. 

 
मोगलाचं्या सैन्याने हवजापभरला वढेा घािला आहे. (हा वढेा त्यानंी आिा आहधकच आवळीि 

आणला आहे.) ह्या वढे्यामुळे संर्ाजीकडे मोगलाचें पुष्ट्कळच दुलूक्ष झाल्याने त्याचे फावले आहे. त्याच्या 
राज्याि जे देसाई आहेि त्याचं्यावर फार जुलभम आहण जबरदस्िी होि असल्याने त्यानंा मी संर्ाजीहवरुद्ध 
बंड करण्यास हचथावणी हदली आहे. महाराजाचं्या राजवटीचे िे जर माडंहलक झाले, िर त्यानंा 
कोणकोणिे फायदे हमळिील िे मी त्यानंा समजाऊन साहंगिले. ही बोलणी आमच्यामध्ये काही महहने 
चालली होिी. िी गेल्या फेबु्रवारी महहन्याि संपली. त्या वाटाघाटीचा अहवाल आपणाकडे जाि आहे. (िो 
अहवाल अजभन गभप्ि आहे) ह्या लोकानंी गेल्या १० िारखेस सगळीकडे बंडाळी सुरू केली. त्यानंा मदि 
व्हावी म्हणभन मी आमच्या उत्तरेकडील आरमाराला वेंगुला नदीच्या मुखाजवळ आणभन ठेवले आहे. आमच्या 
आरमाराच्या उपव्स्थिीमुळे शत्रभला बाहेरून कुमक हमळणे अशकय झाले आहे. परंिु समुद्रमाग े कुमक 
पाठहवणे अशकय होिाच त्याने घाटावरून घोडदळ आणले. ह्या घोडदळाच्या आगमनामुळे काही हदवस 
चकमकी थाबंल्या. पण लगेच त्या पभवीपेक्षा उग्र स्वरूपाि पुनः सुरू झाल्या. त्याचे कारण शत्रभला जी नवीन 
कुमक आली हिच्या सामर्थ्याची बंडखोरानंा कल्पना आली नाही. ह्या लोकानंी संर्ाजीची जी हानी केली 
िी पुष्ट्कळच मोठी आहे. त्याचंी इच्छा असल्यास िे शत्रभची दुप्पट हानी करून सबधं कोकण घेऊ शकिील. 
 

संर्ाजीचे बळ अशा रीिीने हवखुरले गेल्याने व उत्तरेकडे त्याची नाममात्र सत्ता राहहल्याने त्याच्या 
राज्यािील काही िटबंदीची ठाणी घेणे शकय आहे की काय िे पाहाण्याचा मी आमचे उत्तरेकडील प्रदेशाचे 
काहपिावं जेराल (कॅप्टन जनरल) झुजे द मेलभ  द काशु्च ह्यानंा हुकभ म केला. त्यानंी माझ्या हुकभ माप्रमाणे 
झटपट हालचाल करून हगडीयान (?) टेकड्या, कामदुग ू(?) बंदेवाडी (?) ही ठाणीं घेिली. ईश कृपेने 
सव ूगोष्टी सुरळीि पार पडल्या. आिा आसेरीचे (?) ठाणे िेवढे घ्यावयाचे राहहले आहे. इिर मागांनी िे 
काम पभणू होणे जरी अशकय असले, िरी काळ आहण पैसा िे पभणू करू शकिील अशी आशा आहे. आहण 
जोपयंि मी इकडे आहे, िोपयूि त्या कामाकडे दुलूक्ष होणार नाही. 

 
माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य आहण सुख समृहद्ध देऊन त्याचे रक्षण 

करो.” 
 
गोवा, २४ जानेवारी १६८६ 



 

अनुक्रमणिका 

 
संर्ाजी महाराजाहंवरुद्ध कुडाळचे देसाई आहण पोिूुगीज ह्याचं्यामध्ये जो गुप्ि करार झाला, त्या 

करारािील पोिूुगीज व्हाइसरॉयने देसायानंा घािलेल्या अटी :— 
 
१. िे (देसाई) कुडाळपासभन अंकोलापयंि जो मुलभख घेिील त्या मुलखाची हवर्ागणी िीन र्ागाि 

करण्याि येईल. त्यािील दोन र्ाग आम्हाला हमळिील आहण एक र्ाग िे घेिील. त्या मुलभखाि ज्या 
टेकड्या, हकल्ल ेआहण सुपीक जमीन असेल त्याचंी हवर्ागणी उत्पन्नाप्रमाणे केली जाईल. 

 
२. जो कुणी कुडाळपासभन चौलपयंिचा मुलभख घेईल त्याला आम्ही समुद्राि एक आरमार ठेवभन 

मदि करू. ह्या मदिीबद्दल त्यानंी त्या मुलभखाचा एक िृहियाशं र्ाग आम्हाला द्यावा. अशीच हवर्ागणी त्या 
मुलुखािील हकल्ल ेआहण जमीनी ह्याचंीही व्हावी. 

 
३. आमचे आरमार त्याचं्या शत्रभच्या केवढ्याही बलाढ्य आरमारापासभन त्याचें रक्षण करील. िे ज्या 

ज्या हठकाणी मुलभख वजकण्यास जािील त्या त्या हठकाणी हे आरमार त्याचं्या मदिीला जाईल. 
 
त्या आरमाराि जी माणसे असिील त्याचंा खच ूआमचे राज्य करील व त्यानंा शिे, दारूगोळाही 

स्विःच पुरहवल. 
 
४. ह्या आरमाराकडे िे जो कपडालत्ता, पैसा अडका अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे कापड 

देिील, िे गोव्याला त्याचें जे लोक ओलीस ठेवण्याि आलेले असिील त्याचं्या हवाली करण्याि येईल. 
ह्या पैशािंभन त्याचं्या सैन्याि लढणाऱ्या लोकाचंा पगार हदला जाईल. 

 
५. आरमाराच्या मदिीहशवाय हे राज्य त्यानंा दारूगोळाही पुरहवल. त्याची वकमि त्यानंा द्यावी 

लागणार नाही, अथवा त्या प्रकारचा दारूगोळाही त्यानंा परि करावा लागणार नाही. 
 
६. त्यानंा जर मोगल सम्राटाचे माडंहलकत्व स्वीकारावयाचे असेल िर ित्संबधंीच्या वाटाघाटी 

त्याचं्याविीने कौंट व्हाइसरॉय मोगल सम्राटाकडे आपली माणसे पाठवभन करील. 
 
७. हे युद्ध सुरू होण्यापभवी देसायानंी त्याचंा एक वजनदार मनुष्ट्य गोव्याला ओलीस पाठवभन द्यावा. 
 
८. िे युद्धाि हवजयी झाले की, मोगल अमदानीि त्यानंा जे स्वािंत्रय होिे आहण संर्ाजीच्या 

राजवटीि िे जे स्वािंत्रय उपर्ोगीि आहेि िे स्वािंत्रय त्यानंा हे राज्य देईल. त्यानंा त्याचं्या चालीरीिी, 
आचारहवचार आहण मभर्दिपभजा ह्याचें स्वािंत्रय राहील. 

 
९. हे राज्य संर्ाजीशी िह करणार नाही, त्याचप्रमाणे त्यानंीही (देसायानंी) संर्ाजीच्या 

राज्यािील इंग्रज, डच, फ्रें च आहद वखारवाल्याशंी संधान साधभ नये. 
 
१०. हे युद्ध सुरू करण्यासाठी त्यानंा पैशाचंी आवश्यकिा असल्यास हे राज्य त्यानंा िो पैसा कजू 

म्हणभन देईल. पण युद्ध सुरू झाल्यावरच िे कजू हमळेल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
११. ह्या अटी अंमलाि याब्या म्हणभन त्यानंी कौंट व्हाइसरॉय ह्याचं्या पसंिीस पडेल असा एक 

वजनदार मनुष्ट्य ओलीस ठेवावा. 
 
प्रस्िुि करार हद. ८ फेबु्रवारी १६८५ रोजी पार पडला. त्याची कौंट व्हाइसरॉय ह्याचंी सही 

असलेली एक प्रि देसायाकंडे नेण्याि आली. िर दुसऱ्या प्रिीवर खेमसाविं ह्याचं्याविीने त्याचें पुढील 
नोकर राम दळवी, र्ोसले, देव साविं र्ोसले, मागंजी शणेवी लाड, व हवठोजी शणेवी कर्दणक ह्यानंी सह्या 
करून खेम साविं सरदेसाई ह्याचंा हिच्यावर हशक्का मारला. 

 
(LIVRO DAS MONCOLS, No. 51A, FLS 207) 

 
व्हाइसरॉयने खेम साविं ह्यानंा शिे पुरवभन त्यानंा कुडाळ व साखळी महालाि बंडाळी सुरू 

करण्यास प्रवृत्त केले. पण त्याने बंडाळी सुरू न करिा पोिूुगीजाचं्या प्रदेशािभन फोंड्यास जाण्यास 
परवानगी माहगिली. िी परवानगी व्हाइसरॉयने हदली नाही. राम दळवी ह्यानंा पाठहवलेल्या पत्राि 
व्हाइसरॉयचा हचटणीस म्हणिो की, खेमसाविं र्ोसले ह्यानंा फोंड्यास जाण्यास परवानगी देिा येणार 
नाही, त्याचे कारण हे की, िो माग ूबालाघाटच्या व्यापारास खुला राहीला पाहहजे. 

 
खेम साविं ह्यानंा संर्ाजी महाराजाहंवरुद्ध युद्ध सुरू करण्यास शिे आहण दारूगोळा पुरवभन 

देखील िे कोणिीच हालचाल न करिा स्वस्थ बसलेले पाहभन व्हाइसरॉयनी राम दळवी ह्यानंा 
पाठहवलेल्या पत्राि त्याबद्दल िक्रार केली आहे. प्रस्िुि पत्र ६ ऑकटोबर १६८७ मधले आहे. 

 
व्हाइसरॉयने खेम साविं ह्यानंा आणखी शिे पुरहवली. ित्संबधंाने व्हाइसरॉय राम दळवी ह्यानंा 

पाठहवलेल्या पुढील पत्राि म्हणिो :— 
 
“राम दळवी ह्यासं— 
 
राम दळवी ह्याचं्या प्रयत्नामुळे दारूगोळा पाठहवला जाि आहे. िे आहण इिर देसाई शत्रभच्या 

प्रदेशाि बंडाळी सुरू करिील अशी आशा आहे. त्यानंा जर िसे करायचे नसेल िर त्यानंी आपल्या 
लोकानंा माघारी बोलवाव…े” 
 

गोवा, २२ नोव्हेबर, १६८७ दो. र. द. कोश्ि 
 

(LIVRO DAS CARTAS ORDENS E PORTARIAS, No. 5, FLS 47V)  
 
व्हाइसरॉयने आपल्या सल्लागार मंडळाची बैठक र्रवभन संर्ाजी महाराजाहंवरुद्ध बंड पुकारलेल्या 

देसायानंा मोगलाच्या सैन्याि र्रिी होण्यासाठी परवानगी देण्याचा ठराव पास करून घेिला. िो हनणयू 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास कळहवला. िो म्हणिो :— 
 

“महाराज— 



 

अनुक्रमणिका 

 
संर्ाजीच्या राज्यािील देसाई गेल्या चार वषांपासभन बादेशमध्ये व्हाइसरॉय कौंट द आल्व्होर 

ह्याचं्या परवानगीने आहेि. त्यानंी संर्ाजीहवरुद्ध बंड पुकारल्याने त्यानंा आमच्या राज्याचा आश्रय घ्यावा 
लागला होिा. मोगल सम्राटाच्या वकीलानंी त्यानंा मोगल सैन्याि र्रिी होण्यासाठी अनेकदा पाचारण 
केले. पण त्यासाठी त्यानंा आमची परवानगी घ्यावीसी वाटली. िी परवानगी मी सल्लागार मंडळाची बैठक 
र्रवभन मंजभर करून घेिली. प्रस्िुि पत्रासोबि जो दस्िऐवज जाि आहे िो नजरेखाली घािल्यावर मी 
त्यानंा वरील परवानगी का हदली िे महाराजाचं्या ध्यानी येण्यास उशीर लागणार नाही. माझ्या बलशाली 
आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य आहण सुख समृहद्ध देऊन त्याचे रक्षण करो.” 

 
गोवा, २७ सप्टेंबर १६८८ दो. र. द. कोश्ि. 

 
(LIVRO DAS MONCOES, No. 53, FLS 329) 

 
व्हाइसरॉयने देसायानंा मोगलाच्या सैन्याि र्रिी होणे शकय व्हाव े म्हणभन राज्याच्या सल्लागार 

मंडळाच्या बैठकीि जो ठराव मंजभर करून घेिला त्याचा आशय पुढीलप्रमाणे आहे :— 
 
“राज्याचे सवू सल्लागारासं त्याचप्रमाणे कुडाळचे खेम साविं देसाई, राम दळवी, आहण इिर 

देसाई ह्यानंा कळहवण्याि येि आहे की, हे लोक व्हाइसरॉय कौंट द आल्व्होर ह्याचं्या कारकीदीि ह्या 
राज्याच्या आश्रयाथू येऊन राहीले होिे. त्यानंी संर्ाजीची सेवा सोडभन त्याच्याहवरुद्ध हत्यार उपसल्याने 
त्यानंा आपल्या बायकामुलासंह आमच्या राज्याि पळभन येणे र्ाग पडले होिे. त्यानंी जेव्हा व्हाइसरॉय कौंट 
द आल्व्होर ह्याचं्यापाशी इकडे येण्याची परवानगी माहगिली, िेव्हा िी त्यानंा देण्याि आली. आिा ज्या 
अथी मोगल बादशहाने हवजापभर आहण गोवळकोंडा ही राज्ये खालसा करून बेळगावचाही हकल्ला घेिला, 
त्याअथी मोगलाचंा सरदार बहादभरखान ह्याने व त्याचं्या वकीलानंी देसायानंा पते्र हलहभन मोगलाचं्या 
सैन्याि र्रिी होण्यास पाचारण केले. हे सैन्य लवकरच कोकण वजकण्याच्या मोहहमेवर हनघणार आहे. 
सदरहभ देसाई हे कोकणािले असभन हिथले देसाईही आहेि. त्यानंी मोगलाचं्या सैन्याि र्रिी होण्यासाठी 
बादेश सोडण्याची आपणास परवानगी असावी अशी माझ्याकडे मागणी केली आहे. िेव्हा माझी ह्या 
राज्याच्या सल्लागार मंडळाच्या सदस्याना हवनंिी आहे की, त्यानी देसायाच्या मागणीचा पभणू हवचार करून 
त्याना िी मागणी देणे इष्ट आहे की नाही िे व्यकि करून मला मदि करावी”. 
 

गोवा, १३ ऑगस्ट, १६८८  
 गव्हनूरची सही 
 

(LIVRO DAS MONCOES No. 53·329) 
 

सौदेचा राजा व पोिूुगीज ह्यानंी मोगलानंा संर्ाजी महाराजाहंवरुद्ध मदि केली. सोंदेच्या राजाची 
आहण पोिूुगीजाचंी दोस्िी होिी हे सोंदेच्या छेन्नुआडला व्हाइसरॉयने पाठहवलेल्या पुढील पत्रावरून हदसभन 
येिे. 
 

“सोंदेच्या राजाचे छेन्नुआड (?) ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपले हद. ३० ऑकटोबरचे पत्र हमळाले, व आपले के्षम कुशल कळभन आनंद झाला. संर्ाजीचे 

राज्य घेण्याच्या मोहहमेवर आपली नेमणभक झाली असभन आपण त्याचे दोन गड घेिले असल्याची आपल्या 
पत्रािील बािमी उत्साहजनक आहे. िसेच आपण फोंड्यावर येण्यास हनघाल्याची बािमीही वाचभन आनंद 
झाला. कोकणच्या राज्याि पभवी जे स्वास्र्थ्य होिे िे स्वास्र्थ्य त्याला हफरून आपल्या मोहहमेमुळे लार्णार 
आहे म्हणभन समाधान झाले. आपणाशी आमचे नेहमीच स्नेहाचे संबंध राहिील. िसेच मोगल सम्राटाशी 
आमचे जे स्नेहाचे संबंध आहेि त्याना अनुसरून मी आमच्या साष्टीिील सेनापिीस आपणास जरूर िी 
मदि करण्याची आज्ञा करीि आहे आपणाला माझी एक हवनंिी आहे की, कोल्ल (?) हे खेडे माझ्या 
स्वामीच्या एका प्रजाजनाच्या मालकीचे आहे. ह्या खेड्याि साप्रि शत्रभने धुडगभस घािला आहे. िरी हे खेडे 
ज्याचे आहे त्याला िे परि हमळवभन द्याव.े 

 
देव आपले र्ले करो.” 

 
गोवा, ६ नवबंर १६८८ दों. रूहद्रगु द कोश्ि 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 4, FLS 68) 

 
फोंड्याच्या सरदेसायानीही मोगलाना संर्ाजी महाराजाहवरुद्ध मदि केली. पोिूुगीजाचे आहण 

फोंड्याच्या सरदेसायाचे संर्ाजी महाराजाहंवरुद्ध संधान होिे हे व्हाइसरॉयच्या पुढील पत्रावरून हसद्ध 
होिे. 

 
“फोंड्याचे देलबा नाईक सरदेसाई ह्यासं— 
 
फोंड्याचे सरदेसाई देलबा नाईक ह्याचें हद. २३ जानेवारीचे पत्र हमळाले. त्यानंी मोगलाचंी चाकरी 

पत्करल्याचे वाचभन व िे सापं्रि नबाब बहादभरखान ह्याचं्या छावणीि असभन व नबाबानंी त्याचंा सत्कार 
केल्याचे कळभन आनंद झाला. मोगल सम्राटाच्या मंत्रयानंी त्यानंी आमच्याहवषयीं चागंली माहहिी पुरहवली 
ह्याबद्दल मी त्याचंा फार आर्ारी आहे.......वगैरे”. 
 

देव आपले र्ले करो.” दो. रूहद्रगु द कोश 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 4, FLS 69V) 
 

मोगलानंी संर्ाजी महाराजानंा हद. २८ हडसेंबर १६८८ रोजी कैद केले व हद. ११ माच ू१६८९ रोजी 
मोगल सम्राटाचं्या आजे्ञवरून त्याचंा वध झाला. ह्या सदंर्ाि गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला हद. ३१ 
जानेवारी १६८९ रोजी हलहहिो :— 
 

“मोगल सैन्याने हवजापभरचे व गोवळकोंड्याचे राज्य घेऊन त्या दोन्ही राज्याचं्या सुलिानानंा कैद 
केले आहे. मोगलानंी मदरा आहण म्हैसभर ह्या दोन्ही राज्याचंाही बराच मुलुख घेिला. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आम्ही चोर संर्ाजीच्या दुष्ट शजेारापासभन आिा मुकि झालो आहोि मोगलानंी संर्ाजीचे 
कोकणािील सव ूराज्य घेऊन आमच्या गोव्याच्या राज्याला लागभन असलेले त्याचे प्रख्याि फोंडा शहरही 
घेिले आहे. मोगल सम्राट आणखी काही वषे जगला िर िो संर्ाजीला पभणूपणे नष्ट केल्याहशवाय राहाणार 
नाही. मोगलाचें आहण आमचे संबधं चागंले आहेि. त्याचंा एक वकील आमच्याकडे आला असभन त्याने 
आमची मोगलाचेंकडील मतै्री चालभ  रहावी अशी मागणी केली आहे. सा.ं थॉमे हे शहर व त्या लगिची काही 
खेडी आम्हाला देण्याचे त्याने कबभल केले आहे. परवा हद. २९ जानेवारीस आमचे उत्तरेकडील आरमार 
गोव्यास आले. मोगल बादशहाचा प्रहिहनधी सापं्रि इकडेच आहे. मोगल जहाजानंा आहण सैन्याला 
आमच्या प्रदेशािभन फोंड्यास जाण्याची परवानगी हमळावी अशी त्याने मागणी केली आहे”. 
 

(MSS. 647, COLECCAO POMBALINA DE BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA—
EXTRACTO DAS NOVAS QUE VIERAM DO ORIENTE 

 
इ. स. १६८९ साली फोंड्याचा अन्िर्ाव मोगल साम्राज्याि करण्याि आला व मोगल बादशहाने 

सरबाज (Sarbag) खान ह्याची फोंड्याचा सुरे्दार म्हणभन नेमणुक केली. 
 

मोगल बादशहाने संर्ाजी महाराजाचें कोकणािील राज्य घेिल्याबद्दल आनंद व्यकि करून 
व्हाइसरॉयने पोिूुगालला पत्र हलहहले. परंिु नंिर त्याला उपरिी झाली व मोगलाचंा शजेार हा धोकयाचा 
असल्याचे त्याने पोिूुगालला आपल्या राजास कळहवले िो त्या पत्राि म्हणिो की, मोगलाचंा शजेार हा 
धोकयाचा असभन त्याचंा गोव्यावर केव्हा हल्ला होईल त्याचा नेम नाही. 
 
(LIVRO DAS MONCOES, No. 53, FLS 369) 
 

संर्ाजी महाराजाचं्या वधानंिर राजाराम महाराजानंी मोगलाचं्या अटकेि असलेले त्याचें पुिणे 
संर्ाजी महाराजाचें पुत्र हशवाजी दुसरे ऊफू शाहभ राजे ह्याचं्याविीने मराठ्याचंा राज्याचा राज्यकारर्ार 
पहाण्यास सुरूवाि केली व मोगलाचंा प्रहिकार चालभ  ठेवला. 

 
PEOPLE,2Nd EDITION, Pg 156, Kin-Para. 
 

मोगल सरदार बहादुरखान ह्याने पोिूुगीज व्हाइसरॉयला कळहवले की, राजाराम महाराज बाइरी 
(?) च्या गडावरून जावळीच्या हकल्ल्याि आश्रयाथू गेले असभन, हिथभन कनाटकाि जाण्याचा त्याचंा 
हवचार आहे. िरी िे कनाटकािभन गोवामाग ेगेले, िर त्यानंा अटक करण्याि यावी. त्या पत्रास गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
“मोगल बादशहाचे सरदार बहादुरखान ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. आपली ख्याली खुशाली कळली, व आपण आमच्या शजेारी आला आहाि हे 

वाचभन आनंद झाला. आपणास असेच उत्तम आरोग्य आहण सुख सौख्य लार्ाव,े अशी देवापाशी प्राथूना 
आहे. आपल्या पत्राि आपण म्हणिा की, राजारामने बाइरीच्या टेकड्यािभन हनसटभन जावळीच्या 
हकल्ल्याचा आश्रय घेिला आहे, िसेच त्याचा कनाटकाि जाण्याचा हवचार आहे. पण िो हुलकावण्या देि 



 

अनुक्रमणिका 

आहे. आपल्या बादशहाकंडभन आपणास हुकभ म झाला आहे की, राजाराम जर ह्या राज्यािभन गेला िर 
त्याला पकडण्याची आम्हाला आज्ञा करावी. राजारामने आमच्या राज्यािभन हनसटभन जाऊ नये म्हणभन मी 
सगळीकडे बंदोबस्ि ठेवीि आहे. त्याला हशक्षा झालीच पाहहजे. .............” 

 
देव आपले र्ले करो. 
 
गोवा, २२ मे १६८९ दों. रूहद्रगु द कोश्ि 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 4, FLS 75) 

 
बहादुरखान ह्यास पोिूुगीज व्हाइसरॉयने आणखी एक पत्र हलहहले त्या पत्रािही राजाराम 

महाराजाचं्या पलायनासबंंधीचा उल्लेख आहे. 
 
“बेळगावचे सुरे्दार नबाब बहादुरखान ह्यासं— 
 
आपली दोन पते्र हमळाली. पैकी एक पत्र अहमद सारंग ह्याने आणले िर दुसरे जहाजाने आले. 

ह्या दोन्ही पत्रािं आपण समुद्रावर आहण जहमनीवर अशा दोन्हीही हठकाणी राजारामावर पाळि ठेवावी 
अशी आमच्याकडे मागणी केली आहे. आपण म्हणिा की, राजाराम कनाटकाि पळभन जाण्याचा हवचार 
करीि असभन हिकडे एक मोठा खहजना त्याला हमळायचा आहे. 
 

आपणास कळहवण्याि येि आहे की, राजारामने ह्या बाजभने कनाटकाि हनसटभ  नये म्हणभन 
सगळीकडे पहारे बसहवण्याि आले आहेि. आपल्या पत्राप्रमाणे आिा त्या पहाऱ्याि वाढ करीि 
आहे..............”. 

 
देव आपले र्ले करो. 

 
गोवा, ३ सप्टेंबर १६८९.  

 दों रूहद्रगु द कोश्ि. 
 

(LIVRO DĀS MONçOES No. 4, FLS 78) 
 

 
खेम साविं ह्यानंी मोगलाकंडे चाकरी धरल्याचा उल्लेख मागे आलाच आहे. पोिूुगीज व्हाइसरॉयने 

त्यानंा हलहहलेल्या एका पत्राि त्याचं्या मोगल–हनष्ठचेा उल्लेख केला आहे :— 
 
“देसाई खेम साविं ह्यासं— 

 
देसाई खेम साविं ह्याचे पत्र हमळाले. ह्या पत्राि िभ हलहहिोस की नबाब बहादुरखान ह्याने आपला 

मान सन्मान केला. त्याचप्रमाणे बादंा येथे िभ शत्रभवर हमळहवलेल्या हवजयाची आहण शत्रभने कुडाळ येथभन 



 

अनुक्रमणिका 

घेिलेल्या माघारीचीही बािमी त्या पत्राि आहे. मागे िभ मला हलहहल्याचे मला आठविे की, कुडाळला एक 
हकल्ला बाधंण्याचा आपला हवचार आहे. आिा ह्या पत्राि िभ हलहहिोस की, िो हकल्ला बाधंभन काही उपयोग 
नाही. िुझ्या कुटंुबािील बारदेशला जी माणसे आहेि त्यानंा रे्टावयास येण्याची िभ जी परवानगी 
माहगिली आहेस िी परवानगी िुला मी देि आहे. िुझ्या बरोबरच्या इिर लोकाचं्या कुटंुबािील माणसे पैल 
िडीस कधीच गेली आहेि”. 

 
गोवा. १० जभन १६८९. दों रूहद्रगु द कोश्िु. 

 
(LIVRO DAS MONçOES, No. 4, FLS 76) 

 
यशविंराव दळवी ह्या नावाच्या मोगलाचं्या एका सेनाहधकाऱ्या मराठ्याचं्या सैन्यावर कुडाळ येथे 

जो हवजय हमळहवला त्याबद्दल गोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्याचे अहर्नंदन केले— 
 

“मोगलाचं्या घोडदळािील एक सेनापिी यशविंराव दळवी ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. आपण कुडाळ येथे शत्रुवर हवजय हमळहवल्याची वािा ऐकभ न आनंद झाला. 

असेच हवजय आपणास वरचेवर हमळिील व सबधं कोकण प्रािं मोगल बादशहाच्या अमलाखाली येईल 
अशी आशा आहे. आपण मला हलहहिा की, आपल्या सैन्यािील जनावरासंाठी आपणाला ६० खंडी हरबरे, 
उडीद आहण इिर कडधान्ये हवी आहेि. आमच्यापाशी जर ही कडधान्ये असिी िर िी आपणाला 
पुरहवण्यास मला आनंद वाटला असिा. परंिु प्रस्िुि कडधान्ये आमच्या राज्याि हपकि नाहीि, िी 
आम्हाला बाहेरून आणावी लागिाि. इिर अन्न सामुग्री संबंधाने मी आपणाला कळवभ इव्च्छिो की, िी 
पलीकडच्या बाजभला जाण्यास आमची कोणिीच आडकाठी नाही. आहण मला माहहिी हमळाली आहे की, 
व्यापारी िी इकडभन हिकडे वरचेवर नेिाि आहण र्रमसाट नफा उकळिाि. इकडे िो माल त्यानंा 
हकफायिशीर हमळिो”. 

 
गोवा, २१ जभन १६८९ दों रूहद्रगु द कोश्ि. 
 
मणेरी आहण साखंळी येथील देसाई राजाराम महाराजानंा जाऊन हमळाले. राजाराम 

महाराजारं्ोविी आिा उत्कृष्ट सैन्य गोळा झाले होिे. ह्या सैन्याने सेनापिी संिाजी घोरपडे ह्याचं्या कुशल 
नेवृत्वाखाली गहनमीयुद्ध सुरू करून मोगलानंा सळो की पळो करून सोडले. मराठ्याचं्या गहनमी 
हल्ल्यामुंळे औरंगजेब बादशहा इिका हैराण होऊन गेला की, त्याने पुढील उद्गार काढले. “माणसाचं्या 
हािाि काही नसिे सवू काही देवाच्या इच्छेवर अवलंबभन असिे.” 

 
(KINCAID-PARASNIS : HISTORY OF MARATHA PEOPLE, PAGE 180) 

 
गोव्याचा व्हाइसरॉय मोगलाचंा सरदार अब्दुल रजाखान ह्याला मणेरी व साखंळी येथील देसायासंबधंाने 
हलहहिो :— 

 
“मोगल बादशहाचे सरदार अब्दुल रजाखान ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
अहमद सारंग ह्याने मला आपले पत्र आणभन हदले. माझ्या पभवीचे व्हाइसरॉय दों रूहद्रगु द कोश्ि 

ह्याचं्या मृत्युबद्दल आपण जे दुःख व्यकि केले आहे व त्याचं्या जागी व्हाइसरॉय म्हणभन माझी नेमणभक 
झाल्याबद्दल जे माझे अहर्नंदन केले आहे त्याबद्दल मी आपणाला आर्ारी आहे. 

 
माझ्या अमदानीि....................मोठी वाढ होण्याची आपण अपेक्षा करिा. आपण म्हणिा की, 

माझ्या पभवीच्या व्हाइसरॉयचा आहण आपला हवषेश पत्रव्यवहार नव्हिा. पण मला कळले आहे की, िे 
आपले पुष्ट्कळच चहािे होिे. आपली िी लायकी आहे हे िर झालेच परंिु ज्याचं्याशी आमची मतै्री आहे त्या 
मोगल बादशहाचे आपण सरदार आहाि हे दुसरे कारण आहे. आमच्या राज्याचा कारर्ार चागंला चालावा 
म्हणभन आपण जी सहदच्छा व्यकि केली आहे, त्याबद्दल मी आपला फार आर्ारी आहे. मी आपणास कळवभ 
इव्च्छिो की, मोगल बादशहाच्या बाबिीि माझ्या हािभन ज्या गोष्टी पार पडायच्या आहेि, त्या पार 
पाडण्याच्या बाबिीि मी मुळीच कसभर करणार नाही. 
 

आपण माझ्याकडे मागणी केली आहे की, मोगल बादशहाहवरुद्ध बंड करून उठलेले साखंळी 
आहण मणेरी येथील देसाई व सोनु शणेवी ह्यानंा कैद कराव.े ही मागणी आपण मागच्या पत्रािही केली 
होिी. हिला मी उत्तर हदले होिे की, त्यानंा पकडण्याचे हुकभ म सुटले आहेि. परंिु राज्याला सव ूप्रकारची 
काळजी घ्यावी लागिे. माझ्या पभवीच्या व्हाइसरॉयची अशी इच्छा होिी की, बारदेशमध्ये जी देसाई कुटंुब े
येऊन राहहलेली आहेि त्यानंा पलीकडच्या बाजभला जाण्यास परवानगी देणे बरोबर नाही. परंिु आपण 
अनेक पते्र हलहभन आहण मागणी करून त्याचंी मुकििा करावयास लावली. आपण हनवाळा हदला होिा की, 
िे लोक बादशहानंा इमानी आहेि. आपल्या रदबदलीमुळेच त्यानंा पलीकडे जाण्यास परवानगी देणे र्ाग 
पडले. ह्या कुटंुबाबंरोबरच मणेरीच्या देसायानंाही िी परवानगी द्यावी लागली. आिा ज्याअथी, मला 
कळले आहे की, ह्या देसायाचं्या उठावणीमागे राजारामाचा हाि आहे, त्याअथी, त्यानंा पकडण्यासाठी 
घोडदळ आहण पायदळ पाठहवण्याि याव ेव यव्त्कंहचिही हवलंब न लाविा त्याचंा नाश करावा. कारण हे 
लोक बादशहाशी बेइमान झाले आहेि. संर्ाजीशी त्याचंा बेबनाव झाला िेव्हा आम्ही त्यानंा कसे संरक्षण 
हदले िे महशभरच आहे. परंिु िो उपकार हवसरून जाऊन त्यानंी कंुर्ारजुव ेबेटावरील व बारदेशमधील 
लोकाचंी ह्या बाजभला चरावयास आलेली गुरे चोरली. आहण ज्याअथी, िे ह्या राज्याचा शत्रभ राजाराम 
ह्याला जाऊन हमळाले आहेि, त्याअथी, िे ह्यापेक्षाही मोठे गुन्हे करण्यास कमी करणार नाहीि. म्हणभन 
राजारामाने ह्या लोकाचं्या मदिीने काही दंगेधोपे करू नयेि म्हणभन जहमनीप्रमाणे नद्यामंध्ये देखील 
बंदोबस्ि ठेवण्याि आला आहे. 

 
आपण बादशहानंा हशफारस केलीच आहे की, पोिूुगीज हे कोणत्याही वळेी त्याचें हमत्र म्हणभन 

त्याचं्या बाजभला आहेि.” 
 

देव आपले र्ले करो. 
 
गोवा, १५ ऑगस्ट १६९० दों हमगेल द आल्मदै. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 4, FLS 87). 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास हद. १६ जानेवारी १६९१ रोजी जे पत्र धाडले 
त्याि त्याने दख्खनमधील राजकीय पहरव्स्थिीचे सुंदर आहण सुस्पष्ट हववचेन केले आहे. िो म्हणिो— 

 
“महाराज— 
 
आमच्या राज्याि सापं्रि शािंिा आहण स्वास्र्थ्य नादंि आहे, त्याचे कारण हे की, आमच्या 

राज्याच्या सीमानंा ज्या दोन राजाचं्या राज्याच्या सीमा हर्डल्या आहेि िे दोन्ही राजे एकमेकाशंी युद्धाि 
गंुिले असल्याने त्याचें आमच्याकडे दुलूक्ष झाले आहे. ह्या दोन्ही राज्यामंध्ये जे युद्ध चालभ  आहे, त्याचा 
वृत्तािं मी आपणाला ह्या पत्राचे द्वारा सादर करीि आहे— 

 
महाराज, मोगल बादशहाने संर्ाजीला पकडभन त्याचा वध केल्यावर िो त्याचे राज्य वजकण्याच्या 

मागास लागला. संर्ाजीचा र्ाऊ राजाराम ह्याने पन्हाळ्याच्या टेकड्याचंा आश्रय घेिला होिा. मोगलानंी 
पन्हाळ्यास वढेा घालिाच राजाराम हिथभन हनसटला व त्याने कनाटकच्या राणीच्या राज्यािभन पुढे पळ 
काढला. िी बािमी बादशहाला कळिाच त्याने कनाटकाच्या राणीवर आपले सैन्य धाडले. ह्या सैन्याचे 
अहधपत्य राजपुत्र सुलिान ह्याच्याकडे होिे. ह्या राजपतु्राने राणीचे काही हकल्ल े घेऊन हिची राजधानी 
बेदु्रड (?) ही सर केली. राणीने राजधानीिभन कधीच पळ काढला होिा. िीने राजपुत्राशी िहाच्या 
वाटाघाटी सुरू केल्या. हिने त्याला िीन हकल्ल ेआहण दरवषी सहा लाखप्रमाणे अठरा लाख पागोडा युद्ध 
खंडणी देण्याचे कबभल केले. हे अठरा लाख पागोडा म्हणजे खरोखर अठरा कोट आहेि. राणीने िहाच्या 
करारािील अटीप्रमाणे राजपुत्राला सहा लक्ष पागोडा हदले. बादशहाला जेव्हा ह्या कराराची वािा कळली, 
िेव्हा आपल्या मुलाने आपणाला न कळहविा िो करार पार पाडलेला पाहभन बादशहा त्याच्यावर र्यंकर 
संिप्ि झाला व त्याने त्याला माघारा बोलहवले. बादशहाला बेदु्रडच्या राणीशी िह करावयाचा नव्हिा. 
त्याला हवजापभर आहण गोवळकोंडा ह्या राज्यापं्रमाणे िे राज्य खालसा करायचे होिे. राजपुत्र सुलिान 
बापाच्या आजे्ञप्रमाणे माघारा परिला नाही. आपले र्हविव्य त्याला माहीि होिे. आपल्या बापाचा क्रोध 
त्याला माहीि होिा. त्याचा थोरला र्ाऊ इ. स. १६८४ साली कोंकणच्या स्वारीवर आला िेव्हा त्याला 
कोकण वजकिा न आलेले पाहभन, िो बादशहाच्या मजीिभन उिरला होिा. बादशहाने त्याला माघारा 
बोलावभन त्याचा हशरच्छेद केला होिा. आपलीही गि िीच होईल ह्या र्ीिीने त्याने बापाची आज्ञा 
धुडकावभन एका दुगमू पवूिाचा आश्रय घेिला. त्याचे हे कृत्य म्हणजे उघडउघड बंडखोरीच आहे. 

 
बादशहाची छावणी हवजापभरपासभन जवळच एका खेड्याि होिी. त्याला ज्या मुलुखाि सैन्य 

पाठवायचे असे हिकडे िो आपल्या सरदारानंा पाठहवि असे. आम्ही असे ऐकिो की, त्याच्या सैन्याि 
पटकीच्या साथीचा प्रादुर्ाव होऊन जवळजवळ एक लाख माणसे, पुष्ट्कळ घोडे, हत्ती आहण उंट मेले िे 
पाहभन बादशहाने आपली छावणी बेद्री (?) ह्या नावाच्या दभरच्या खेड्याि हलहवली. परंिु बादशहाचे सैन्य 
आिा पुष्ट्कळच कमी झालेले होिे. िी संधी राजारामाच्या सरदारानंी साधली व त्यानंी मोठे घोडदळ आहण 
पायदळ आणभन शाही सैन्याला उपद्रव देण्यास सुरुवाि केली मात्र बादशहाच्या छावणीला िोफाचें संरक्षण 
असल्याकारणे त्या छावणीवर समोरासमोर हल्ला करण्याचे धाडस मराठे सरदारानंा झाले नाही. िथाहप, 
त्यानंी मोगल सरदाराशंी सधंान साधभन व त्यानंा पैशाची लाच देऊन युद्धाचा जोर कमी केला. दोन्हीही 
पक्षाचंी हानी होऊ नये अशा रीिीने त्यानंी युद्ध चालभ  ठेवले आहे. मोगल सरदारानंाही ह्या युद्धाचा हनकाल 
झटपट लागलेला नको आहे. कारण, युद्ध चालभ  असिे िेव्हा ह्या लोकाचंी चंगळ असिे. त्यानंा खायला 
प्यायला र्रपभर हमळिे हे िर झालेच, हशवाय अवािंर कमाईही होिे. फकि बादशहाच्या डोळ्यानंा पाणी 



 

अनुक्रमणिका 

लावण्यासाठी िे युद्धाचा बहाणा करिाि. एकभ ण िी एक हदशार्भलच आहे. 
 
कनाहटकाच्या राणीला मोठी युध्दखंडणी द्यावी लागल्याने हिला आपल्या प्रजेवर कर बसहवणे 

र्ाग पडले. परंिु िो कर बसवभनदेखील खंडणीचा पैसा गोळा होणे अशकय झाल्याने हिला बासेलोर (?) 
नदीवरील एक हकल्ला अडराय (?) ह्याला िीन लक्ष पागोडानंा हवकावा लागला. राणीला पैसे लवकर हव े
आहेि, िर अडराय हकल्ला िाब्याि हमळाल्याहशवाय पैसे मोजण्यास ियार नाही. 

 
इकडे कोकणाि मोगल बादशहाची पकड हढली झाल्याने व त्याच्याकडे मागण्याि आलेली कुमक 

न आल्याने हिथल्या देसायानंी बादशहाची सत्ता झुगारून देऊन राजारामाशी संधान साधले आहे. िसे 
पाहहले िर राजारामानेच त्यानंा मोगल बादशहाहवरुद्ध हचथावणी हदली आहे. िे मोगलाहंवरुद्ध उलटले 
त्याचे कारण हे की, िे राजारामाच्या जािीचे आहेि हे िर झालेच, परंिु मुसलमानाचं्या अरेरावीची आहण 
उमूटपणाची त्यानंा चीड आली आहे. मुसलमानानंी वहदु िीया व वहदभ मंहदरे भ्रष्ट केल्याने हे देसाई 
त्याचं्याहवरुद्ध उठले असल्यास नवल नाही. सव ूदेसायानंी एकत्र होऊन फोंड्याचा सुरे्दार सरबजखान 
व सरदार अब्दुल रजाखान ह्याचं्याहवरुद्ध उठाव केला. अब्दुल रजाखान कुडाळला होिा. िो हडचोलीला 
पळभन आला आहे. ह्या दोघानंा राजारामाच्या सैन्याची र्ीिी वाटिे. 

 
मराठ्यानंी फोंड्याच्या जवळपासची खेडी लुटली व फोंड्यास वढेा घािला. मोगलापंाशी घोडदळ 

नाही. जे काय थोडे फार होिे िे मरून गेले. सरदार अब्दुल रजाखान ह्याने आपली बायकामुले आहण 
इिर चीजवस्िभ नदीिील एका बेटावर सुरहक्षििेसाठी पाठवभन हदली होिी. ह्याबाबिीि त्याला आमची 
मदि झाली. त्याला बादशहाने आपणाकडे बोलावले असल्याने िो आपल्या जनानखान्यासह हिकडे 
रवाना झाला आहे. हनघिाना पत्र हलहभन त्याने आमचे आर्ार मानले होिे व बादशहापाशी आमचे काही 
काम असल्यास िे आपण आनंदाने करू असे पत्रािभन कळहवले होिे. आम्ही त्याला उलट पत्र हलहभन त्याने 
जो मुलुख काबीज केला, त्याबद्दल त्याचे अहर्नंदन केले व आमच्याशी मतै्रीचे संबंध ठेवभन पत्रव्यवहार 
चालभ  ठेवण्याची इच्छा दशहूवली. 

 
एकेबाजभने आम्ही बादशहाच्या प्रजाजनानंा आमच्या राज्यािभन बाहेर जाण्यास वाट देि आहोि, 

िर दुसऱ्या बाजभने राजारामाशीही धभिूपणाने वागि आहोि. राजारामाने व्हाईसरॉय दों रूहद्रगु द कोश्ि व 
व्हाइसरॉय दों हमगेल द अल्मदै ह्या दोघानंा पते्र हलहभन त्याचे वडील हशवाजी राजे ह्याचं्याशी जसे आमचे 
मतै्रीचे संबधं होिे, िसेच मतै्रीचे संबधं आपणाशीही ठेवण्याची हवनंिी केली होिी. त्याला आम्ही उत्तर 
पाठवभन त्याच्याशी मतै्री ठेवण्याची आमची इच्छा असल्याचे कळहवले आहे. 

 
अशा रीिीने बादशहाचे अहधकारी आहण राजाराम ह्या दोघाचंाही आम्ही हवश्वास संपादन केला 

आहे. िे दोघेही आम्हालंा मानिाि व आम्ही त्याचें हमत्र असल्याचे समजिाि. 
 
अशी वािा आहे की, राजारामाच्या लोकानंी आहण देसायानंी फोंडे आहण हडचोली हे दोन्ही प्रािं 

घेिले आहेि. आमच्या राज्याला मुसलमानापेंक्षा वहदभ शजेारीच बरे असे आम्हालंा वाटिे. मुसलमानावंर 
कधीच हवश्वास ठेवभ नये. त्यानंा वचनाची वकमि नसिे. िे उमूट आहण र्ाडंखोर असिाि. िथाहप, असे 
जरी असले िरी दोघाशंीही आमचे संबधं िटस्थिेचे आहेि असे आम्ही र्ासहविो. त्याचं्याशी असलेले 
मिरे्द आम्ही कधीच उघड केलेले नाहीि. आम्ही नेहमीच जागरूक आहण ियारीने असिो. आम्ही 



 

अनुक्रमणिका 

हत्यारबंद असभन आमची ठाणी सुरहक्षि आहेि. नदीि जहाजाचंी टेहळणी असभन त्याचें नेिृत्व काहपिावं 
मोर ह्याचं्याकडे आहे. माझ्या बलाढ्य आहण सवूश्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य आहण सुख समृहद्ध देऊन 
त्याचे रक्षण करो”. 

 
गोवा, १६ जानेवारी १६९१. 
 

(LIVRO DAS MONçŌĒS, NO. 55, FLS. 224) 
 
इ. स. १६९२ साली पोिूुगीजाकंडभन मराठ्यानंा मदि होिे म्हणभन मोगलाचंा सरदार मािबरखान 

ह्याने पोिूुगीजाचं्या उत्तरेकडील (वसई) प्रािंावर हल्ला केला. मोगलाचं्या आहण पोिूुगीजाचं्या अनेक 
झटापटी होऊन त्याि पोिूुगीजाचंा परार्व झाला. शवेटी त्यानंा वसईच्या हकल्ल्याचा आश्रय घ्यावा 
लागला. मुसलमानानंी अनेक पोिूुगीजानंा आहण त्याचं्या बायकामुलानंा कैद केले. 

 
शवेटी पोिूुगीजानंी फे्रइ माहियश ह्या नावाच्या एका पाद्र्ाला औरंगजेब बादशहाकडे आपला दभि 

म्हणभन पाठवभन त्याच्याकडे िहाची याचना केली. औरंगजेबाला पोिूुगीजाचंी दया आली व त्याने 
मािबरखानाला त्याने पकडले पोिूुगीज व त्याचंी बायकामुले आहण लभट मुकि करण्याचा हुकभ म धाडला. 
एका पोिूुगीज पत्रावरून असे कळिे की, सरदार मािबरखान ह्याने औरंगजेबाच्या परवानगीहवना 
पोिूुगीज प्रदेशाि हशरून लुटालभट केल्याबद्दल त्याला दोन लक्ष रुपयाचंा दंड केला. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 4, FLS. 119) 

 
मराठ्याचं्या जहाजाकंडभन पोिूुगीज जहाजावंर हल्ल े होि असाविे त्याचा उल्लखे गोव्याच्या 

व्हाइसरॉयने खेम साविं ह्यानंा पाठहवलेल्या एका पत्राि आला आहे. िे पत्र पुढीलप्रमाणे आहे :— 
 
“खेम साविं ह्यासं— 
 
खेम साविं सरदेसाई ह्याचें पत्र हमळाले व िे वाचभन मजकभ र समजला. राजापभर नदीिील 

चाच्याचं्या नौकेसबंंधाने त्यानंी जी कामहगरी बजावली त्याबद्दल आम्ही त्याचें आर्ारी आहोि. मला माहीि 
आहे की, खेम साविं सरदेसाई हे आमच्या राज्याचे हहिींचिक आहेि. हल्ली मराठ्याचं्या जहाजाकंडभन 
आम्हालंा पुष्ट्कळच उपसग ूपोचभ लागला आहे. िे आमचे हमत्र म्हणहविाि आहण आमची गलबिे खुशाल 
लुटिाि. गेल्यावषी त्यानंी ह्या बंदरािंील एक जहाज लुटले. त्याचंी जहाजे समुद्र हकनाऱ्यावर र्क्षाच्या 
शोधाथू वहडि असिाि. त्यािील एका जहाजाचा आमच्या जहाजाने पाठलाग केला. िे जहाज एका 
खेड्याच्या हकनाऱ्याला लागले असिा आमच्या लोकानंी त्या हकनाऱ्यावर उिरून िे खेडे जाळभन बेहचराख 
केले. 

 
सरदेसाई खेम साविं ह्याना माझी हवनंिी आहे की, राजापभर आहण मेलोंडी (?) येथील चाचाचं्या 

कप्िानाशी आहण मराठ्याचं्या ठाणेदाराशंी त्याचा जर पत्रव्यवहार असेल िर, त्यानंी त्यानंा कळवाव ेकी, 
पोिूुगीजाचं्या हशके्षचा िो एक नमुना होिो. त्यानंा जर आमच्याशी शािंिेचे आहण सलोख्याचे संबधं ठेवायचे 
असिील िर त्यानंी आमची जहाजे आम्हालंा परि करावी व यापुढे आमच्या जहाजावंर हल्ल ेकरण्याचा 



 

अनुक्रमणिका 

उद्धटपणा करु नये. िे जर माझ्या सभचनेप्रमाणे वागले िर, माझी मजी संपादन करण्यास त्यानंा यश 
येईल. सरदेसाई ह्यानंी जो हवजय हमळहवला त्याबद्दल मी त्याचें अहर्नंदन करिो. देव आपले र्ले करो, 
वगैरे”. 

 
पानेली, २३ ऑकटोबर १६९४.  
 कौंट द व्व्हला व्हेदू. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 6, FLS. 18V) 

 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने मराठ्यानंा बदला घेण्याची धमकी देऊनदेखील त्याचंा त्रास कमी झाला 

नाही, हे गोव्याच्या व्हाइसरॉयने फोंड्याचा सुरे्दार एकलसखान ह्याला पाठहवलेल्या पत्रावरून हदसभन येिे 
:— 

 
“फोंड्याचे नवाब एखलासखान ह्यासं— 
 
शत्रभचा बंदोबस्ि कसा करायचा ित्संबधंाने अहमद सारंंग हे आपणाशी बोलणी करिील. शत्रभ 

नेमका कुठे आहे िे मला कळहवण्याची कृपा करावी, म्हणजे माझे लोक त्याचं्या बंदोबस्िास गेले िर 
त्याचं्याकडभन आपल्या प्रजेला उपसग ू पोचभ नये म्हणभन त्यानंा िाकीद देणे मला शकय होईल. माझ्या 
लोकानंा वाट देण्याबद्दल आपण त्यानंा हुकभ म करावा. 

 
बादेशहभन माझ्याकडे काही लष्ट्करी कैदी पाठहवण्याि आले आहेि. आमच्या सैन्याने शत्रभवर जो 

अचानक हल्ला केला त्याि त्याचं्या हािाला हे कैदी लागले ह्या छाप्याि शत्रचे बरेच लोक गारद झाले व 
त्याचें काही घोडेही आम्हाला हमळाले. पकडभन आणलेल्या हशपायाचें असे म्हणणे आहे की, िे िुमच्या 
पभवीचे सुरे्दार सरबाजखान ह्याचं्या सैन्यािील हशपाई आहेि. िे हडचोलीला होिे. हिथभन मग पळभन आले. 
मला असे वाटिे की िे पळपुटे आहेि. त्यानंी आपल्याकडची चाकरी सोडभन शत्रभकडे चाकरी धरली 
असावी. अहमदकडे त्या लोकाचंी नाव ेपाठहवली आहेि. िरी हे लोक आपलेच आहेि की, शत्रभचे त्याची 
चौकशी करावी. िे जर आपले लोक असिील िर त्यानंा हशक्षा करावी की, सोडभन द्याव ेिेही कळवाव”े. 

 
गोवा, १२ नवबंर १६९४  
 काँद द व्व्हला व्हेदू 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 6, FLS 18V) 
 
मराठे सैहनकानंी बादेशमध्ये हशरून लुटालभट केली अशी िक्रार गोव्याच्या व्हाइसरॉयने रायाजी 

शामराव ह्यानंा पाठहवलेल्या पत्राि केली आहे :— 
 
“रायाजी शामराव ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

मागे आपणाकडभन रामचंद्र पंहडि (राजाराम महाराज वजजीला होिे िेव्हा त्यानंी रामचंद्र पंहडि 
ह्यानंा दख्खनचा पेशवा म्हणभन नेमले होिे) ह्याचं्याकडभन व संिाजी घोरपडे ह्याचं्याकडभन जी पते्र आली 
होिी, त्याि आपण ह्या राज्याचे हमत्र असल्याचे त्यानंी कळहवले होिे. परंिु आज िे उलटे हदसि आहे. 
कारण आपण घाट उिरून आमच्या राज्याि हशरलाि व लुटालभट केलीि. हे कृत्य अत्यंि हवलक्षण आहे. 
त्यामुळे आपणावर हवश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे. मी चौलला कुलाबा आहण खादेंरी ही बेटे व्यापण्याचा 
व त्या बेटाकंडे अन्न पुरवठा न पाठहवण्याचा हुकभ म धाडला होिा. हा हुकभ म अमलाि आलेला पाहभन आपण 
गडबडभन गेला असाल. मला आपल्या हनदशनूास आणायचे आहे की, पोिूुगीज हे िशाच काही सबळ 
कारणाहशवाय आपल्या हमत्राकडील संबंध िोडीि नाहीि. मला वाटिे की, आपल्या ज्या हशलेदारानंी 
बादेशमधे हशरून लुटालभट केली त्याची आपणाला माहहिी नसावी. म्हणभन माझी आपणाला हवनंिी आहे 
की, आपल्या सैहनकाचं्या बेहशस्िपणाची चौकशी करून आपण त्यानंा योग्य िी हशक्षा करावी. िसेच 
आपणाला युद्ध हव ेकी शािंिा िेही आम्हाला कळवाव.े आमच्याशी जर आपणाला युद्ध करायचे असेल िर 
त्याला आमची ियारी आहे आहण आमचे सैहनकही लढाईला उत्सुक आहेि. आपणाला युद्ध नको 
असल्यास आपण िे प्रत्यक्ष कृिीने दाखहवले पाहहजे. आपण आमच्या राज्याि हशरलेल्या आपल्या 
हशपायानंा माघारा बोलवाव.े व त्याचं्या हािभन यापुढे अशी आगळीक न होऊ देण्याची खबरदारी घ्यावी. 
िसेच आपण आमच्याशी िहही करावा. माझी अशी समजभि आहे की, आमच्या राज्याला लागभन जी राज्ये 
आहेि, त्यानंी आमच्याशी मतै्री ठेवली नाही, म्हणभन त्याचंा नाश झाला. 

 
आपण आमच्याशी सलोख्याचे संबधं ठेवभ इव्च्छिा, त्याचे कारण हे की, माझ्या हािाशी मोठे सैन्य 

असभन यंदा युरोपािभन आम्हाला मोठी कुमक आली आहे हे आपणाला कळले आहे. 
 
मी हे पत्र रामकृष्ट्ण नाईक ह्याचं्याबरोबर पाठहवि आहे. िे आपणाला काय करायचे िे सव ू

समजाऊन सागंिील.” 
 
गोवा, १३ नवबंर १६९४. कॉट द व्व्हला व्हेदू 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 6, FLS 18V) 
 
मणेरीच्या देसायाचंा उठाव मोडभन काढण्यासाठी पोिूुहगजानंी मोगलानंा कशी कशी मदि केली िे 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या पुढील पत्रावरून कळभन येिे :— 
 
फोंड्याचे सुरे्दार ह्यासं :— 
 
अहमद्र सारंग ह्याच्याकडे आपण जो हनरोप पाठहवला होिा, त्या हनरोपाप्रमाणे मी मणेरीला एक 

हजार बंदुकधारी सैहनक आहण पन्नास घोडेस्वार पाठहवले िे िेथे काल सकाळी दहा वाजिा जाऊन 
पोहोचले. िे लगेच मदैानाकडे रवाना झाले, परंिु त्यानंा हिथे कुणीच आढळला नाही. माझी अशी समजभि 
आहे की, माझे सैन्य बलाढ्य असल्याकारणे शत्रभने पळ काढला असावा. माझ्या सेनापिीने शत्रभचा दोन 
कोस पाठलाग केला. आपण मला हलहहले होिे, की, आपलेही सैन्य िेथे असेल. परंिु आपले सैन्य 
आमच्या सैन्याला िेथे आढळले नाही. त्यावरून असा हनष्ट्कष ूहनघिो की, आमच्या सैन्याला शत्रभच्या िोंडी 
देण्याचा आपला हवचार होिा. वकवा शत्रभशी मुकाबला करण्यास आपणापाशी सैन्य नव्हिे, आहण आिा 



 

अनुक्रमणिका 

आपण कळहविा की हडचोलीला शकय हििकया लवकर सैन्य पाठवाव.े ही गोष्ट अशकय आहे कारण मी 
सैन्य साष्टी आहण बादेश येथे पाठहवले आहे. त्या सैन्याची जमवाजमाव करण्यास उशीर लागेल. आहण 
मला आश्यय ूवाटिे िे हे की, आपण शत्रभच्या इिकया जवळ असभन त्याचा प्रहिकार का करीि नाही? 
 

गोवा, १७ नवबंर १६९४. कॉट द व्व्हला व्हेदू 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 6, FLS 17) 
 
गोव्याचे पोिूुगीज एकेबाजभने देसायाचंा बदोबस्ि करण्यासाठी मोगलानंा मदि करण्याचा बहाणा 

करीि होिे, िर दुसऱ्या बाजभने देसायानंा आपल्या राज्याि आश्रय देि होिे. कदाहचि देसायाचं्या 
बंडाळीला त्याचंी आिभन फभ सही असावी. कारण मोगलाचं्या मुलुखाि शािंिा नादंलेली त्यानंा नको होिी. 
कारण, िे दगलबाज असल्याची त्याचंी समजभि असल्याने त्याचं्याकडभन गोव्यावर केव्हा ं हल्ला होईल 
त्याचा नेम नाही अशी त्यानंा सदैव र्ीिी वाटि असे. अशारीिीने पोिूुहगजानंी साखळी व हडचोळी येथील 
देसायानंा आश्रय हदल्याबद्दल फोंड्याच्या मोगल सुरे्दाराने पोिूुहगजाकंडे िक्रार केली. त्यािंच अरबानंी 
गोवा घेण्यासाठी मोगलाकंडे मदि माहगिली असल्याची खळबळजनक बािमी त्याना कळली. 

 
मोंगल सुरे्दाराच्या िक्रारीचा व त्याच्या पात्रािील अरबाचं्या गोव्यावरील संर्ाव्य स्वारी 

संबंधीच्या बािमीचा खल हदनाकं २३ ऑगस्ट १६९५ रोजी र्रलेल्या गोव्याच्या सल्लागार मंडळाच्या 
बैठकींि करण्याि आला. 

 
(LIVRO DOS ASSENTOS OCOCONCHLHO DOESTADO DE 1677 1699 FLS 162). 

 
कुडाळचे खेम साविं ह्याचें आहण मराठ्याचें पुनः हविुष्ट आल्याने त्यानंी पोिूुहगजाकंडे 

मराठ्याहंवरुद्ध मदि माहगिली. िी मदि गोव्याच्या व्हाइसरॉयला राज्याच्या सल्लागार मंडळाची बैठक 
र्रहवल्याहशवाय देिा येि नव्हिी म्हणभन त्याने हदनाकं १३ अ गस्ट १६९५ रोजी िी बेठक बोलहवली व 
हिच्या समोर खेम सावि ह्याचं्या पत्रािंील मदिीच्या मागणीचा प्रस्िाव माडंला. त्या बैठकीच्या 
कामकाजाचा वृत्तािं पुढीलप्रमाणे आहे. 

 
गोव्याचे व्हाइसराय आहण हहदुस्थानचे कॅप्टन जनरल दों पेदु्र आंिोहनयु द नोरान्य कॅट द व्व्हला 

व्हेदू ह्यानंी राज्य सल्लागार मंडळाला हवदीि केले की, कुडाळचे सरदेसाई खेम साविं ह्यानंी 
मराठ्यापंासभन फुटभन हनघण्याच्या इराद्याने आपली आठ गलबिे आहण काही होड्या मराठ्याहंवरुद्ध 
पाठहवल्या. गोव्याचे एक माजी व्हाइसराय वॉद आल्व्हेरा ह्यानंी हसदहभ खेम साविं ह्यानंा त्याला जरूर 
लागेल िेव्हा मदि करण्याचे वचन हदले होिे. त्या वचनाप्रमाणे त्यानंी आिा आमच्याकडे मदिीची मागणी 
केली आहे. त्याचंी आम्हाला अशी सभचना आहे की, आमच्या आरमाराने आहण त्याचं्या आठ गलबिानंी 
मराठ्याचं्या बंदरावंर आहण त्याचं्या आरमारावर हमळेल त्या हठकाणी हल्ले चढावाविे. 

 
हा प्रस्िाव ऐकभ न घेिल्यावर सल्लागार मंडळाच्या सदस्यानंी असे मि प्रकट केले, की, माजी 

व्हाइसरॉय काँट द आल्व्होर ह्यानंी जर कुडाळचे सरदेसाई खेम साविं ह्यानंा मदि करण्याचे वचन हदले 
असेल, िर त्या वचनाप्रमाणे सरदेसाई खेम साविं ह्यानंा मदि जरूर द्यावी. मात्र आमच्या आरमाराने खेम 



 

अनुक्रमणिका 

साविं ह्याचं्या आरमाराबरोबर मराठ्याचं्या बंदरावंर आहण आरमारावर संयुकिपणे हल्ल े करू नयेि. 
िथाहप, सरदेसाई ह्याचं्या गलबिानंा व्यापारासाठी उत्तरेकडे अथवा दहक्षणेकडे जायचे असल्यास आमच्या 
राज्याचे हमत्र ह्या नात्याने त्याचं्या गलबिानंा आमच्या आरमाराने संरक्षण द्याव.े सल्लागार मंडळाचा हा 
दृहष्टकोन काँट व्हाइसरॉय ह्यानंा पसंि पडला व त्यानंी त्या दृहष्टकोनास मंजुरी हदली. त्या ठरावावर 
सल्लागार मंडळाच्या सव ूसदस्यानंी सह्या केल्या. 

 
हा वृत्तािं हचटणीस मान्युयल पेरैला ह्याने हलहभन काढला. 
 

(LIVRO DOS ASSEMTOS DOCONCELHO DO ESTADO 1677-99, FLS 165). 
 
मोगलाचं्या राज्याि जे देसाई होिे, त्याचंा फोंड्याचा मोंगल हदवाण महमद रफीखान 

ह्याच्याकडभन र्यंकर छळ झाल्याने त्यानंी पोिुगीज हद्दीि आश्रय घेिला. महमद रफीखान ह्याला 
पोिूुहगजानंी देसायानंा आश्रय हदलेले आवडले नाही. त्याने पोिूुगीजाकंडे त्याबद्दल िक्रार करून देसाई हे 
मोगल बादशहाचे शत्रभ आहेि. सबब त्यानंा आपल्या हवाली कराव ेअशी मागणी केली. िी मागणी पोिूुगीज 
व्हाइसरॉयने फेटाळभन िर लावलीच परंिु, महमद रफीखान ह्याचं्या छलाची वािा सुरिेच्या नबाबानंा 
आहण बादशहालाही कळहवण्याची व्यवस्था केली. ह्या बाबिीि रूस्िुम ह्या नावाच्या एका मोगल 
अहधकाऱ्याला हलहहलेल्या पत्राि गोव्याचा व्हाइसरॉय म्हणिो : 

 
हे देसाई म्हणजे काही खेड्याचें प्रमुख आहेि. त्याचं्यापाशी जरी थोडेफार हत्यारी लोक असले, 

िरी िे मोंगल सम्राटाचे माडंहलकत्व अमान्य करीि नाहीि. िे त्याला कर र्रिाि आहण सारा वसभल 
करून देिाि. परंिु हे हदवाण त्याचं्याकडभन जादा कर उकळण्याचा प्रयत्न करिो. त्याला ह्या देसायाचंी 
ियारी नाही. त्यामुळे त्याने हचडभन जाऊन त्याचं्या हक्कावंर गदा आणली आहे. त्याने त्याचं्या जहमनी 
काढभन घेऊन त्यानंा िुरंूगाि टाकण्याचे व त्यानंा फटके देण्याचे सत्र सुरू केले आहे.” शवेटी ह्या पत्राि 
व्हाइसरॉयने रुस्िुमला हवनंिी केली आहे, की, त्याने अहमद रफीखान ह्याच्या जुलुमाची वािा सुरिेच्या 
नबाबानंा कळवभन त्याला हशक्षा करण्याचा त्याला सल्ला द्यावा. 

 
(LIVRO DOS ASSENTOS DOCONCELHO DO ESTADO DE 1677-99, FLS 165). 

 
कुडाळचे सरदेसाई खेम साविं र्ोसले ह्याचें आहण मराठ्याचें हबनसल्ल्याचा उल्लेख मागे आलाच 

आहे. त्यानंी कुडाळचा हकल्ला घेिल्याबद्दल गोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्याचें पुढील पत्राि अहर्नंदन केले 
आहे. 

 
“खेम साविं ह्यासं— 
 
देसाई खेम साविं ह्यानंी कुडाळचा हकल्ला घेिल्याची वािा ऐकभ न फार आनंद झाला. हा हकल्ला 

त्याचं्या शत्रभने बळकावला होिा. िो घेऊन सदरहभ खेम साविं र्ोसले ह्यानंी त्याचें स्वामी जे मोंगल 
बादशहा ह्याचंी मोठीच सेवा केली आहे. त्याचं्या सेवचेे चीज बादशहाकंडभन झाल्यावाचभन राहाणार नाही, 
अशी आशा आहे.” 

 



 

अनुक्रमणिका 

गोवा, १७ ऑगस्ट १६९६ कौंट द व्व्हला व्हेदू 
 

(LIVRD DOS REIS VIZINHOS, No. 6: 6 FLS ISV) 
 
फोंड्याचं्या मोगल हदवाणाने पोिूुगीजाकंडे खेम साविं र्ोसले ह्याचं्याहवरुद्ध िक्रार केली होिी, 

त्यालाच व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले : 
 
“फोंड्याचे हदवाण ह्यासं— 
 
आपणाकडे प्रस्िुि पत्र जाि आहे. देसाई खेम साविं ह्याचं्या हवषयी मला आपणास कळवायचे 

आहे की, िे महान मोंगल सम्राटाचें माडंहलक आहेि म्हणभन मी त्यानंा मदि केली. िे सम्राटाचें हनःहसम 
सेवक आहेि अशी माझी समजभि होिी. िे जर आिा बादशहाशंी इमानी नसिील िर मी त्यानंा यापुढे 
जवळ करणार नाही, ह्याबद्दल हनवश्चि असाव.े..............................मी राजारामाच्या चाचें 
प्रजाननाहंवरुद्ध नौका पाठहवल्या आहेि. िो बादशहाचा मोठा शत्रभ आहे आहण आपण ज्याअथी म्हणालाि 
की खेम साविं र्ोसले हे वेंगुलाच्या हकल्ल्यावर चालभन गेले, त्याअथी मी त्यानंा खरमरीि पत्र हलहभन 
बादशहाच्या हकल्ल्याकडे वक्रदृष्टीने बघीिल्याबद्दल त्याचंी हनर्तू्सना केली आहण त्यानी जर मला पत्र 
हलहभन खुलासा केला नसिा, िर त्याना मी हशक्षा करण्यास देखील कमी केले नसिे. त्याचें असे म्हणणे 
आहे की, बादशहाचे हकल्ल ेघेण्यामागे त्याचंा दुष्ट हेिभ नव्हिा िे हकल्ल ेबादशहाचेंच रहाव ेव शत्रभपासभन त्याचें 
रक्षण कराव ेम्हणभन त्यानंी िे घेिले.........................मला बािमी कळली आहे की, मराठ्यानी मोठे 
आरमार गोळा करून कुडाळच्या मुलुखाि लटालभट करण्याि सुरुवाि केली आहे. त्यानंी जर िो मुलुख 
घेिला, िर मोंगल बादशहाचंी मोठी हानी होईल. 

 
िभिू आमच्या समोर मोठा प्रश्न म्हणजे हाच आहे. मराठ्यानंी हा मुलुख घेऊं नये म्हणभन त्यानंा 

प्रहिबधं केला पाहहजे. आहण हे काम आपण शकय हििकया लवकर कराव.े आपण म्हणिा की, ह्या बेईमान 
देसायानंा हशक्षा ही झालीच पाहहजे. िी हशक्षा त्यानंा करणे हे एक सोपे काम आहे. आहण ज्याअथी 
बादशहाशंी आमची दोस्िी आहे, त्याअथी त्याचं्या उपयोगी कसे पडाव ेिे मला चागंले कळिे. आपणाला 
उत्तर पाठहवणे हे माझे पहहले काम असे मला वाटिे, म्हणभन हे पत्र हलहहि आहे. 

 
गोवा, २२ ऑकटोबर १६९६. कौंट द व्व्हला व्हेदू 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.6, FLS 43V). 
 
उपहरहनर्ददष्ट पत्राने फोंड्याच्या हदवाणाचे समाधान न झाल्याने त्याने खेम साविं र्ोसले ह्याचं्या 

संदर्ाि व्हाइसरॉयना पुनः पत्र हलहहले. त्या पत्राि व्हाइसरॉयनी पुढील उत्तर पाठहवले. 
 
“फोंड्याचे हदवाण ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. मी आपणास लगेच उत्तर पाठवभ शकलो नाही, कारण मी आमच्या 

आरमाराच्या मोहहमेच्या ियारीि गंुिलो होिो. आपण आमच्या मतै्रीसंबधंाने जो उल्लेख केला आहे, िो 



 

अनुक्रमणिका 

अनावश्यक आहे. कारण पोिूुहगजानंी मतै्री नेहमीच हटकहवली आहे. त्याचं्या ह्या धोरणाि मुळीच बदल 
होणार नाही. खेम साविं ह्याचं्याहवषयी आम्हाला सहानुर्भिी वाटिे आहण िे आमच्या मजीिील आहेि हे 
खरे आहे. कारण िे महान मोंगल बादशहाचें माडंहलक आहेि. पण त्याचं्या हािभन जर बेईमानपणा 
घडला..........................कारण िे नेहमीच बादशहाचें माडंहलक 
आहेि......................................................सवाि मोठी काळजी ही मराठ्यासंबंंधीची आहे 
की, जे बादशहाचंा मुलुख घेऊ पाहािाि आहण ज्या मुलुखावर आपण राज्यकरिा. आपण गुकी शणेवी 
ह्यानंा आमच्याकडे पाठहवण्याचा हवचार करिा. आपल्या हवनंिीप्रमाणे मी त्याचें स्वागि करीन व 
त्याचं्याशी महत्त्वाच्या प्रश्नावर वाटाघाटी करीन”. 

 
गोवा, २९ हडसेंबर १६९६. कौंट द व्व्हला व्हेदू 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 6, FLS 44V). 
 

घारगडच्या हकल्ल्यास कुडाळच्या र्ोसल्यानंी वढेा घािला असिा फोंड्याच्या सुरे्दार रफीखान 
ह्याने पोिूुगीजाकंडे मदि माहगिली. रफीखानाने व्हाइसरॉयना ंजे पत्र हलहहले िे पुढीलप्रमाणे आहे :— 

 
महान देशाचा प्रहिहनधी, सगळीकडे प्रख्याि असलेला आहण सुदैवी, राजेरजवाड्यामंधभन 

हनवडली गेलेली बडी आसामी की हजची राजवट पोिूुहगज प्रदेशािं सदैव हटको. 
 

आपले पत्र हमळाले व िे वाचभन फार आनंद झाला. मला आशा आहे की, देव आम्हा ंदोघामंधील 
मतै्री वृवद्धगि करील. मोंगल सम्राटाने आपले स्वामी पोिूुगालचे राजे ह्यानंा एक पत्र पाठहवले असल्याचे 
आपल्या पत्रावरून कळले. ह्या िपहशलाबाबि मी अहमद सारंग ह्याला हलहहलेच आहे. िो आपणास 
प्रत्यक्ष रे्टभन सव ूकाही हवदीि करील. आपण मला हलहहिा की मोंबासाला आपण आरमार पाठहवले आहे. 
आपणाला देव यश देईल ह्यािं हिळमात्रही शकंा नाही. मीही घारगळला थोडा फौजफाटा पाठहवण्याचे 
ठरहवले आहे. माझा बंधु अहमद सारंग ह्याच्यामाफूि मी आपणाला ही गोष्ट कळहवलीच आहे. मला आशा 
आहे की, आपली मदि आल्यावाचभन राहाणार नाही, इिकेच नव्हे िर अडचणीच्या वळेी िी आम्हाला 
त्वरीि आहण मोठ्या प्रमाणाि हमळेल अशी मी आशा बाळगिो. 

 
बंडखोर खेम साविं ह्याचं्याहवषयी आपण मला कळहवलेच आहे की, त्याचं्या हािभन जे प्रमाद 

घडले आहेि िे आपण त्याला क्षमा करणार नाही. मीही आपणास कळवभ इव्च्छिो की, त्याचे अपराध 
खरोखरच अक्षम्य आहेि. त्या अपराधाबंद्दल त्याला हशक्षा ही झालीच पाहीजे. माझ्या स्वामीच्या 
सरदाराकडभनही त्याला हशक्षा करण्याची मला अनुमिी हमळाली आहे. देवाची जर इच्छा असेल आहण 
आपली जर मदि हमळेल, िर घारगळचा हकल्ला मी पुनः काबीज केल्यावाचभन राहाणार नाही. त्यावळेी मी 
बंडखोर खेम साविं ह्याला हशक्षा करीन व िो मला ज्या हठकाणी रे्टेल हिथभन त्याला हाकंलभन लावीन. 
सोंदेच्या राजाची मदि आली आहे. लवकरच मी बंडखोराहवरुद्ध मोहीम सुरू करीि आहे. ित्पभवी दोन 
हदवस अगोदर आपणाला मदि पाठहवण्याबद्दल कळहवन. मला आशा आहे की, आपण मदि 
पाठहवल्यावाचभन राहाणार नाही. आपण जी दारूची वपपे आहण गोळे पाठहवले होिे िे हमळाले. त्याचंी मला 
वाण र्ासि नाही कारण परमेश्वाराच्या कृपेने आम्हा ंदोघामंध्ये कोणिेच मिरे्द नाहीि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

देव आपले र्ले करो व आपणास उदंड आयुष्ट्य देवो”. 
 

(LIVRO DAS MONCOES, No. 62, FLS 205). 
 

पोिूुहगजानंी मोगलानंा घारगळचा हकल्ला लढहवण्यासाठी मराठ्याहवरुद्ध मदि केली. 
 

फोंड्याच्या नबाबाने पोिूुहगजाकंडे दारूगोळ्याची आहण इिर मदि पाठहवण्याची मागणी केली 
होिी, त्याला गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 

फोंड्याचे नबाब ह्यासं— 
 

आपले पत्र हमळाले व आपण खुशाल असल्याचे वाचभन आनंद झाला. आपल्या स्वामीचे शत्रभ 
कुडाळचे र्ोसले ह्याचं्याकडभन फोंड्याच्या हकल्ल्यास धोका आहे म्हणभन आपण माझ्याकडे दारूगोळ्याची 
मागणी केली आहे. आपल्या पत्राप्रमाणे पाच वपपे दारू आहण थोडे गोळे पाठहवि आहे. आमच्या राज्याला 
आपण जी मुलुखाची देणगी देऊ केली आहे, त्याबद्दल मी आपणाला आर्ारी आहे. ह्या िपहशलाबाबि 
आपण लवकरच वाटाघाटी करू या. घारगडचा हकल्ला जमीनदोस्ि करणे बरोबर होणार नाही. कारण 
बंडखोरानंी माझ्याकडे दयेची याचना केली आहे. ज्या वळेी त्याचं्या आहण माझ्या वाटाघाटी होिील िेव्हा 
मी त्यानंा आपल्या बादशहाचे आहण त्याच्या प्रजाजनाचें जे काय त्यानंी घेिले आहे िे त्यानंा परि 
करावयास लावीन. मी आमच्या बादेशच्या सेनापिीला घारगळच्या हकल्ल्यास जी काय मदि लागेल िी 
करण्याबद्दल कळहवले आहे.” 

 
गोवा, १० नवबंर १६९८ आंिोहनयु लुईस द कामारा कौिुन्यु 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 6, FLS 64). 

 
कुडाळचे सरदेसाई खेम साविं र्ोसले ह्यानंी साखंळी व हडचोली येथील मोंगलाचें दोन हकल्ल े

घेऊन फोंड्यास वढेा घािला. पोिूुहगजानंी मोंगलानंा र्ोसल्याहवरुद्ध मदि केली. त्या मदिीबद्दल 
मोगलानंी पािूुहगजानंा बादेशच्या हद्दीवरील मुलुख िोडभन देण्याचे कबभल केले. 

 
ह्या संबंधाने गोव्याच्या व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास 

कळहविो....................................................................................................
............................................. 

 
खेम साविं र्ोसले ह्यानंी फोंड्याच्या नबाबाहवरुद्ध बडं पुकारून मोगल बादशहाचे साखळी व 

हडचोळी येथील दोन हकल्ल ेघेिले. फोंड्याच्या नबाबाकडे दारूगोळा आहण माणसे ह्याची टंचाई असल्याचे 
र्ोसल्यानंा कळले होिे. ही संधी साधभन त्यानंी फोंड्याच्या हकल्ल्यास वढेा घािला. 
 

फोंड्याच्या नबाबानंा जर आमच्याकडभन मदि झाली नसिी, िर फोंड्याचा हकल्ला खेम साविं 
र्ोसले ह्याचं्या हािी पडल्याहशवाय राहहला नसिा. 



 

अनुक्रमणिका 

 
मोगलानंी आमच्या मदिीबद्दल कृिज्ञिा व्यकि केली असभन आमची मदि झाली नसिी िर फोंडे 

खेम साविं र्ोंसले ह्यानी घेिले असिे अशी कबुली हदली आहे. िी मदि मोगलानंा द्यावी असे मला 
वाटिे. कारण मोगल बादशहा हा वहदुस्थानािंील सवाि मोठा आहण बलाढ्य राजा ंआहे हे िर झालेच, 
परिु त्याच्या बंदराि आमच्या जहाजानंा चागंली वागणभक हमळिे. हिसरी गोष्ट ही की, फोंड्याचा हकल्ला 
जर खेम साविं ह्याच्या हािी पडला असिा, िर त्यामुळे गोव्याच्या व्यापाराि व्यत्यय आला असिा. िसे 
जर झाले असिे िर मोगल बादशहाने त्याच्यावर मोठे सैन्य पाठहवले असिे. त्या सैन्याचा उपसग ूकेवळ 
खेम साविं र्ोसले आहण मराठे ह्यानंाच नव्हे, िर आम्हालाही पोहोचला असिा. आमच्यावर उपासमारीचे 
संकट कोसळले असिे. फोंड्याच्या नबाबाला आमच्याकडभन जी मदि झाली, त्याचा मोबदला म्हणभन 
त्याने आम्हाला बादेश मधील चोवीस खेडी देण्याचे वचन हदले आहे. ह्या खेड्याचंा महसभल चागंलाच 
हमळेल असे वाटिे. परंिु ह्या सौद्याला बादशहाची संमहि हवी आहे. फोंड्याचे नबाब बादशहाच्या उत्तराची 
वाट पाहाि आहेि. माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य आहण सुख सौख्य देऊन त्याचे 
रक्षण करो.” 

 
गोवा, १५ हडसेंबर १६९८ 
 

(LIVRO DAS MONCOES, No. 62, FLS 203). 
 
गोव्याचा व्हाइसरॉय फोंड्याच्या सुरे्दारास पाठहवलेल्या पत्राि म्हणिो की, पोिूुगीजाचं्या 

मदिीमुळेच गोव्याचे रक्षण झाले. 
 
कुडाळचे सरदेसाई खेम साविं र्ोसले ह्याचंा मोगलाहंवरूद्धचा उठाव फसल्यामुळे त्यानंा अखेर 

पोिभूहगजाचंा आश्रय ञ्यावा लागला. त्यानंी पोिभूहगजाकंडे िहाची व मतै्रीची जी मागणी केली त्याला 
व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
“खेम साविं ह्यासं— 
 
खेम साविं ह्यानंी हलहहलेले पत्र हमळाले, िे माझ्या अहवश्वासास पात्र झाल्याची जी कारणे 

उपलब्ध झाली आहेि िी त्यानंी मान्य करून माझ्या िक्रारीचे पहरमाजून कराव.े िसे जर झाले िर त्यानंा 
ही संधी साधभन त्यानंी गमावलेली ह्या राज्याची मतै्री परि साधिा ंयेईल. मी हरी शणेवी बोरकर ह्याचं्याकडे 
जी कामहगरी सोपहवली आहे िे िी पार पाडिील. त्या कामहगरी संबंधाने खेम साविं ह्यानंा माझी सभचना 
आहे की, त्यानंी ह्या कामहगरीबाबि काय िो हनणूय घ्यावा. म्हणजे त्याचंा आहण आमचा पुनः एकदा 
समझोिा होऊ शकेल. मोंबासा पडल्याबद्दल खेम साविं ह्यानंी आपल्या पत्राि जे दुःख व्यकि केले आहे 
त्यासंबधंाने मला त्यानंा कळवायचे आहे, की, ह्या राज्याचा आहण त्या घटनेचा काहंी संबंध 
नाही......................वगैरे”. 

 
गोवा, १७ जुलै १६९९.  

 आंिोहन यु लुईज गोंसाव्ल्वश द कामारा कौहिन्यु. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(LIVRO DOS REIS VIZINHUS, No. 5, FLS 11). 
 
हदनाकं २ सप्टेंबर १६९९ रोजी खेम साविं र्ोसले ह्यानंी पोिंुगालच्या राजाचे माडंहलकत्व 

पत्करले. गोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्यानंा संरक्षण देण्याचे कबभल केले. पोिभूगॉलच्या राजाचे माडंहलकत्व 
पत्करिाना व गोव्याचा आश्रय घेिाना गोव्याच्या व्हाइसरॉयने खेम साविं र्ोसले ह्याचं्यावर ज्या अटी 
लादल्या त्या पुढील प्रमाणे आहेि : 

 
सरदेसाई खेम साविं ह्यानंी पोिभंगीज व मराठे ह्याचें युद्ध चालभ  असिा,ं ज्या कळकळीने, इमानाने 

व ित्परिेने पोिभूगीजानंा मदि केली, त्याबद्दल त्यानंा ह्या राज्याकडभन वारंवार आश्रय हमळि आला आहे. 
ह्या राज्याच्या अहि टोकाला त्याचं्याकडभन पीरखान ह्याची हत्या घडली म्हणभन त्याचं्या सव ूसवलिी आहण 
अहधकार काढभन घेण्याि आल्याने त्यानंा ह्या राज्याचा आश्रय घेणे र्ाग पडले. त्यानंी आिा ंपोिभूगालच्या 
अहिप्रशािं राजाचे माडंहलकत्व पत्करून त्याची सेवा करण्याचे कबभल केले आहे. 

 
त्याचं्या हािुन जो प्रमाद घडला िो हेिु पुरस्सर नसभन र्ावनेच्या र्राि घडला. माझ्या िक्रारीचे 

पहरमाजून ज्याअथी त्यानंी केले आहे, त्यावरून त्याचं्या इमानीपणाबद्दल शकंा घेण्यास आिा जागा 
उरलेली नाही. त्यानंी आपला ध्वज माझ्या पायापाशी ठेवभन माझ्या पोिभूगालच्या स्वामीचे माडंलीकत्व 
स्वीकारण्याचे कबभल केले. िे आिा स्वामीची कोणिीही सेवा करण्यास व ह्या राज्याच्या रक्षणाथू 
झटण्यास बद्धपहरकर झाले आहेि. म्हणभन त्याचं्या हािभन जो अपराध घटला त्याकडे दुलूक्ष करून ह्या 
हुकभ मान्वये त्याचं्या सवू सवलिी त्यानंा देण्याि येि आहेि. 

 
मराठे, अरब, आहण मलबारी ह्याचं्यापासभन त्यानंा आिा सरंक्षण हमळेल, इिकेच नव्हे, िर त्याचं्या 

हवरूद्ध लढण्यासाठीही त्यानंा मदि केली जाईल. ही मदि जहमनीवर आहण सागरावर, िशीच दारूगोळा 
आहण आरमार ह्याचं्याद्वारा केली जाईल. फकि मोगल बादशाहवरूद्ध मात्र त्यानंा मदि केली जाणार 
नाही. त्याचे कारण हे की मोगल बादशहा हा आमच्या राज्याचा दोस्ि आहे. 

 
खेम साविं र्ोसले ह्यानंा सहकुटंुब सहपहरवार बादेशमध्ये राहाण्याची पारवानगी देण्याि येि 

आहे. त्या हठकाणी िे पभवी होिे. 
 
ज्याअथी त्यानंी माझ्या पोिभूगालच्या स्वामीचे माडंहलकत्व पत्करले आहे त्याअथी िे आिा ंत्याचें 

सेवक बनले आहेि. आिा ं त्यानंा ह्या राज्याच्या रक्षणाथू आमच्या शत्रभशी लढाव े लागेल. मात्र हे युद्ध 
आपल्याच राज्याच्या रक्षणाचे आहे असे मानभन त्याचं्या माणसाचंा खच ूत्यानंा स्विःच करावा लागेल. 

 
गोवा, २ सप्टेंबर १६९९.  

 आंिोन्यु लुईज गोंसाव्ल्व्हश कामारा कौहिन्यु 
 
पोिभूगीजाचं्या अटी खेम साविं र्ोसले ह्यानंी मान्य केल्या. 
 

(LIVRO PRIMEIRO DAS PAZES, FLS 259). 
 



 

अनुक्रमणिका 

अठराव्या शिकाच्या सुरवािीला गोव्याच्या व्हाइसरॉयने वहदुस्थानािील ित्कालीन घडामोडींचा 
आढावा घेऊन पोिभूगालला आपल्या राजास एक पत्र हलहहले. असा अहवाल आपल्या राजास सादर 
करण्याची गोव्याच्या व्हाइसरायची प्रथा होिी. या अहवालाि त्याने खेम साविं र्ोसले ह्यानंी मोगलाचें 
हडचोली आहण साखळी हे दोन प्रािं घेिले असे म्हटले आहे. िे प्रािं घेण्यासाठी त्यानंा पोिभूहगजाचंी आंिभन 
फभ स होिी हे व्हाइसरॉयच्या पत्रािील पुढील पहरच्छेदावरून हदसभन 
येिे..........................................................................................................
.............................................................. 

 
गेल्या चार वषामागे फोंड्याचं्या मोंगल सुरे्दाराने आमच्या बादेश प्रािंाच्या सरहद्दीवर एक हकल्ला 

बाधंभन हसद्दी अदुल ह्या नावाचं्या मुसलमानाची िेथे हकल्लेदार म्हणभन नेमणभक केली होिी. हा हकल्लेदार 
लोंकाकंडभन र्रमसाट जकाि वसभल करीि असे. मी इकडे आल्यावर काहंी हदवसानंी खेम साविं र्ोसले 
ह्यानंी मोगलाहंवरूद्ध बंड पुकारले. त्यानंा आमच्याहशवाय आणखी कुणाकडभन मदि होि नसे. परंिु ज्या 
वाटेने त्यानंा आमच्याकडभन अन्नधान्य आहण इिर वस्िभ जाि असि त्या वाटेवर हा हकल्ला असल्याने त्या 
मदिीच्या मागाि त्याचा अडथळा येि असे, आम्ही खेम साविं ह्यानंा मदि करीि आहोि हे मोंगलानंा 
माहीि नव्हिे, कारण, िे आम्हाला आपले दोस्ि समजि असि. व आम्हीही त्यानंा उघडपणे िे आमचे 
दोस्ि आहेि असे सागंभन त्यानंा मदि करीि असभ. 

 
फोंड्याच्या सुरे्दाराने आमच्या बादेशच्या मुलुखानजीक बाधंलेला हा हकल्ला आम्हाला अशा 

रीिीने मारक होिा. म्हणभन मी मोंगल सेनापिीला पटवभन देण्याचा प्रयत्न केला, की, िो हकल्ला जर खेम 
साविं र्ोसले ह्याचं्या हािाि पडला, िर िे आम्हा दोघानाहंी त्रासदायक होईल. म्हणभन हा हकल्ला पाडभन 
टाकलेला बरा. 

 
मोगल सेनापहिस माझा सल्ला पटला व त्याने िो हकल्ला पाडभन टाकण्याचा हुकभ म केला. िो हकल्ला 

असिानंा खेम साविं र्ोसले ह्यानंा आमची मदि हमळण्यास अडथळा होि असे. आिा ं िो पाडभन 
टाकण्यािं येिाच त्याचें चागंलेच फावले. त्यानंा आमच्याकडभन र्रपभर मदि हमळभ लागली. त्या मदिीच्या 
बळावर त्यानंी अल्पावधीि साखळी आहण हडचोळी हे दोन्ही प्रािं मोगलाकडभन सर केले. आिा आम्हाला 
चागंला शजेारी लार्ला आहे. मुसलमान हे वाईट शजेारी असिाि असा आमचा अनुर्व आहे. त्याचं्या 
शजेारापेक्षा ंवहदभचा शजेार बरा. 

 
परंिु मोगलानंा मी ह्या गोष्टीचा अद्याप सुगावा लागभ हदलेला नाही. आम्ही आपले हमत्र आहोि 

अशी त्याचंी समजभि असल्याने, आम्ही त्यानंा उघडपणे जी मदि करिो त्याबद्दल िे कृिज्ञिा दशहूविाि.” 
 
गोवा, १९ जानेवारी १७०१ 
 

(LIVRO DAS MONCOES No. 64, FLS 247). 
 
मोगल सरदार बसालिखान ह्याने पोिूुहगजाकंडे मदिीची मागणी केली होिी. त्याला गोव्याच्या 

व्हाइसरॉयने उत्तर पाठववले, व फोंड्याला पळभन गेलेल्या हनग्रो सैहनकानंा परि करण्याची मागणी केली. 
 



 

अनुक्रमणिका 

“बसालिखान ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले व सयद गुलाम इब्राहहम ह्याचं्या मदिीसबंंधाने कळले. मोगल बादशहाच्या 

राज्याची माझ्या हािभन जी सेवा घडायची असेल िी करण्याच्या बाबिीि मी कधीच कुचराई करणार नाही. 
िीच गोष्ट मुलुख परि करण्याच्या प्रश्नासबंंधीचीही आहे. र्ोंसल्यानी फोंड्याच्या हकल्ल्यास वढेा घािला 
िेव्हा ंमी आपणाला केवढी मदि केली िे आपणाला माहीि आहेच. आिा आपणही माझे एक काम केले 
पाहहजे. माझ्या स्वामीचे काहंी काफीर (काफ्री) प्रजाजन फोंड्याला पळभन गेले आहेि. िरी त्यानंा परि 
करण्याची कृपा करावी. आमच्यामधील मतै्रीला अनुसरून आपण हे काम कराल अशी आशा आहे.” 

 
देव आपले र्ले करो. 

 
गोवा, २३ जानेवारी १७०० आंिाव्न्यु लुईस गोंसाव्ल्वश द कामारा कौहिन्यु 

 
पोिूुहगजाचें मोगलाशंी जसे मतै्रीचे संबंध होिे, िसेच मतै्रीचे संबंध त्याचें मोगलाचें शत्रभ कुडाळचे 

सरदेसाई साविं र्ोसले ह्याचं्याशी होिे. 
 
खेम साविं र्ोसले ह्यासं— 
 
सरदेसाई खेम साविं र्ोसले ह्याचें एक पत्र हमळाले. त्यानंी पत्राि जी परवानगी माहगिली आहे 

िी त्यानंा देण्याि येि आहे. 
 
गोवा, १ माच ू१७००  
 आंिोहनयु लुईस गोंसाव्ल्वश द कामारा कौहिन्यु 
 
राजाराम महाराजाचें एक प्रधान परशुरामपंि ह्यानंी पोिूुगीज युद्धनौकानंी मराठ्याचं्या एका नदीि 

अहिक्रमण केल्याबद्दल गोव्याच्या व्हाइसरायकडे िक्रार केली होिी. त्या िक्रारीला व्हाइसरॉयने पुढील 
उत्तर पाठहवले. 

 
(LIVRO DO REIS VIZINHOS, NO. 5, FLS 22). 

 
रामराजे ह्याचें सरदार परशुरामपंि ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले, झमहगझर (?) नदीि आमच्या आरमार प्रवशे केल्याबद्दल आपण जी िक्रार 

केली आहे. िी हनराधार आहे. आपण म्हणिा ंकी रामराजे ह्यानंी ह्या राज्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. परंिु ह्या राज्यािंील माझ्या कारकीदीि िरी अनुर्व उलट आहे. 

 
गेल्यावषी दोनदा आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशािं खेडी लभटण्यािं आली. आहण आपल्या 

गलबिानंीही आमच्या जहाजावंर हल्ल ेकरून िी लुटली. िी जहाजे अन्नधान्य घेऊन ह्या शहराकडे येि 
होिी. आहण वर आपण म्हणिा,ं की, आपण शािंािा पाळि आलो आहोंि. मी आपणाला कळवभ इव्च्छिो 



 

अनुक्रमणिका 

की, ह्या कुरापिी आम्ही चालभ  देणार नाही. आमच्याशी जर आपणाला सलोख्याचे संबंध ठेवावयाचे 
असिील िर, गेल्यावषी लुटण्यािं आलेला आमचा माल आम्हालंा परि करावा.” 

 
गोवा, २३ माच ू१७००  
 आंिोव्न्यु लुईस गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 5, FLS 24). 
 
फोंड्याचा हकल्लेदार सयद गुलाम इब्राहीम हा र्ोसल्याशंीं झालेल्या लढाईि प्राणाहंिक जखमी 

झाल्याची वािा गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळली, िेव्हा त्याने त्याला पुढील पत्र हलहहले : 
 

“फोंड्याचा हकल्लेदार सयद गुलाम इब्राहीम, ह्यास— 
 
र्ोसल्याशंी झालेल्या एका लढाईि आपण जखमी झाल्याचे नावेच्या हकल्लेदाराकडभन कळले. ही 

बािमी ऐकभ ण मला फार वाईट वाटले. िरी हे पत्र हमळिाकं्षणी आपल्या जखमा गंर्ीर स्वरुपाच्या आहेि 
की काय आहण आपणाला औषधाचंी जरूरी आहे की काय िे त्वरीि कळवाव.े मी नावेच्या हकल्लेदारास 
आज्ञा केली आहे, की, आपले जे जखमी सैहनक आमच्या हद्दीि येिील त्यानंा मोगल सम्राटाशंी असलेल्या 
आमच्या मतै्रीस अनुसरून चागंली वागणभक द्यावी. 

 
गोवा, ३० एहप्रल १७००  
 आंिोहनयु लुईस गोंसाव्ल्वश द कामारा कौहिन्यु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No 5, FLS 29). 
 
र्ोसल्याशी झालेल्या लढाईि प्राणािंीक जखमी झालेला फोंड्याचा हकल्लेदार मरण पावल्याबद्दल 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयने बसिलिखान ह्यास दुखवट्याचा संदेश पाठहवला :— 
 
“बसालिखान ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले, माझ्या पत्रािील मजकभ र आपण जाणभन घेिला ह्याबद्दल समाधान वाटले. 

ज्या राजाशी आमची मतै्री आहे. त्या मोगल बादशाहाचे सहीद हे प्रजाजन असल्याने, त्यानंा मी अटक 
करणे शकय नव्हिे. फोंड्याच्या हकल्लेदारास मदि पाठवभन मी आमची मतै्री उघड केलीच आहे. परंिु 
दुदैवाची गोष्ट ही, की, सदरहभ फोंड्याचे हकल्लेदार हे र्ोसल्याशंी झालेल्या लढाईि प्राणाहंिक जखमी 
होऊन हनधन पावले. िे जखमी झाल्याचे मला कळले. िेव्हा ं मी त्यानंा पत्र घालभन औषधोपचारासाठी 
इकडे येण्याबद्दल कळहवले होिे. परंिु माझे पत्र पोहोचण्यापभवीच त्याचें देहावसान झाले. िरी वािा ऐकभ न 
मला मनस्वी दुःख झाले. कारण िे एक मोठ्या िोलाचे हशपाईगडी होिे. आम्ही आपल्या दुःखाि सहर्ागी 
आहोि. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आपणाला मदि करण्यास माझ्याकडभन कधींच कसभर झालेली नाही. बादशहाना आपण जी 
माहहिी हदलीि त्याबद्दल मी आपला अत्यिं आर्ारी आहे. 

 
देव आपले र्ले करो.” 

 
गोवा, ८ मे १७००  
 आंिोहनयु लुईस गोंसाव्ल्वश द कामारा कौहिन्यु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 30). 
 
बसालिखान ह्याने आपल्या बंधभस सैन्य देऊन खेम साविंाचें पाहरपत्य करण्यास पाठहवले. परंिु 

त्याच्याकडभन िी कामहगरी हकिपि पार पडेल त्याचा. आत्महवश्वास नसल्याने त्याने पोिूुहगजानंा त्याला 
मदि करण्याची हवनंिी केली. बसलिखानाच्या पत्रास गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
“बसालि खान ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. आपल्या बंधभना खेम साविं ह्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी पाठहवले असल्याचे 

आपल्या पत्रावरून कळले. आपण आमच्यापाशीं आपल्या बंधभस मदि करण्याची मागणी केली आहे. 
आपणाला माहीि आहेच, की, आम्ही आपल्याला नेहमीच मदि करीि आलो आहोंि. आमच्यामधील 
मतै्रोला अनुसरून यावळेीही मी आपणाला मदि करण्यास मागे राहाणार नाही ह्या बद्दल हनवश्चि असाव.े 

 
देव आपले र्ले करो.” 

 
गोवा, १८ मे १७००.  
 आंिोव्न्यु लुईस गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 30). 
 
मोगल सरदार इझा कािुला ह्याने पोिूुहगजाकंडे मदिीची याचना केली होिी. त्याला गोव्याच्या 

व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 
बसालिखान ह्याचें बंधभ इसाक कािुला, ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. आपण अडचणीि असल्याचे वाचभन फार वाईट वाटले. बादशहाच्या सैन्याला 

पुष्ट्कळ कुमक यावी अशी इच्छा करिो. आपल्या मागणीप्रमाणे हदयोग हमनेहझश ह्याचं्याकडे दारूगोळा 
पाठहवि आहे. आपण यशस्वी झालाि िर मला आनंद होईल. 

 
देव आपले र्ले करो.” 

 



 

अनुक्रमणिका 

गोवा, १८ मे १७००.  
 आंिोवनयु लुईस गोंसाव्ल्वश द कामारा कौहिन्यु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 31V). 
 
मोगलाचें सैन्य र्ोसल्याचे पाहरपत्य करण्यासाठी हडचोली येथे आले होिे त्या सैन्याला 

दारूगोळ्याची आहण इिर मदि करावी अशी फोंड्याचे मोगल हकल्लेदार रसभलखान ह्याने पोिूुहगजाकंडे 
मागणी केली असिा ंगोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्याला पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
“फोंड्याचें हकल्लेदार रसभलखान ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले व िें वाचभन बादशहंाचे सैन्य र्ोसल्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी हडचोलीला 

येऊन दाखल झाल्याचे कळले. 
 
माझ्या हािाि जी साधने आहेि त्या साधनाप्रमाणे मी ह्या सैन्याला शकय िेवढी मदि केली आहे, 

आहण यापुढेही िी करीि राहीन. परंिु अरब लोक जेव्हा आमच्या राज्यावर आक्रमण करिाि िेव्हा ंमोगल 
राज्यावर संकट आले असिा आम्ही जसे त्याचं्या मदिीला जािो, िसे िे आमच्या मदिीला येि नाहीि 
इिकेच नव्हे, िर आम्ही मोगल सरदारानंा अशा वळेी जी मदि करिो, त्याची वािा िे बादशाहाच्या 
कानावर घालण्याचे देखील सौजन्य दाखहवि नाहीि. िरीही आम्ही केवळ बादशाहाच्या मतै्रीस स्मरून 
त्याच्या सैन्याला मदि करिो. पण त्यावळेी बादशहाच्या सरदारानंा आमच्या मतै्रीची आवश्यकिा नसिे, 
िेव्हा िे आम्हाला लगेच हवसरून 
जािाि......................................................................................................
.............................................................................................................
.......... 

 
गोवा, २१ मे १७००.  
 आंिोवनयु लुईस गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 31V). 
 
मोगल सरदार बसालिखान ह्याने गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे खेम साविं र्ोसले ह्याचं्याहवरूद्ध 

मदि माहगिली होिी. 
 
(हा सरदार पोिूुगीजाकंडे वारंवार मदिीची याचना करीि होिा, हे गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या 

पत्रावरून हदसभन येिे). िी मदि पोिूुहगजानंी मोगलानंा पाठहवली. पण िरीही त्याने पोिूुहगजाचं्या 
नकळि र्ोसल्याशंी िह केला. त्याचा गोव्याच्या व्हाइसरॉयला हवषाद वाटभन त्याने बसालिखान ह्यास 
पुढील पत्र हलहहले :— 

 
“बसालिखान ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपले हदनाकं २४ मे चे पत्र हमळाले. हडचोळी येथील मोगल सैन्याला मदि करण्याची आपण 

आम्हाला हवनंिी केली होिी. िे सैन्य हिकडे असेपयंि आम्ही त्याला आमच्याशी असलेल्या साधनाचं्या 
मयादेि मदि केली. परंिु आिा असे कळिे की, ह्या सैन्याने आमच्या नकळि र्ोसल्याशंी िह करून 
फोंड्याचा वढेा उठहवला आहे. महान मोगल बादशहाचं्या इभ्रिीवर हा मोठाच आघाि आहे ही मोठ्या 
नामुष्ट्कीची गोष्ट आहे. आपण वढेा उठहवणार असल्याचे जर मला कळले असिे, िर मी आपणाला िसे न 
करण्याचा सल्ला हदला असिा. आहण आपणास आणखी मदि पाठहवली असिी. पण ज्याअथी आिा वढेा 
उठहवण्याि आला आहे, व सैन्य हनघभन गेले आहे, आहण पावसाळाही डोकयावर आला आहे, त्याअथी 
लष्ट्करी हालचाली सुरू करणे ही कठीण गोष्ट आहे. िथाहप एक गोष्ट आपण ध्यानािं ठेवावी की, मोगल 
बादशहाच्या शत्रभचा हनःपाि करण्यासाठी हे राज्य त्याला केव्हाही मदि करील. 

 
देव आपले र्ले करो.” 

 
गोवा, २ जभन १७००.  
 आंिोहनयु लुईस गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 34V). 
 
मोगल आहण र्ोसले ह्याचं्याशी वागिाना गोव्याच्या व्हाइसरॉयने दुटप्पी धोरणाचा अवलंब केला 

होिा. िो दोघानंाही मदि करीि होिा हे त्याच्या पुढील पत्रावरून हदसभन येिे. 
 
“खेम साविं ह्यासं—— 
 
सरदेसाई खेम साविं याचें पत्र हमळाले. त्याचंा ब्राह्मण दभि पुंडहलक शणेवी ह्याने मला जे काय 

कळहवले िे त्या पत्राि आहे. िो इथभन दारूगोळा घेऊन जाि आहे. यावळेी हरी गावंस ह्याचंा कायमचा 
हनकाल लावलेला बरा.” 

 
गोवा, १५ फेबु्रवारी १७०१. आंिोहनयु लुईस गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 45). 
 
खोरजुव े ह्या नावाचे एक बेट खेम साविं र्ोसले ह्यानंी मोगलाकंडभन घेिले होिे. िे बेट 

पोिूुगीजानंा देऊन टाकण्याबद्दल बादशाहाने एक आज्ञापत्रक काढले होिे. पण िे पत्रक गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयला न हमळाल्याने, त्याने फोंड्याच्या हकल्लेदारास त्याबद्दल हलहहले : 

 
“फोंड्याचे हकल्लेदार ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

काल वाघ हमळाला. त्याबद्दल आनंद वाटला. आिाच बेळगावच्या नबाबानंा मला हवी असलेली 
माहहिी पाठहवण्याबद्दल एक पत्र पाठहवि आहे. असे कळिे की, बादशहानंी आम्हालंा खोरजुव ेबेट देऊन 
टाकण्याबद्दल आज्ञापत्रक काढले आहे.” 

 
गोवा, १५ फेबु्रवारी १७०१.  
 आंिोहनयु लुईज गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 45) 
 
खेम साविं र्ोसले ह्याचं्या माणसानंी गोव्याच्या हद्दीि हशरून गुरेढोरे आहण माणसे पळहवली. त्या 

घटनेबद्दल गोव्याचे हंगामी गव्हूनर आचूहबशप हप्रमज् दों. व्हाश्कु लुईज कौहिन्यु ह्यानंी खेम साविं र्ोसले 
ह्याचं्याकडे हनषेधाचा खहलिा पाठवभन पळवभन नेलेली गुरे आहण माणसे परि करण्याची मागणी केली. 

 
“खेम साविं ह्यासं— 
 
आम्हालंा हनश्चीिपणे कळले आहे, की देसाई खेम साविं ह्यानंी आपल्या हनरहनराळ्या 

हकल्ल्यािंील एकशबेत्तीस हशपाई गोळा करून त्यानंा आमच्या बादेश प्रािंािील अ...............खेड्याि 
लुटालभट करण्यासाठी पाठहवले. ह्या हशपायानंी िे खेडे लुटभन गुरेढोरे आहण काही माणसे पळहवली. देसाई 
खेम साविं ह्याचें आहण आमचे सलोख्याचे संबंध असिा त्याचं्या हशपायानंी आमच्या हद्दीि हशरून लभटमार 
केल्याचे कळिाच आम्हालंा मनस्वी दुःख झाले. आम्ही हदयोग रोइझ ह्या नावाच्या आहधकाऱ्याला 
त्याचं्याकडे पाठहवि आहोि. िरी त्याचं्या हशपायानंी जी गुरे आहण माणसे पळहवली आहेि, िी त्याचं्या 
हवाली करण्याि यावी. त्यानंी जर िसे केले नाही, िर त्यानंा आमच्याशी सलोखा ठेवणे नको आहे असे 
आम्ही समजभ, व त्यानंी आमची जी आगळीक केली आहे त्याचा जरूर बदला घेऊ.” 

 
गोवा, २ माच ू१७०२.  

 आचहूबशप हप्रमज् दों. व्हाश्कु लुईज कौहिन्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 59) 
 
मराठ्याचं्या आरमाराने पोिूुगीजाचें एका जहाज पकडले होिे. िे परि न केलेले पाहभन गोव्याच्या 

हंगामी गव्हनूरने मेलंुडी (?) सुरे्दार मोहहिे ह्यानंा पत्र पाठवभन त्यानंा िे जहाज परि करण्याची हवनंिी 
केली व िे परि केले नाही िर बदला घेण्याची धमकी हदली. 

 
“मेलंुडीचे सुरे्दार र्गवानजी मोहहिे ह्यासं— 
 
काही हदवसामंागे मी आपणाला पत्र घािले असिा आपण मला उलटपत्री कळहवले होिे, की 

िुमच्या बंदराि आमचे जे जहाज त्याच्यावरील खलाशासंह अटकेि आहे िे मुकि करण्याि येईल. 
आमच्या खलाशानंा आपणाकडभन जी वागणभक हमळाली त्याबद्दल मी आपले आर्ार मानले होिे. परंिु त्या 
जहाजाच्या कप्िानाकडभन आम्हालंा नुकिेच जे पत्र आले आहे, त्यावरून कळिे की, त्या जहाजाची 



 

अनुक्रमणिका 

मुकििा करण्याच्या बाबिीि आपण कोणिीच हालचाल केलेली नाही. आपण िे जहाज इिके हदवस का 
ठेवभन घेिले िेच आम्हालंा कळि नाही. हशवाजी राजे ह्याचें आहण आमचे संबंध चागंले असिा 
आपणाकडभन आम्हालंा अशी वागणभक हमळावी ह्याचे आश्चय ू वाटिे. ह्या चागंल्या संबंधाचा पुरावा मी 
आपणाला सादर केलाच आहे. हशवाजी राजे ह्यानंी परशुराम पंडीि ह्याचें माफूि आम्हालंा जे पत्र पाठहवले 
होिे िे आम्ही आपल्या अवलोकनाथू आणलेच आहे. िरीही आपण ज्याअथी, हशवाजी राजाचें आहण 
आमचे संबंध हबघडवभन टाकण्याचा आपला हवचार आहे हे त्यावरून हसद्ध होिे. 

 
आपण जर आमच्या जहाजाची त्वरीि मुकििा केली नाही, िर िी करण्याचा आम्ही असा काही 

माग ू अवलंबभ की, िो आपणाला खहचि रुचणार नाही. िरी प्रकरण त्या थरापयंि जाऊ नये म्हणभन 
जहाजाची मुकििा करावी. 

 
गोवा, २२ माच ू१७०२. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5. FLS 59 V) 
 
मराठ्याचें सरदार बसरोजी घोरपडे हे घाटावरून कोकणाि उिरल्याची बािमी खेम साविं 

र्ोसले ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळहवल्याबद्दल त्याने त्याचें पुढील पत्राि आर्ार मानले. 
 
“कुडाळचे सरदेसाई खेम साविं ह्यासं— 
 
सरदेसाई खेम साविं ह्याचें पत्र हमळाले. त्यानंी त्या पत्राि बसरोजी घोरपडे ह्यानंी र्ीमगडावरून 

कोकणाि उिरून हिथल्या हवालदारावर आहण कारर्ाऱ्यावर हल्ला केल्याची बािमी हदली आहे. 
सरदेसाई खेम साविं ह्यानंी बसरोजी घोरपडे ह्याचं्या पुढील हेिभंची बािमी काढभन िी आम्हासं कळहवली 
ह्याबद्दल आम्ही त्याचें आर्ारी आहोि. 

 
घोरपडे ह्याचं्यापासभन आपला बचाव करण्यासाठी सरदेसाई खेम साविं ह्यानंी जागरूक रहाव.े” 
 

गोवा, २७ जुलै १७०२.  
 आचहूबशप हप्रमश ्दों. व्हाश्कु लुईज कौहिन्यु 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 65) 

 
पोिूुगीजाचंा उत्तरेकडील प्रदेशाचा सेनापिी जनरल पेदु्र व्हाज सोआहरश इ बालेसार ह्याने 

मराठ्याशंी िह केल्याची वािा पोिूुगालच्या राजाला कळली असिा त्याने गोव्याचा व्हाइसरॉय कौट द 
आल्व्होर ह्याला कळहवले की, उपहरहनर्ददष्ट सेनापिीने आपल्या बुद्धीने जर मराठ्याशंी िह केला असेल 
िर िी गोष्ट हशस्िीच्या दृष्टीने िर वाईट आहेच, परंिु मुत्सद्धीपणाचे दृष्टीनेही वाईट आहे. कारण, ह्या 
िहाची बािमी जर मोगल बादशहाला कळली, िर त्याचा पोिूुगीजावंर रोष होऊन पोिूुगीजाचं्या आहण 
त्याच्या मतै्रीच्या संबंधाि हबघाड होण्याि त्याची पहरणिी होईल. कारण मराठे हे मोगलाचें शत्रभ आहेि. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पोिूुगालच्या राजाने ह्या घटनेची चौकशी करून उपरोकि सेनापिीवर हशस्िर्गंाचा इलाज 
करावा असा व्हाइसरॉयला हुकभ म केला आहे. त्याच्या मिे मराठे आहण पोिूुगीज ह्याचं्यामध्ये असा करार 
होणे पोिूुगीजाचें हहिाचे दृष्टीने चागंले नाही. पोिूुगालचा राजा म्हणिो की, हा करार अमलािा आला िर 
बादशहाची पोिूुगीजावंर अवकृपा होऊन त्यामुळे त्याचं्या वहदुस्थानािंील राज्यालाही धोका पोचण्याची 
र्ीिी आहे. म्हणभन त्याने असा सल्ला हदला आहे की, पोिूुगीजानंी मराठ्याशंी मतै्रीचा करार न करिा आहे 
त्या पहरव्स्थिींिच संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. 

 
प्रस्िुि पत्र पोिूुगालच्या राजाने आपली राजधानी जे हलस्बन (हलश्बोआ) शहर इथभन हद. १२ 

ऑकटोबर १७०२ रोजी हलहहले. 
 

(LIVRO DAS MONCOES, No. 67, FLS 9). 
 
मराठ्यानंी फोंड्याच्या हकल्ल्यास वढेा घािला असिा िी वािा खेम साविं र्ोसले ह्यानंी 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळहवली. त्याने र्ोसले ह्यानंा मोगलाचं्या मदिीस जाण्याचा सल्ला हदला. 
 
“कुडाळचे देसाई खेम साविं ह्यासं— 
 
देसाई खेम साविं ह्याचें पत्र हमळाले. मी त्याचं्या आदल्या पत्रास उत्तर पाठहवले नाही अशी त्याचंी 

िक्रार आहे. त्यानंा कळहवण्याि येि आहे की, त्यानंी िे पत्र जासुदाकडे पाठहवले होिे. त्याच जासुदाकडे 
त्या पत्राचे उत्तरही पाठहवले आहे. फोंड्याच्या वढे्यासंबधंी त्यानंा कळहवण्याि येि आहे की, त्यानंी त्वरीि 
त्या हकल्ल्याच्या मदिीला जाव.े हे ठाणे जर मराठ्यानंी घेिले, िर खेम साविं ह्यानंा त्याचं्यापासभन 
उपसग ू पोहचल्यावाचभन राहाणार नाही. आमच्या बाबिीि बोलायचे झाल्यास मोगल बादशहाला मदि 
करण्याची आमची नेहमीच ियारी असिे. त्याचं्या ठाण्याच्या मदिीला आमची नेहमीच कुमक रवाना होि 
असिे.” 

 
गोवा, ३१ ऑकटोबर १७०२. कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 66) 

 
बेळगावचा नबाब सैफखान ह्याने पोिूुगीजाकंडे फोंड्याला दोनश े सैहनकाचंी कुमक धाडण्याची 

हवनंिी केली असिा, त्या हवनंिीस गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर धाडले : 
 
“बेळगावचे नबाब सैफखान ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. त्याि आपण म्हणिा की, आमची हरकि नसल्यास दोनश ेपोिूुगीज हशपाई 

फोंड्याकडे पाठवभन द्याव.े ह्या हशपायामंध्ये काही गोलंदाजही असाविे अशी आपली मागणी आहे. मोगल 
बादशहाचं्या मदिीला जाण्यास आम्हासं आनंद वाटला असिा, परंिु वस्िुव्स्थिी अशी आहे की, शत्रभने 
फोंड्याची नाकेबंदी करून सव ू रस्िे रोखभन धरले आहेि. आपल्या पत्राि आपण ह्या गोष्टीचा हनदेश 
केलाच आहे. आशा पहरव्स्थिीि आपण पाठवा म्हणभन साहंगिलेले दोनश ेहशपाई कसे पाठवायाचे? शत्रभचा 



 

अनुक्रमणिका 

सगळीकडे पहारा असिाना, ह्या सैहनकानंा हकल्ल्याि पाठहवण्याच्या मागाि मोठाच धोका आहे. दुसरी 
गोष्ट ही की, शत्रभ सुसर्ज्ज आहण संख्याबलानेही मोठा असल्याकारणे त्याच्यासमोर ह्या दोनश े सैहनकाचंा 
हनर्ाव हकिपि लागेल हा प्रश्नच आहे. आमचे आरमारही सध्या इकडे नाही. आरमार उत्तरेकडे 
हनघण्याच्या ियारीि असिा काही सैहनक अजारी पडले. बाकीचे सैहनक आमच्या राज्याचे रक्षण करीि 
आहेि. शत्रभने आमच्या राज्याि हशरून लभटमार करू नये म्हणभन ठाण्याचें रक्षण कराव ेलागिे. पहरव्स्थिी 
जर अशी नसिी िर आपल्या मागणीप्रमाणे मी कुमक पाठहवली असिी. 

 
फोंड्याच्या नबाबानेही आमच्याकडे दारूगोळ्याची मदि माहगिली होिी. नबाबाचें हवश्वासभ दभि 

अहमद सारंग ह्याचं्याबरोबर िी पाठवभन हदली आहे. माहगिलेला सगळाच दारूगोळा पाठहवि नाही. 
कारण, रस्िे मराठ्याचं्या हािाि असल्याने हा दारूगोळा त्याचं्या हािाि पडण्याचा धोका आहे. मी अशी 
एक अफवा उठवभन हदली आहे की, काही पोिंुगीज सैहनक फोंड्याच्या हकल्ल्याि लढि आहेि. 

 
देव आपले रक्षण करो.” 

 
गोवा, ४ नोव्हेंबर १७०२. कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5. FLS 66) 
 
पोिूुगीजाचंा उत्तरेकडील सेनापिी पेदु्र व्हाज सोआहरश बालेसार ह्याने मराठ्याशंी िह करून 

काही आघाड्यावंर युद्धबंदी केल्याची बािमी पोिंुगालच्या राजास कळल्याने त्याने त्या प्रकरणाची चौकशी 
करण्याचा आदेश गोव्याच्या व्हाइसरॉयला हदला होिा, हे मागे आलेच आहे. त्या आदेशाप्रमाणे गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयने त्या घटनेची चौकशी केली असिा सदरहभ सेनापिीने मराठ्याशंी कोणत्याच प्रकारचा िह 
केला नसल्याचे त्याला आढळभन आले. फकि त्याने काही हठकाणी युद्ध बंद ठेवले होिे, एवढेच. 
व्हाइसरॉयलाही उपहरहनर्ददष्ट उत्तरेकडील सेनापिीचे धोरण पसंि पडले. त्याने पोिंुगीज सेनाहधकाऱ्यानंा 
सभचना केली, की त्यानंी मराठ्याशंी युद्ध न करिा त्याचं्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवभन युद्ध टाळाव.े मात्र 
मराठ्याशंी आपले स्नेहाचे संबध आहेि असा त्यानंी गवगवा करू नये. कारण िे जर मोगल बादशहाला 
कळले, िर त्याला िे आवडणार नाही. त्याचा हनष्ट्कारण पोिंुगीजावंर रोष होईल. 

 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने हा अहवाल पोिंुगालला आपल्या राजास हद. ११ हडसेंबर १७०२ रोजी 

पाठहवला. 
 

(LIVRO DAS MONCOES, No. 67, FLS 10). 
 
छत्रपिीचे सेनापिी वहदुराव घोरपडे ह्यानंी पोिूुगीजाकंडे खास दभिामाफूि पते्र पाठवभन उर्य 

पक्षामंध्ये. मतै्रीचे संबंध प्रस्थाहपि व्हाविे अशी मागणी केली होिी. त्या पत्रानंा गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 
पुढील उत्तर पाठहवले : 

 
“हहदुराव ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

आपली दोन्ही पते्र हमळाली. पहहल्या पत्राचे उत्तर लगेच केले नाही. कारण िे पत्र घेऊन येणारे 
आपले जासभद गणेश हवठ्ठल हे लवकरच आपले दुसरे पत्र घेऊन येणार आहेि असे कळले होिे. मला 
कळलेल्या वािेप्रमाणे त्यानंी िे पत्र मला आणभन हदले. 

 
आपल्या दोन्ही पत्रावंरून कळभन चुकले, की माझे वडील ह्या राज्याचे व्हाइसरॉय होिे. िेव्हा 

ज्याप्रमाणे आपले स्वामी छत्रपिी ह्याचंा आहण पोिंुगीजाचंा सलोखा होिा, िसाच सलोखा आिा उर्य 
पक्षामंध्ये प्रस्थाहपि व्हावा अशी आपली इच्छा आहे. 

 
मी आपणास कळवभ इव्च्छिो, की असे संबंध प्रस्थाहपि होण्याच्या मागाि आमची कोणिीच 

आडकाठी नाही. िरी आपण आपल्या समुद्रावरील आहण जहमनीवरील सैन्याला हुकम करावा, की त्यानंी 
आमची कोणत्याच प्रकारची कुरापि काढभ  नये, व आमच्या राज्यािील प्रजेला उपद्रव देऊ नये आहण 
आमच्या आरमारावर हल्ल ेचढवभ नयेि. 

 
आपल्या पत्राि आपण काही हवजय हमळहवले अशी बािमी आहे. िी बािमी वाचभन आम्हालंा आनंद 

झाला. आपणाला असेच हवजय हमळाविे आहण त्याचंी सुरुवाि आमच्या हद्दीला लागभन असलेल्या 
ठाण्यापासभन व्हावी अशी इच्छा करिो. त्यामुळे आपण जे काय गमावले िे पुनः हमळवभ शकाल. आपल्या 
इच्छेप्रमाणे आपले दभि गणेश हवठ्ठल ह्याचं्याशी माझ्या दोन मुलाखिी झाल्या. ज्या िपशीलाबाबि त्यानंा 
माहहिी हवी होिी, िी मी िोंडीच हदली आहे. िे आपणाला आमच्या मुलाखिीचा अहवाल सादर 
करिीलच. त्याचप्रमाणे आपणाला उपयुकि अशा आणखीही काही गोष्टी मी त्यानंा हवहदि करणार आहे, 
की ज्या गोष्टीमुळे आमच्या मधील सलोखा हटकेल आहण िो वृवद्धगि होईल अशी मला आशा वाटिे. 

 
देव आपले र्ले करो.” 

 
गोवा, १४ हडसेंबर १७०२. कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 68V) 

 
वहदुराव घोरपडे ह्याचं्याप्रमाणेच छत्रपिींचे आणखी एक सरदार कृष्ट्णाजी अनंि उफू कुष्टाजी पंि 

ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पत्र घालभन छत्रपिींचे आहण पोिंुगीजाचें मतै्रीचे संबंध प्रस्थाहपि व्हाविे 
अशी मागणी केली होिी. गोव्याच्या व्हाइसरॉयने कुष्टाजी पंि ह्यानंा पुढील उत्तर पाठहवले : 

 
“कुष्टाजीपंि ऊफू कृष्ट्णाजी अनंि ह्यासं— 
 
आपले पत्र पावले व त्यावरून आपल्या सैन्याने मोठा हवजय हमळहवल्याची बािमी कळली. 

आपल्या सैन्याला असेच हवजय हमळि रहाविे अशी इच्छा करिो. ह्या देशािील सव ूमोठ्याशंी आमच्या 
राज्याचे स्नेहाचे संबधं असाविे अशी माझी इच्छा आहे. सरदार वहदुराव ह्यानंाही पाठहवलेल्या पत्राि मी 
ही इच्छा प्रकट केली आहे. गणेश हवठ्ठल ह्याचं्याकडभन मला नवीन बािम्या कळिीलच. मी त्याचें आनंदाने 
स्वागि करीन. आपणास मोठे यश हमळाव ेअशी इच्छा करिो.” 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोवा, १४ हडसेंबर १७०२. कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 69). 
 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिंुगालला आपल्या राजास जे पत्र पाठहवले त्याि त्याने कोकणािील 

ित्कालीन राजकीय घडामोडींचा आढावा घेिला आहे : 
 
मी इकडे आलो िेव्हा मराठ्याशंी युद्ध चालभ  नसल्याचे कळले. सापं्रि इकडे शािंिा आहे. 

आमच्याशी आपणास सलोख्याने वागायचे आहे हे मराठ्यानंी सक्रीय दाखवभन हदले आहे. 
 
आमची दोन गलबिे वाईट हवमुेळे मराठ्याचं्या बंदराि हशरली होिी. त्या जहाजानंा त्यानंी 

अटकेि ठेवले होिे. पण आिा त्याचंी मुकििा करण्याि आली आहे, इिकेच नव्हे िर, हकनाऱ्यावर 
चाचेंहगरी होिे म्हणभन मराठ्याचं्या युद्धनौकानंी त्या जहाजानंा सोबि करून इथपयंि आणभन पोहोचहवले. 
अशा रीिीने आमचे मराठ्याशंी सलोख्याचे संबधं प्रस्थाहपि झाले आहेि. 

 
मराठ्याचं्या आहण आमच्या चकमकी मुख्यत्व ेआमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाि होि आल्या आहेि, 

िेथे आिा कोणत्याही पहरव्स्थिीि युद्धाचे कारण घडिा कामा नये. 
 
मराठ्यानंी अलीकडे मोगलानंी त्याचंा जो मुलभख हजकला होिा िो परि घेण्याचा सपाटा सुरू 

केला आहे. मी इकडे येऊन राज्याची सभते्र हािी घेिल्यावर त्यानंी फोंड्यास वढेा घािला. शहर लवकरच 
पडले. परंिु गड सर झाला नाही. िो अजभन मोगलाचं्या हािाि असभन िे कुमकेची वाट पहाि आहेि. परंिु 
पुरवठ्याच्या अर्ावी िे लवकरच शरण येण्याची हचन्हे हदसि आहेि. फोंड्याच्या नबाबाने माझ्याकडे 
दारूगोळ्याची आहण मनुष्ट्यबलाची मदि माहगिली होिी. मी त्याला कळहवले, की आमचे आरमार साप्रि 
बाहेर गेले असभन आमचे काही सैहनक आजारी आहेि. जे सैहनक हािाशी आहेि िे शत्रभने आमच्या प्रदेशाि 
हशरून दरोडेखोरी करू नये म्हणभन ठाण्याचे रक्षण करीि आहेि. अशा पहरव्स्थिीि कुमक पाठहविा येि 
नाही. दारूगोळा मात्र थोडा पाठवभन हदला. ही मागणी बादशहाच्या मोठ्या उमरावाने बादशहाच्या विीने 
केली होिी. जे जासभद पत्र घेऊन आले होिे त्यानंा मी खभष करून पाठवभन हदले. 

 
हशवाजी दुसरे ह्यानंीही फोंडे घेिल्यावर आमच्याकडे पत्र पाठवभन आपल्या वाडवहडलापं्रमाणे 

आमच्याशी मतै्रीचे संबंध ठेवण्याची इच्छा व्यकि केली. ह्या बाबिीि मी राज्य सल्लागार मंडळाची बैठक 
र्रवभन मंडळाच्या सदस्याचंा दृहष्टकोन ऐकभ न घेऊन हशवाजी राजे ह्यानंा उत्तर पाठहवले. मराठ्याचें सध्या 
उत्कषाचे हदवस असल्याने त्यानंा दुखहवणे फायद्याचे नाही म्हणभन मी हशवाजी राजे ह्यानंा पाठहवलेल्या 
पत्राि त्याचं्याशी मतै्रीचे संबधं ठेवण्याची आमची इच्छा असल्याचे त्यानंा कळहवले आहे. 

 
गोवा, ६ जानेवारी १७०३. 
 

(LIVRO DAS MONCOES, No. 66 FLS 275). 
 
मराठे व सोंदेचा राजा ह्याचं्यामध्ये झालेल्या लढाईि मराठ्याचंी काही शिे पोिंुगीजाचं्या हािास 



 

अनुक्रमणिका 

लागली होिी. िी परि करण्याची मागणी फोंड्याचे सुरे्दार कुष्टाजीपिं ह्यानंी केली असिा गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयने त्यानंा पुढील जबाब पाठहवला :— 

 
“फोंड्याचे सुरे्दार कुष्टाजीपिं ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे वाचभन आनंद झाला. सोंदेच्या राजाच्या 

सैहनकाशंी आपल्या सैहनकाचंी चकमक झाली असिा आपल्या जखमी सैहनकानंा आम्ही जो प्रथमोपचार 
हदला, त्याची आपण आपल्या पत्राि दखल घेिलेली पाहभन समाधान वाटले. 

 
हत्त्यारासंबंंधी आपण जे हलहहले आहे, त्यासंबंधी मला आपणास कळवायचे आहे की, िी शिे 

आमच्या हशपायानंी हजवाची िमा न बाळगिा नदीि उड्या टाकभ न वर काढली. िी आपणाला परि 
करण्याचा हुकभ म आमच्या साष्टीच्या सेनापिीला देण्याि आला आहे. घोड्यासंबंधी जरा वाधंा हनमाण 
झाला आहे. त्या घोड्यावर ज्या प्रमाणे आपला दावा आहे त्याचप्रमाणे सोंदेच्या राजाचाही आहे. िेव्हा िो 
खरोखर कुणाचा आहे िे हसद्ध होईपयंि िे आम्ही आमच्याकडे ठेवभन देि आहोि. 

 
देव आपले र्ले करो”. 

 
गोवा, ३ फेबु्रवारी १७०३.  

 कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 69V). 
 
मोंगल बादशहाचा आपणावर रोष होईल ह्या र्ीिीने पोिूुगीजानंी जरी मराठ्याशंी मतै्रीचा करार 

केला नसला िरी त्याचें आिभन मराठ्याशंी मतै्रीचे संबंध होिे. मराठ्यानंा त्याचं्याकडभन पुरवठा होि असे व 
त्याचंी जहाजे पोिंुगीज बंदरानंा लागि असि. िे जेव्हा ंसुरिेच्या नबाबाला कळले िेव्हा त्याने गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयकडे िक्रार केली. त्या िक्रारीला व्हाइसरॉयने उत्तर पाठवभन सुरिेच्या नबाबाला कळहवले की, 
असे प्रकार जर पोिंुगीजाचं्या उत्तरेकडील मुलुखाि घडले िर, त्या मुलुखाच्या सेनापिीला त्याबाबि 
जाब हवचारण्याि येईल. आहण िो जर दोषी ठरला िर त्याला शासन करण्याि येईल. 

 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने सुरिेच्या नबाबाला पाठहवलेले हे पत्र हद. २१ फेबु्रवारी १७०३ मधले आहे. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No, 5, FLS 70) 
 
फोंड्याचे हवालदार कुष्टाजीपंि ह्यानंी पोिूुगीजाकंडे खाद्य वस्िभंची मागणी केली होिी. त्याला 

व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले. 
 
“फोंड्याचे हवालदार कुष्टाजीपिं ह्यासं— 
 
कुष्टाजीपिं ह्याचें पत्र हमळाले व त्याचें के्षम कुशल कळभन आनंद झाला. त्यानंी माझ्याकडे खाद्य 



 

अनुक्रमणिका 

वस्िभंची मागणी केली होिी. त्यासबंंधी मला त्याना कळवायचे आहे की, आमच्या राज्याि ह्या वस्िभंची 
टंचाई असल्याने त्याचंी हनयाि मला थाबंवावी लागली होिी. परंिु आिा िी टंचाई दभर झाल्याने, 
कुष्टाजीपिं ह्याचं्या मागणीकडे लक्ष देऊन त्याचं्याकडे त्या वस्िभ पाठहवि आहे. मला कुष्टाजीपंि ह्याचं्या 
हनदशनूास आणावयचे आहे की, हसधुदुग ू हकल्ल्यािील मराठे सैहनकानंी आमचे एक जहाज पकडले व 
दोन पाद्री आहण चार इिर लोक ह्यानंा वसधुदुगामध्ये कैद करून ठेवले आहे. एके हठकाणी आमचे आहण 
िुमचे संबधं हमत्रत्वाचे आहेि िर दुसरे हठकाणी िे शत्रभत्वाचे आहेि. हे कसे काय याचा मला उलगडा होि 
नाही. मला आपणाकडभन ह्या गोष्टीचा खुलासा हवा आहे. म्हणजे मलाही माझ्या बुद्धीप्रमाणे वागिा 
येईल”. 
 

गोवा, ९ माच ू१७०३ कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS,No. 5, FLS 71). 
 
खेम साविं र्ोसले ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे पुरवठ्याची मागणी केली होिी. गोव्याच्या 

व्हाइसरॉयने त्यानंा कळहवले की, सध्या आपणाकडे वस्िभंची टंचाई असल्याने आपण पुरवठ्याची िरिभद 
करण्यास असमथू आहोि. 
 

“खेम सावंि र्ोसले ह्यासं— 
 

खेम सावंि र्ोसले ह्याचें पत्र हमळाले. त्यानंी त्या पत्राि ज्या वस्िभंची मागणी केली आहे िी सापं्रि 
आम्ही त्यानंा पुरहवण्यास असमथू आहोि. कारण, इकडे त्या वस्िभंची टंचाई आहे. िथाहप, दहक्षणेकडभन 
लवकरच आरमार आहण काहफला येणार आहे. त्यावळेी र्ोसल्याचंी आमच्या हवषयीची हनष्ठा लक्षाि घेऊन 
आम्ही त्याचंी मागणी पभण ूकरू. नरहरी शणेवी ह्यानंा काही................खेम सावंि ह्यानंा रे्ट म्हणभन 
पाठहवण्याबद्दल हनरोप धाडला आहे. त्याचंा त्यानंा उपयोग होईल. त्यानंी लगेच हालचाल करावी अशी 
इच्छा आहे. म्हणजे त्याचं्या सहकायाबद्दल मला त्याचें आर्ार मानिा येिील. त्याचं्याकडभन लवकर उत्तर 
येण्याची मी वाट पाहाि आहे. म्हणजे मला त्याप्रमाणे हनणूय घेणे सुलर् होईल”. 

 
पणजी, २६ माच ू१७०३. कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 70). 
 
खेम सावंि र्ोसले ह्यानंी हफरून पुरवठ्याची मागणी केली असिा गोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्याचं्या 

पत्रास पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 
“खेम सावंि र्ोसले ह्यासं— 
 
खेम सावंि र्ोसले ह्याचें पत्र हमळाले व त्याचं्या राज्याि दुष्ट्काळ पडला असल्याचे कळले. 

आमच्या राज्यािही सापं्रि अन्न टंचाई आहे. म्हणभन मला पुष्ट्कळ पैसे देऊन आरमार आहण काहपला 
कनाटकाि िादंभळ आणण्यासाठी पाठवावा लागला. िो पुरवठा आला की, खेम सावंि र्ोसले ह्याचंी 



 

अनुक्रमणिका 

आमच्या संबंधीची हनष्ठा लक्षाि घेऊन त्याचंी गरज र्ागहवली जाईल. हनदान त्याचंी अधी मागणी िरी पभणू 
केली जाईल. काहफला बंदरास लागण्यास हनदान पाचसहा हदवस िरी लागिील असे वाटिे. खेम साविं 
र्ोसले ह्यानंी त्यावळेी वस्िभ नेण्याकहरिा आपला मनुष्ट्या इकडे पाठवावा. त्यावळेी मी त्यानंा हुकभ म करीन 
की, त्या वस्िभ इकडे आमच्या नागहरकाना ज्या हकमिीला हमळिील त्याच हकमिीला त्यानंी त्या हिकडे 
हवकल्या पाहहजेि”. 

 
पणजी, १० माच ू१७०३. कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 70). 
 

कुडाळचे सरदेसाई खेम सावंि र्ोसले हे आपले हनष्ठाविं दोस्ि आहेि असे गोव्याचा व्हाइसरॉय 
दाखहवि असे. परंिु त्याचें आहण पोिंुगीजाचें हरी गावंस देसाई ह्याचं्यावरून हबनसले असाव े असे हरी 
गावंस ह्यानंा पोिूुगीज व्हाझसरायने पाठहवलेल्या पत्रावरून हदसभन येिे :— 

 
“हहर गावंस ह्यासं— 
 
हरी गावंस ह्याचें पत्र हमळाले व िे वाचभन मजकभ र समजला. त्या पत्राि त्यानंी खेम सावंि र्ोसले 

ह्याचं्याकडभन आपणाला हानी पोहोचल्याचा उल्लखे केला आहे व ह्या राज्याशी इमानी राहाण्याची इच्छा 
दशहूवली आहे. िसेच खेम साविं र्ोसले ह्याचं्याकडभन ह्या राज्याच्या नागहरकाचंी जी नुकसानी झाली 
आहे व त्यानंी ज्या चोऱ्या केल्या आहेि त्याबद्दल त्यानंा हशक्षा व्हावी अशी मागणी केली आहे. 

 
मी हरी गावंस ह्यानंा कळवभ इव्च्छिो की, खेम साविं र्ोसले ह्याचं्याकडभन जी आगळीक घडली 

आहे, त्याचा जाब त्यानंा द्यावा लागेल”. 
 
गोवा, १५ मे १७०५ कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 73). 
 
फोंड्याचे सुरे्दार कुष्टाजीपिं ह्यानंी आपल्या बधभच्या औषधोपचारासाठी गोव्याला जाण्याची इच्छा 

व्यकि करून गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे परवानगी माहगिली होिी. कुष्टाजीपिं ह्याचं्या पत्रास व्हाइसरॉयने 
पुढील उत्तर पाठहवले. 

 
“फोंड्याचे हवालदार कुष्टाजीपि ह्यासं— 
 
फोंड्याचे हवालदार कुष्टाजीपंि ह्यानंी खेम सावंि र्ोसले ह्याचं्या बरोबर आपल्या र्ावाच्या 

औषधोपचारासाठी इकडे येण्याची परवानगी माहगिली आहे. काही अपहरहाय ू कारणावरून कुष्टाजीपिं 
ह्यानंा िी परवानगी नाकारणे र्ाग पडि आहे. परंिु त्यानंा जर त्याचं्या र्ावाला इकडे पाठवायचे असेल 
िर त्याच्याबरोबर आणखी दोन माणसे देऊन त्याला पाठहविा येईल. त्यानंा इकडे येण्यास 
राजवाड्याकडभन प्रहिबधं होऊ नये म्हणभन परवाना पाठहवण्याि येि आहे”. 



 

अनुक्रमणिका 

 
पणजी, १६ माच ू१७०३ कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS). 
 

हरी गावंस देसाई ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे खेम साविं र्ोसले ह्यानंा शासन करण्याची 
पुनः हवनंिी केली होिी. त्या हवनंिीला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले. 

 
“हरी गावंस ह्यासं— 
 
हहर गावंस देसाई ह्यानंी ह्या राज्याची सेवा करण्याची जी इच्छा दशहूवली आहे िी कळली, त्यानंा 

मी कळवभ इव्च्छिो की, त्याचं्या सेवचेा मोबदला त्यानंा हमळाल्यावाचभन राहाणार नाही. बंडखोर खेम सावंि 
ह्यानंा हशक्षा व्हावी अशी त्यानंी आपल्या पत्राि मागणी केली आहे. त्यानंा ह्यासबधंी कळहवण्याि येि आहे 
की, पावसाळ्यामुळे खेम साविं ह्याचं्याहवरूद्ध लष्ट्करी हालचाल करणे अशकय झाले आहे. त्यानंी जे 
दरोडे घािले आहेि आहण त्याच्या हािभन जी अहिरेकी कृत्ये घडली आहेि, िी मी कधीच हवसरणे शकय 
नाही. पावसाळ्याचा जोर कमी झाल्यावर मी त्याचं्याहवरुद्ध मोहीम सुरू करणार आहे. हा हनणूय घेण्यापभवी 
हरी गावंस देसाई ह्यानंा मी त्याचंी माणसे जय्यि ियार ठेवण्याबद्दल पभवू सभचना देईन. ह्या दगलबाज 
मनुष्ट्याचा नाश मी करणारच आहे. त्या मोहहमेसाठी मला हरी गावंस देसाई ह्याचें सहाय्य हव ेआहे”. 

 
गोवा, २३ मे १७०३ कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 74). 
 
कान्होजी आंगे्र ह्यानंी पोिूुगीजाकंडे दभि पाठवभन उर्य पक्षामंध्ये मतै्री हनमाण व्हावी अशी इच्छा 

व्यकि केली होिी, गोव्याच्या व्हाइसरॉयने आंगे्र ह्यानंा पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 
“कान्होजी आंगे्रराव ह्यासं— 
 
आपले पत्र पावले. मजकभ र वाचभन कळले की, ह्या पत्रापभवी आपण जे उत्तर मला पाठहवले होिे, िे 

घेऊन येणाऱ्या जासुदाच्या हनष्ट्काळजीपणामुळे अथवा नौकार्गंामुळे मला िे हमळाले नाही. 
 
ह्या राज्याशी आपले नेहमीच मतै्रीचे संबंध होिे असे आपण पत्राि म्हटलेच आहे. आमच्याशी मतै्री 

ठेवण्याची आपली इच्छा प्रामाहणक आहे, ह्याबद्दल मला हिळमात्रही संदेह वाटि नाही. मी आपणाला 
आश्वासन देिो की, आम्हीही आपणाशी सलोख्याचे संबंध ठेवभ इव्च्छिो हे कृिीने दाखहवले पाहहजे. 
आपणाला मला आणखी एक सभचना करायची आहे िी ही की, आमच्यामधली ही मतै्री आहण शािंिा उघड 
होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. त्याची कारणे रामाजी पंहडि आहण अझमिखान हे दोघे आपणाला 
हवदीि करिीलच. त्याचं्याशी मी ह्या िपशीलाहवषयी बोललो आहे. ज्या राजानंी चोऱ्यामाऱ्याचंा वकवा 
इिर अहिरेकी कृत्याचंा अवलंब केला आहे त्यानंा हशक्षा करण्याचा माझा ठाम हनश्चय झाला आहे. 
नजराण्याबद्दल आर्ारी आहे. परंिु िो मी स्वीकारू शकि नाही. नजराण्याबद्दल पुनः एकदा आर्ार. आिा 



 

अनुक्रमणिका 

पाऊस सुरू झाला असल्याने आहण हे जहाज परि जाऊ शकि नसल्याने अझमिखान व रामजीपिं ह्या 
दोघानंा मी धोका नसल्यास पाठवभन देि आहे.” 

 
गोवा, ८ जभन १७०३. कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS RAIS VIZINHOS, No. 5, FLS 73V). 
 
खेम सावंि र्ोसले ह्यानंी पोिूुहगजाचंी कुरापि काढल्याचा उल्लखे गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या एका 

पत्राि मागे आलाच आहे. कदाहचि र्ोसल्याहंवरुद्ध पोिूुहगजानंी मोहीमही सुरू केली असावी. कारण, 
कुणी मालोजी घाटगे ह्यानंी गोव्याचा व्हाइसरॉयकडे खेम सावंि ह्याचं्याविीने रदबदली केली असिा 
व्हाइसरॉयच्या हचटणीसाने सदरहभ घाटगे ह्यानंा पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
“मालोजीराव घाटगे ह्यासं— 
 
नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा जी पते्र येिाि त्यािील महत्त्वाचा िपशील त्यानंा कळहवणे हे माझे 

काम असिे. त्याप्रमाणे आपल्या पत्रािील महत्त्वाचा िपशील मी त्यानंा हवदीि केला असिा त्यानंी आपले 
मुदे्द मान्य करण्यास साफ नकार हदला. खेम सावंि र्ोसले ह्याचं्यासाठी आम्ही जे काय केले िे आपल्याला 
माहीि असभन देखील त्याचं्यासाठी आपण रदबदली करिा हे पाहभन नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा नवल 
वाटले. खेम सावंि र्ोसले ह्याचंा उद्धटपणा फार मोठा आहे. त्यानंी इकडे येणाऱ्या जहाजाचंी लुटालभट 
केली, इिकेच नव्हे िर, ह्या राज्याच्या काही प्रजाजनानंा हजविं ठार मारले. अशा र्यंकर मनुष्ट्याला 
त्याचे गुन्हे माफ करिा येणे शकय आहे का? नामदार व्हाइसरॉय ह्याचंी अशा गुन्हेगारानंा क्षमा करण्याची 
रीि नाही. 
 

खेम सावंि र्ोसले ह्यानंा जर आमच्याशी िह करायचा असिा, िर त्यानंा आमच्याकडे आपली 
माणसे पाठहविा आली असिी अशी रीिच आहे. मोठमोठ्या राजानंा जेव्हा आमच्याशी महत्त्वाच्या 
प्रश्नाबाबि वाटाघाटी करायच्या असिाि, िेव्हा िे आमच्याकडे आपले वकील पाठहविाि. त्याप्रमाणे 
आपण जर मला कळहवले असिे की, खेम साविं र्ोसले ह्याचं्यासाठी रदबदली करण्यासाठी आपला 
इकडे येण्याचा हवचार आहे, िरी नामदार व्हाइसरॉय ह्याचंी परवानगी काढावी, िर ह्या बाबिीि 
माझ्याकडभन आपणाला थोडी फार मदि झाली असिी. आहण हा फायदा काही थोडा थोडका नसिो. 
कारण ज्यावळेी वाटाघाटींची मुदि टळभन गेलेली असिे िेव्हा नामदार व्हाइसरॉय हे बंडखोराहंवरुद्ध 
शवेटचा इलाज करिाि. िो इलाज एवढा मोठा असिो की, यापुढे बंडखोराला आमच्या राज्याचे संरक्षण 
नाही हे त्याच्या शजेाऱ्यानंा कळभन चुकिे. आहण त्याच्या बाबिीि ह्या सारखे दुदैव दुसरे कोणिे नसिे”. 

 
गोवा, १० सप्टेंबर १७०३. आंिोहनयु द फै्रर द आदं्राद 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 74V). 
 



 

अनुक्रमणिका 

मेलंुदी (?) चे हकल्लेदार र्गवानजी मोहहिे ह्यानंी पोिूुगीजानंा कळहवले की, त्याचंी जी जहाजे 
त्याचं्या उत्तरेकडील प्रदेशािभन गोव्याला जािील त्यानंी आपली परवानगी घेिली पाहहजे. त्या पत्राि 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या हचटणीसाने पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
“मेलंुदीचे हकल्लेदार र्गवानजी मोहहिे ह्यासं— 
 
नामदार व्हाइसरॉयना आपण जे पत्र पाठहवले होिे, िे राज्याचा हचटणीस ह्या नात्याने माझ्याकडे 

देण्याि आले. मी िे नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्या अवलोकनास आणले असिा त्यानंा एकदम आठवण 
झाली की, मेलंुदीच्या लोकाकंडभन आमच्या लोकानंा वाईट वागणभक हमळाली आहे. त्या लोकानंी आमची 
गलबिे अडहवली व त्यािभन प्रवास करणाऱ्या लोकानंा अटक करून, त्याचंी सव ूचीजवस्िभ काढभन घेऊन 
त्यानंा वाईट वागणभक हदली आहण मग त्यानंा इकडे आणभन सोडले. ह्या अत्याचारािंभन गरीब हबचारे पाद्री 
लोक देखील सुटले नाहीि. आहण आिा आपण अम्हाला कळहविा की, आमच्या उत्तरेकडील मुलुखािील 
जी जहाजे इकडे येिील िी सुरहक्षिपणे इकडे पोहोचावीि म्हणभन त्यानंी आमचा परवाना घ्यावा. ही गोष्ट 
आपले स्वामी छत्रपिी ह्याचं्याशी जो आमचा शािंिेचा करार आहे त्याच्याहवरुद्ध आहे. ह्या कराराची 
पायमल्ली करून आपण आपल्या स्वामीहवरुद्ध बंडखोरी केली आहे. आपल्या स्वामीच्या नजरेला आम्ही ही 
गोष्ट आणीि आहोि. आपल्या हािभन हा जो बंडखोरपणा घडलेला आहे त्याचे प्रायहश्चि आपणाला 
हमळाल्यावाचभन राहणार नाही. आहण आम्हाला आशा वाटिे की, छत्रपिींकडभन आपणाला शासन खहचिच 
होईल. ज्या दोन लहान जहाजाहंवषयी आपण हलहहले आहे िी जहाजे शापुरच्या हकल्लेदाराने खेम सावंि 
र्ोसले ह्याचंी असिील म्हणभन घेिली. पण त्याि जो माल होिा िो दोनश ेअसुरप्याहंभन अहधक नव्हिा. िो 
माल हशपायानंी आपसामंध्ये वाटभन घेिला. िरी बरे, ही जहाजे आपली आहेि हे त्यावळेी उघडकीस आले 
नाही. िी आपली असल्याचे जर आमच्या नावाड्यानंा कळिे, िर मागे मेलंुदी येथे आमच्या लोकानंा जी 
वाईट वागणभक हमळाली त्याचा बदला ह्या जहाजाचं्या नावाड्यावंर त्यानंी घेिला असिा. ह्या सव ूगोष्टी 
लक्षाि घेिा माझा आपणाला सल्ला आहे, की, आपल्या सुरहक्षििेसाठी आपण ह्या सव ू गोष्टींचा हवचार 
करावा. न झाल्यास आपल्या हािभन आपल्या राजाच्या आजे्ञची जी पायमल्ली झाली त्याचे प्रायहश्चि 
आपणाला हमळाल्यावाचभन राहणार नाही. 

 
गोवा, २० सप्टेंबर १७०३. फाव्न्सस्कु द आझावदे सादं. 
 
सरदार वहदुराव घोरपडे ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पत्र पाठवभन पोिूुगीज आहण मराठे ह्याचंा 

सलोखा व्हावा अशी इच्छा व्यकि केली होिी. त्या पत्राला व्हाइसरॉयने जे उत्तर पाठहवले त्यािं त्याने 
वहदुराव घोरपडे ह्यानंा खेम सावंि र्ोसले ह्याचं्याहवरुद्ध हचथावणी हदली आहे. 

 
“वहदुराव ह्यासं— 
 
आपले आहण कुष्टाजीपिं ह्या दोघाचंी पते्र हमळाली. आपले पत्र वाचल्यावर मला कळभन चुकले 

की, ह्या राज्याचे आहण महाराजाचें संबंध सलोख्याचे असाविे ही आपली इच्छा आहे. महाराजाचें आहण 
आमचे संबधं चागंले असाविे अशी आमचीही इच्छा आहे. परंिु ित्पभवी आमच्या गाऱ्हाण्याची दाद लागली 
पाहहजे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

मेलंुदी बंदराि आहण खादेंरी बेटावर आमच्या लोकावंर अत्याचार होऊन त्याचंी जी लुटालभट 
झाली िी लभट आमच्या लोकानंा परि हमळाली पाहहजे, ह्या अत्याचाराला जबाबदार असलेल्या 
अहधकाऱ्याचंी आहण सुरे्दाराचंी डोकी उडहवण्याि यावी. म्हणजे माझ्या संशयाला जागा उरणार नाही. 
आपण आम्हाला ह्या राज्यािील आहण िुमच्या राज्यािंील प्रजाजनाचं्या मतै्रीची आठवण करून हदली 
आहे. िी जुनी मतै्री प्रस्थाहपि व्हावी म्हणभन मी आज्ञा करीन. 

 
खेम सावंि हा एक बदमाश मनुष्ट्य आहे. ह्या राज्याने त्याच्यासाठी जे काय केले िे िो हवसरला 

आहण कृिघ्न झाला. त्याचे आम्ही अनेक मोठ्या संकटािभन रक्षण केले व मािबर शत्रभपासभन त्याला आश्रय 
हदला. परंिु आपल्या महत्त्वकाकें्षला बळी पडभन िो िे सव ू हवसरून गेला. हेच कारण त्याला प्रायहश्चि 
देण्यास बस आहे. त्याच्याहवरूद्ध लोकाचं्या इिकया िक्रारी आहेि, की, ह्या लोकानंाही जर मी त्याचा सभड 
घेण्याची हचथावणी हदली िर माझा हेिभ सफल होईल. ह्या बंडखोराला हशक्षा व्हावी म्हणभन महाराजंानी 
आग्रह धरला पाहहजे. कारण महाराजाशंीही त्याने दगलबाजी केली आहे. फोंड्याचा हकल्ला घेण्यासाठी 
आपण त्याला मदिीस बोलाहवले असिा िो स्विःच हकल्ला बळकावभन बसला. माझी अशी समजभि आहे 
की, खेम सावंि ह्याला नेस्िनाबभद करण्याच्या बाबिीि आपले दुमि होणार नाही. ह्या कामी आपणाला 
मदि हवी असल्यास मी िी देण्यास ियार आहे. खेम सावंि र्ोसले नष्ट झाला, िर आमची एका वाईट 
शजेाऱ्यापासभन मुकििा होईल. ह्या बाबिीि मी कुष्टाजीपिं ह्यानंा लवकरच हलहहि आहे”. 

 
गोवा, २८ सप्टेंबर १७०३.  

 कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 74V). 
 
कुष्टाजीपिं ह्याचें गोव्याच्या व्हाइसरॉयला जे पत्र आले, त्या पत्राला पाठहवलेल्या उत्तराि त्याने 

खेम सावंि र्ोसले ह्यानंा दगलबाज म्हणभन संबोधले आहे, व त्याचंा नाश करण्याची हचथावणी कुष्टाजीपिं 
ह्यानंा हदली आहे :— 
 

“कुष्टाजीपंि ह्यासं— 
 

वहदुराव ह्याचं्या पत्रासोबि आपलेही पत्र माझ्या हवाली करण्याि आले. ह्या दोन्हीही पत्रािील 
मजकुरावरून मला कळभन येिे की, दगलबाज खेम सावंि र्ोसले ह्याला शासन करण्याच्या कामी आपण 
मला मदि देण्यास ियार आहाि. 
 

सदरहभ खेम सावंि ह्याला हशक्षा करण्याबाबि आपण वहदुराव ह्याचं्याशी सहमि आहाि असे मी 
गृहीि धरिो. कारण फोंड्याचा हकल्ला त्याने कसा बळकावला िे आपणाला माहहि आहेच. त्याला 
वास्िहवक मराठ्यानंी आपल्या मदिीला म्हणभन पाचारण केले होिे, परंिु िो आिा िो हकल्लाच बळकावभन 
बसला आहे. आम्ही त्यावर अगणीि उपकार केले. परंिु िो िे सव ूहवसरून जाऊन आमच्यावर उलटला 
न झाल्यास िो आमची जहाजे लुटिा ना. 
 



 

अनुक्रमणिका 

खादेंरी बेटावर आहण मेलंुदीच्या बंदरािं आमच्या जहाजाचंी जी लुटालभट झाली त्याची नुकसान 
र्रपाई आम्हाला हमळाली पाहहजे, असे आम्ही महाराजानंा कळहवलेच आहे. मला आशा आहे की, खेम 
साविं र्ोसले ह्याचंा नाश करण्याकहरिा वहदुराव आहण कुष्टाजीपंि हे दोघे त्याच्या हवरुद्ध जी मोहीम 
करणार आहेि त्या मोहीमेला आमची मदि व्हावी म्हणभन महाराज आमची मागणी मान्य करिील अशी 
आशा आहे. खेम साविंाहवरुद्ध कुणालाही मदि करण्याची आमची ियारी आहे. मी वहदुराव ह्यानंाही 
असेच कळहवले आहे”. 

 
गोवा, २८ सप्टेंबर १७०३.  

 कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DGS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 75V). 
 
खेम साविं र्ोसले आहण पोिूुगीज ह्या दोघाचें सबंंध केवढ्या हवकोपाला गेले होिे, िे गोव्याच्या 

व्हाइसरॉयने वहदुराव आहण कुष्टाजीपंि ह्या दोघानंा पाठहवलेल्या पत्रावरून हदसभन येिेच. मोगल 
बादशहाचा एक माडंहलक सोंदेचा राजा ह्याला पाठहवलेल्या पत्रािही गोव्याच्या व्हाइसरॉयनें खेम साविं 
ह्याना प्रायहश्चि देण्याचा आपला हनधार व्यकि केला असभन, सोंदेच्या राजालाही खेम साविंाहवरुद्ध मदि 
करण्याचे आश्वासन हदले आहे. हे पत्र हवशषे महत्त्वाचे नसल्याने िे येथे देण्याि येि नाही. 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 76). 

 
कान्होजी आगे्र ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला एक नजराणा पाठहवला होिा. िो नजराणा म्हणजे 

एक नौंका होिी. व्हाइसरॉयने हिचा स्वीकार करण्यास सार्ार नाकार हदला होिा. ह्या पत्राि त्या रे्टीचा 
पुनः हनदेश आला आहे. 

 
“मराठ्याचं्या आरमाराचे सुरे्दार कान्होजी आंगे्र ह्यासं— 
 
आपण पाठहवलेली पते्र पोहोचली. आपल्या सहदच्छेबद्दल आर्ारी आहे. आपण पाठहवलेल्या 

रे्टीचा मला स्वीकार करिा येि नसल्याचे मी आपणाला मागेच कळहवले आहे. ज्या कारणावस्ि िी नौका 
मला स्वीकारिा आली नाही, त्याच कारणावरून मी ह्या शहरािील नागहरकानंा हवकण्यासही मी मनाई 
केली. परंिु त्यामुळे आपली नुकसानी होऊ नये म्हणभन मी िी जी बदंरे परदेशी लोकानंा बंद असिील त्या 
बंदराि हवकण्याची परवानगी हदली. मी आपणाला जो हा फायदा करून हदला िो आपण मान्य कराल व 
त्याबद्दल आमचे आर्ार मानाल अशी आशा आहे. त्या नौकेबरोबर जी माणसे इकडे आली होिी, त्याचंी 
चागंली बडदास्ि ठेवण्याचा मी हुकभ म केला होिा. त्याचं्या खचासाठी मी शरं्र असुरप्या मंजभर केल्या 
होत्या. 

 
काशी कामि आहण अहमद नाईक ह्या दोघानंी दमास्कस च्या कापडाचे चार आहण चौकोट्याचंा 

एक हमळभन पाच िागे आणभन हदले. त्याचं्याबरोबर आपणासाठी परि रे्ट पाठहवली आहे. त्यानंी जो माल 
इकडे आणला होिा िो हवकि घेण्यासाठी महसभल खात्याला सौदा पटहवण्याची मी आज्ञा केली आहे.” 

 



 

अनुक्रमणिका 

गोवा, ८ नोव्हेंबर १७०३. कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 76V) 
 
वहदुराव घोरपडे आहण कुष्टाजीपिं ह्या दोघाचंी खेम साविं र्ोसले ह्याचंा नाश करण्याच्या कामी 

आपणाला पोिूुगीजाचंी मदि व्हावी म्हणभन गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे मागणी केली होिी. त्या दोघाचं्या 
पत्रानंा त्याने उत्तरें पाठहवली होिी. पण त्याच संदर्ाि त्याने कुष्टाजीपंि ह्यानंा पुनः हलहहले. 

 
“कुष्टाजीपंि ह्यासं— 
 
कुष्टाजीपिं व वहदुराव ह्या दोघाचंी पते्र हमळाली. बंडखोर खेम साविं ह्याला शासन करण्याच्या 

बाबिीि मी वहदुराव ह्यानंा वचन हदले होिे िे वचन मी मागे घेि नाही. खेम साविं र्ोसले ह्याने जी 
दगलबाजी केली आहे, व ह्या राज्याच्या प्रजाजनाचंी जी लुटालभट केली आहे, त्याबद्दल त्याला शासन हे 
झालेच पाहहजे.................त्याच्या नाशाची ियारी लवकर व्हावी. माझ्यापुरिे बोलायचे झाल्यास मी 
आपणाला आश्वासन देिो की, त्याच्यावर हल्ला करण्याच्या बाबिीि मी मागे राहाणार नाही. वहदुराव ह्याचें 
आगमन लवकर व्हाव ेम्हणभन कुष्टाजीपंि हे शकयिो प्रयत्न करिील अशी आशा आहे. 

 
अशा रीिीने कुष्टाजीपिं ह्यानंी कबलुी हदल्याप्रमाणे ही दोस्िी आहण सहकाय ूहटकाव”े. 
 
गोवा, १४ नोव्हेंबर १७०३. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 79). 
 
खेम सावंि र्ोसले ह्यानंा शासन करण्याच्या बाबिीि वहदुराव ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला जे 

पत्र घािले त्याला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 
“वहदुराव ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. खेम साविं र्ोसले ह्याने जी दगलबाजी केली त्याचे प्रायहश्चि त्याला हदले 

पाहहजे असे आपण पत्राि जे म्हटले आहे, िे वाचले. बंडखोर खेम साविं ह्याच्या बाबिीि मीही हफयादी 
आहे, हे आपणाला माहीि आहेच. मी त्याची खोड मोडीनच. परंिु आपणाला जी काय मदि हवी असेल 
िीही देईन. उदाहरणाथू मी आपणाला दारूचा पुरवठा करू शकेन. आमच्या हशपायानंा जंगलािभन 
हफरण्याची संवय नाही. जंगलािभन हफरणारें सैन्य माझ्यापाशी नाही, म्हणभन मला अद्याप खेम साविं ह्याला 
हशक्षा करिा आलेली नाही. परंिु ज्याअथी, त्याने आमच्याबरोबर आपली ही कुरापि काढली आहे, 
त्याअथी, त्याचा हवनाश आिा दभर नाही. 

 
आमची मतै्री आहण सहकाय ूसदैव हटकाव ेअशी इच्छा करिो”. 
 
गोवा, १० नोव्हेंबर १७०३ कायिानु द मेलु द काश्त्र ु



 

अनुक्रमणिका 

 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 78). 

 
मणेरीचे देसाई हरी गावंस हे खेम साविं र्ोसले ह्याचें आणखी एक शत्रभ होिे. ह्या देसायाचंी खेम 

सावंि ह्यानंी काही कुरापि काढली होिी, म्हणभन त्यानंी पोिूुगीजाशंी संगनमि करून खेम साविं 
ह्याचं्यावर सभड उगहवण्याचे ठरहवले होिे. ित्संबधंाने हरी गावंस ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला जे पत्र 
पाठहवले होिे, त्याचे उत्तर व्हाइसरॉयच्या हचटणीसानंी पुढीलप्रमाणे पाठहवले :— 

 
“मणेरीचे हहर गावंस देसाई ह्यासं— 
 
हहर गावसं ह्याचें पत्र हमळाले व ह्या राज्याची सेवा करण्याची त्यानंी जी इच्छा प्रकट केली आहे 

त्याबद्दल समाधान वाटले. 
 
हहर गावसं ह्याचं्यापाशी िीनश ेमाणसे असभन देसाई हहरोजी राणे ह्याचं्या माणसाचंी मदि घेऊन िे 

बंडखोर खेम साविं ह्याचं्यावर हल्ला करू पहािाि. हे बळ मयादीि स्वरूपाचे आहे ह्याि शकंा नाही. 
त्यानंा दीड हजार माणसाचंी मदि देण्याचे वचन हदले होिे, व ह्या लोकासंह त्यानंी मोहीम सुरू करावी 
असे ठरले होिे. त्या वचनाप्रमाणे हहर गावंस ह्यानंा आम्ही खेम सावंिंाहवरुद्ध मदि करण्यास ियार 
आहोि”. 

 
गोवा, १७ नवबंर १७०३ कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS). 
 
हहरोजी राणे हा खेम साविं ह्याचंा आणखी एक शत्रभ. पोिूुगीजानंी त्यालाही हािाशी धरले होिे. 

त्याला पाठहवलेल्या एका पत्राि व्हाइसरॉय म्हणिो :— 
 
“देसाई हहरोजी राणे ह्यासं— 
 
देसाई हहरोजी राणे ह्याचंी मला जी पते्र आली िी वाचल्यावर कळभन चुकले की, ह्या राज्याची सेवा 

करण्याची त्याचंी इच्छा आहे. त्याचं्यापाशी दारूगोळा नाही असे कळले. त्यानंा दारूचे एक पीप आहण 
गोळ्याचंी एक पेटी देण्याचा हुकभ म मी केला आहे. त्याचं्यापाशी असलेले मनुष्ट्यबळ अगदीच मयादीि आहे. 
त्यानंी आणखी माणसे गोळा करावी. आहण ज्या वळेी मी त्यानंा इशारा देईन िेव्हा त्यानंी चकमकींना 
सुरूवाि करावी. त्या वळेी त्यानंा आणखी दारूगोळा पाठहवला जाईल.” 

 
गोवा, १८ नवबंर १७०३ कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 5, FLS 70). 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुगीजाचं्या हािाि असलेल्या उत्तरेकडील प्रदेशािील आहण गोव्यािील 
त्याचं्या फौजानंा मराठ्याशंी चकमकी टाळण्याचा हुकभ म हदला होिा. हे व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या 
राजास पाठहवलेल्या पुढील पत्रावरून कळभन येिे :— 

 
“महाराज— 
 
पेदु्र व्हाज सोआहरश बालेसार हे उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी होि िेव्हा त्यानंी मराठ्याशंी िह 

करून युद्ध बंदी केल्याची वािा कानी पडल्याने मी त्या बािमीची चौकशी करण्याचा हुकभ म सोडला होिा. 
परंिु ही बािमी हनराधार असल्याचे चौकशीअिंी कळले. फकि सदरहभ सेनापिीने एकदोन हठकाणी 
चकमकी बंद ठेवल्या होत्या इिकेच. ही युद्धबंदी उत्तरेकडील प्रदेशाप्रमाणे गोव्यािही अमलाि आली 
आहे. उत्तरेकडील युद्ध हे िर अलीकडे मारक आहण हानीकारक होऊन बसले आहे. मी आमच्या 
उत्तरेकडील आहण इकडील सैन्याला सभचना केली आहे की, मोगलानंा संशय येणार नाही अशा रीिीने 
त्यानंी मराठ्याशंी दोस्िी आहण सहकाय ूकराव”े. 

 
गोवा, ११ हडसेंबर १७०३. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 76, FLS 10). 
 
वरील पत्राला पोिूुगालच्या राजाने पुढील उत्तर पाठहवले. 
 
“वहदुस्थानच्या व्हाइसरॉयना राजे आपली सहदच्छा पाठहवि आहेि. त्यानंी आपल्या पत्राि जो 

अहवाल सादर केला आहे, िो नजरेखालभन घािला. मोगल आहण मराठे ह्या दोघाशंीही त्यानंी जी मतै्री 
ठेवण्याचे धोरण अवलंहबले आहे, िे बरोबर आहे असे मला वाटिे. परंिु त्याची वाच्यिा होऊ न देण्याची 
त्यानंी खबरदारी घ्यावी. मराठ्याशंी आमच्या सैन्याने लढण्याचे सोडभन हदले आहे हे जर मोगल 
बादशहाला कळले, िर त्याची आमच्यावर अवकृपा होईल. कारण आहशया खंडािील िो सवाि मोठा 
बलाढ्य राजा आहे. मराठ्याशंी असलेली मतै्री हजिके हदवस गुप्ि ठेविा येईल हििके हदवस ठेवावी”. 

 
हलश्बोअ, (हलस्बन) १० जानेवारी १७०४  

 राजा 
 

(LIVRO DOS MUNCOES, No. 68, FLS 133). 
 
हशवाजी राजे ह्यानंी आपल्या काही मुलुखाचा राज्यकारर्ार श्रीहनवास माधवराव ह्याचं्याकडे 

सोपहवल्याचे पोिूुगीजानंा कळले, िेव्हा त्यानंी हशवाजीराजे ह्यानंा पुढील पत्र पाठहवले. 
 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. आपल्या राज्यािील काही प्रदेशाचा कारर्ार आपण श्रीहनवास माधवराव 

ह्याचं्याकडे सोपहवल्याचे कळले. श्रीहनवास माधवराव ह्यानंी आमच्या राज्याला लागभन असलेल्या काही 



 

अनुक्रमणिका 

हजल्ह्यावंर सोनु शणेवी ह्याचंी कारर्ारी म्हणभन नेमणभक केली असल्याचे त्याचं्याकडभन आम्हाला 
कळहवण्याि आले आहे. िसेच बंडखोर खेम साविं ह्याचा नाश करण्याकरिाही त्यानंी आमच्याकडे मदि 
माहगिली आहे. खेम साविं र्ोसले ह्याचा नाश व्हावा अशी आमचीही इच्छा आहे. त्याने समुद्रावर आमची 
काही जहाजे लुटली व जहमनीवरही आमच्या प्रदेशाि हशरून आमच्या प्रजेची लभटमार केली. म्हणभन जो 
कोणी त्याच्याशी युद्ध करून त्याला नष्ट करील त्याला आम्ही मदि करू”. 

 
गोवा, १८ माच ू१७०४. कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS). 
 
फोंड्याचे सुरे्दार सोनाजी शामराज ह्यानंा गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील पत्र पाठहवले. 
 
फोंड्याचे सुरे्दार सोनाजी शामराज ह्यासं :— 
 
हशवाजी राजे ह्याचें पत्र मला पोहोचिे करण्याि आले. त्या पत्रावरून मला कळभन चुकले की, 

त्यानंी आपल्या राज्यापैकी काही मुलुखाचा कारर्ार श्रीहनवास माधवराव ह्याचं्याकडे सोपहवला आहे. 
श्रीहनवास माधवराव ह्यानंी बडंखोर खेम साविं ह्याचें पाहरपत्य कराव,े व िी कामहगरी सोनाजी शामराज 
ह्याचं्याकडे सोपवावी. मीही त्या मोहीमेला पावठबा देईन. कारण, बंडखोर खेम साविं ह्याने ह्या राज्याि 
हशरून माझ्या स्वामीच्या काही प्रजाजनानंा लुटले आहे. सोनाजी शामराज ह्यानंी श्रीहनवास माधवराव 
ह्यानंा कळवाव े की, त्यानंी जर खेम साविं र्ोसले ह्याचं्याहवरुद्ध मोहीम सुरू केली िर त्या मोहहमेला 
आम्ही हािर्ार लावभ”. 

 
देव आपले र्ले करो. 

 
गोवा, १८ माच ू१७०४  

 कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 82). 
 
कान्होजी आंगे्र ह्याचं्या आरमारािील काही िाडेंलानंा पोिूुगीजानंी कैद केले होिे. त्याचंी मुकििा 

केल्याबद्दल मेलंुदीचे सुरे्दार र्गवानजी मोहहिे ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयचे आर्ार मानभन जे पत्र 
हलहहले त्या पत्रास व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले:— 
 

“मेलंुदीचे सुरे्दार र्गवानजी मोहहिे ह्यासं :— 
 

आपले पत्र हमळाले. माझ्या हुकभ मान्वये ज्या िाडेलानंा येथे कैद करून ठेवण्याि आले होिे, त्या 
िाडेंलाचंी सुटका झाल्याबद्दल आपण पत्राि माझे आर्ार मानले आहेि. त्या िाडेंलाचंी सुटका व्हावी 
म्हणभन आपण कान्होजी आगें्र ह्याचं्याविीने आमच्याकडे रदबदली केली होिी. कान्होजी आंगे्र ह्याचं्याशी 
असलेले आमचे स्नेहाचे संबधं लक्षाि घेऊन मी त्या िाडेंलाचंी मुकिाि केली. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपणाला जर आपल्या जहाजािंभन काही माल हवक्रीसाठी आणायचा असेल िर हवक्रीची व्यवस्था 

आम्ही करू. िरी करार करावा. हशवाजी राजे ह्याचं्या संबंधाने मला आपणास कळवायचे आहे की, त्यानंी 
मला जर िपशील कळहवला िर त्यानंा मी उत्तर पाठवीन”. 

 
गोवा, १२ जुलै १७०४  

 कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 92V). 
 
छत्रपिींचे आमात्य रामचंद्रपिं ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला एक पत्र धाडले होिे. त्या पत्राला 

व्हाइसरॉयने जे उत्तर केले, त्याि त्याने अशी िक्रार केली आहे की, िो जेव्हा वहदुस्थानािील पोिूुगीज 
प्रदेशाचा व्हाइसरॉय म्हणभन गोव्यास आला िेव्हा छत्रपिींनी त्याचें स्वागि करून हशष्ठाचार म्हणभन 
औपचाहरक पत्र हलहहले नाही :— 

 
“हशवाजीचे आमात्य रामचंद्रपंि ह्यासं— 
 
अंिाजीराम ह्याने मला आपले पत्र आणभन हदले. त्या पत्रावरून मला कळले की, आमच्या राज्याचे 

आहण महाराजाचं्या वाडवहडलाचें जे स्नेहाचे संबंध होिे, त्या संबधंाना अनुसरून आपण मला एक रे्ट 
अपूण करू इव्च्छिा. महाराजाशंीही मी स्नेहाचे संबंध ठेवभ इव्च्छिो. परंिु मला एक गोष्ट खटकली िी ही 
की, ह्या राज्याचा व्हाइसरॉय म्हणभन मी इकडे आलो, िेव्हा आमच्या शजेारच्या सव ू राजानंी मुद्दाम पते्र 
पाठवभन माझे स्वागि केले. ह्या पत्राि महाराजाचें पत्र नव्हिे. हा हशष्टाचार महाराजानंी न पाळलेला पाहभन 
मला फार दुःख झाले. ही गोष्ट जर घडली नसिी िर महाराजाकंडे मी माझा दभि पाठवभन हदला असिा. 
माझ्या ह्या हनष्ट्काळजीपणाची आपण मला आठवण करून हदलीि. माझ्यामिे दोन्हीही बाजभने हा जो 
हनष्ट्काळजीपणा घडला त्याचे कारण हे की, मोगल बादशहाला आमच्यामधील सलोख्याचा सुगावा लागभ 
नये. हा सलोखा असाच चालभ  रहावा व त्याची वृहद्ध व्हावी अशी माझी इच्छा आहे. 
 

अंिाजीराम त्यानंी मला जो िपशील हवदीि केला त्याचे उत्तर मी त्याना प्रत्यक्षच हदले आहे की, 
जे त्यानंी आपणाला कळहवले आहे. आहण आमच्या राज्य हचटणीसाना आपले जे पत्र हमळाले, त्याचे उत्तर 
पाठहवण्याचा मी त्यानंा हुकभ म केला आहे. बंडखोराला हशक्षा करण्याच्या बाबिीि मी मदि करण्यास ियार 
आहे.” 

 
गोवा, ३० हडसेंबर १७०४ : कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS). 
 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने आपला वकील छत्रपिींकडे पाठहवला नाही म्हणभन कान्होजी आंगे्र ह्याचे 

सुरे्दार र्गवानजी मोहहिे ह्यानंीही पोिूुगीजाकंडे िक्रार केली होिी. त्याला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर 
पाठहवले. 



 

अनुक्रमणिका 

 
“मेलंुदीचे सुरे्दार र्ागवानजी मोहहिे ह्यासं— 
 
रामचंद्रपिंाचें आहण आपले पत्र हमळाले त्या पत्रावरून मला कळभन चुकले की, माझ्या वहकलाने 

छत्रपिींची रे्ट घेिली नाही हे आपल्या लक्षािं राहहले. पण ह्या बाबिीि माझीही एक िक्रार आहे. मी 
इकडे व्हाइसरॉय म्हणभन आलो, िेव्हा महाराजानंी मला पत्र पाठवभन माझे स्वागि करणे आवश्यक होिे. 
म्हणभन मी माझा वकील त्याच्याकडे पाठहवला नाही. पण मी िसे केले नाहीं हे चागंले झाले. कारण मी जर 
िसे केले असिे िर मोंगल बादशहाला आमच्यामधील सलोख्याचे संबंध कळभन चुकले असिे. 

 
अंिाजीराम हे माझ्याशी ज्या इिर िपशीलाबाबि बोलले त्याची उत्तरे मी त्यानंा हदली. त्याना मी 

आणखीही काहंीं गोष्टी हवदीि केल्या आहेि. िे त्या आपणाला कळहविीलच. मला आशा आहे की, आपण 
त्या गोष्टीवर िोडगा काढाल. म्हणजे मी नुसिा हफयादी म्हणभन राहाणार नाही. आमच्यामधील मतै्रीचे 
संबंध असेच हटकभ न त्याचंी वृहद्ध व्हावी अशी इच्छा करिो.” 

 
गोवा, ३० हडसेंबर १७०४. कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 
(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 90V). 
 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने छत्रपिी हशवाजी महाराज ह्यानंा पत्र घालन पोिूुगीज नौकावंर खादेंरी 

उदेरी बटावरून जे हल्ले होि होिे यानंा आळा घालण्याची व पोिूुगीजाचंी जी लुटालभट झाली िी परि 
करण्याची खालील पत्राि हवनंिी केली आहे : 

 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
गोववद परबु ह्यानंी मला आपले पत्र आणभन हदले त्या पत्रावरून आहण दुलबा नाईक व हरी गावंस 

ह्यानंी मला जे काय साहंगिले त्यावरून आम्हा दोघामध्ये मतै्रीचे संबंध चालभ  रहाविे अशी त्या दोघाचंी 
इच्छा आहे. आपण आपले वडील आहण आजोबा ह्या दोघापं्रमाणे आमच्याशी मतै्रीचे सबंंध ठेवभ इव्च्छिा. ही 
मतै्री प्रस्थाहपि होण्याच्या मागाि माझी कोणिीच आडकाठी नाही. परंिु ह्या मागाि अडथळे आणिाि िे 
खादेंरी बेटावरील आहण मेलंुदी हकल्ल्यािील अहधकारी. हवशषेेकरून मेलंुदीच्या हकल्ल्यािील 
लोकाकंडभन आम्हाला पुष्ट्कळच उपद्रव होिो. त्याचे विून जवळजवळ त्याचं्यासारखेच आहे. ह्या 
राज्याच्या प्रजाजनाचंी त्याच्याकडभन फारच हानी झाली आहे. त्यानंी त्याचंी लभटमार िर केलीच, पण 
त्यानंा ठार करून काहीना, िुरंुगािही टाकले. त्याचं्या उपद्रवामुळे त्या वकनाऱ्यावरील वाहिुक अशकय 
होऊन बसली आहे. िरी माझी आपणाला हवनंिी आहे की, त्याचंा ह्या दुष्ट्कृत्याबंद्दल आपण त्यानंा योग्य 
िी हशक्षा करावी व त्यानंी आमच्या लोकाचंी जी लुटालभट चालंहवली आहे हिला पायबदं घालावा. ह्या गोष्टी 
जर बंद झाल्या िर आमच्या दोन्ही राज्यामंध्ये पभवी जे मतै्रीचे संबधं होिे िे पुनः प्रस्थाहपि होिील व 
आमची बंदरे आपणास व्यापाराला खुली होिील गोववद परबु ह्यानंा मी हा िपशील हवदीि केला आहे. िे 
ह्या गोष्टी आपल्या कानी घालिीलच. त्याचप्रमाणे हहर गावंस ह्यानाही मी या बाबिीि हलहावयास 
साहंगिले आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो.” 
 
गोवा, ३ अकटोबर १७०५ : कायिानु द मेलु द काश्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 102V). 
 
छत्रपिीचे आमात्य रामचंद्रपंि ह्यानंीही गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पत्र हलहभन पोिूुहगज आहण 

व्हाइसरॉय ह्याचंा सलोखा साधावा अशी हवनंिी केली होिी. त्या पत्राला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर 
पाठहवले : 

 
“हशवाजी राजे ह्याचें सरदार रामचंद्रपिं ह्यासं— 
 
गोववद परबु ह्याचं्याकडे पाठहवलेले आपले पत्र पावले. त्यानी मला जे काय हवदीि केले त्याचे 

उत्तर मी त्याना हदले आहे. दोन्ही राज्यामंध्ये सलोखा हनमाण होण्यासबधंाने मी त्यानंा काहंी गोष्टी 
साहंगिल्या आहेि. माझ्या पभवीच्या व्हाइसरॉयची आहण हशवाजी राजे ह्याचंी जी मतै्री होिी, िी पुनः 
प्रस्थाहपि व्हावी आहण हटकावी अशी माझी इच्छा आहे. गोववद परबु हे आपणाला ह्या गोष्टी हवदीि 
करिील. दुलबा नाईक हे देखील आपणाला ह्यासंबधंी हलहहणार आहेि.” 

 
गोवा, ३ अकटोबर १७०५. कायिानु द मेलु द काश्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 105). 
 
सरदार वहदुराव घोरपडे ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला एक पत्र पाठवभन खेम साविं र्ोसले 

ह्याचं्यासाठी त्याचं्याशी रदबदली केली होिी. त्या पत्राि व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले. त्याि 
व्हाइसरॉयने वसधुदुग ूआहण खादेंरी उंदेरी येथील नाहवक िळावंरून पोिूुगीज जहाजानंा जो उपद्रव होि 
होिा, त्यासंबधंी िक्रार केली आहे : 

 
“वहदुराव घोरपडे ह्यासं— 
 
बाळाजी राम व आपाजी नीळकंठ ह्या दोघानंी मला आपले पत्र आणभन हदले. आपल्या आठवणीचे 

कौिुक वाटले. माझ्या पभवीच्या व्हाइसरॉयचा आहण कुष्टाजीपिं ह्याचंा पत्रव्यवहार होिा असे आपण पत्रािं 
म्हटले आहे. त्यावळेी आपण त्यानंा ह्या राज्याच्या सीमेवरील प्रदेशाच्या कारर्ारािं मदि करीि होिा. 

 
मी आपणाला आश्वासन देिो की, हसधंुदुग ू आहण खादेंरी उंदेरी बेटावंरील नाहवक िळावंरून 

आमच्या जहाजावर जे आपल्या युद्धनौकाकंडभन हल्ल ेहोिाि, त्यासबंंधाने मी जरी हफयादी असलो, िरी 
आपणाशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचा मी प्रयत्न करीन. मला आपल्या हनदशनूास आणावयाचे आहे की, 
आपल्या युद्ध नौकाकंडभन उत्तर हकनाऱ्यावर आहण उत्तर समुद्रािं आमच्या नौकायनाला फारच उपद्रव होि 
आहे. हे गुन्हे जे लोक करिाि त्यानंा मी अद्याप हशक्षा केलेली नाही. कारण, ह्या गोष्टी मी संर्ाजी (?) 
राजे ह्याचं्या कानावर घािल्या असभन त्याचं्याकडभन ह्या िक्रारीची चौकशी होऊन गुन्हेगारानंा हशक्षा होिे 



 

अनुक्रमणिका 

की काय त्याची मी वाट पाहाि आहे. आमच्या प्रजाजनाचंी लुटालभट थाबंावी आहण लुटलेली मालमत्ता 
परि करण्यािं यावी अशी मागणी मी त्याचं्यापाशी केली आहे. आमच्या मागण्या जर मान्य झाल्या िर हे 
राज्य, आहण संर्ाजी राजे ह्या दोघामंध्ये सलोख्याचे संबंध प्रस्थाहपि होण्यास अडचण उरणार नाही. 
आपण मला जे काय देऊ केले आहे, त्या संबधंाने मला आपणास कळवायचे आहे, की, खेम साविं ह्यानंी 
आमची जी कुरापि काढली त्याबद्दल मी त्याला चागंलीच अद्दल घडहवली आहे त्याला क्षमा करावी असे 
आपण म्हणिा. परंिु त्याला क्षमा करण्याची माझी मुळीच इच्छा नाही. आहण ज्याअथी िो कुणी बलाढ्य 
शत्र ुनाही. त्या अथी त्याला नामशषे करण्यास मला दुसऱ्याचंी मदि घ्यावी लागणार नाही. आहण म्हणभन 
मी आपली देणगी स्वीकारू शकि नाही. िथाहप असे जरी असले, िरी िी देणगी देऊ केल्याबद्दल मी 
आपला आर्ारी आहे. देणगी मागील आपली सहदच्छाही मी हवसरणार नाही. िसेच बाळाजी राम आहण 
आप्पाजी नीळकंठ ह्यानंी माझ्यासाठी जे काय केले आहे िेही मी हवसरणार नाही.” 

 
गोवा, २ नोव्हेंबर १७०५ कायिानु द मेलु द काश्यु. 
 

(LIVRO DOS REIS VIZINHOS No. 5, FLS 106). 
 
मराठ्याचं्या आरमाराचे सुरे्दार दाऊदखान ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पत्र घािले होिे. 

त्याला व्हाइसरॉयच्या हचटणीसाने पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 
“मराठ्याचं्या आरमाराचे सुरे्दार दाऊदखान ह्यासं :— 

 
आपणाकडभन नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा जे पत्र आले, त्याला राज्याच्या हचटणीस ह्या नात्याने उत्तर 
पाठहवण्याची त्यानंी मला आज्ञा केली. मी िे पत्र वाचले, मजकभ र कळला. 
 

नामदार व्हाइसरॉय ह्याचंी िब्येि जरा बरी नाही. त्यािंच आरमाराची सर्ज्जिा करण्याच्याही 
गडबडीि िे आहेि. त्यामुळे त्यानंा पत्रें हलहहण्यास सवड नाही. म्हणभन त्यानंी मला आपणास उत्तर 
पाठहवण्याची आज्ञा केली. 
 

खेम सावंि र्ोसले ह्याचं्या युद्ध नौकानंा शासन करण्याचा जो हनणूय आपण घेिला िो अत्यंि 
स्वागिाहू आहे. नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंी त्याबद्दल मला आपले अहर्नंदन करावयास साहंगिले आहे. 
आमचे आरमार लवकरच दहक्षणेकडे हनघि असभन त्याला आपणास मदि करण्याचा हुकभ म देण्यािं येईल. 
 

खेम सावंि र्ोसले ह्याचंी जहाजे ज्या बंदरािं आहेि त्या जहाजापंैकी एका जहाजािं घोडे आहेि. 
िे घोडे आपणाला ह्या शहरािं आणिा ं येिील. आपण दारूगोळ्याची मागणी केली होिी. पण िेवढा 
दारूगोळा आम्ही पाठवभ ं शकि नव्हिो. कारण आमच्याकडेच दारूगोळ्याची टंचाई आहे. हडचोलीच्या 
मोहहमेंि दारूगोळा फार लागला. हिकडे बंडखोर खेम सावंि ह्याचें दोन हकल्ल े होिे, िे आम्ही पार 
जमीनदोस्ि करून टाकले. आम्ही ह्या हकल्ल्यावंर असा काहंी र्हडमार केला, की, त्या हकल्ल्यािंील 
बालेहकल्ल्याचं्या वर्िी पार उडभन गेल्या. दारू बनहवण्याचे काम सापं्रि चालभ  आहे. ज्या वळेी आपणाला 
गोळ्याचंी आवश्यकिा र्ासेल, िेव्हा आम्ही िे आपणाला पुरवभ.ं” 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोवा, १८ हडसेंबर १७०५  
 फ्राव्न्सस्कु द आझावदे साहंद 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 5, FLS 108V) 
 
सरदार वहदुराव घोरपडे ह्यानंा गोव्याचं्या व्हाइसरॉयच्या हचटणीसाने पुढील पत्र पाठहवले. 
 
“वहदुराव ह्यासं— 
 
हे पत्र आपणास नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्या आजे्ञवरून पाठहवण्यािं येि आहे. ह्या राज्याशी 

आपले जे सलोख्याचे संबधं आहेि त्याचें नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा केवढें कौिुक वाटिें िे आपणास 
कळहवण्यासाठी म्हणभन आपणाला हे पत्र पाठहवण्यािं येि आहे. 

 
आपल्या आहण ह्या राज्याच्या मतै्रीि हबघाड यावा म्हणभन खेम साविं र्ोसले ह्यानंी आपणाकडे 

पोिूुहगजाहंवरूद्ध मदि माहगिली. पण िी मदि आपण त्यानंा हदली नाही. ही गोष्ट आपल्या धोरणाला 
अनुसरून आहे. कारण, आपणाला जुनी मतै्री हटकवभन ठेवायची आहे. नामदार व्हॉइसरॉय ह्यानंी ह्या 
गोष्टीची दखल घेिली असभन, प्रसंगी त्याची फेड िे केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. परंिु नुकिीच त्याचं्या 
कानी बािमी आली आहे की, जाबंावली येथें काही सैन्य आले असभन िे राणीच्या (?) संमिीने खेम साविं 
र्ोसले ह्याचं्या मदिीला आले आहे. हा हनणयू राणीनें आपल्या सल्ल्याहवना कसा घेिला त्याचे आम्हाला 
आश्चय ूवाटिे. 

 
खेम साविं र्ोसले हे राणीचे शत्रभ होिे, इिकेच नव्हे िर राणीने नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा 

कळहवले होिे, की खेम साविं र्ोसले ह्याचंा हनःपाि होईपयंि त्याचं्याशी युद्ध करण्याचा आपला हवचार 
आहे. आहण आिा िीच राणी खेम सावंि ह्यानंा मदि पाठहवि आहे. हे कसे काय िे आम्हाला कळि नाही. 

 
खेम सावंि र्ोसले ह्यानंी राणीला एकादे वचन हदले आहे का? िसे जर असेल िर त्याचं्या 

वचनावर त्यानंी मुळीच हवसबंभन राहभ नये. कारण, हा मनुष्ट्य वचन पाळणारा नाही. नामदार व्हाइसरॉय 
ह्यानंी आपणाकडे मागणी केली आहे, की, आपण ह्या गोष्टीचा पभणू हवचार करावा. आपणाला िी गोष्ट मान्य 
होणार नाही अशी त्यानंा आशा वाटिे.” 

 
गोवा, १० जानेवारी १७०६ फ्राव्न्सस्कु द आझावदे द साहंद. 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 5, FLS 111V) 
 
सरदार रामचदं्र पंडीि ह्यानंी गोव्यािंभन काही माल आणण्याकरिा हिकडे शरं्र माणसे 

पाठहवण्यासाठी गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे परवानगी माहगिली होिी. व्हॉइसरॉयने त्यानंा पुढील उत्तर 
पाठहवले. 

 
“हशवाजीचे सरदार रामचंद्र पंडीि ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपले पत्र हमळाले व िे वाचभन कळभन चुकले की, आपल्या जहाहगरीि साप्रिं मालाचा िुटवडा 

असभन िो माल नेण्यासाठी बादेशमध्ये शरं्र माणसे पाठहवण्याचा आपला हवचार आहे. हा माल नेण्याकरिा 
आपण माझ्याकडे परवानगी माहगिली आहे. ही परवानगी देण्यास कोणिीच हरकि नाही. मात्र माल 
नेण्यासाठी जी माणसे इकडे येणार आहेि िी खेम साविं र्ोसले ह्याचं्या राज्यािभन येिा कामा नयेि. 
आपणाला माहीि आहेच की, खेम साविं र्ोसले ह्याचें आहण आमचे उघड युद्ध चालभ  आहे. म्हणभन त्याचं्या 
राज्यािंील कुठल्याच मनुष्ट्याला आमच्या राज्यािं प्रवशे हमळभ नये असा आम्ही हुकभ म काढला आहे. 
आपल्या पत्राप्रमाणे आपल्या माणसानंा इकडे येण्यास परवानगी हमळेल, परंिु वरील अट आपणाला 
पाळावी लागेल. िसेंच माझी आपणाला हवनंिी आहे, की, आपण खेम साविं र्ोसले ह्याचं्याशी युद्ध 
पुकाराव.े आमच्या दोनही राज्यामध्ये असलेल्या ह्या शत्रभला जर आम्ही नेस्िनाबभद केला िर उर्य 
राज्यामंध्ये असलेले दळवळण प्रस्थाहपि होऊन व्यापारही चागंला चालेल. 

 
हशवाजी राजे ह्यानंी मला मागे खेम साविं र्ोसले ह्यानंा नष्ट करण्याचा आपला हवचार चालला 

असल्याचे पत्र हलहहले होिे, व मलाही त्याचं्यावर हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले होिे. असे जर घडले िर ह्या 
दरोडेखोरापासभन आमची मुकििा होण्यास वळे लागणार नाही.” 

 
गोवा, २० माच ू१७०६. कायिानु द मेलु द काश्त्र ु
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 5, FLS 115V). 
 
सरदार रामचंद्र पंडीि ह्याचें गोव्याच्या व्हाइसरॉयला एक पत्र आले होिे. परंिु पत्राचा हा मायना 

बरोबर नव्हिा म्हणभन व्हाइसरायच्या हचटणीसाने रामचंद्र पंडीि ह्यानंा पुढील पत्र हलहहले. 
 
“हशवाजीचे सरदार रामचंद्र पंडीि ह्यानंा हॉइसरॉयच्या सेक्रटरीचे पत्र. 
 
आपला नोकर बाबाजी नारायण हा ह्या शहरी नामदार व्हॉइसरॉयाना आपले एक पत्र घेऊन 

आला. राज्याचा हचटणीस ह्या नात्याने िें पत्र माझ्याकडे देण्यािं आले असिा ं िे पत्र मला व्हाइसरॉय 
ह्याचं्या अवलोकनाथू देणे प्रशस्ि वाटले नाही. कारण, त्या पत्राचा मायना आहण र्ाषा एखाद्या राजाला 
उदे्दशभन हलहहल्यासारखी वाटि नव्हिी. ज्या प्रमाणे आहशया खंडािील राजानंा हलहहण्यािं येणारी पत्रें 
सन्मानपभवूक हलहहली जािाि त्याचप्रमाणे नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा हलहहण्यािं येणारी पते्र देखील 
िशीच सन्मान्पभवूक हलहहली पाहहजेि. म्हणभन आपल्या नावाने कुणी हे बनावट पत्र िर हलहहले नाही ना, 
असा मला संशय आला. कदाहचि केम साविं ह्यानीही िे आपल्या नावाने हलहहले असण्याची शकयिा 
होिी. कारण त्याचं्या राज्यािं वस्िभंचा िुटवडा असल्याने आम्हाला फसवभन िे माल नेण्यास कमी करणारे 
नाहीि. म्हणभन आपणाला माझी हवनंिी आहे की, यापुढे आपण नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा जी पत्रें हलहाल 
त्याचंा मायना आहण र्ाषा बरोबर असावी. कारण नामदार व्हाइसरॉय ही बडी आसामी असल्याकारणाने 
त्यानंा पाठवायची पत्रें त्याचं्या योग्यिेप्रमाणेच हलहहली पाहहजेि. आपले पत्र घेऊन येणाऱ्या इसमाला 
आल्या वाटेने परि जाण्याची परवानगी देण्यािं येि आहे.” 

 
गोवा, ४ सप्टेंबर १७०६  



 

अनुक्रमणिका 

 फ्राव्न्सस्कु द आझावदे द साहंद 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 5, FLS 118) 
 
कान्होजी आंगे्र ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पत्रें घालभन पोिभूँहगजाशंी सलोखा ठेवण्याची इच्छा 

दशहूवली होिी. त्या पत्रास गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले– — 
 

“हशवाजीच्या आरमारचे सुरे्दार कान्होजी आंगे्र ह्यासं— 
 
आपली पत्रें हमळाली व िी वाचभन आमच्याशी सलोख्याचे व शािंिेचे संबंध ठेवण्याची आपली 

इच्छा आहे हे कळले. पोिभूहगजाचें हमत्र म्हणभन आपण वागाल अशी आशा बाळगिो. कारण जे शत्र ुआमच्या 
प्रजाजनाचंी लभटमार करिाि त्यानंा योग्य िे शासन करण्याचा माझा पहरपाठ आहे. आपल्या पत्रािं 
महत्त्वाच्या आशयाचे उत्तर दामाजी परबु आहण............................ ह्या दोघाकंडे पाठवीि आहे. 
आपल्या पत्रािं आपण जे आश्वासन हदले आहे िे पभण ूकराव.े माझ्या विीने मीही आपले काम करण्यास 
कुचराई करणार नाही. आपणाला माझ्या मदिीची आवश्यकिा आहेच.” 

 
गोवा, १८ हडसेंबर १७०६. कायिानु द मेलु द काश्त्र.ु 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 7, FLS 3) 
 
खेम साविं र्ोसले व पोिभूँगीज ह्या दोघाचें युद्ध होऊन त्यािं साविंाना पोिूुहगजानंा शरण जाव े

लागले. परंिु गोव्याच्या नवीन व्हॉइसरॉयच्या आगमनाची संधी साधभन त्यानी त्याचें स्वागि केले व 
पोिभूँहगजाचंी मतै्री साधण्याचा प्रयत्न केला. गोव्याच्या व्हॉइसरॉयने खेम साविं ह्यानंा पुढील उत्तर 
पाठहवले :— 

 
“कुडाळचे सरदेसाई खेम साविं र्ोसले ह्याचें पत्र हमळाले. माझ्या आगमनप्रसंगी मला त्यानंी जे 

स्वागिपर पत्र पाठहवले त्याबद्दल मी त्याचंा आर्ारी आहे. ज्या राज्याशंी त्याचें मतै्रीचे संबध होिे, व ज्या 
राज्याचे त्यानंा नेहमीच संरक्षण हमळि आले, त्या राज्याशी त्यानंी शत्रभत्व केले ही खरोखरच त्याचं्या हािभन 
मोठी वाईट गोष्ट घडली. परंिु आिा ज्याअथी त्यानंा आपल्या कृत्याचा पश्चािाप होि आहे, व माझ्या 
अनुग्रहाची त्यानंी ज्याअथी इच्छा केली आहे व ह्या राज्याशी आपली जुनी मतै्री प्रस्थाहपि करण्याचा हेिभ 
स्पष्ट केला आहे, त्याअथी मला त्यानंा आश्वसन द्यावयचे आहे की, त्याचें म्हणणे ऐकभ न घेण्यास मी ियार 
आहे. िरी त्यानंी वाटाघाटीसाठी आपला दभि इकडे पाठवावा.” 

 
गोवा, २९ जानेवारी १७०८. दों. सहदगु द कोश्ि 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS No. 7, FLS 12) 
 
छत्रपिीनी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पत्र घालभन पोिभूँहगजाशंी सलोखा आहण मतै्री ठेवण्याची इच्छा 

दशहूवली होिी त्या पत्राि गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले : 



 

अनुक्रमणिका 

 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
सखारामजी नारायण व देवजी.......................... ह्यानंी मला आपलें  पत्र आणभन हदले. त्या 

पत्रािं आपण माझ्याशी व ह्या राज्याशंी मतै्रीचे संबंध ठेवण्याची इच्छा दशहूवली आहे. आपल्या इच्छेनुसार 
मी आपणाला कळवभ इच्छीिो की, आपण िहाच्या वाटाघाटीं करण्यासाठीं आवश्यक िे आहधकार देऊन 
आपला वकील आमच्याकडे पाठवावा. 

 
हर्काजी मालार हे ह्या शहरी पोहोचले नाहीि. िसेच पत्रािंील आशयापलीकडे सखारामजी 

नारायण व देवजी ह्या दोघानी मला अहधक काही साहंगिलेले नाही. 
 
आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 
 
गोवा, १२ माच ू१७०८  
 दों. रुहद्रगु द कोश्ि 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 7, FLS 14V) 
 
छत्रपिीनी पोिूुहगजाकंडे मतै्रीच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपले दोन दभि गोव्याला रवाना केले 

होिे. त्या दभिाकडे त्यानंी गोव्याच्या व्हॉइसरॉयला आपले पत्र हदले होिे. परंिु त्या पत्राचें जे उत्तर 
व्हॉइसरॉयने त्यानंा पाठहवले, िे त्यानंा हमळाले नसाव े असे गोव्याच्या व्हॉइसरॉयच्या छत्रपिीना 
पाठहवलेल्या दुसऱ्या एका पत्रावरून वाटिे. 

 
“हशवाजी राजे ह्यासं— 
 
सखारामजी नारायण व देवजी सोळेकी (?) ह्याचं्याकडे आपण मला जे पत्र पाठहवले, त्या पत्रािं 

आपण माझ्याशी स्नेहाचे संबंध ठेवण्याची इच्छा दशहूवली होिी. त्याचप्रमाणे ह्या राज्यािंील सवू 
प्रजाजनाशंीही आपणाला सलोख्याचे संबधं ठेवायचे होिे. त्या पत्राचे उत्तर मी आपल्या दभिाकंडे हदले 
होिे. परंिु िे आपणाला हमळाले नसाव े असे वाटिे. कारण, आपल्या ह्या पत्रािं माझ्या पत्रािंील 
मजकुराचा हनदेश नाही. मी त्या पत्रािं आपणाला कळहवले होिे की, आमच्याशी आपणाला जर मतै्री 
ठेवायची असेल िर कराराच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आवश्यक िे अहधकार देऊन आपला वकील 
आमच्याकडे पाठवावा.” 

 
गोवा, १४ मे १७०८  
 दों. रूहद्रगंु द कोश्ि 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 7, FLS 17V) 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोव्याच्या व्हॉइसरॉयने र्गवानजी मोहहिे ह्यानंा जे पत्र पाठहवले त्यािं त्याने छत्रपिीनी 
पोिभूहगजाकंडे िहाची जी इच्छा दशहूवली होिी त्याचा उल्लेख केला आहे : 

 
“स...............................चे हकल्लेदार र्गवानजी मोहहिे, ह्यासं— 
 
अहमद सारंग ह्याचं्याकडे पाठहवलेले पत्र हमळाले. माझी ख्याली खुशाली जाणभन घेण्याची आपण 

जी इच्छा दशहूवली त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. माझ्याहवषयी दाखहवलेल्या पे्रमाबद्दलही आर्ारी 
आहे. 

 
हशवाजी राजे ह्यानंा मी िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी चिुर आहण हवश्वासभ मनुष्ट्य आवश्यक िे 

अहधकार देऊन पाठहवण्याबद्दल कळहवले आहे.” 
 
गोवा, १४ मे १७०८  
 दों. रूहद्रगु द कोश्ि 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 7, FLS 18) 
 
रामचंद्र पंि आमात्य ह्यानंा गोव्याच्या व्हॉइसरॉयने पुढील पत्र पाठहवले : 
 
“हशवाजी राजे ह्याचं्या मायेचे सरदार रामचंद्रपिं आमात्य ह्यासं :— 
 
आपले पत्र हमळाले व िे वाचभन आनंद झाला. राज्यकारर्ारािं व्यग्र 

असल्यामुळे...................व काही िक्रारीवरून आपणाला हलहहिा आले नाही. परंिु ह्या कारणावरून 
हशवाजी राजे ह्याचं्याशी ह्या राज्याची जी मतै्री आहे िी िुटावी असे मला वाटि 
नाही.......................................” 

 
गोवा, १० जुलै १७०८. दों. रूहद्रगु द कोश्ि 
 

(LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 7, FLS 19)  
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अनुक्रमणिका 

भाग दुसरा 
[इ. स. १७०९—१७१९] 

 
पोिूुहगज आहण खेम साविं ह्याचंा एक शािंिेचा आहण दोस्िीचा करार व्हायचा होिा. त्या 

करारामुळे आपल्या हहिसंबधंाना बाध येईल ह्या र्ीिीने सोंदेच्या राजाने पोिूुगालंच्या राजास कळहवले, 
की, हा करार आपल्या संमिीहशवाय होऊ नये. सोंदेच्या राजाचे पत्र हमळाल्यावर पोिूुगालच्या राजाने 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पुढील पत्र हलहहले :— 

 
वहदुस्थानचे व्हाइसरॉय दों रूहद्रगु द कोश्ि ह्यासं राजा आपली सहदच्छा पाठहवि आहे. 
 
सोंदेच्या राजाकडभन एक पत्र आले आहे. त्या पत्रािं त्यानंी कळहवले आहे, की, आपल्या 

राज्याच्या हहिसबंंधाचंी काळजी घेिल्याहशवाय आम्ही खेम साविं र्ोसले ह्याचं्याशी शािंिेचा आहण 
मतै्रीचा करार करू नये. ह्या करारासंबधंी आपला सल्ला घेण्याचीही मागणी त्यानंी केली आहे. सोंदेच्या 
राजाने ज्याअथी आमच्याशीं मतै्री ठेवण्याची व प्रसंगी आम्हाला मदि करण्याची इच्छा दशहूवली आहे, 
त्याअथी माझी आपणाला सभचना आहे, की, आपण त्याचं्याशी मतै्रीचे संबंध ठेवाव,े व प्रसंगी त्याना मदि 
करावी.” 

 
हलश्बोअ (हलस्बन), २१ माचू १७०९  

 राजा. 
 

(2) LIVRO DAS MONCOES, No. 74 
 
पोिूुहगजाचें लोक (?) राजा आहण कान्होजी आगे्र ह्या दोघाशंी युद्ध चालभ  होिे. पैकी कोळी राजाने 

त्याचं्याशीं िहाची मागणी करून त्यानंा सवलिी हदल्या. उदाहरणाथू पोिूुहगज लोक ह्या राजाला जी 
खंडणी देि होिे िी त्याने त्यानंा माफ केली. ह्या हवजयाबद्दल पोिूुगालच्या राजाने गोव्याच्या 
व्हॉइसरॉयला पत्र हलहभन त्याची आहण इिर अहधकाऱ्याचंी पाठ थोपटली आहे. 
 

कान्होजी आंगे्र ह्याचं्याशीं पोिूुहगजाचें युद्ध चालभच राहहले. पोिंुगालच्या राजाने व्हाइसरॉयला 
सल्ला हदला, की, आंग्ऱ्यानंा चोपल्याहवना त्याचं्याशीं शािंिेचा करार करू नये. ह्याच पत्रािं पोिूुगालच्या 
राजाने वहदुस्थानािं लढणाऱ्या दोन सेनाहधकाऱ्याचं्या पराक्रमाचा गौरव केला आहे. प्रस्िुि पत्र 
पोिूुगालची राजधानी हलश्बोआ (हलस्बन) येथभन हदनाकं २४ ऑकटोबर १७०९ रोजी हलहहण्यािं आले. 
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गोव्याच्या व्हाइसरॉयने आगें्र व पोिूुहगज ह्याचं्यामधील युद्धाचा आढावा पोिूुगालला आपल्या 
राजास पाठहवलेल्या पुढील पत्रािं घेिला आहे. 
 

“महाराज — 
 



 

अनुक्रमणिका 

शत्रभ आहण बंडखोर कान्होजी आंगे्र ह्याचें ह्या राज्याशी जे युद्ध चालभ  आहे त्यािं त्याची पुष्ट्कळच 
हानी झाली आहे. त्याचे मनुष्ट्यबळ कमी झाल्याने त्याने चौल येथील आमच्या ठाण्याचे सेनापिीमाफूि 
आमच्याशी िहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या. त्याने एकदाच नव्हे, िर िीनदा आमच्याकडे िहाची मागणी 
केली. हा करार व्हावा असे मलाही वाटल्याने मी ित्सबंधंी ठराव राज्यसल्लागार मंडळासमोर माडंभन िो 
मंजभर करून घेिला. हा करार व्हावा असे मला वाटले, त्याची दोन मुख्य कारणे आहेि. पहहले कारण हे 
की, हे युद्ध आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या अगदी नजीक लढले जाि आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे शत्रभची 
जरी आम्ही हानी केली असली, िरी िो अद्याप बलाढ्य आहे. समुद्रावर आहण जहमनीवर दोन्हीही हठकाणी 
िो प्रबल आहे. नुकिेंच त्याने आंद्रीकोची (?) हे हशवाजी दुसरा ह्याचें बेट घेिल्याने त्याच्या सामर्थ्याि 
मोठीच र्र पडली आहे. हा शत्रभ आमच्या कारंजा ह्या नावंाच्या ठाण्यापासभन अगदी जवळ आहे. त्या 
बेटामध्यें त्याच्या हािाला पधंरा गलबिें आहण दोन युद्धाची पाले लागली. ह्या युद्ध नौकाचंा त्याने आपल्या 
आरमाराि अंिर्ाव केल्याने त्याचे सागरी सामर्थ्य ूवाढले आहे. हशवाय त्या बेटावरील सोन्याचादंीची आहण 
दारूगोळ्याची लभट त्याने केली िी वगेळीच. 
 

आमच्याशी िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी त्याने आमच्या चौल येथील बंदरािं आपल्या एका 
र्ावाला पाठहवले होिे. परंिु त्याला िहाच्या करारावर सही करण्याचा अहधकार नव्हिा म्हणभन िो आमची 
िहाची कलमें घेऊन आंग्ऱ्याचंी राजधानी कुलाबा येथे हनघभन गेला. आम्ही आंगे्र याचंी कलमे मान्य 
करण्यास ियार नसल्याने त्याने आमच्या काहंी कलमानंा आके्षप घेिला. आमच्या कलमामध्ये आंग्रें यानंी 
आश्पार आराजं्या ह्याचे जे पाले घेिले होिे िें परि कराव े असे एक कलम होिे. ह्या पालािं बसभन 
आराजं्या चौंलचा गव्हनूर म्हणभन आपल्या लवाजम्यासह हिकडे जाि होिा. िो सगळा लवाजमा पालासह 
आंग्ऱ्याचें हािी पडला. िे पाले आंग्ऱ्यानंी परि करण्यास नकार हदल्याने िहाच्या वाटाघाटी हफसकटल्या 
व युद्ध चालभ  राहहले. 
 

आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाला शत्रभकडभन उपद्रव होि असल्याने आमचे उत्तरेकडचे सेनापिी 
आंिोहनयु पेरैरा द हसकैरा ह्यानंा कुमक पाठहवणे र्ाग पडले. आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या हकनाऱ्याची 
लाबंी ३० कोस असल्याने ह्या हकनाऱ्याचे रक्षण करणे हे एक मोठे हजकीरीचे काम होऊन राहहले आहे. 
माझ्या सुदैवी स्वामीला देवाने उदंड आयुष्ट्य आहण सुखसमृहद्ध द्यावी अशी त्याच्यापाशी प्राथूना आहे.” 
 

गोवा, ४ हडसेंबर १७१० 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो, की, हशवाजीच्या राणीचे (?) सैन्य 
सापं्रि गोव्याच्या हसमेनजीक िळ ठोकभ न राहहले असल्याने आपणाला त्या सैन्याच्या र्याने कोंगो ह्या 
नावंाच्या ठाण्याच्या मदिीला आरमार पाठहविा ंयेि नाही. िो आपल्या पत्रािं पुढे म्हणिो की, खेम साविं 
व राणी ह्या दोघामंध्ये िह झाला की, आपण आरमार िाबडिोब कोंगोला पाटवभन देऊं. प्रस्िुि पत्र 
गोव्याहभन ३ जानेवारी १७११ रोजीं हलहहलेले आहे. 
 

(29) LIVRO DAS MONCOES, No. 75, FLS 389 
 



 

अनुक्रमणिका 

कान्होजी आगे्र ह्याचं्याशी पोिूुहगजाचें जे युद्ध चालभ  होिे, त्याचा उल्लखे गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 
पोिूुगालला आपल्या राजास पाठहवलेल्या पत्रािं केला आहे : 

 
“महाराज— 

 
नोस्सा वसज्योरा ह्या नौकेवर हदनाकं ४ हडसेंबरला पाठहवलेल्या पत्रािं मी आपणाला बंडखोर 

आंगे्र ह्याचं्याशी चालभ  असलेल्या युद्धाचा समग्र वृत्तािं पाठहवलाच आहे. सध्या कान्होजी आंगे्र ह्याच्याकडभन 
अद्याप िहासंबधंी कोणिीच हालचाल झाली नसल्याने युद्ध चालभंच आहे. त्याहशवाय आपणाला सादर 
करण्यासारख्या कोणत्याच घडामोडी इकडे घडलेल्या नाहीि. 
 

माझ्या सुदैवी स्वामीला देवाने त्याचं्या प्रजेसह सुखािं ठेवाव.े” 
 

गोवा, ९ हडसेंबर १७११. 
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पोिूुगालच्या राजाने गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या ४ हडसेंबरच्या पत्राि पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 

“वहदुस्थानच्या व्हाइसरॉयला मी माझी सहदच्छा पाठहवि आहे. आपले हदनाकं ४ हडसेंबर १७१० 
चे पत्र हमळाले व िे वाचभन मजकभ र समजला. ह्या पत्रािं आपण कान्होजी आंगे्र ह्याचं्याशी चालभ  असलेल्या 
युद्धाचा आढावा घेिला आहे. कान्होजी आंगे्र ह्याचं्या हट्टामुळे हे युद्ध चालभ  आहे हे आपल्या पत्रावरून स्पष्ट 
होिे. उत्तरेकडींल प्रदेशाच्या सेनापिीने आपणाकडे जी मदिीची मागणी केली होिी, िी मदि मी त्यानंा 
पाठहवण्याचे ठरहवले आहे. ही कुमक गेली की. बंडखोर कान्होजी आंगे्र हा आमची िहाची कलमे मान्य 
करील अशी आशा आहे. न झाल्यास आमच्या इिर शत्रभप्रमाणे त्याला शासन केले पाहहजे. मला आपणाला 
सागंायचे आहे की, ह्या राज्याला जेव्हा ंिहाची आवश्यकिा र्ासेल, िेव्हा िो िह राज्याला अनुकभ ल होईल 
अशाच रीिीने करावा. मी िे आपल्या चािुयावर आहण मिावर सोपवीि आहे.” 
 

हलश्बोआ (हलस्बन), ११ जानेवारी १७१२.  
 राजा. 
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कुडाळचे देसाई बाबभ साविं व गोव्याचा व्हाइसरॉय ह्याचं्यामध्ये झालेल्या िहान्वये पोिूुहगजानंी 
बाबभ देसाई ह्याचं्यावर पुढील अटी लादल्या :— 
 

“कुडाळचे बाबभ देसाई ह्यानंी गोव्याच्या राज्याहवरुद्ध हत्यार उपसले त्याबद्दल त्यानंा पश्चािाप 
होऊन नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्याकडे त्यानंी िहाची मागणी केली. िी मागणी नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंी 
मान्य केली. सदहूु बाबभ देसाई ह्याचं्या वाडवहडलाचें पोिूुहगजाशंी नेहमीचे मतै्रीचे संबंध होिे व त्यानंा 



 

अनुक्रमणिका 

पोिूुहगजाचें नेहमीच संरक्षण हमळि आले होिे. त्या संबधंाना अनुसरून नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंी बाबभ 
देसाई ह्याच्याशी िह करण्याचा हनणूय घेिला. बाबभ देसाई ह्यानंी पुढील हनबंध पाळायचे आहेि :— 
 

(१) ह्या राज्याने सोंदेचे राजे ह्याचंी फोंड्यावंरील सत्ता मान्य केली असल्याने बाबभ देसाई 
ह्यानंी फोंड्यासाठी सोंदेच्या राजाशी कुरापि काढभ ं नये. 

 
(२) ह्या राज्याचे प्रजाजन असलेल्या देसायाचं्या वाटेला त्यानंी जाऊं नये. त्याच्यापाशी 

जे काय आहे िे त्यानंी त्याच्याकडेच राहभ द्याव.े कारण, ह्या राज्याचे त्यानंा संरक्षण असभन त्याचं्या 
हहिसबंंधाच्या रक्षणाची जबाबदारी त्याचं्यावर आहे. हशवाजी अथवा मोंगल ह्याचं्याकाळी िे ज्या 
प्रदेशाची वहहवाट करीि होिे िो प्रदेश त्याचं्याकडभन बाबभ देसाई ह्यानंी बळकावभ नये. 

 
(३) ह्या राज्याचे जे व्यापारी त्याचं्या राज्यािं व्यापारासाठी जािील त्याचं्याशी बाबभ देसाई 

ह्यानंी शत्रभत्व करू नये व त्याचं्यावर जादा कर लादभ नये. त्याचं्याकडभन हनत्याचा कर घ्यावा. 
त्याचप्रमाणे जी व्यापारी जहाजे त्याचं्या बंदरािं जािील त्यानाही अशीच वागणभक हमळावी व 
त्याचं्या वाहिुकीच्या मागाि त्यानंी अडथळे आणभ नयेि. 

 
(४) अरब लोक हे ह्या राज्याचे शत्रभ आहेि म्हणभन बाबभ देसाई ह्यानी त्यानंा आपल्या 

राज्यािं व्यापार करू देऊ नये. जर यदाकदाहचि काही अरबी गलबिें त्याचं्या बंदरािं आली िर 
िी घेण्याची पोिूुहगजानंा कायदेशीर परवानगी असावी. ह्या कृत्याने िहाला बाध येऊ नये. 

 
(५) जर काही पोिूुहगज प्रजाजन नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्या परवानगीहवना बाबभ देसाई 

ह्याचं्या राज्यािं हशरले, िर त्यानंी त्यानंा अटक करावी. व िी बािमी बादेशच्या सेनापिीला 
कळवावी. नंिर नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्या आजे्ञप्रमाणे त्या लोकानंा त्यानंी सदहूु सेनापिीच्या 
िाब्याि द्याव.े 

 
(६) बाबभ देसाई ह्याचं्या राज्यािंील लोकानंी ह्या राज्यािंील नागहरकानंा चोरीमारी ह्या 

गोष्टींसारखा उपद्रव देऊ नये. असे जर घडले, आहण हफयादी लोकानंी जर आपली नुकसानी 
शपथपभवूक जाहीर केली, िर िी नुकसानी त्यानंा र्रून द्यावी लागेल. अशा प्रसंगी खभन वकवा 
कुणी जखमी झाले िर गुन्हेगारानंा बाबभ देसाई ह्यानंी आमच्या हवाली कराव.े म्हणजे त्याचं्या 
गुन्ह्याबद्दल त्याना योग्य िे शासन केले जाईल. 
 

(७) जे हनग्रो वकवा हनग्रो हिया बाबभ देसाई ह्याचं्या राज्यािं पळभन जािील, त्याना त्यानंी 
िाबडिोब अटक करून बादेशच्या सेनापिीच्या हवाली कराव.े म्हणजे िे त्यानंा त्याचं्या 
मालकाचं्या हवाली करिील. 
 

(८) पानेली आहण खोरजुव ेही बेटे व त्या बेटालंगिचा प्रदेश ह्या राज्यािं अंिर्ुिू झाला 
असल्याने बाबभ देसाई ह्यानी त्याच्यावर आपला अहधकार सागंभ नये. कारण हा टापभ खेम साविं 
ह्यानंा पोिूुहगजानंी शासन केले, िेव्हा ंत्यानंा हमळाला आहे, इिकेच नव्हे, िर मोंगल बादशहानेही 
ह्या प्रदेशाचे दान पोिूुहगजानंा केले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
(९) रेवोडा येथील इगजू आहण इगजीच्या पाद्रीचें घर दुरूस्ि करण्यासाठी बाबभ देसाई 

ह्यानंी १० हजार असुरप्या पाठवभन द्याव्या. 
 

(१०) दरवषी दोन अरबी घोडे त्यानंी आमच्याकडे पाठवभन द्याव.े त्याचप्रमाणे सिरी 
प्रािंाि िे जे िीन हजार रुपयाचंा महसभल वसभल करीि आहेि िो महसभल त्यानंी ह्या राज्यास 
द्यावा. 
 
(प्रस्िुि कराराला बाबभ देसाई ह्यानंी मराठींिभन संमिी हदली असभन त्याच्यावर त्याचें दोन हशके्कही 

आहेि. मराठी मजकुराचे पोिूुगीजमध्ये र्ाषािंर करण्यािं आले आहे). बाबभ देसाई ह्यानंी कराराला मंजुरी 
देिानंा म्हटले आहे : 

 
“प्रस्िुि कराराची सव ू कलमे मला मान्य असभन त्याचें पालन करण्याचे माझ्यावर बंधन आहे. 

पोिूुहगजाचें मी संरक्षण घेिले आहे. आवश्यक असेल त्यावळेी त्या राज्याची मला मदि हमळेल असा 
हवश्वास वाटिो.” 

 
१ रहबलावल सुबरस्सन, जोसाने अस्सरहमया अलफ याने ७ एहप्रल १७१२. 

 
(49) LIVRO O DE PAZES, FLS 266. 

 
आंगे्र व पोिूुहगज ह्याचं्यामध्ये िह झाला नाही. ित्संबधाने गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला 

आपल्या राजास हलहहिो :— 
 

“महाराज— 
 

कानं्होजी आंगे्र ह्यानंी चौंलच्या हकल्लेदारास जो िहाचा मसुदा सादर केला होिा िो िह पार 
पडला नाही. कारण, त्या करारािील कलमें बदलण्यास आंग्ऱ्यानंी नकार हदला. ह्या राज्याचा दजा 
लक्षािं घेऊन व त्याला मान देऊन त्या करारािील कलमें दुरूस्ि होणें आवश्यक होिे. जर आंग्रयानंी 
आपला हेका सोडभन कलमामंध्यें बदल करण्यास मान्यिा हदली, आहण िो करार जर आम्हाला सोयीचा 
वाटला िर आपल्या आजे्ञप्रमाणे आम्ही िो पार पाडभ. न झाल्यास सापं्रि जी पहरव्स्थिी आहे िीि बद्दल 
होणे अशकय आहे. आहण माझी अशी श्रद्धा आहे, की, दैवी इच्छेप्रमाणे चागंले फळ हमळिे. 
 

माझ्या श्रेष्ठ आहण बलाढ्य स्वामीचे देव रक्षण करो व त्यानंा जन्मर्र सुखी ठेवाव.े” 
 

गोवा, ५ नवबंर १७१२. व्हाइसरॉय. 
 

(51) LIVRO DAS MONCOES, No. 78, FLS 2. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आंगे्र प्रबल झाले असभन िे केवळ वहदुस्थानािंील नव्हे िर युरोहपअन सत्तानंा देखील र्ारी होऊन 
राहहले आहेि असे गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजाला हलहहलेल्या पत्रािं म्हणिो :— 
 

“महाराज— 
 

आंग्ऱ्यानंी सापं्रि उत्तर समुद्र हकनाऱ्यावर लुटालुटीची मोहीम सुरू केली आहे. त्यानंा िे शकय 
आहे, कारण काहंी बंदराचंा त्यानंा आश्रय हमळिो केवळ वहदुस्थानािंील सत्ताशंीच नव्हे िर युरोहपअन 
सत्ताशंी देखील त्याचं्या कुरापिी चालभ  आहेि. त्यानी एवढे मोठे सामर्थ्य ू संपादन केले आहे की, 
सगळीकडे त्याचंा दरारा चालभ  आहे. त्याच्याशी िह करणे आिा ंकेवळ अशकयच झाले आहे असे नाही, िर 
त्याची गोष्ट काढणे देखील कठीण होऊन बसले आहे. आिा फकि एकच माग ू उरला आहे, आहण िो 
म्हणजे, त्याचं्याशी युद्ध करून त्यानंा नष्ट करण्याचा. न झाल्यास अवघ्याच वषाि सव ूराष्ट्रानंा िे र्ारी 
होऊन राहिील 
(............................................................................................................
.............) त्याना नेस्िनाबभद कसे करिा येईल ह्या हवचाराहंशवाय मला दुसरा कोणिाच हवचार सभचि 
नाही. िहाचा हवचार िर आिा ंसोडभन हदलेला बरा. माझ्या श्रेष्ट आहण बलाढ्य स्वामीचे देव रक्षण करो व 
त्याला सुखािं ठेवो.” 
 

गोवा, २७ हडसेंबर १७१२. 
 

(56) LIVRO DAS MONCOES No. 76, FLS 227. 
 

इ. स. १७१३ साली गोव्यािं नवीन व्हाइसरॉय आला. त्याने अहधकारग्रहण केल्यावर पोिूुगालला 
आपल्या राजास जे पत्र हलहहले त्यािं त्याने आंग्ऱ्याचंा उल्लेख केला आहे. िो म्हणिो आंगे्र हे वैर्वसंपन्न 
आहण बलाढ्य असभन त्याचंी आपणाला र्ीिी वाटिे. ह्या प्रदीघू पत्रािंील आंग्ऱ्याचं्या संदर्ािील पहरच्छेद 
पुढील प्रमाणे आहे : 

 
“महाराज— 
 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......... 
 
मी राज्याची सभते्र हािाि घेिली आहेि. परंिु खहजना हरकामा असभन मनुष्ट्य बलाचीही कमिरिा 

आहे. मावळिे व्हाइसरॉय दों. रुहद्रगु द कोश्ि हे आपणाला साद्यिं हकीगि सादर करिीलच. आरमाराची 
योग्य त्यावळेी रवानगी करण्यासाठी एक ना दोन गोष्टीची आवश्यकिा आहे; गेल्या वषी सबंध 
काहफल्याचा काहफला नष्ट होण्याचे दुदेव आमच्यावर ओढवले. हे कदाहचत् आपणाला माहीि असेलच. िे 
दुदेव यंदा अनुर्वाला येऊ नये म्हणभन काळजी घेिली. काहफल्याबरोबर िीन हफ्रगेटस (Frigates), चार 
पाली (Pallas), एक पिास (Patactio) आहण दोन मचवें (Manchuas) अशा दहा युद्ध नौका 
काहफल्याबरोबर पाठहवल्या. िरीही शत्रभ आंगे्र हा गेल्यावषासारखे सावज उपटण्यासाठी यंदाही 



 

अनुक्रमणिका 

काहफल्याच्या मागावर आपल्या सामर्थ्यासह होिा. त्याने चार पाली आहण सहा गलबिें आमच्या 
काहफल्याच्या मागावर पाठहवली. त्याने आमच्या काहफल्याच्या मागे असलेल्या दोन पालावंर आहण एका 
व्यापारी नौकेवर हल्ला चढहवला. ही आरमारी लढाई सिि दोन हदवस आहण दोन रात्री चालभ  राहहली. 
िीि शत्रभचे पुष्ट्कळ लोक घायाळ आहण ठार झाल्याने त्याला माघार घ्यावी लागली. ह्या लढाईि आमचे 
अवघे िीन लोक ठार झाले. त्यािं एक पाद्री आहे. 

 
गेल्या वषी दों. पेदु्र द. केशि ह्यानंी जर आपल्याबरोबर काहंीं हलकीं जहाजे घेिली असिी, िर, 

त्याचं्यावर सबंध काहफला गमावण्याचा घोर प्रसंग ओढवला नसिा, व त्यामुळे कप्िानपदास मुकाव े
लागले नसिे. 

 
सापं्रि आंगे्र हा आमचा सगळ्यािं मोठा शत्रभ आहे. िो धनवान, बलाढ्य आहण समृद्ध आहे. त्याने 

आिापंयिू हकत्येक श्रीमिं सावजाचंी हशकार केली आहे. त्याची मला र्ीिी वाटिे. (O Angria o iuaes 
prejudicial inimigo que leoje tem o estado, este he ve tas ricoe poderoso e opulento, com as 
muitas importantes presas que tem peito, que me poem hum continuo susto) कारण आमच्या 
उत्तरेकडील ठाण्याचें संरक्षण कमकुविं आहे. आहण हा काळा (आंगे्र) बलाढ्य होऊ नये म्हणभन त्याचा 
परार्व करण्यासाठी ह्या उन्हाळ्यािं मी मोहीम सुरु करणार आहे. 

 
आमचा उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी लुईस द मेलु द सापंायु ह्याचंा र्ाऊ लोपु द सापंायु 

ह्यालाही आंग्ऱ्याकंडभन एक परार्व खावा लागला. सदहूु लोप ुद सापंायु हा आंग्ऱ्याचं्या प्रदेशािं आक्रमण 
करण्याकरिा ंमाणसें जमहवि असल्याची बािमी मला कळल्याने मी जनरल लुईश द मेलभ  द सापंायु ह्यानंा 
कळहवले की, आरमाराचे आगमन होण्यापभवी त्यानंी हे धाडस करू नये. माझ्या हुकुमाप्रमाणे ही मोहीम 
स्थगीि ठेवण्याि येि आहे असे त्यानी मला कळहवले. परंिु काही हदवसानंी कोणिीच अनुहचि घटना न 
घडिा ं त्यानंी आंग्ऱ्याचं्या प्रदेशाि प्रवशे केला, परंिु त्या धाडसाचा अगदी शोचनीय शवेट झाला. शत्रुचे 
सैन्य आमच्या सैन्याहभन कमी असभन देखील आमच्या सैन्याला परार्व खाऊन पळ काढावा लागला. 
केवढी शरमेची गोष्ट! त्या मोहहमेि आमचा एक सहायक आहण पुष्ट्कळ सैहनक ठार होऊन बराच दारुगोळा 
मागे टाकावा लागला. ह्या अपयशामुळे मला लुईज द मेलु द सापंायु ह्याचंी उचलबागंडी करून त्याचें 
जागी ह्या राज्याचे एक सल्लागार मानुएल द. सौंझ हमनेहझश ह्याचंी सेनापिी म्हणभन नेमणभक करावी 
लागली. िे जरी वृद्ध असले िरी अनुर्वी आहण चिुर आहेि. िे उत्तरेकडील प्रदेशचे माजी गव्हनूरही 
आहेि. 

 
(प्रस्िुि पत्रावर िारीख नाही. परंिु िे १७१३ च्या जानेवारीि हलहहण्याि आले असाव े असा 

अंदाज आहे.) 
 

(28) LIVRO DAS MONCOES No 78, FLS 124. 
 
पोिूुहगजानंा आंग्ऱ्याचंा परार्व करणे अशकय झाल्याने त्यानी अखेर मोगल बादशहाला 

आंग्ऱ्याहंवरुद्ध हचथवणी देण्याकरिा ं एका पाद्रीची मोगल बादशहाकडे दभि म्हणभन रवानगी केली. ह्या 
पाद्र्ाला ज्या सभचना देण्यािं आल्या त्या पुढील प्रमाणे आहेि : 

 



 

अनुक्रमणिका 

“पाद्री झुजे द. हसल्वा ह्यानंी बादशहाला नजराणा अपूण करावा. ह्या नजराण्याबरोबर 
बादशहाला सादर करवयाची कैहफयि जाि आहे. पाद्री झुंजे द हसल्वा ह्यानंी बादशहाकडे मागणी करावी. 
की, आमच्या प्रदेशालंा लागभन जे नबाब आहण सरदार आहेि त्यानंा त्याने आंग्ऱ्याना कोणत्याच प्रकारची 
मदि न करण्याचा हुकभ म करावा. कारण, ह्या नबाबाचं्या आहण सरदाराचं्या मदिीने प्रस्िुि राजे हशरजोर 
होिाि, व लभटमार करिाि. मोगल बादशहाला मी जे पत्र हलहहले आहे, त्यािं ह्या गोष्टीचा उल्लेख केला 
आहे. पाद्री झुंजे द हसल्वा ह्यानंी मोगल बादशहाची मजी संपदन करावी, व आंगे्र कोलराजा आहण हसद्दी 
ह्या हिघानंा शासन करण्यास त्याला प्रवृि कराव.े ह्या कामी त्यानंी पाद्री ज्यु आवं द आबे्रव ह्याचं्या 
बुहद्धचािुयाचा आहण जुहलयाना द कोश्ि हहच्या मतै्रीचा उपयोग करावा. 

 
बादशहाने कोल राजा व आगें्र ह्यानंा शासन कराव ेम्हणभन पाद्री झुजे द हसल्वा ह्यानंी सवू प्रकारंची 

खटपट करावी. ह्या शासनाच्या इच्छेमागील कारणे उघडच आहेि. कोल राजाने आमच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशािंील काहंी खेड्यािं आक्रमंण केले व चौथाईचा प्रदेश त्याने काबीज केला. 

 
बादशहाच्या मनािं आंग्ऱ्याहवषयी प्रहिकभ ल ग्रह हनमाण व्हावा म्हणभन पाद्री झुजे द हसल्वा ह्याने 

शकय िो प्रयत्न करावा. त्यानंी बादशहाच्या कानी घालाव,े की, बादशहाचे जे शत्रभ आहेि िे आंग्ऱ्याचें हमत्र 
असभन मराठ्याचं्या राणीने त्याला ‘आंिेकेरी’ चा हकल्ला हदला आहे व हिचे माडंहलकत्व त्याने पत्करले 
आहे......................................................................................................” 
वगैरे. 

 
गोवा, २............... १७१४.  

 व्हाश्कंु फेनांहदश सेझर हमनेहझश. 
 

(63) LIVRO DE REGIMENTOS E INSTRUCOES No. 9. 
 
गोव्याच्या व्हइसरॉयने हहदुस्थानािील वार्दषक राजकीय घडामोडीचा आढावा घेऊन हदनाकं १७ 

जानेवारी १७१४ रोजी पोिूुगालला आपल्या राजास जे पत्र हलहहले त्यािं त्याने पोिूुहगजाचं्या आंग्ऱ्याशंी 
झालेल्या एका आरमारी लढाईचा उल्लेख केला आहे :— 

 
गेल्या वषी मी चौलला माणसे, दारूगोळा आहण हत्यारे ह्याचं्यासह चोवीस िोफाचें एक हफ्रगेट 

पाठहवले. ही सव ूमदि जहमनीवर उिरहवल्यावर आंग्ऱ्याचें आरमार आमच्या युद्धनौकेच्या शोधाथू आले. 
ह्या आरमाराि पाच पाली आहण बारा गलबिे होिी. आमच्या युद्धनौकेच्या शोधाथू ह्या आरमाराचा आणखी 
वळे जाऊ नये, अथवा ज्या हवजयाची आशा हे आरमार मनाि बाळगभन होिे िो हवजय पुढे जाऊ नये म्हणभन 
आमच्या युद्धनौकेच्या कप्िानाने आंग्ऱ्याचं्या आरमाराशी लढाई देण्याचे ठरहवले. ही आरमारी लढाई 
बुधवारी सकाळी सुरू झाली व िी शुक्रवारी रात्र पडेपयंि चालली. आंग्ऱ्याचं्या आरमाराचा ह्या लढाईि 
परार्व होऊन त्याला आपल्या बंदराचा आश्रय घ्यावा लागला. त्याच्या सव ूयुद्धनौकाचंी मोडिोड झाली व 
एकाने िर पाण्याचा िळ गाठंला. त्याचे १८० लोक ठार आहण १७६ जखमी झाले. आमचे १८ ठार आहण 
२२ जखमी झाले. आमच्या युद्ध नौकेचीही थोडी नुकसानी झाली. 

 
ही लढाई चालभ  होिी, िेव्हा इंग्रजाचं्या दोन युद्धनौका (हफ्रगेसस) कुलाब्याला आगं्ऱ्याशंी एक 



 

अनुक्रमणिका 

अपमानास्पद करार करण्याि गंुिल्या होत्या. सैन्यबलाच्या अर्ावी मी आंग्ऱ्याशंी युद्ध करू शकि नाही, 
िरी पण मी कुलाब्याची नाकेबंदी करण्यासाठी उत्तरेकडील आरमारािील पाच पाली, दोन मचव ेआहण 
आठ गलबिे हमळभन पंधरा युद्धनौका हिकडे पाठहवल्या आहेि. ह्या आरमारी िुकडीचे नेिृत्व कॅप्टन मोर 
आंिोहनयु कादींम ह्याचं्याकडे आहे. िीन महहने झाले, आंग्ऱ्याचें आरमार त्याच्या िळाबाहेर पडलेले नाही. 

 
माझ्या श्रेष्ठ आहण बलशाली स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखाि ठेवो.” 
 

गोवा, १७ जानेवारी १७१४. 
 

(65) LIVRO DOS REIS VIZINHOS NO. 79, FLS 254 
 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने सरदार रामचंद्र पंडीि आमात्य ह्यानंा पत्र घालभन मराठ्याशंी सलोखा 

ठेवण्याची इच्छा दशहूवली. 
 
संर्ाजी राजे ह्याचें सरदार रामचंद्र पंडीि आमात्य ह्यासं— 
 
आपले उत्तर हमळाले. फार आनंद झाला. आपणाहवषयी आाहण आपल्या स्नेहाहवषयी मला 

नेहमीच कौिुक वाटि आले आहे. मला आपणास कळवायचे आहे की, मी आपणाला अहर्नंदनपर पत्र 
हलहहले, त्याचवळेी आपणाला मी नजराणा पाठहवणार होिो. परंिु संशय होिा म्हणभन िो पाठहवला नाही. 
आिा संशय हफटला आहे. माझी अशी समजभि आहे की, ह्या यशाबद्दल मला जो आनंद झाला िो केवळ 
आपणाशी असलेल्या स्नेहामुळे नसभन चागंले राजकारण आहण मतै्री ह्यामुळेही आहे, ह्याची आपणाला 
जाणीव आहेच. मला आपणाला सागंायचे आहे की, जी राणी ह्या प्रदेशावर राज्य करीि होिी त्या राणीशी 
आमची खरी खुरी मतै्री असभनदेखील मेलंुदीच्या हकल्लेदाराचे आहण आमचे कधीच पटले नाही. कारण, 
त्याच्या कारकीदीि आमच्या प्रजाजनाचंी नेहमीच लभटमार होि असे. चालभ  राजवटीि ह्या गोष्टी 
सुधारिील अशी आशा आहे. मला आपणास सभचना करायची आहे की, मेलंुदीच्या हकल्लेदाराने ह्या राज्याचे 
जे काय घेिले आहे, िे परि करण्याि आले पाहहजे. िसेच उर्य पक्षामंध्ये वैमनस्य आहण लभटमार ह्या 
सारख्या गोष्टी घडिा कामा नयेि म्हणभन एक करार होणेही आवश्यक आहे. ह्या प्रकरणी आपण लक्ष 
घालाल व आपणास आनंद होण्यासारखे प्रसंग घडिील अशी आशा आहे.” 

 
गोवा, ११ हडसेंबर १७१४.  

 व्हाइसरॉय 
 

(89) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 8, FLS 9 
 
कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्यानंा गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पत्र घालभन त्याचं्या राज्याि पळभन 

गेलेल्या हनग्रो गुलामाचंी त्याचं्याकडे मागणी केली :— 
 
“कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  सावि ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  सावि र्ोसले ह्याचें पत्र हमळाले. त्यानंी माझी वास्िपभस केल्याबद्दल मी 
त्याचंा आर्ारी आहे. 

 
सोनार हसका ह्याला हगरफदार केले, कारण एकेकाळी िो ह्या राज्याचा प्रजाजन होिा, परंिु 

त्याला आिा सोडभन देण्याचा हुकभ म करण्याि आला आहे. त्याचे कारण सरदेसाई हे आमचे हमत्र आहेि हे 
आहे. सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचं्याकडे आमची मागणी आहे की, त्याचं्या राज्याि जे आमचे गुलाम आहण 
खाप्री (हनग्रो) पळभन गेले आहेि त्यानंा परि करण्याचा त्यानंी हवचार करावा. हा सगळा हनष्ट्काळजीपणा 
हशवर्ट ह्याचा आहे. ह्या बाबिीि त्याला मी वारंवार बोललो आहे. मला पुनः नुकिेच कळले आहे की, 
माझ्या नोकरीला असलेले दोन खाप्री (हनग्रो) हडचोलीला आहेि वकवा िे िेथे पोहोचले आहेि. िरी 
त्यानंा त्वरीि परि करण्याि याव.े” 
 

गोवा, ४ जानेवारी १७१५.  
 व्हाश्कु फेनूहदश सेझर द मेंहदश 
 

(98) LIVRO DOS REIS VIZINHOS 
 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने ज्युआंव गोहमश फेबुश ह्या नावाच्या सुरि येथील आपल्या दभिाला 

हलहहलेल्या एका पत्राि आंग्ऱ्यानी सुरिेची दोन जहाजे घेिली असे म्हटले आहे :— 
 
“ज्युआंव गोहमश फेबुश ह्यासं— 
 
पुष्ट्कळ हदवस झाले आपले पत्र नाही 

................................................................मला बािमी कळली आहे की, आंग्ऱ्यानी 
सुरिेची दोन जहाजे दमणनजीक पकडली. मला वाटिे की, ह्या दरोडेखोरीला आहण उद्धटपणाला आळा 
घालण्यासाठी सुरिेच्या नागहरकानंी बादशहावर दडपण आणण्याची वळे आज आलेली आहे. ह्या 
घटनामुंळे सुरिेच्या बंदराचंी पुष्ट्कळच हानी झाली आहे. आहण दुदैवाची गोष्ट ही की, हसद्दी आहण आंग्ऱ्ये 
ह्या दोघाचंी मतै्री जुळल्यामुळे बादशहाच्या प्रजेला ही मतै्री बाधि आहे. बादशहाचा आपल्या नबाबावंर 
आहण सरदारावंर अद्याप हवश्वास आहे की काय िे मी सागंभ शकि नाही.” 
 

गोवा, २९ एहप्रल १७१५.  
 व्हाश्कु फेनाहदश सेझर द मेंहदश 
 

(120) LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 8, FLS 16 
 
गोव्याचा व्हाइसरॉय सुरि येथील आपला दभि ज्युआंव गोहमश फेबुश ह्याला हलहहलेल्या पत्राि 

म्हणिो की, आंग्ऱ्याचं्या र्याने पोिूुगीजाचंा व्यापार बंद पडला आहे :— 
 
“सुरि येथील ज्युआंव गोहमश फेबुश ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

आपली दोन्ही पते्र 
हमळाली.....................................................................................................
...........................................................................................सुरिेचा व्यापार 
बंद पडला आहे, असे म्हटल्यास आहिशयोव्कि होणार नाही. चालभ  मोसमाि सुरिेहभन स्रटे (मलाया वगैरे 
देश) कडे आहण बंगालकडे व्यापारी जहाजे गेली नाहीि. जर आंग्ऱ्याहंवरुद्ध लवकर इलाज केला गेला 
नाही, िर पहरव्स्थिी फार कठीण आहे. आपण काय िे पहाव.े” 
 

गोवा, १५ मे १७१५.  
 व्हाश्कु फेनाहदश सेझर मेंहदश 
 

(122) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 8, FLS 17V 
 
गोव्याचा व्हाइसरॉय मोगल बादशहाच्या नोकरीला असलेल्या दों. हदयोगु मेंहदश ह्या नावाच्या 

इसमाला आंग्ऱ्याचं्यासबंंधी हलहहिो : 
 
“दों. हदयोगु मेंहदश ह्यासं— 
 
रेव्ह. पाद्री झुंजे द हसल्व्ह ह्यानंी मला कळहवले आहे की, दों. हदयोगु मेंहदश व दोना ज्युहलयाना 

(मोगल बादशहाच्या दरबारािील एक पोिूुगीज िी) ह्या दोघाचं्या मदिीमुळे आपली सव ूकामे पभण ूहोि 
आली 
आहेि.......................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...............हसद्दीने आंगे्र ह्याचं्याशी िह केला आहे. ह्या चाचं्याने बादशहाच्या प्रजाजनानंा लभटभन त्याचंा 
छळ करण्याचे जे सत्र सुरू केलेले आहे, त्याला अद्याप आळा बसलेला नाही. त्याने सुरिेच्या बंदराचा िर 
पुरिाच नाश केला आहे. गेल्या वषी मी आंगे्र ह्याचंी अलीबागेि नाकेबंदी केली. हसद्दीने जर जहमनीवरून 
आंगे्र ह्याचं्याहवरुद्ध हालचाल केली असिी, िर ह्या बंडखोराचा हनःपाि होण्यास वळे लागला 
नसिा.......................................................................................................
............................................................................................................ 
 

गोवा, १५ मे १७१५.  
 व्हाश्कु फेनांहदश सेझर मेंहदश 
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अखेर आंग्ऱ्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी बादशहाने असगरअलीखान ह्या नावाच्या सरदाराची 

रवानगी केली. ह्या बािमीचे स्वागि करून गोव्याचा व्हाइसरॉय सुरि येथील ज्यु आंव गोहमश फेबुश 
ह्याला हलहहिो : 

 



 

अनुक्रमणिका 

“सुरि येथील ज्युआंव गोहमश फेबुश यासं— 
 
आपले हद. २५ ऑकटोबरचे पत्र 

हमळाले.....................................................................................................
..............................................................................सरदार असगर अहलखान 
ह्यानंी दख्खनच्या नबाबाला ज्याप्रमाणे वठणीवर आणले त्याचप्रमाणे त्यानंी आंग्रयानंाही शासन करण्याची 
आपली योजना अंमलाि आणावी. त्या दरोडेखोराच्या नाशाचे मला हवशषे काही वाटि नाही. मला एकाच 
गोष्टीचे महत्व वाटिे आहण िे म्हणजे सुरिेचा व्यापार मारून टाकणाऱ्या ह्या चाच्याचंा कसा नाश होईल 
त्याचे. परंिु ज्याअथी, लाचलुचपिीला बळी पडणे हा मुळी मानवी स्वर्ावच आहे, आहण ज्याअथी, ही 
प्रवृत्ती आहशयािील लोकामंध्ये अहधक आहे, त्याअथी, सदहभू असगर अहलखान हा आंग्रयाचं्या लाचाला 
बळी पडणार नाही असे सागंिा येि नाही. आगं्रापाशी सोने हवपुल आहे. त्याच्या बळावर िो मोगल 
सरदाराला आपलासा करून घेऊन त्याने बादशहाकडभन जे हुकभ म आणले आहेि िे त्याला िहकभ ब 
ठेवण्यास लावण्यास कमी करणार नाही. 

 
देव आपणास उदंड आयुष्ट्य देऊन आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, ३० नवबंर १७१५  

 व्हाश्कु फेनांहदश सेझर मेंहदश 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय कोकणािील मोगल हदवाणाला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, पोिभूगालचा 

राजा हा वहदुस्थानच्या सागराचा स्वामी असल्याकारणे ह्या सागरावरील चाच्याचें पाहरपत्य करण्याचा 
त्याच्याविीने त्याच्या व्हाइसरॉयला अहधकार आहे. परंिु मोगल बादशहाने त्याला ह्या कामी मदि केली 
पाहहजे :— 

 
“कोकणचे फौजदार आहण हदवाण मोहिहमनखान ह्यासं— 
 
आपले पत्र हमळाले. आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे वाचभन आनंद झाला. 
 
माझे स्वामी पोिभूगालचे राजे हे वहदुस्थानच्या सागराचे स्वामी आहेि ही गोष्ट हनर्दववाद आहे. त्याचें 

व्हाइसरॉय हे चाच्याचें उच्चाटन करण्याचा शकय िो प्रयत्न करिाि. िे काय ूमी चालभ  ठेवाव ेम्हणभन मोगल 
बादशहाने आरमाराचा कोणिाच खच ू करण्याची जरूरी नाही. परंिु ज्याअथी, बंडखोर आंगे्र ह्याने 
बादशहाच्या बंदरािील व्यापार मारुन टाकला आहे, त्याअथी, त्याचा हनःपाि करण्याच्या कामी त्याच्या 
सरदारानंी आमच्याशी सहकाय ूकेले पाहहजे. 

 
हसद्दीला हे काम अशकय व्हाव े इिका काही आंगे्र बलाढ्य नाही. ही गोष्ट आपण महान मोगल 

बादशहाचं्या कानी घािली पाहहजे, व हसद्दी आहण इिर नबाब त्याला (आंग्रयानंा) जी मदि करिाि िी बंद 
करण्यास त्यानंा प्रवृत्त केले पाहहजे. िसे झाले िर मला त्याला शासन करणे सुलर् होईल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
देव आपले र्ले करो”. 

 
गोवा, १६ हडसेंबर १७१५  

 व्हाइसरॉय 
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पोिभूहगजानंी आंग्रयाचंी एवढी दहशि घेिली होिी की, गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडभन मोगलाचं्या ज्या 

सरदारानंा हकवा अहधकाऱ्यानंा पते्र जाि त्याि आंग्ऱ्यानंा नष्ट करण्याच्या कामी आपणाला मदि करा अशी 
हवनंिी असे. अशीच हवनंिी गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडभन मोगलाचंा सरसेनापिी अहसदन अहलखान ह्याला 
गेलेल्या पत्रािही आहे :— 

 
“मोगल बादशहाचें सेनापिी अहसदन अहलखान ह्यासं— 
 
आपल्या स्वामीचा अहधकार बेछुटपणे अमान्य करणाऱ्या बंडखोराहंवरुद्ध आपण जो हवजय 

हमळहवला त्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो. जगाि आपली सगळीकडे कीिी व्हावी म्हणभन आपणाला 
असेच हवजय हमळाविे अशी इच्छा करिो............................................. 

 
महान मोगल बादशहाच्या बंदराचंा आहण त्याच्या प्रजेचा हा प्रश्न आहे. म्हणभन बंडखोर आहण 

चाचा आंगे्र ह्याचा नाश झालाच पाहहजे. ही कामहगरी आपण हािी घेिल्याहशवाय राहणार नाही अशी मला 
आशा आहे. मीही माझे आरमार आपल्या मदिीला पाठवभन देईन. आपल्या मजीप्रमाणे सव ू काही पार 
पडाव ेअशी माझी इच्छा आहे. 

 
आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 

 
गोवा, १२ जानेवारी १७१६  

 व्हाइसरॉय 
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पोिभूगीज आहण मराठे ह्या दोघामंध्ये शािंिेचा करार व्हावा अशी उर्य पक्षाचंी इच्छा होऊन 

ित्संबधंाने प्रयत्न सुरू झाले असाविे असे गोव्याच्या व्हाइसरॉयने सरदार रामचंद्र पंडीि अमात्य ह्यानंा 
पाठहवलेल्या पुढील पत्रावरून हदसभन येिे :— 

 
“हशवाजी राजे ह्याचें सरदार रामचंद्र पंडीि अमात्य ह्यासं— 
 
आपल्या स्वामीना हलहहलेल्या पत्रावरून आपणाला कळभन आलेच असेल, की, ह्या राज्याि आहण 

त्याचं्यामध्ये कोणिीच गैरसमजभि असभ नये, हा त्या पत्रामागील हेिु आहे. मला आपल्या हनदशनूास 



 

अनुक्रमणिका 

आणायचे आहे की, आपल्या स्वामीच्या मेलंुदी येथील िळावरील युद्ध नौका ह्या राज्याच्या व्यापारी 
नौकाचंी जी लुटालभट करिाि िी गोष्ट खरोखरच शोचनीय आहण लर्ज्जास्पद आहे. श्रीहनवासपंि ह्यानंा मी 
इकडे येण्याबद्दल हलहहले होिे. त्यानंा मी परवानाही पाठहवला आहे. हशवाजी राजे ह्यानंी त्यानंा आवश्यक 
िे अहधकार देऊन इकडे पाठवाव.े आपणही ह्या कामी मदि करावी, जर आपणाकडे िशी मागणी झाली 
िर, आंग्रयाचं्या नाशाचाही प्रश्न आहेि. आपणाकडभन आदेशाची वाट पाहि आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो” 
 

गोवा, १७ फेबु्रवारी १७१६.  
 व्हाश्कु फनांहदश सेझर मेंहदश 
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मेलंुदीचा हकल्लेदार आहण पोिभूहगज ह्या दोघामंध्ये िहाच्या वाटाघाटी व्हायच्या होत्या. परंिु हा 

हकल्ला आपला आहे, सबब मेलंुदीच्या हकल्लेदाराशी वाटाघाटी करू नयेि अशा आशयाचा लहखिा हशवाजी 
राजे ह्याचं्याकडभन गोव्याच्या व्हाइसरायकडे गेल्याने, त्याने ह्या वाटाघाटी बंद ठेवल्या. ह्या संदर्ाि त्याने 
हशवाजी राजे ह्यानंा जे पत्र हलहहले, त्यािं त्यानंा आंग्रयानंा वठणीवर आणण्याकरिा आपण मदि 
करण्यास ियार असल्याचे कळहवले :— 

 
हशवाजी राजे ह्यासं :— 
 
मेलंुदीचे हकल्लेदार व श्रीहनवासपंि ह्या दोघानंी माझ्याकडे इकडे येण्याची परवानगी माहगिली 

होिी. श्री हनवासपंि हे इकडे मेलंुदीचे हकल्लेदाराच्या विीने आमच्याशी मतै्रीची बोलणी करण्यासाठी 
येणार होिे. त्यानंा मी इकडे येण्याची परवानगी हदली परंिु आपल्या पत्रािं आपण कळहवले आहे, की, 
सदहभू हकल्ला आपला असल्याने त्या संबंधाने आम्ही श्रीहनवासपिं ह्याचं्याशी वाटाघाटी करू नयेि. आपल्या 
सभचनेप्रमाणे आम्ही आपणाला कळवभ ंइव्च्छिो की, मेलंुदीच्या हकल्ल्यासंबधंी आम्ही श्रीहनवासपंि ह्याचं्याशी 
वाटाघाटी करणार नाही. िथाहप असे जरी असले, िरी एक गोष्ट आम्हाला आपल्या हनदशनूास आणायची 
आहे, िी, ही की, मेलंुदीच्या हकल्ला हा जरी, आपल्या राजवटी पभवी, दुसऱ्या हकल्लदेाराने ह्या राज्याची 
आहण ह्या राज्याच्या प्रजाजनाची जी नुकसानी केली, िी र्रून काढण्याची जबाबदारी आपणावर पडिे, 
अथाि त्या लुटीचा फायदा आपणाला हमळाला असेल िरच हे बंधन आपणावर आहे. ज्या गलबिाच्या 
कप्िानाने ह्या राज्यािंील व्यापाऱ्याला पकडण्याचे औद्धत्य केले, त्याच्या गुन्ह्याचा आपण जो हनवाडा 
केलाि त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. आपल्या वहडलाशंी आमचा सलोखा होिाच. आिा ं त्या 
सलोख्याची वृहद्ध होण्यास हरकि नाही. ह्या सलोख्याची वृहद्ध होण्याचा माग ूआपण सुचवाल अशी आशा 
आहे. 

 
आंगे्र आपणाला जुमानीि नाही, आहण आपले अहधपत्य मान्य करायलाही िो ियार नाही. आपला 

अपमान करण्याइिका आत्महवश्वास त्याच्यामध्ये हनमाण झाला आहे. अशा पहरव्स्थिीि जर आंग्ऱ्याचंी 
खोड मोडण्याचा हवचार आपण केला, िर आम्ही आपणाला मदि करू. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आपणाला हग्रयेंचा हकल्ला घ्यायचा झाल्यास आपण त्या हकल्ल्यावर खुष्ट्कीच्या माग े फौज 
पाठवावी. म्हणजे येत्या महहन्याच्या पंधरा िारखेपयंि आम्ही हिकडे आमचे आरमार पाठवभ.ं असे जर झाले 
िर िो हकल्ला घेणे आपणाला कठीण जाणार नाही. आरमार पाठवायचे की काय ित्सबंंधीची अगाऊ सभचना 
करावी. परंिु आरमार आम्हाला वर उल्लहेखलेल्या अवधीिंच पाठहवणे शकय होईल हे लक्षािं ठेवाव.े 

 
आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो.” 
 
गोवा, १७ फेबु्रवारी १७१६  

 व्हाश्कु फेनांहदश सेझर मेंहदश 
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मंुबईच्या नवीन इंग्रज गव्हनूरच्या पत्राला गोव्याच्या व्हाइसरॉयने जे उत्तर पाठहवले, त्यािं त्याने 

आंग्ऱ्याचंी नालस्िी करून त्याचं्याहवषयी इंग्रज गव्हनूरचे मन कलुषीि करण्याचा प्रयत्न केला आहे :— 
 
“मंुबईचे सेनापहि ह्यास, 
 
आपली हदनाकं ११ व १६ जानेवारीची पते्र १७ माचलूा हमळाली. आपण मुबईला सुरहक्षिपणे 

येऊन पोहोचल्याचे वाचभन आनंद झाला. आपल्या कारकीदीि आपणाला उत्तम आरोग्य प्राप्ि व्हाव ेअशी 
इच्छा 
करिो.......................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...............आंगे्र ह्याचं्या संबंधाने मला आपणास सागंायंचे आहे की, आपल्या पभवीच्या मावळत्या 
सेनापिीनी त्याचं्याशी जो िह केला होिा, िो चागंला की वाईट िे मी सागभ ं शकि नाही. कारण, त्या 
बाबिीि माझे मि व्यकि करण्याची माझी इच्छा नाही. परंिु एक मात्र मी सागभ ंइव्च्छिो की, हा करार पार 
पडण्यामागील हेिु जरी सफल झाला असला िरी िो प्रत्यक्षािं अमलािं आलेला नाही. कारण ह्या 
कराराप्रमाणे आंगे्र वागि नाही. िो मंुबईचा परवाना असलेली जहाजें बेधडकपणे पकडीि आहे. परवाच 
त्याने मंुबईच्या रहहवाश्याचंी काहंी जहाजे पकडली. सदहभ ूँ आंगे्र ह्याचा आमच्याशी मतै्रीचा करार होिा, 
िेव्हा ंिो समुद्रावर लभटमार करून गवर झाला. ह्या राज्याचे र्भिपभवू व्हाइसरॉय कायिानु द मेलु काश्त्र ु
ह्याचं्या कारकीदीि आंग्राचें आहण आमचे हविुष्ट आले. सिि अकरा वषपेयूि त्याचंा आहण आमचा मतै्रीचा 
करार होिा. त्या कालावधीि िो चाचेंहगरीवर मोठा झाला. ज्यावळेी िो आमच्या राज्याचा हमत्र होिा िेव्हा ं
त्याच्यापाशी अवघी दोन पाली आहण काहंी गलबिें होिी. आिा ं त्याच्यापाशी हकिी युद्धनौका आहेि, 
त्याची आपणच गणिी करावी. आहण हे सव ूआमच्या मतै्रीने साधले. 

 
माझ्या आमदानीि व्यापारी जहाजाचंी राजरोस लभटालभट करणाऱ्या ह्या चाचं्याची मी कधीच कदर 

केली नाही. संधी हमळेल िेव्हा ंमी त्याच्यावंर टोले हाणले. वहदी समुद्रावर सगळीकडे त्याची चाचेंहगरी 
चालिे. शवेटी ह्या प्रश्नाकडे जरी मागे आपल्याकडभन दुलूक्ष झाले असले, िरी आपल्या कारकीदीि 



 

अनुक्रमणिका 

आपण ह्या शत्रभचा नाश करण्याचा हवचार असेल असे गृहीि धरिो. आपल्या हािभन ही कामहगरी पार पडेल 
अशी आशा आहे. कारण, आपण शभर आहािं. 

 
जनरल दा ं ज्यु आंव फेनांहदज द आल्मदैा ह्यानंा मी ही योजना कशी पार पडेल ित्सबंंधी 

आपणाशी वाटाघाटी करण्याचा हुकभ म केला आहे. ही योजना जर फलदु्रप झाली िर आमच्या दोन्ही 
राष्ट्राचंा सवूत्र बोलबाला होईल.’ 
 

गोवा, १८ माच ू१७१६.  
 आपला सेवक. 
 व्हाश्कु फेनांहदज, सेझर द मेंहदश 
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छत्रपहि आहण पोिभूगीज ह्याचं्यामध्ये जो िह झाला त्याच्या पभवू ियारीसाठी छत्रपिीचा एक दभि 

गोव्याला गेला होिा. ित्संबधंी गोव्याचा व्हाइसरॉय श्रीहनवासपंि ह्यानंा हलहहिो :— 
 
श्रीहनवास पंि ह्यासं :— 
 
हरीपंि ह्याचं्यामाफूि पाठहवण्यािं आलेले श्रीहनवास पंि ह्याचें पत्र हमळाले. हरीपंिाचंी आहण 

माझी मुलाखि झाली. नंिर त्याचंी राज्यहचटणीसाशंी बोलणी होऊन पत्रािं जो कागद होिा, त्याच्यावर 
त्यानंी सही केली. त्यानंी साहंगिले, की, आिापयंि पभणू होि आलेल्या ह्या कामकाजाला मान्यिा देण्याचा 
आपणास अहधकार नाही. िरी िहाची कलमे श्रीहनवास पंि ह्याचंी संर्ाजी राजे ह्याचं्याकडे त्याचं्या 
मंजुरीसाठी पाठवावी. ह्याच दभिाबरोबर मी मंजुर केलेली कलमे जाि आहेि. 

 
संर्ाजी राजे ह्यानंा मी उत्तर पाठवीन. त्याचप्रमाणे रामचदं्र पंडीि आहण त्या हकल्ल्याचा हकल्लेदार 

ह्यानंाही पत्रें पाठहवण्याची व्यवस्था केली जाि आहे.” 
 

गोवा, २१ माच ू१७१६  
 व्हाश्कु फेनांहदश सेझर द मेंहदश 
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पोिभूहगज आहण मराठे ह्याचं्यामधील िहाचा र्गं काही मराठे हकल्लेदारानंी केल्याने हा िह छत्रपहि 

आहण पोिभूहगज ह्याचं्यामध्ये पुनः करण्यािं आला. त्यािंील कलमें पुढील प्रमाणे आहेि :— 
 

(१) संर्ाजी राजे ह्यानंी आगं्रानंी बळकावलेले त्याचें उत्तर हकनाऱ्यावरील हकल्ल ेआहण 
जलदुग ू हवशषेेकरून हग्रयेचा हकल्ला घेण्यासाठी आंग्ऱ्याशंी युद्ध कराव.े हे राज्य त्यानंा ह्या 
मोहहमेि मदि करील. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(२) मेलुदीच्या म्हािाऱ्या हकल्लेदाराने ह्या राज्याच्या काहंी प्रजाजनाचंी जहाजे 
बळकावली होिी. संर्ाजी राजे गादीवर आले, िेव्हा ं त्याचं्या िाब्यािं ही जहाजे आली नाहीि. 
त्यािंील काही जहाजे मेलंुदीच्या बंदरािं आहेि असे कळिे. परंिु िी जहाजे जरी हिथे नसली, 
िरी त्याचं्या ऐवजी इिर राष्ट्राचंी जी जहाजे बळकावण्यािं आली, त्यािंील जहाजे ह्या राज्याला 
देण्यािं यावी. त्यािंील एक जहाज अहमद सारंग ह्याचें असभन, िे त्याचं्या मुलाचे हवाली केले 
जाईल. दुसरे जहाज आजेंहदवचे आहे. िे दोन वषामागे घेण्यािं आले. 

 
त्याचप्रमाणे वरीष्ठ कोटाचे न्यायाधीश दोहमगुश दोइरादु द ओहलव्हैरा ह्याचं्या 

गलबिावरील ज्या दहा िोफा काढभन घेण्यािं आल्या, त्याही परि केल्या जाव्या, त्या 
गलबिावरील सव ूमाल मेलंुदीच्या बंदरािं राहीला होिा. 

 
(३) ह्या राज्याच्या आहण मेलंुदीच्या नागहरकाचंा व्यापार जहमनीवरून िसाच समुद्रमागे 

अहनबधंपणे सुरू व्हावा. 
 

(४) ह्या राज्याच्या नौकानंा समुद्रावर अहनबधंपणे संचार करिा यावा. मेलंुदीच्या युद्ध 
नौकाकंडभन त्यानंा उपद्रव होऊ नये, अथवा त्यानंी त्यानंा अटक करू नये ह्या जहाजापंाशी अथाि 
परवानग्या असिीलच. गोव्याच्या नौकापाशी गोव्याचे परवाने असिील. उत्तरेकडीस पोिभूहगज 
प्रदेशािंील नौकापंाशी त्या मुलुखाच्या सेनापिीचे अथवा बंदराचं्या कप्िानाचें परवाने असिील. 
दहक्षणेकडील नौकापंाशी कप्िानाचें अथवा वखारवाल्याचे परवाने असिील. संर्ाजी राजे ह्याचंी 
जी जहाजे व्यापारासाठी ह्या राज्याच्या बंदरािं येिील त्याचं्यापाशीही परवाने असिील. 
कुठल्याही नौकानंा ह्या वकवा त्या राज्याची नागंरपट्टी र्रावी लागणार नाही. 

 
(५) ह्या राज्याच्या नौकानंा कारणपरत्व े मेलंुहदच्या वकवा संर्ाजी राजे ह्याचं्या 

राज्यािंील इिर बंदरािं जािा येईल. ही सवलि संर्ाजी राजे ह्याचं्या नौकानंा ह्या राज्याच्या 
बंदरािं हमळेल. 

 
(६) संर्ाजी राजे व आंगे्र ह्याचें जर युद्ध जुपले, िर संर्ाजी राजे ह्यानंी ह्या राज्याकडे 

दारूगोळायाची मदि माहगिल्यास िी हे राज्य त्यानंा देईल. 
 
(७) कुडाळचे सरदेसाई नारबा साविं र्ोसले हे जरी ह्या राज्याचे हमत्र असले, आहण िे 

जरी ह्या राज्याला खंडणी देि असले, िरी संर्ाजी राजे आहण र्ोसले ह्याचें युद्ध झाल्यास, प्रस्िुि 
करारान्वये पोिभूहगजानंी र्ोसल्यानंा मदि करू नये. 
 

(८) मेलंुदीच्या नागहरकानंा जर आपली जहाजे ह्या राज्याच्या आरामाराबरोबर 
उत्तरेकडे पाठवायची असिील, िर िी त्यानंा पाठहविा ं येिील. िसेंच ह्याच आरमाराच्या 
संरक्षणािं त्यानंा माघारी परििा येईल. 

 
(९) संर्ाजी राजे ह्याचं्या जहाजानंा बसरा हकवा कोगोहभन घोडे आणायचे झाल्यास 

त्यानंा पोिूुहगजाचें परवाने बाळगाव ेलागिील. ज्या जहाजापंाशी हे परवाने नसिील िी जहाजे 



 

अनुक्रमणिका 

पोिभूहगज युद्ध नौकाकंडभन बुडहवली गेल्यास त्याची जबाबदारी पोिभूहगजावंर राहाणार नाही. ही 
काळजी घेण्याचे कारण, की, मस्किच्या इमामाशी पोिभूहगजाचें युद्ध चालभ  असल्याने, त्याच्याशी 
व्यापार करणारी राष्ट्र ेपोिभूहगजाची शत्रभ आहेि असे िे मानिाि. 

 
 सहचवालय, २३ माच ू१७१६ 

 
(ह्या कराराचे मराठी र्ाषािंर असभन त्याची मंजुरी देखील मराठीि आहे.) 
 
संर्ाजी राजे ह्याचें दभि हरीपंि ह्यानंी ह्या करारावर असा शरेा मारला आहे, की, िोफाचें कलम 

सोडभन इिर सव ूकलमानंा मी मान्यिा देि आहे. िोफाचं्या कलमाला राजेश्री (संर्ाजी) ह्याचंी परवानगी 
लागेल हे मी माझ्या स्विःच्या हािानी हलहहले. हरीपंि—जभ. 
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मराठ्याचें सेनापिी दार्ाडे ह्यानंी गुजराथेंि हशरून चौथाई वसभल केली. सुरिेच्या नबाबाने त्याचंा 

प्रहिकार केला असिा त्यानंी त्याला हपटाळभन लावलें . मग दार्ाडे पोिभूहगजाचं्या िाब्यािं असलेल्या 
दमणवर चाल करून गेले. पोिभूहगजानंी त्याचंा प्रहिकार केला. गोव्याच्या व्हाइसरॉयने ही खबर 
पोिभूगालला आपल्या राजास कळहवली असिा ंराजाकडभन त्याला पुढील उत्तर आले :— 

 
ईश कृपेने पोिभूगाल आहण आल्गाव्हयु आहण आहफ्रकें िील सागरोत्तर प्रदेशाचा आहण हगनीचा 

स्वामी दों ज्युआंव. मी हहदुस्थानचे कॅप्टन जनरल आहण व्हाइसरॉय ह्यानंा कळहवि आहे, की, चालभ  
सालच्या १२ जानेवारीस आपण मला जो हिकडील घडामोडींचा आढावा सादर केला िो माझ्या 
अवलोकनािं आला. 

 
हशवाजीचा बंडखोर सरदार दार्ाडे हा मोगलाचं्या मुलुखािं हशरला व त्याने काही खेडे जाळभन 

काही कडभन कर वसभल केला. सुरिेच्या नबाबाने दार्ाड्याचा प्रहिकार केला असिा, त्याच्या सैन्याने 
त्याला हपटाळभन लावले. िो मग सुरिेच्या हकल्ल्यािं जाऊन दारे लावभन बसला. दार्ाडे आपल्या बारा 
हजार घोडेस्वारासंह बलसाड ह्या नावाचं्या खेड्यािं छावणी ठोकभ न बसला. हे गावं दमणपासभन चार 
कोसावंर आहे. त्याला कळले कीं, मोगलाचं्या प्रदेशािील काहंी देसाई आहण रहहवाशी दमणच्या आश्रयास 
जाऊन राहहले आहेि. िे लोक एकभ ण चौदा हजार होिे. दार्ाडेने त्या लोकाचंा पाठलाग करण्यासाठी 
दमणमध्ये हशरण्याचा हनणूय घेिला. ित्पभवी त्याने दमणच्या आश्रयास जाऊन राहहलेल्या देसायानंा आहण 
इिर रहहवाश्यानंा आपल्या हवाली करण्याचा दमणच्या सेनापिीस हनरोप धाडला. हनवाहसिानंा आपल्या 
स्वाधीन केले नसल्यास आपण दमण जाळभन बेहचराख करू अशी त्याने धमकी हदली होिी. त्या 
हनवाणीच्या खहलत्याला दमणच्या सेनापिीने योग्य िेच उत्तर हदले. त्यावळेी उत्तरेकडील प्रदेशाचे 
सेनापिी वसई येथे होिे. त्यानंा दमणच्या सेनापिीने ही वािा कळहवली आहण कुमक पाठहवण्याची त्यानंा 
हवनंिी केली. त्यानंी लगेच वसईला कुमक रवाना केली. परंिु िी कुमक येण्यापभवीच दार्ाडेने दमणवर 
हल्ला केला. त्या हल्ल्यास दमणच्या सेनापिीने आपल्या हािाशी असलेल्या सैन्यासह हनधाराने िोंड हदले. 
त्याला बालेिच्या समुद्रावरील आहण जहमनीवरील कॅप्टनने मदि केली. शत्रभला एवढा िीव्र प्रहिकार झाला 
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की, त्याने, वारंवार हल्ल े चढवभनदेखील त्याला र्यंकर प्राणहानी सोसभन माघार घ्यावी लागली. त्याने 
पकडलेली काहंी गुरेही परि हस्िगि करण्यािं आली. 

 
उत्तरेकडील परगण्यानंा शत्रुच्या हल्ल्याचा धोका असिो. आमच्या मुलुखािं शत्रुने इिकया 

सहजिेने आक्रमण करू नये म्हणभन शकयिो अडथळे उर्ारण्याचा मी हुकभ म केला होिा. आपणास 
कळहवण्यािं येि आहे की, ही उपाययोजना करण्यािं आल्याचे मला कळहवण्यािं आले आहे. आपण त्या 
राज्याच्या सेनापिीला त्याच्या संरक्षणाची यापेक्षाहंी अहधक काळजी घेण्याबद्दल कळवाव.े म्हणजे शत्रभच्या 
आक्रमणापासभन होणारी हानी टळेल. आपण बालेिच्या समुद्रावरील आहण जहमनीवरील सेनापिीला 
बोलावभन घेऊन त्याने दमणच्या लढाईि दार्ाडे हवरूद्ध जो पराक्रम गाजहवला, त्याबद्दल माझ्याविीने 
त्याचें आहर्नंदन कराव.े त्याचं्या शौयपूभण ूप्रहिकारामुळेच दमणची आणखी हानी टळली. आपल्या पत्राि 
त्याचा हनदेश आहेच.” 

 
हे पत्र हलस्बन येथे २६ जानेवारी १७१६ रोजी हलहहले गेले. 

 
 ज्युआंव िेहलश द हसल्वा 
 आंिोहनयु रोइश द कोश्ि 
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गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुहगजाचं्या उत्तरेकडील प्रदेशाचं्या सेनापिीला आंग्ऱ्यावंर स्वारी 

करण्याची पुढील पत्रािं आज्ञा केली :— 
 
“उत्तरेकडील प्रदेशाचे आहण हकल्ल्याचें कॅप्टन जनरल बािोलोमेव द गमेलु सापंायु ह्यास :— 
 
मी, व्हाश्कु फेनांहदश सेझर मेंहदश, वहदुस्थानच्या राज्याचा सल्लागार, व्हाइसरॉय, आहण कॅप्टन 

जनरल, बािोलोमेव द मेलु सापंायु ह्यानंा कळहवि आहे की, आपणाहवषयी मला आदर वाटिो. आपण 
अनुर्वी असभन हकल्याचें आहण उत्तरेकडील प्रदेशाचें सेनापिी ह्या नात्याने आपण आपली लायकी हसद्ध 
केलेलीच आहे. मला आशा आहे की, आपल्या हािभन अशी एक मोठी कामहगरी पार पडेल की हजच्यामुळे 
आमचे स्वामी जे पोिूुगालचे राजे िे आपल्या प्रजाजनाचंा त्याचं्या हािभन होणाऱ्या असामान्य पराक्रमाबद्दल 
जो सत्कार करिाि, िसा सत्कार त्याचं्याकडभन आपला होईल. 

 
आपणाला माहीि आहेच की, आंग्ऱ्यानंी उत्तरेकडे मोठाच उपद्रव सुरू केला आहे. आमचा 

हनष्ट्काळजीपणा आहण त्याचंी दरोडेखोरी ह्या मुळे...............आपण त्याचं्या अगदी शजेारी असल्याने, 
त्याचं्या लोकानंा आहण जहाजानंा.........................................ह्या चाचं्याच्या उमूटपणाबद्दल 
त्याला धडा हा हशकहवलाच पाहहजे. आपण ह्या संबधंी हवचार करावा व माग ूशोधभन काढावा. ह्या कामी 
आपणाला आपणाशी असलेल्या गलबिाहंशवाय आणखी गलबिें हवी असल्यास आम्हालंा कळवाव.े 
म्हणजे आम्ही िी ियार करण्याचा हुकभ म देऊ. ह्या शत्रभला वठणीवर आणण्याचा एकच माग ूआहे आहण िो 
म्हणजे १७१३ मध्ये ज्याप्रमाणे मी कुलाब्याचें बंदर घेण्याचा प्रयत्न केला त्याप्रमाणे त्याची नाकेबंदी 
करणे”. 
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हे पत्र गोवा येथे राज्य हचटणीस ज्युआंव रोआस माशादु ह्याने ९ हडसेंबर १७१६ रोजी हलहहले. 
 

व्हाश्कु फेनांहदश सेझर मेंहदश (व्हाइसरॉय) 
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कुडाळच्या साविंावर स्वारी करण्याच्या इराद्याने संर्ाजी राजे ह्यानंी पोिूुहगजाकंडे दोस्ि ह्या 

नात्याने मदिीची मागणी केली. त्या पत्राला गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 
“संर्ाजी राजे ह्यासं :— 
 
ह्या राज्याशी असलेल्या आपल्या दोस्िीस अनुसरून आपल्या पत्राबद्दल आनंद झाला. माझ्या 

विीने बोलायचे झाल्यास ह्या दोस्िीचे मी नेहमीच कौिुक करीि आलो आहे. 
 
बंडखोर नारवा साविं ह्याचा नाश करण्याचा आपला हनहश्चय झाला आहे हे आपल्या पत्रावरून 

कळले. ही मोहीम यशस्वी व्हावी म्हणभन आपण माझ्याकडे मदिीची मागणी केली आहे. हमत्र ह्या नात्याने 
ही मदि देण्यास मी मागे राहाणार नाही, परंिु आपले पत्र घेऊन आलेला दभि हििकासा हुषार नसल्याने 
व माझ्याशी ह्या प्रश्नावर वाटाघाटी करणे त्याला शकय होणार नसल्याने आपण ही कामहगरी वहदुराव 
घोरपडे ह्याचं्यावर सोपवावी. मात्र िे वकवा त्याचंा जो दभि येईल त्याने ह्या वाटाघाटी करण्यासाठी 
आपणाकडभन अहधकार पत्र आणाव.े 

 
आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावंर प्रकाश पाडो.” 
 
गोवा, २४ जानेवारी १७१७ दों. सेंबाव्स्ियावं, आचहूबशप गव्हनूर 
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मोंगल बादशहाचा एक सरदार फोंडे प्रािंाचा िाबा घेण्यास आला असिा ं मराठ्याचं्या सैन्याने 

त्याचा पाठलाग केला. त्याने मराठ्यानंा हर्ऊन पोिूुहगजाचंा आश्रय माहगिला असिा गोव्याच्या गव्हनूरने 
मोंगलाचंा व पोिूुहगजाचंा सलोखा लक्षाि घेऊन त्याला त्याच्या पहरवारासह कंुर्ारजुव े बेटावर येऊन 
राहाण्याची परवानगी हदली. ित्सबंंधाने गोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्या मोंगल सरदाराला जे पत्र पाठहवले िे 
पुढील प्रमाणे आहे :— 

 
“मोगल बादशहाचे सरदार मामघण (की महमदखान?) ह्यासं :— 
 
आपण फोंड्याचा व त्याच्या लगिच्या प्रदेशाचा िाबा घेण्यासाठी आला ंअसिा आपणार्ोविी व 

आपल्या घोडदळार्ोविी वढेा पडल्याचे आपल्या पत्रावरून कळले. आपल्या पत्रािंील मजकभ र हंगामी 
गव्हनूराचं्या अवलोकनाथू आणला असिा त्यानंी आपल्या मागणीकडे लक्ष देण्याची आज्ञा केली. 
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आपणाला आपल्या पहरवारासह कंुर्ारजुव े बेटावर सुरहक्षि नेण्याचा हुकभ म गोवा नदीिील कॅप्टनला 
देण्यािं आला आहे. आपण जर कंुर्ारजुव ेबेटावर जाऊन राहहलािं िर मराठ्याचं्या संर्ाव्य हल्ल्यापासभन 
आपले रक्षण होईल. मोगल बादशहाशी आमची मोठी मतै्री असल्याकारणे ह्या प्रसंगी आपणाशी सहकाय ू
करणे आम्हाला र्ाग पडि आहे. नामदार गव्हनूरसाहेबाचंी इच्छा आहे की, आपण मोगल बादशहाच्या 
पोिूुहगज हमत्राचं्या इमानीपणाचा अनुर्व घ्यावा. आपल्या हमत्राचें कसे रक्षण कराव ेिे पोिूुहगजानंा चागंले 
माहहि असिे.” 

 
पानेली, २८ एहप्रल १७१७ ज्युआंव आबे्रव माशादु 
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कुडाळच्या साविंाची खोड मोडण्यासाठी संर्ाजी राजे ह्यानंी पोिभूहगजाचंी मदि माहगिली होिी. 

त्या पत्रास मान देऊन गोव्याच्या गव्हनूरने संर्ाजी राजे ह्यानंा पत्र घालभन आपणाकडे त्याचंा एक दभि 
वाटाघाटी करण्यासाठी पाठवभन देण्याबद्दल कळहवले होिे. परंिु त्या वाटाघाटी होण्यापभवीच मराठ्याचें 
एक सरदार रामराव ह्यानंी गोव्यामंध्ये हशरून लुटालभट केली. गोव्याच्या हंगामी गव्हनूर जनरलने संर्ाजी 
राजे ह्यानंा पत्र घालभन त्या घटनेबद्दरल हनषेध व्यकि केला. 

 
“संर्ाजी राजे ह्यासं— 
 
नारबा साविं ह्याचंी खोड मोडण्यासाठी आपण माझ्याकडे मदि माहगिली होिी. मी आपणाला 

कळहवले होिे कीं, आपणास जी काय मदि हवी असेल हिच्यासबंंधीच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपण 
वहदुराव घोरपडे ह्यानंा एकादा दभि पाठवभन देण्याची आज्ञा करावी. मी आपणाला कळहवले होिे की, हमत्र 
ह्या ं नात्याने आम्ही आपणाला मदि करण्यास ियार आहोि. वहदुराव घोरपडे ह्यानंीही आम्हाला ह्याच 
प्रश्नासंबधंी हलहहले होिे. त्याचवळेी रामराव ह्यानंी आमच्या राज्यािं हशरून धुमाकभ ळ घािला. त्याचें कृत्य 
शत्रभत्वाचे आहे िर आपले हमत्रत्वाचे आहे. ह्या दोन्ही धोरणाचंा िाळमेळ बसि नाही. हा आपला सरदार 
घोडदळ आहण पायदळ ह्याचं्यासह आमच्या प्रदेशािं लुटालभट करण्याच्या हेिुने हशरला होिा. अशी गोष्ट 
कुठल्याच देशािं घडणे शकय नाही. िी हवश्वासाला आहण श्रदे्धला धक्का देणारी आहे. हे कृत्य उघड उघड 
शत्रुत्वाचे आहण हवश्वासघािाचे आहे. ह्या घडटनेमुळे वहदुराव घोरपडे ह्यानंा पाठवावयाचे उत्तर िहकभ ब 
ठेवण्यािं आले आहे. आहण आिा आपण त्याच प्रश्नासंबधंी पुनः हलहहिा. आपणाला मला कळवायचे आहे 
की, रामराव ह्यानंी सोन्याचादंीच्या दाहगन्याचंी (...................................................वस्िभंची 
मोठी लभट केली. ही लभट आम्हाला परि हमळाली पाहहजे. िरी आपण सदहभू रामराव ह्यानंा िी लभट 
आम्हाला परि करण्याचा हुकभ म करावा, व त्याचं्या हािभन हा जो गुन्हा घडला आहे त्याबद्दल त्यानंा हशक्षा 
करावी. िरच आम्हाला आपणापाशी मतै्री ठेविा ं येईल. आपण जर अशा रीिीने आमच्यामधील मतै्री 
दाखवभन हदली िर आपल्या सरदारानंा ज्याप्रमाणे आमच्या मतै्रीची प्रचीहि आहे, त्याप्रमाणे कुडाळच्या 
सरदेसायाचंी खोड मोडण्याच्या कामी आम्ही आपणाला मदि करू. आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव 
आपणावर प्रकाश पाडो.” 

 
गोवा, ६ मे १७१७ दों सेबाव्स्ियाँव आचूहबशप, गव्हनूर. 
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सरदार वहदुराव घोरपडे ह्यानंा हलहहलेल्या पत्रािंही गोव्याच्या हंगामी गव्हनूरने सरदार रामराव 

ह्यानंी गोव्यािं हशरून जी लभटालभट केली हिचा हनषेध केला आहे, व िी लभट आपणाला परि हमळाली 
पाहहजे आहण सरदार रामराव ह्यानंा शासन झाले पाहहजे, िरच आपण संर्ाजी महाराजानंा कुडाळच्या 
सरदेसायाहंवरूद्ध मदि करू असे खालील पत्रािं म्हटले आहे :— 

 
“संर्ाजी राजे ह्याचें सरदार वहदुराव घोरपडे ह्यासं — 
 
रामराव ह्यानंी साष्टीि हशरून काही खेडीं लुटल्यावर नंिर दोन हदवसानंी आपले पहहले पत्र 

माझ्या हािी पडले. अशी गोष्ट जगािं कुठेच घडलेली मी पाहहली नाही. एकेबाजभने आपण आपल्या 
राजाच्या विीने माझ्याकडे आपल्या शत्रभहवरूद्ध मदि मागिा ं िर दुसऱ्याबाजभने आपला एक सरदार 
आमच्या राज्यािं हशरून खुशाल लुटालभट करिो. हा सावूजहनक हवश्वासाचा उघडउघड र्गं आहे. 
आमची अशी समजभि आहे, की, सदहभू रामराव हा आपल्या हािाखालचा एक सेनाहधकारी आहे. आपल्या 
राजाने व आपण मला जी पते्र हलहहली त्यािं आपण ही गोष्ट मान्य केली आहे. आपल्या पत्रािं आपण 
रामराव ह्यानंा हशक्षा करण्याचे मला आश्वासन हदले आहे. परंिु नुसत्या आश्वासनानंी आमचे समाधान 
होणे शकय नाहीं. सदहभू रामराव ह्यानंी आमच्या राज्यािं हशरून जी लुटालभट केली, िी आम्हाला परि 
करण्याचा सल्ला आपण आपल्या राजाला हदला पाहहजे. रामराव ह्यानंी साष्टीिील एक श्रीमि इगजू 
लुटली. ह्या इगजीिील सोन्याचादंीच्या वस्िभंची वकमि दहा लक्ष पादावाहभन अहधक आहे. त्या हशवाय 
कपड्याचंी वकमि आहे िी वगेळीच. ह्या सव ू वस्िभ आम्हाला परि हमळाल्या पाहहजेि. िरच आम्ही 
आपणाशी मतै्री ठेवभ, व कुडाळच्या साविंाहवरूद्ध आपणाला मदि करू. ह्या सरदेसायाचंी खोड 
मोडण्यासाठी आपल्या राजाला आम्ही यापभवी मदि केली आहे. त्याची आपणाला आठवण असेलच.” 

 
गोवा, ६ मे १७१६ दों सेबाव्स्ियाँव, आच ूहबशप, गव्हनूर 
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मराठे साष्टीवर चालभन येि आहेि अशी बािमी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळिाच त्याने फोंडेच्या 

सरदेसायाला त्याच्या हािाखालच्या लोकासंह सरहद्दीकडे जाण्याचा हुकभ म केला :— 
 
“मराठ्याचें सैन्य साष्टीवर चालभन येि असल्याची बािमी आहे. ह्या सैन्याने आमच्या प्रदेशाि हशरू 

नये म्हणभन प्रहिबंध केला पाहहजे. िरी फोंड्याचे सरदेसाई कुष्टाजी नाईक ह्यानंी आपल्या हािाखालच्या 
हत्त्यारी लोकासंह िाबडिोब साष्टीकडे रवाना व्हाव.े व त्यानंा जो हुकभ म होईल त्याप्रमाणे वागाव.े िे 
आपले स्वामी पोिूुगालचे राजे ह्याचंी कळकळीने सेवा बजाविील अशी आशा आहे.” 
 

पानेली, २५ हडसेंबर १७१७  
 नामदार कौंट व्हाइसरॉय ह्याचंी सही 
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अनुक्रमणिका 

 
मराठ्याचं्या स्वारी सबंधाने गोव्याचा व्हाइसरॉय साष्टीच्या सेनापिीस हलहहिो :— 
 
“साष्टीचे सेनापिी दों आंिोहनयु काश्कु इमेलु ह्यासं :— 
 
शत्रभ साष्टीवर चालभन येि असल्याची आपण पाठहवलेली बािमी कळिाचं मी देसायानंा त्याचं्या 

हािाखालच्या हत्त्यारी लोकासंह साष्टीकडे जाण्याचा हुकुम केला. असाच हभकुम बादेशमधील 
घोडदळाच्या िुकडीलाही करण्यािं आला आहे. उद्या ं सकाळपयूि हे लोक आपल्या सैन्याला जाऊन 
हमळिील अशी आशा आहे. मी िाबडिोब रासईला जाि आहे. आपण शत्रभ हल्ल्याची र्ीहि असलेल्या 
खेड्यािंील लोकानंा त्याचं्या मौल्यवान वस्िभंसह हकल्ल्याच्या आश्रयाथू जाण्यास सागंाव.े वकवा त्यानंी 
रासईच्या िोफखान्याच्या आश्रयास जाव.े इगजीिील सोनेचादंी आहण दागदाहगनेहह गोळा करून िे 
हकल्ल्यािं आणभन ठेवाव.े इगजीवर पहारे बसवभन काही फायदा व्हायचा नाही. वखडी आहण अरंूद वाटा 
रोखभन धराव्या, व शत्रभचे घोडदळ येिाच गोळीबार करावा. ह्या ंकामी चागंल्या खंबीर माणसाचंी नेमणभक 
करावी. 

 
देव आपले रक्षण करो.” 

 
पानेली, २४ हडसेंबर १७१७ काऊंट दों लुईज द हमनेहझश 
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साष्टीच्या सेनापिीने मराठ्याचं्या स्वारीचा धोका नसल्याचे व्हाइसरॉयला कळहविाचं त्याने त्याला 

उत्तर पाठवभन त्याची हदनाकं २८ आहण हदनाकं २९ ची दोन्ही पत्रें हमळाली असल्याचे कळहवले. त्याने 
त्याला सभचना केली की,शत्रभच्या स्वारीचा धोका टळला िर त्या प्रािंािंील देसायानंा आहण त्याचं्या 
लोकानंा रजा देण्यास हरकि नाही. कारण, कुकक्कीच्या मदिीमध्ये त्याचंी पुष्ट्कळच गैरसोय होि आहे. 
गुप्िहेर येईपयूि िेथे बादेशचे सैन्य ठेवण्यास हरकि नाही. 

 
प्रस्िुि पत्र गोव्याचे व्हाइसरॉय काउंट दों लुईज द हमनोहझश ह्यानी पानेलीहभन हद. ३० हडसेंबर 

१७१७ राजी हलहहले. 
 

(241) LIVRO DAS CARTAS ORDENS E PORTARIAS, No.12, FlS 49V 
 
मराठ्यानंी गोव्याच्या साष्टी प्रािंावर जी स्वारी केली हिचा वृत्तािं गोव्याच्या गव्हनूरने पोिंुगालला 

आपल्या राजास खालील पत्राि सादर केला आहे. ह्याच पत्रािं आग्ऱ्याचं्या एका आरमारी िुकडीची आहण 
पोिूुहगजाचं्या आरमाराची लढाई होऊन त्याि आंग्ऱ्याचं्या आरमारी िुकडीचा परार्व झाला असे िो 
म्हणिो :— 

 
“महाराज, 
 



 

अनुक्रमणिका 

गि सालच्या २५ एहप्रलला मराठ्यानंी साष्टी प्रािंावर स्वारी केल्याने ह्या बेटािं (गोवा) आहण 
त्याच्या लगिच्या प्रदेशािं मोठा घबराट माजभन राहहला. मराठ्याचं्या स्वारीि फार लोकाचंी हानी झाली 
नाही. फकि कुकक्की, वरेडे आहण मडगावं ह्या िीन हठकाणी जरा अहधक लुटालभट आहण हवध्वसं झाला. 
जवळ जवळ ५ लक्ष असुप्या वकमिीचा माल लुटला गेला असावा असा अंदाज आहे. मराठ्याचंी नजर 
इगजीवर होिी. त्यानंी त्या र्ागािंील बहुिेक सव ूइगजी लुटल्या. नावलेी येथील इगजू िर त्यानंी पार 
साफ केली. ही इगजू त्या र्ागािंील सवाि मोठी इगजू असभन िी श्रीमिंही होिी. 

 
शत्रभ साष्टीि आल्याने िो नदी ओलाडंभन ह्या बेटािं हशरिो की काय अशी र्ीहि ह्या बेटावरील 

रहहवाशानंा पडली असल्यास नवल नव्हिे. मी इकडे येऊन दाखल झालो िेव्हा मराठ्याचं्या दुसऱ्या 
स्वारीच्या अफवा इकडे उठल्या होत्या, परंिु त्या अखेर हनराधार ठरल्या. हा शत्रभ संबंध आहशया खंडािील 
अत्यंि दहरद्री (Miseravel), नीच (vil) आहण छोटा असल्याने िो स्वारीचे धाडस पनुः करील असे मला 
वाटि नाही. साष्टी प्रािंाचे सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु हे खंबीरपणे राज्य कारर्ार पाहाि असभन 
गव्हनूर आचहूबशप ह्यानंी त्याचंी दों.लुईश कोश्ि ह्याचें जागीं गव्हनूर म्हणभन नेमणभक केली आहे. चाचंा 
(Corsario) आंगे्र ह्याने गेल्या काहंी हदवसामंागे आमच्या काही व्यापारी जहाजावर आंजेहदव बेटानजीक 
हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या आरमारी िुकडीि चार पाली आहण आठ गलबिे होिी. आमच्या 
पंधरा परागं्यानंा दोन पालाचें संरक्षण होिे. दों िोमाझ द िाव्होरा हे त्याचें कप्िान होिे. उर्य पक्षामंध्ये 
जुपलेली ही आरमारी लढाई सिि हदवसर्र चालली. शत्रचेु सामर्थ्य ूमोठे असभन देखील त्याला आमची 
एकही व्यापारी नौका घेिा आली नाही. त्याची र्यंकर हानी झाली. शवेटी आमच्या युद्धनौकासंमोर हनर्ाव 
न लागल्याने त्याने रात्रीच्या काळोखाची संधी साधभन पळ काढला. आमच्या युद्धनौकाचंी बरीच मोडिोड 
होऊन आहण माणसे कमी असभनदेखील त्यानंी शत्रभचा बराच वळे पाठलाग केला. 

 
हा शत्र ुमोठा (Formidavel) नसभनदेखील त्याने आमची फार हानी चालहवली आहे. हवशषेेकरून 

उत्तरेकडे िर त्याने आमची फार हानी केली आहे. त्याचा फडशा पाडण्याचा मी शकयिो प्रयत्न चालहवला 
आहे. परंिु त्याच्या युद्धनौका हलकया असल्याने त्यानंा लढाई करण्याचा प्रसंग येिाचं चपळाईनें पळ 
काढणे शकय होिे. 

 
माझ्या बलाढ्य स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन त्याचे रक्षण करो.” 
 
गोवा, २१ जानेवारी १७१८ 
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कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी गोव्याच्या नवीन व्हाइसरॉयला त्याच्या 

आगमनप्रसंगी अहर्नंदनपर संदेश धाडभन आंगे्र आहण मराठे ह्याचं्याहवरूद्ध लढण्यासाठी त्याच्याकडे 
दारूगोळ्याची मागणी केली होिी. त्या पत्रास व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
“कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यासं :— 
 
कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्यानंी र्रव शणेवी ह्याचं्याकडे पाठहवलेली दोन्ही पत्रें हमळाली. 



 

अनुक्रमणिका 

मी फार गडबडीि होिो, त्यामुळे सरदेसाई फोंड साविं ह्यानंी माझ्या आगमनाबद्दल पत्र पाठवभन आनंद 
व्यकि केला त्याबद्दल त्याचे आर्ार मानण्यास मला सवड झाली नाही. सदहूँ फोंडभ  साविं ह्याचं्या 
हनष्ठेबद्दल मला आनंद होि आहे. 

 
फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी माझ्यापाशी २० हपपें दारू माहगिली होिी. िी हपपें लुईज गोंसाव्ल्वज द 

कामारा कौहिन्यु ह्याचं्याकडे देऊन पाठहवली आहेि. िी हपपें त्याना पोहोचली असिीलच. त्याना िी 
पोहोचल्यावर िे आम्हा दोघाचं्या समायीक शत्रुहवरुद्ध त्याचंा उपयोग करिील अशी आशा आहे. आम्ही 
गैरसावध राहभ नये म्हणभन हशवाजी (मराठे) आहण आंगे्र ह्याचं्या हालचालीची बािमी काढभन िी फोंडभ  साविं 
ह्यानंी आम्हाला पुरवावी.” 
 

गोवा, १५ फेबु्रवारी १७१८  
 काउंट लुईज गोंसाव्ल्वज द हमनेहझश. 
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पोिूुहगज आहण इंग्रज ह्या दोघानंा आंगे्र पुरून उरल्याने त्या दोघानंी त्याचं्यावर संयुकिपणे हल्ला 

करण्याचा हनणयू घेिला. ह्या हनणूयाप्रमाणे गोव्याहभन अहलबागला सैन्य पाठहवण्यािं आले. ित्संबधंाने 
गोव्याचा व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहिो :— 

 
“मंुबईचे सेनापहि ह्यासं :— 
 
काहपिावं मोर बेनादू िैशरैा हे आपणाला हे पत्र नेऊन देिील, व हग्रयेच्या हकल्ल्यावर हल्ला 

करण्यासाठी आपली नेमणभक केली असल्याचे आपणाला हवदीि करिील. ह्या मोहहमेवर मी त्याचंी 
नेमणभक केली आहे. माझ्या अपेके्षप्रमाणे ह्या मोहहमेि िे यशस्वी होिील अशी आशा आहे. िसे जर झाले 
िर कुलाब्याचा पाडाव करण्याची आमची महत्त्वाकाकं्षा फलदु्रप झाल्यावाचभन राहाणार नाही. 

 
काहपिावं मोर बेनादू िैशरैा ह्याचं्याबरोबर अहलबागवर मोठे सैन्य पाठहवण्याि आले आहे. ह्या 

ठाण्याचे महत्त्व आपणाला माहीि आहेच. आपले उद्दीष्ट साध्य व्हाव े म्हणभन आहलबागवर हल्ला करणे 
आवश्यक आहे. आपण काहपिावं मोरे बेनादू िैशरैा ह्याचं्या मदिीला कमीिकमी पाचंश े सैहनक िरी 
पाठहवले पाहहजेि. ह्या दोन्ही सैन्यानंी एकवटभन हल्ला केला, िरच इंग्लंडच्या मान्यवर कंपनीची हानी 
करणाऱ्या व उत्तर हकनाऱ्यावरील व्यापार मारून टाकणाऱ्या ह्या आमच्या समाहयक शत्रभचा नाश करणे 
शकय होईल. मला आशा आहे की, केवळ आपल्या राष्ट्राच्या हहिासाठीच नव्हे, िर ह्या चाचं्याचं्या छळाला 
जे लोक बळी पडले आहेि आहण पडि आहेि त्याचं्या मुकिीच्या ह्या मोहहमेि आपण र्ाग घेिला पाहहजे. 

 
ह्या रानटी आंग्ऱ्याचंा नाश का झाला पाहहजे त्याची कारणे मी वर हदलीच आहेि. मला आपणाला 

आठवण करून द्यायची आहे की, हलस्बन आहण लंडन ह्या दोन्ही राजधान्यामंध्ये आज जी मतै्री नादंि 
आहे, त्या मतै्रीसाठी िरी हे काय ूपार पडले पाहहजे.” 

 
देव आपणाला उदंड आयष्ट्य देवो.” 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोवा, ८ हडसेंबर १७१८ काऊंट दों लईज द हमनेहझश 
 

(271) LIVRO DOS REIS VIZINHOS 
 
गोव्याचा गव्हनूर आंग्रयाशंी चालभ  असलेल्या युद्धाचा अहवाल पोिंुगालला आपल्या राजास सादर 

करिो :— 
 
“महाराज :— 
 
चाचंा (Corsario) आगें्र ह्याने इंग्रज कंपनीकडभन दारूगोळा आहण शिे ह्याचंी मदि घेऊन त्याचंा 

उपयोग आमच्याहवरूद्ध केल्यावर, िो इंग्रजावरही उलटला. त्याने त्याचंी वगेवगेळ्या प्रकारची अनेक 
जहाजे त्याचं्यापासभन कोणिाच हवरोध न होिा घेिली. त्या जहाजापंैकी मद्रासहभन मंुबईला हनघालेल्या 
एका जहाजाि िर १० लक्ष रुपये होिे. आहशया खंडािील एका हलकया दजाच्या, नीच (Vil) राष्ट्राकडभन 
अशा रीिीने वारंवार मानखंडना होऊ लागल्याने इंग्रजानंा आपल्या धोरणािं बद्दल करावा लागला. इंग्रज 
लोक मानखंडना सहन करिाि म्हणभन त्यानंा पभवेकडील देशािं युरोपािील सव ू राष्ट्रामध्ये कमी मान 
आहे. 

 
मंुबईचा सेनापिी काहंी लढाऊ नौका आहण सैन्य घेऊन आगं्राचं्या अंदेरी-चंदेरी बटावर चालभन 

गेला. त्या बेटावर सैन्य उिरहवण्यास त्याला कोणिाच अडथळा झाला नाही, इिकेच नव्हे, िर त्या 
बेटावरील हकल्ल्याचा दरवाजा जाळभन टाकण्यािंही त्याला यश आले. परंिु त्या हकल्ल्याचे रक्षण 
करणाऱ्या अवघ्या ६० हशपायानंी इंग्रजाचंा एवढा प्राण पणास लावभन प्रहिकार केला की, त्यानंा हकल्ल्यािं 
प्रवशे करण्याचे मुळीच धाडस झाले नाही. त्यानंी िाबडिोब माघार घेिली. केवढी नामुष्ट्कीची गोष्ट. नंिर 
ह्याच सेनापिीने कुलाब्याची नाकेबंदी करून त्याच्यावर िोफा डागल्या. परंिु कुलाब्याला सैन्य 
उिरहवण्याचे त्याला धाडस न झाल्याने िो मंुबईस माघारा परिला. 

 
मंुबईच्या सेनापिीने मला कळहवले की, आगं्ऱ्याचंा नाश करावयाच्या मोहहमेंि मी र्ाग घ्यावा. मी 

त्याला उत्तर पाठहवले की, ह्या मोहहमेंि र्ाग घेण्यास मी ियार आहे. ह्या शहरािं आहण आमच्या 
उत्तरेकडील प्रदेशािं जे सैन्य आहे त्या सैन्यासह आमच्या युद्धनौका ह्या मोहहमेि र्ाग घेिील. परंिु इंग्रज 
हे नेहमी कचखाऊ वृत्तीचे असिाि. हा अनुर्व केवळ माझाच आहे असे नाही, िर िो माझ्यापभवीच्या 
व्हाइसरायनाही आलेला आहे. म्हणभन मी मंुबईच्या इंग्रज गव्हनूरला कळहवले की, िुम्ही माहीम-मंुबईच्या 
हकल्ल्यािं पोिूुगीज हशबंदी ठेवभन घ्यावी. िरच मी िुमच्याशी मदिीचा करार करीन, आहण िुम्हाला न 
कळहविा ंिह करणार नाही. परंिु इंग्रज सेनापिीला माझी मागणी मान्य झाली नाही. माझ्या अटीप्रमाणेच 
आमच्या उत्तरेकडील सेनापिीनेही इंग्रजानंा एक अट घािली होिी. आमच्या मुलुखािंील एकाद्या 
प्रहिष्ठीि गृहस्थाकडे त्यानंी एक लक्ष रुपये अनामि रक्कम म्हणभन ठेवावी ही िी अट होिी. परंिु ही अट 
त्यानंा मान्य झाली नाही. ह्यावरून इंग्रजामंध्ये दृढहनश्चयाचा कसा अर्ाव आहे िे हदसभन येिे. 

 
आंग्ऱ्यानंा आज जर कुणाची र्ीिी वाटि असेल िर िी पोिूुहगजाचंी परंिु गेल्या एक वषापासभन 

त्यानंी आमच्याशी जरा नमिे घेिले आहे असे वाटिे. िे वसईमाग ेहनर्यूपणे चौलला आपल्या मुलुखाला 



 

अनुक्रमणिका 

जािाि. इंग्रज कुलाब्यावर हल्ला करण्यासाठी चौलला गोळा झाले आहेि असे जेव्हा ंमला कळले, िेव्हा 
मी गुप्िपणे आठ छोट्या युद्धनौका आहण एक हफ्रगेट सर्ज्ज करण्याचा हुकभ म केला. त्या युद्धनौकािभन आठश े
हशपाई अहधकारी होिे. त्यानंा हग्रयेच्या प्रदेशािं त्या शहरापासभन उत्तरेस िीस कोसावंर उिरण्याचा हुकभ म 
झाला होिा. 

 
ज्यावळेी आंग्ऱ्याचंी माणसे मोहहमेवर जाि नाहीि, िेव्हा ंिी कुलाब्याला असिाि व त्याचं्या नौका 

हग्रयेंला असिाि. मी उत्तरेकडील आमच्या सेनापिीला चौलवर हल्ला करण्याचा हनरोप धाडला होिा व 
त्यासाठी घोडदळ आहण पायदळ जय्यि ियार ठेवण्याचा हुकभ म केला होिा. मी त्याला असेही कळहवले 
होिे की, इंग्रज सेनापिीने जी मोहीम सुरू केली आहे, िी पार पडल्याहशवाय त्याने िी सोडभ  नये अशी 
त्याला सभचना करावी. परंिु इंग्रज सेनापिीने मला वकवा आमच्या उत्तरेकडील सेनापिीला न कळहविाचं 
अहलबागचा वढेा उठहवला. कदाहचि त्याची समजभि झाली असेल की, त्या हवजयाचे श्रेय आमच्याकडे 
येईल, वकवा वढेा उठहवल्याने आपल्या वजनाि र्र पडेल. त्याने पाचं पाली व गलबिें दहक्षणेकडे 
पाठहवली. आमच्या आरमाराला िी वाटेि रे्टली. िी बािमी काहपिावं मोर बेनादू िैशरैा ह्यानंी मला 
कळहवली. त्या दरम्यान आंग्ऱ्याचं्या युद्धनौका इंग्रज युद्धनौंकाचं्या पाठलागास हनघाल्या होत्या. काहपिावं 
मोरने इंग्रजानंा आमच्या बंदराचा आश्रय घेण्यास साहंगिले. 

 
अशा रीिीने इंग्रजाचंी मोहहम अयशस्वी झाल्याचे पाहभन वाईट वाटले. कारण इंग्लंड आहण 

पोिूुगाल ही दोस्ि राष्ट्र ेआहेि. 
 
आंग्ऱ्यानंी िभिू वरून आमच्याशी शािंिेचे धोरण ठेवले आहे. जोपयंि इंग्रजाशंी त्याचें पटणार 

नाही िोपयंि त्याचंी ही शािंिा अशीच राहाणार आहे. आम्ही आहण इंग्रज आपणावर संयुकिपणे हल्ला करू 
अशी त्यानंा र्ीहि वाटिे. 

माझ्या बलशाली आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव सुखािं ठेवन त्याला उदंड आयुष्ट्य देवो.” 
 
गोवा, १९ जानेवारी १७१९ 
 

(284) LIVRO DAS MONEOCS 
  



 

अनुक्रमणिका 
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इ. स. १७२०–१७२६ 

 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

भाग णिसरा 
[इ. स. १७२०–१७२६] 

 
गाजी बेग ह्या नावाच्या मोगल सरदाराने काही मराठा सरदाराशंी संगनमि करून सोंदेच्या 

राजावर स्वारी केली असिा ंगोव्याच्या गव्हनूरने कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यास पत्र पाठवभन 
सावध रहाण्याचा इशारा हदला. 

 
“कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यासं— 
 
गाजी बेग ह्याने काही मराठा सरदाराशंी संगनमि करून सोंदेच्या राजावर स्वारी करून 

समराणीचा हकल्ला घेिल्याची वािा इकडे आली आहे. फोंड्यावर हल्ला करणे हा त्या स्वारीमागील मुख्य 
उदे्दश आहे,असे कळिे, िे लोक आपले उद्दीष्ट साध्य करिील असे वाटिे. परंिु सरदेसाई फोंडभ  साविं 
ह्यानंा मी इशारा देि आहे की, ह्या लोकानंी त्याचं्या राज्याि हशरू नये म्हणभन त्यानंी काळजी घ्यावी. त्यानंी 
सरहद्दीवर बंदोबस्ि ठेवावा. आहण त्यानंी जरी हल्ला केला नसला, िरी देखील बंदोबस्िाकडे दुलूक्ष करू 
नये. कारण ह्या बंदोबस्िामुळे मराठ्यानंा त्याचं्याहवषयी वचक वाटेल. 

 
मी सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंा सुयश इव्च्छिो”. 
 
हदनाकं २६ फेबु्रवारी १७२०. काउंट दों. लुईज द हमनेहझश्. 
 

(6) LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 8, FLS 94. 
 
कुणी बाळभ र्ट बाके्र ह्या नावाच्या गृहस्थाने पोिूुगीजानंा बािमी कळहवली होिी, की मराठ्याचंा 

आहण कुडाळच्या साविंाचा समझौिा झाला आहे. गोव्याच्या व्हाइसरॉयने सदहूु बाळभ र्ट ह्यास पुढील पत्र 
पाठहवले :— 

 
कुडाळच्या सरदेसायाचं्या राज्यास लागभन असलेले बाबभ र्ट बाके्र ह्यासं– 
 
सरदेसायाचंा आहण मराठ्याचंा समझौिा झाला असभन मराठ्याकंडभन सरदेसायानंा सवलिी 

हमळाल्या असल्याची जी बािमी आपण आम्हाला पुरहवली त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे, मला आशा 
आहे की, आंग्ऱ्याचं्या वजनामुळे सरदेसाई हिकडचा आणखी मुलुख वजकणार नाहीि. कारण हा समाहयक 
शत्रभ वचनाला जागणारा नाही. िो िह अमलाि असभन देखील मोठे.............. बाबभ र्ट बाके्र 
ह्याचं्याकडभन मला अशीही बािमी कळली आहे, की शाहभ राजे ह्याचं्या सैन्याच्या हालचाली सुरू झाल्या 
आहेि, ह्या लोकावंर माझा मुळीच हवश्वास नसल्याने मी आमच्या सरहद्दीवर कडक बंदोबस्ि ठेवला 
आहे”. 

 
गोवा, २ माच ू१७२०. काउंट दों. लुईज द हमनेहझश्. 
 

(7) LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 8, FLS 94V. 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंा मराठे आहण सोंदेचा राजा 

ह्याचं्या संबंधाने पुढील पत्र पाठहवले. 
 
सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यासं— 
 
गाजी बेग आहण मराठे ह्या दोघानंी चालभ  उन्हाळ्याि फोंड्यामध्ये प्रवशे केला नसावा असे मी 

गृहीि धरिो. कारण मला कळले आहे की, सोंदेच्या राजाने समराणीच्या हकल्ल्याच्या मुकििेसाठी एक 
लक्ष रुपये र्रले, त्याचप्रमाणे असेही कळले आहे की, सोंदेच्या राजाच्या कुठल्याच मुलुखावर हल्ला न 
करण्याचे वचन त्यानंी त्याला हदले आहे. सोंदेच्या राजाचे सैन्य अद्याप समराणीच्या रस्त्याचे रक्षण करीि 
आहेि. पैसे र्रून देखील त्याची हर्िी अद्याप गेलेली नाही हे त्यावरून हसद्ध होिे. सरदेसाई फोंडभ  साविं 
ह्यानंी सोंदेच्या राजाशी मी समझौिा करावा असा जो सल्ला हदला आहे, त्याचे मला कौिुक वाटिे. परंिु 
सोंदेच्या राजापासभन सरदेसाई ह्याचं्या काय अपेक्षा आहेि िे मला प्रथम जाणभन घ्यायचे आहे. शजेारच्या 
राजाराजामंध्ये सलोखा असावा हे मला मान्य आहे. परंिु सरदेसायानंा मला इशारा द्यावासा वाटिो की, 
फोंड्यावर चालभन आलेल्या मराठ्यानंी त्याचं्या राज्याि हशरू नये म्हणभन त्यानंी काळजी घ्यावीं. र्ोसले 
ह्यानंा त्याचं्या शत्रभहवरुद्ध हवशषेेकरून आंग्याहंवरुद्ध यश याव,े अशी देवापाशी माझी प्राथूना आहे. आंग्यावंर 
त्यानंी हवसंबभन राहभ नये.” 

 
गोवा, ५ माच ू१७२०. काऊंट दों. लुईज द हमनेहझश्. 
 

(8) LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 8, FLS 95. 
 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंा मराठे फोंड्यावर चालभन येि असल्याचा इशारा 

हदला, व िे ज्या घाटािभन खाली उिरणार होिे, त्या घाटाि कडक बंदोबस्ि ठेवण्याचा त्यानंा सल्ला 
हदला. 

 
“कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यासं— 
 
मला आिाच बािमी कळली आहे की, गाजी बेग हा फोंड्यावर चाल करून येि आहे. िो घेला 

घाटा (?) िभन खाली उिरणार आहे असेही मला कळले आहे, ही बािमी िाबडिोब आपणाला कळवावी 
असे मला वाटले. िरी आपण वरील वखडीि आहण आपल्या राज्याि बंदोबस्ि ठेवावा. मी आपणाशी 
नेहमीच सहकाय ूकरीि आलो आहे. 

 
पत्राच्या उत्तराची वाट पहाि आहे”. 
 
गोवा, २३ माच ू१७२०. काऊंट दों. लुईज हमनेहझश. 
 

(9) LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, No. 8, FLS 95-V. 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोव्याच्या मावळत्या व्हाइसरॉयने पोिूुगीजाचं्या उत्तरेकडील फौजाचं्या दिीने आंग्ऱ्यावर स्वारी 
करण्याची एक योजना आखली होिी. पण ही योजना अव्यवहाय ूहोिी असे गोव्याचा नवीन व्हाइसरॉय 
पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो :— 
 

“महाराज— 
 
मावळत्या व्हाइसरॉयनी आंग्ऱ्यावर स्वारी करण्याची जी योजना आखली होिी, िी त्यानंी पभणू 

हवचार केल्याहशवाय आखली नसावी असे वाटिे. परंिु उत्तरेकडील फौजाचं्या सेनापिीने हग्रयेंच्या 
हवजयाची बािमी कळिाच आपल्या फौजेसह जे चौलला यायचे होिे, िे कसे काय िे मात्र मला कळि 
नाही. त्याला िे कसे शकय होणार होिे? कारण कुलाबा हा िर हकल्ला आहेच हशवाय आंग्ऱ्याचें आरमारही 
नदीि होिे. िी नदी वसईपासभन चाळीस कोसावर आहे. उत्तरेकडील सेनापिी दमण आहण वसई येथील 
सैन्य, घोडदळ आहण इिर सामान घेऊन येणारा होिा. हे घोडदळ एकभ ण सत्तर घोडेस्वाराचें होिे. ह्या 
सैन्याला चौलला पोहोचायचे झाल्यास अनेक मोठ्या नद्या आहण खाडी ओलाडंाव्या लागणार होत्या. 
आहण ह्या सैन्याचा रस्िा जरीही सरळ असला िरीही त्याला शत्रभ आंग्ऱ्याचं्या प्रदेशािभन जाव े लागणार 
होिे. कारण, कुलाब्याचा हकल्ला चौलपासभन उत्तरेस अवघा दोन कोसावर असभन वसईपासभन िो उत्तरेस 
जवळ जवळ दहा कोसावर आहे. ही गोष्ट मला केवळ अव्यवहायूच वाटिे असे नाही, िर अशकयप्रायही 
वाटिे. कारण, आंग्ऱ्याचें आरमार हकल्यावर होिे हे िर झालेच परंिु त्याचे सैन्य आहण सव ू सामर्थ्यूही 
अहलबागला होिे. हे ठाणे कुलाब्यापासभन अवघ्या िोफेच्या एका गोळ्याच्या अंिरावर होिे, की जे ह्या 
हकल्ल्याच्या रक्षणाथू अगदी जयि ियार होिे. आमचे सैन्य प्रथम चौलला जाणार होिे, व हिथभन िे 
अहलबागचे पाणी घेण्यासाठी हिकडे जाणार होिे. परंिु ही सबंध योजना सदोष होिी असे मात्र मी म्हणभ 
शकि नाही. कारण, आमच्या आरमाराला त्याचे उद्दीष्ट साध्य करिा येण्यासारखे होिे. आमच्या युद्ध 
नौका हग्रये येथील आंग्ऱ्याचंी पाले जाळण्यासाठी गेल्या होत्या. हिथभन त्या गोव्याला परिल्या. आपणाला 
हा अहवाल मी खासगीरीत्या सादर करीि आहे. यापुढे कदाहचि इंग्रज आहण पोिूुगीज हे आंग्ऱ्याचंा नाश 
करण्यासाठी एक संयुकि मोहीम सुरू करणार नाहीि असे सागंिा येि नाही. आहण मी आपणाला वचन 
देिो की, ज्याअथी, ह्या शत्रभचा नाश व्हावा ही आपली इच्छा आहे त्याअथी, त्याचा नाश करण्यासाठी मी 
सिि झटेन. 

 
माझ्या श्रेष्ठ आहण बलाढ्य स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन त्याला सुखी ठेवो.” 
 
गोवा, १४ जानेवारी १७२१ 
 

(30) LIVRO DOS MONCOES No. 86(a), FLS 335. 
 
गोव्याच्या नवीन गव्हनूरने गोव्याला येऊन राज्यसभते्र हािी घेिल्यावर पोिूुगालला आपल्या 

राजास प्रचलीि घडामोडींचा जो अहवाल सादर केला, त्यािं त्याने आंग्ऱ्याचंाही उल्लेख केला आहे. िो 
म्हणिो की, आंग्ऱ्याचं्या चाचेंहगरीमुळे व्यापार जवळ जवळ बंद पडला असभन राज्याच्या महसुंलावर त्याचा 
अहनष्ट पहरणाम झाला आहे. 
 

‘महाराज— 



 

अनुक्रमणिका 

 
एकश-ेपंचेचाळीस हदवसाचं्या प्रवासानंिर मी इकडे येऊन पोहोचलो. हदनाकं १५ सप्टेंबरला 

काउंट द एहरसैरा ह्यानंी राज्याची सभत्रें माझ्या हवाली केली त्याच महहन्याच्या हदनाकं २२ ला मी शहराि 
प्रवशे केला आहण हदनाकं २३ पासभन राज्य कारर्ार पाहाण्यास सुरूवाि केली. 
 

सामुद्रधुनीच्या (स्रटे) आरमाराचे सेनापिी दों. लोप ु झुंजे द आल्मदै हे हनधन पावले. त्याचं्या 
मृत्यभमुळे ह्या राज्याची मोठीच हानी झाली आहे. मावळिे व्हाइसरॉय काउंट द एहरसैरा ह्यानंी त्याचें जागी 
दों. ज्यु आंव द आल्मदै ह्याचंी नेमणभक केली आहे. उत्तरेकडील प्रदेशाचे गव्हनूर लुईज गोंसाव्ल्वज द 
कामारा कौहिन्यु ह्याचं्या कारकीदीची मुदि संपली असल्याने मावळिे व्हाइसरॉय काउंद द एहरसैरा ह्यानंी 
त्याचे जागी साष्टीचे सेनापिी दों आंिोहनयु काश्कु द मेलु ह्याचंी नेमणभक केली आहे. ही नेमणभक योग्य 
अशीच आहे. ह्याि हिळमात्रही संदेह नाही. लुईज गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु ह्याचंी गोव्याच्या 
दरबाराि मेश्त्र द कापं ु (Mestre de campo) म्हणभन नेमणभक झाली आहे. साष्टीचे सेनापिी म्हणभन मी 
लुईज द मेलु द सापंायु ह्याचंी नेमणभक केली आहे. हे पभवी उत्तरेकडील प्रदेशाचे गव्हनूर होिे व िेथे त्यानंी 
एक श्रेष्ठ दजाचा सेनाहधकारी म्हणभन लौहकक संपादन केला होिा. 

 
उत्तरेकडील ठाण्याचं्या सेनापिीनी कळहवले आहे, की, त्या ठाण्याचं्या डागडुजीची अत्यंि 

आवश्यकिा आहे. त्या ठाण्याचं्या डागडुजीसाठी मी खच ूमंजभर केला आहे. 
 
ह्या राज्याचा व्यापार जवळ जवळ नष्ट झाला आहे, व त्यामुळे महाराजाचंा खहजना हरकामा पडला 

आहे. कारण व्यापार बंद पडल्याने जकािीचे उत्पन्न गेले आहे. 
 
कान्होजी आंगे्र हा एक मोठा चाचंा असभन वहदी सागरावर त्याचा दरारा आहे. महाराजाचं्या 

आहशया खंडािील प्रजाजनाचं्या नाशास हा चाचंा कारणीर्भि आहे. त्याचं्या हनदालनाचा हनधार मी केला 
आहे. महाराजानंी मावळिे व्हाइसरॉय काउंट द एहरसैरा ह्यानंा पत्र घालभन आंग्ऱ्याचंा नाश करण्याची संधी 
दवडभ  नये असे त्यानंा कळहवले होिे. ह्या चाच्याचंा परवाना असल्याहशवाय कुठल्याही व्यापाऱ्यास 
जहाजाला उत्तरेकडील समुद्राि संचार करिा येि नाही. दर वषी आंग्ऱ्याला ७ लक्ष रुपये कर हमळिो. 
कर र्रला िरच जहाजे सुरहक्षि राहािाि. ह्या सव ूगोष्टींचा हवचार करून मी आंग्ऱ्याचंी राजधानी कुलाबा 
घेण्याची एक योजना आखली. ही मोहीम मी उत्तरेकडील आरमाराकडे सोपहवली. हे आरमार हिकडे दर 
वषी जाि असाव.े ह्या आरमाराि मी दोन नवीन हफ्रगेटची र्र घािली. ह्या आरमारी िुकडीि आठश े
युरोहपयन आहण उत्तरेकडील पाचश ेदेशी सैहनक र्ाग घेणार होिे. आरमारािील सव ूअहधकारी युरोहपयन 
होिे. व सव ू प्रकारची युद्ध सामुग्री ह्या आरमाराला पुरहवण्याि आली होिी. ह्या आरमारी िुकडीवर मी 
आंिोहनयु कार्ददम फ्राइश ह्याचंी सेनापिी म्हणभन नेमणभक केली. ही नेमणभक योग्य अशीच होिी. कारण 
कार्ददम हे एक नाणावलेले हशपाईगडी म्हणभन प्रहसद्ध आहेि. त्याचंी बरीच वष ेउत्तरेकडे गेली असल्याने 
त्यानंा त्या प्रदेशाची खडानखडा माहीिी आहे. ह्या शत्रभशी िे अनेकदा लढले असल्याने त्याचं्या हवषयी 
सगळ्यानंा आदर वाटिो. त्याचं्या नेिृत्वाहवषयी संशय घेिला जाऊ नये म्हणभन त्याचंी उत्तरेकडील 
आरमाराचे काहपिावं मोर म्हणभन नेमणभकही केली. ही आरमारी िुकडी इंग्रजाचं्या मदिीला जाणार होिी. 
 

हल्ल्याि र्ाग घेणाऱ्या नौका एकभ ण पासष्ट होत्या. परंिु त्यािील िेरा कुलाब्यानजीक पोहोचल्या. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कुलाब्याच्या हशबंदीि फारच थोडे सैन्य होिे. मला गुप्िहेराकंडभन हमळालेल्या बािमीप्रमाणे िेथे 
अवघे दीडश ेसैहनक होिे. उत्तरेकडील आरमाराच्या सेनापिीनेही त्या बािमीला दुजोरा हदला. हशबंदीि 
सैन्य कमी असलेले पाहभन आमच्या लोकानंा आनंद झाला. त्यानंी िी रात्र मौज मजा करण्याि घालहवली. 

 
आरमार कुलाब्याच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचले होिे. दैव आमच्या बाजभला आहे अशी 

सेनापिीची समजभि झाली होिी. परंिु पुढे जे काय घडले त्याहवषयी पुष्ट्कळ हवचार करण्यासारखा आहे. 
स्वामीच्या शाही सैन्याला जे काय शकय झाले नाही त्याला दोन पळपुटे कारणीर्भि झाले. त्यािील एक 
इकडचा आहण दुसरा उत्तरेकडील आहे. 

 
काल उिरेकडभन इकडे एक हफ्रगेट आले आहे. आमचे उिरेकडील फौजाचें सेनापिी दों. 

आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यानंी कळहवले आहे, की, आंग्ऱ्यानें कोणिाच बदल केलेला नाही. िो 
काळजीपभवूक वागि आहे. िो परवान्याहशवाय कुठल्याच जहाजानंा संचार करू देि नाही. 
 

मराठे िभिू शािं आहेि. त्यानंी कल्याण आहण हर्वडंी ह्या दोन्ही प्रािंावर स्वामीत्व प्रस्थाहपि केले 
आहे. त्याचें आहण मोगलाचें युद्ध आिा संपलेले आहे. परंिु हे युद्ध शिबलाने संपलेले नसभन त्याचे 
लाचलुचपिीने संपलेले आहे. मराठ्यानंी मोगल सरदारानंा पैशाची लाच चारून त्याचं्या हालचाली बंद 
पाडल्या आहेि. आिा िे मोगलाकंडील कुरापि काढणार की काय अशी र्ीिी वाटभ  लागली आहे. आहण 
म्हणभन काळजी घेणे र्ाग पडले आहे. आहण हे युद्ध आगें्रच उपव्स्थि करील अशी हचन्हे हदसि आहेि. 
ह्यासंबधंीच्या वािा माझ्या कानी आल्या आहेि. परंिु त्यानंा अद्याप दुजोरा हमळालेला नाही. ह्या बाबिीि 
मी आपणाला पुढच्या पत्री हलहीन. दार्ाडे दमण हजल्ह्याि हशरला. त्याने परेरीच्या हकल्ल्यास वढेा 
घािला होिा. थोड्याशा सामर्थ्याच्या बळावर मराठे आम्हास धावपळ करण्यास लावणार की काय अशी 
र्ीिी वाटभ  लागली आहे. म्हणभन महाराजानंा माझी हवनंिी आहे, की, त्यानंी जास्िीि जास्ि कुमक पाठवभन 
ह्या राज्याला मदि करावी. मला र्ीिी वाटिे की, आगें्र आहण मराठे ह्या दोघाचंी युिी होऊन आमचे 
सामर्थ्य ूहवर्ागले जाईल. कारण मराठ्यानंा माहीि आहे की, आमचे उत्तरेकडील सामर्थ्य ूहवर्ागले गेले 
नसल्यास आम्ही त्यानंा र्ारी आहोि. म्हणभन महाराजानंा माझी प्राथूना आहे, की, ह्या राज्याच्या 
रक्षणासाठी त्यानंी िाबडिोब कुमक धाडावी. 

 
माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन त्याला सुखी ठेवो.” 

 
गोवा, २२ जानेवारी १७२१. 

 
(LIVRO DAS MOCEONS, No. 86, FLS 606). 
 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयचा असा दावा आहे की, आंग्ऱ्यानंी त्याचं्याकडे एका पाद्रीमाफूि िहाचा 
प्रस्िाव पाठहवला. आंग्ऱ्याचं्या पत्राला त्याने पुढील उत्तर पाठहवले : 
 

“कान्होजी आंगे्र सरखेल ह्यासं— 
 
चौलहभन इकडे आलेल्या एका जहाजािभन फे्रइ ह्या नावाचा एका हर्क्षभ आला असभन त्याने 



 

अनुक्रमणिका 

आमच्याकडे आपले एक पत्र आणले आहे. ह्या पत्रािील मजकर वाचल्यावर मला आनंद झाला. 
 
ह्या पत्रािील माहहिी मला इिकी नवीन आहे की, हिच्या कारणाचंा शोध लावणे मला अशकय 

आहे. ह्या धमोपदेशकाने आपणाला िी कारणे साहंगिलीच असिील. त्यानें आपल्या राज्यासंबधंीच्या 
किूव्य बुद्धीने ही नसिी उठाठेव केली असेल असे मला वाटि नाही. ह्या उठाठेवीबद्दल िो हशके्षस पात्र 
आहे. त्याला मी त्याच्या वहरष्ठाचं्या हवाली केले असिे, परंिु पत्राि एक चागंली गोष्ट आहे म्हणभन त्याची 
गय करावी लागि आहे. आपण पत्राि म्हणिा की, आमच्याशी िह करण्याची आपली इच्छा आहे. आपण 
िहाची कलमेही पाठहवली आहेि. आमच्याशी िह करण्याची जर आपली मनःपभवूक इच्छा असेल िर मी 
जी पाच कलमे आपणाकडे पाठहवि आहे त्यानंा मान्यिा द्यावी. 

 
आपला हनणूय ह्या दरबाराि हदनाकं १५ पयंि पोहोचावा. ह्या मुदिीि िो आला नसल्यास मला 

माझ्या हनणूयाप्रमाणे वागणे र्ाग पडेल. आपणास िे आवडणार नाही. परंिु त्याि मुळीच बदल करण्याची 
माझी इच्छा नाही. 

 
देव आपले र्ले करो.” 

 
गोवा, २३ एहप्रल १७२१. फाव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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काही पोिूुगीज सैहनक वाडीकर र्ोसल्याचं्या राज्याि पळभन गेले होिे त्या पळपुट्या पोिूुगीज 

सैहनकानंा र्ोसले आहण पोिूुगीज ह्याचं्यामधील िहाच्या कलमापं्रमाणे र्ोसल्यानंी परि करायचे होिे. 
त्याप्रमाणे बादेशच्या सेनापिीने त्याचंी र्ोसल्याकंडे मागणी केली असिा फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी त्यास 
नकार हदला. ित्संबधंाने व्हाइसरॉयने पुढील पत्र घािले. 

 
“कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यासं— 
 
बादेशच्या सेनापिीने मला कळहवले आहे की, ह्या शहरािभन फरारी झालेले काही पोिूुगीज 

सैहनक आपल्या राज्याि जाऊन राहीले आहेि. त्यानंी त्या सैहनकानंा परि करण्याची आपणाकडे मागणी 
केली असिा, आपण त्यानंा परि केले नाही. आहण वर साहंगिले, की, िे पळपुटे पोिूुगीज सैहनक आपल्या 
राज्याि नाहीि. ह्या सैहनकाचंा िपास करण्यासाठी काही खात्रीचे लोक आम्ही हिकडे पाठहवले होिे. 
त्यानंी बािमी आणली आहे की, िे सैहनक वाडी येथे आहेि, मला सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचं्या 
हनदशनूास आणायचे आहे, की, ह्या सैहनकानंा परि करण्यास त्यानंी नकार देऊन त्याचं्या वहडलामंध्ये 
आहण ह्या राज्यामंध्ये झालेल्या कराराचा र्गं केला आहे. खुद्द फोंडभ  साविं ह्यानंीही ह्या कराराला मान्यिा 
हदली आहे. ह्या कराराप्रमाणे फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी फरारी पोिूुगीज सैहनकानंा आमच्या हवाली केले 
पाहहजे. 
 

हा करार माझ्या पभवींच्या सव ू व्हाइसरॉयानंी काटेकोरपणे पाळला आहे, आहण मीही िो पाळीि 
आहे. फोंडभ  साविं ह्याचंा मुलगा नागभ साविं ह्याने माझ्याकडे आपल्या बापाहवरुद्ध युद्ध करण्यास मदि 



 

अनुक्रमणिका 

माहगिली असिा मी िी त्याला नाकारली होिी. आहण त्याचे कारण म्हणजे आमच्यामधील करार होय. 
िरी फोंडभ  साविं ह्यानंा बजावण्याि येि आहे की, त्या कराराप्रमाणे त्यानंी आमच्या सैहनकानंा आमच्या 
हवाली कराव.े न झाल्यास त्यानंी जो ह्या कराराचा र्गं केला आहे, त्याबद्दल त्यानंा योग्य िी अद्दल 
घडहवली जाईल”. 
 

गोवा, २६ जभन १७२१. फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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पोिूुगीज आहण इंग्रज ह्या दोघाचंा आंग्ऱ्याहंवरुद्ध जो मतै्रीचा करार झाला त्या करारािील काही 
कलमे पुढीलप्रमाणे आहेि :— 

 
(१) इंग्लंड आहण पोिूुगाल ह्या दोन्ही राष्ट्रानंी आहशया खंडािील मोगल, पर्दशया, 

अरेहबया आहण चीन ही राष्ट्रे वगळभन आहशया खंडािील इिर सव ूराष्ट्राहंवरुद्ध बचावात्मक आहण 
आक्रमक अशी एक जभट करायची. त्यानंी आंग्ऱ्याचंा नाश होईपयंि त्याचं्याशी युद्ध करायचे. 
आंग्ऱ्यानंी िहाची मागणी केली असिाही त्याचं्याशी िो करायचा नाही. 
 

(२) कुलाब्याचा हकल्ला आहण त्याच्या कके्षिील मुलुख पोिूुगालला प्राप्ि व्हावा. 
कुलाब्याला जर इंग्रज प्रजाजनाचंी राहाण्याची इच्छा असली िर त्याचं्यासाठी एक घर असाव.े 
हग्रयेंचा हकल्ला आहण त्याच्या कके्षिील मुलुख इंग्लंडला प्राप्ि व्हावा. िेथे राहाण्याची पोिूुहगज 
प्रजाजनाचंी इच्छा असल्यास त्याचं्यासाठी एक घर असाव.े 
 

(३) इंग्रजानंा जर हग्रयेंचा हकल्ला पाडभन जमीनदोस्ि करायचा असेल, िर िे त्यानंा 
दोन्हीही राष्ट्राचं्या संमिीने करिा येईल. हकल्ला पाडण्याि आला िर त्यािील दारूगोळा आहण 
िोफखाना उर्यिा राष्ट्रानंी आपसामध्ये हवर्ागभन घ्यावा. 
 

(४) कुलाब्याचा हकल्ला पाडण्याि आला िर त्यािील सामानाचा अधा हहस्सा आहण 
खादेंरी बेट इंग्रजानंा हमळाव.े 
 
गोवा, २० ऑगस्ट १७२१. ज्युआंव रोईश माशादु. 
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इंग्रज आहण पोिूुगीज ह्या दोघानंी आंग्ऱ्याचंा नाश करण्याचा जो करार केला. त्यािील काही 

कलमे वर देण्याि आलीच आहेि. त्या कराराप्रमाणे गोव्याचा व्हाइसरॉय आरमार आहण सैन्य घेऊन 
उत्तरेकडे गेला. हिथभन त्याने हंगामी गव्हनूर जनरल आचहूबशप हप्रमश ह्यानंा जे पत्र हलहहले िे पुढील 
प्रमाणे आहे :— 

 
“आच ूहबशप हप्रमश ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
माझा प्रवास एकंदरीि सुखकर झाला. सुमारे नऊ हदवसानंी मी इकडे येऊन पोहोचलो. 

आंग्ऱ्यावंरील कारवाई संबंधाने आम्ही खल केला असिा मी असे मि प्रहिपादीि केले की, ह्या हठकाणी 
म्हणजे चौलला गोव्याचे उत्तरेकडील आहण मंुबईचे सागरी िसेच जहमनीवरील सैन्य गोळा व्हाव ेकारण हे 
सव ूसैन्य एकत्र गोळा झाल्याहशवाय संयुकि हालचाली सुलर् होणार नाहीि. 

 
आंग्ऱ्याकडील जी बािमी आम्हाला कळली आहे हिच्यावरून असे कळभन येिे की, कुलाब्याच्या 

रक्षणाची ियारी त्यानंी कडेकोट केलेली आहे. त्या हठकाणी एकभ ण एक हजार सैन्य असभन त्याि सािश े
घोडेस्वार आहण दोन अथवा िीन हत्ती आहेि. गेल्या बुधवारी नदीि थोडे घोडदळ आहण पायदळ आले. 

 
काल उत्तरेकडील सेनापिीला आंग्ऱ्याचें एक पत्र आले. त्याि त्यानंी िहाची मागणी केली आहे. 

मी त्या पत्राचे उत्तर पाठहवण्याचा हुकभ म हदला. आंग्ऱ्याचें पत्र घेऊन आलेल्या दभिाकडे अहधकार पत्र होिे. 
उद्या मी इथल्या लष्ट्करी व्यवस्थेची पहाणी करणार आहे. 

 
इंग्रज आपल्या सागरावरील आहण जहमनीवरील सैन्यासह शहनवारी इकडे येऊन दाखल होणार 

आहेि. ह्या घटकेपयंि जे काय घडले आहे िे मी आपणाला ह्या पत्रािभन सादर केले आहे. आपण इथल्या 
बािम्या जाणभन घेण्यासाठी फार उत्सुक असाल म्हणभन हे पत्र हलहहि आहे.” 
 

चौल, ६ हडसेंबर १७२१.  
 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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आंग्ऱ्यावंर स्वारी करण्यासाठी पोिूुगीजाचं्या चौल येथील बंदराि इंग्रजाचें जे सैन्य आले, त्या 
सैन्याचे स्वागि करून गोव्याच्या व्हाइसरॉयने इंग्रज सेनापिीला पुढील पत्र पाठहवले. 
 
इंग्लंडच्या राणीच्या फौजाचें सेनापिी रॉबटू.............. ह्यासं— 
 

आपण ह्या बंदराि सुखरूप येऊन पोहोचल्याचे कळभन फार आनंद झाला. आरमाराच्या 
कमाडंरनाही माझे अहर्वादन कळवाव.े 

 
शत्रभच्या गोटािील बािमीप्रमाणे आमची एक बैठक र्रवभन िीि सैन्य उिरहवण्यासबंंधीचा खल 

करण्याची आवश्यकिा आहे. आपले सैन्य उद्या इथे उिरायचे की िे आमच्या इथल्या सैन्यासह एकदम 
कुलाब्याच्या उत्तरेस नेऊन हिथे उिरायचे, त्याचा हवचार करण्याची फारच जरूरी आहे. िरी ह्या 
महत्त्वाच्या प्रश्नावर आपले मि प्रकट करण्यासाठी आपण इकडे उिराल अशी आशा आहे. आपल्या सेवसे 
मी माझ्या इच्छेने हजर आहे. 

 
देव आपणाला उदंड आयुष्ट्य देवो”. 

 



 

अनुक्रमणिका 

चौल येथील छावणी, १० हडसेंबर १७२१. 
 
 आपला सेवक 
 फ्राव्न्सश्कु झुजे सापंायु इ काश्त्रु 
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गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या खालील पत्रावरून अूँग्लो-पोिूुगीज फौजा कुलाब्याच्या उत्तरेस 
उिरल्या असाव्या असे वाटिे. परंिु त्या हठकाणी व्हाइसरॉय आजारी पडल्याचा बहाणा करून म्हणा वकवा 
हिथे सुरहक्षििा न वाटल्याने म्हणा आपल्या जहाजावर गेला. त्याने जहाजावर जािाना हब्रहटश फौजाचं्या 
सेनापिीस पुढील पत्र पाठहवले : 

 
इंग्लंडच्या राणीच्या फौजाचें सेनापिी रॉबटू.............. ह्यासं— 

 
ह्या पत्रानुसार मी आपणास कळहवि आहे की, माझा िाप वाढल्याने मला आज रात्री रकििाव 

करून घेण्यासाठी जहाजावर जाव ेलागि आहे. ईश कृपेने मी बरा झालो, िर लगेच छावणीि परिणार 
आहे. त्या दरम्यान माझ्या गैरहजेरीि आमच्यामध्ये ठरल्याप्रमाणे आमच्या आहण आपल्या फौजावंर आपण 
एक हदवस देखरेख ठेवावी. दुसऱ्या हदवशी ही देखरेख आमचे उत्तरेकडील फौजाचें सेनापिी बघिील. 
अशा रीिीने मी बरा होईपयंि ही देखरेख आपण दोघानंी आळीपाळीने करावी. आपणाहवषयी मला फार 
आदर वाटि असल्याने आपणाला हा मान हमळावा अशी माझी इच्छा आहे. 
 

देव आपणाला उदंड आयुष्ट्य देवो”. 
 
अहलबागची छावणी, हद. २६ हडसेंबर १७२१. 
 
 आपला सेवक 
 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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गोव्याच्या व्हाइसरॉय अहलबागला पोिूुगीज फौजाचं्या छावणीि आजारी पडल्याचा उल्लखे 
त्याच्या वरील पत्राि आलाच आहे. त्याने आपल्या नौकेवरून आपल्या सेनाहधकाऱ्यानंा मागदूशनू 
करण्यास सुरूवाि केली. 

 
“उत्तरेकडील फौजाचें सेनापिी दों. आिंोहनयु काश्त्र ुइ मेलु ह्यासं— 

 
आपले पत्र हमळाले. पत्रािील मजकुराप्रमाणे मला आपणास सागंायचे आहे की, एक गोष्ट सोडभन 

बाकीचे सव ूआपल्या मजीप्रमाणे कराव.े 
 



 

अनुक्रमणिका 

काल रात्री मला कळलेल्या बािम्या मी छावणीि पाठहवल्या. मी छावणीपासभन जवळ होिो. 
म्हणभन आज सकाळी नौकेला हशडे चढहवण्यास लावभन िी इथे आणभन उर्ी करावयास लावली. 

 
आमच्या िोफखान्याची सरबत्ती म्हणण्यासारखी नाही असे मला वाटिे. िोफाचंा जोर वाढला िर 

गोळे हकल्ल्यावर आहण अहलबागवर पडले पाहहजेि. माझे गोवर आहेि िसेच आहेि. रकििाव चार वळेा 
करण्याि आला. इिर उपायही चालभ  आहेि. बघभया मी छावणीि लवकर परििो की काय िे. ह्याहशवाय 
मला आणखी काही सागंायचे नाही. कारण आपण जे काय करिा िे समाधानकारक असल्याने मला 
आपणाला आणखी काही सागंायचे नाही. मला आणखी काही सागंायचे असल्यास पढुच्या पत्राि सागेंन”. 
 
नोस्सा वसज्योरा द हपयेदार नौका, २८ हडसेंबर १७२१. 
 
 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु. 
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पोिूुगीज आहण इंग्रज ह्या दोघाचंी कुलाब्यावरील स्वारी यशस्वी झाली नसावी. गोव्याचा 

व्हाइसरॅाय समुद्राि राहभन अूँग्लो-पोिूुहगजानंा मागदूशनू करीि होिा. त्याने पोिूुहगजाचं्या सेनापिीला जे 
पुढील पत्र पाठहवले त्याि त्याने त्याला कुलाब्याच्या छावणीिभन िोफखाना आहण घोडदळ काढभन घेण्याचा 
हुकभ म केला आहे : 
 

उत्तरेकडील फौजाचें सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

आपण जे काय मला हलहहले िे कळले. आपण हनणूय शकय हििकया लवकर घ्यावा. हब्रहटश 
आरमाराच्या दयासारंगाना मी आजच कळहवले आहे की, िे जो हनणयू घेिील िो मला मान्य आहे. मला 
वाटिे सव ूधोका पत्करून छावणीची िटबंदी लवकर केली पाहहजे. सव ूसामान नौकामंध्ये र्राव ेआहण 
घोडदळ चौलला पाठवभन द्याव.े ह्याच नौकानंी परि येऊन र्ारी िोफखाना आहण हलका िोफखाना घेऊन 
जावा. लॉंची, गलबिे आहण मचव े ह्याचं्यामध्ये पायदळ र्राव.े आहण ह्याच पायदळाच्या सरबत्तीखाली 
पहरव्स्थिीला अनुरूप असेल िे कराव,े कारण, इथे राहभन पुढे काय होणार आहे िे मी सागंभ शकि नाही. 
शि वैद्याला पाठवीि आहे. कमाडंर जहमनीवर आहे. त्याच्याशी सल्लामसलि करुन आपल्या मिाप्रमाणे 
वागाव.े माणसाचं्या मुकिीपलीकडे आम्हाला आणखी कशाकडेच बघायचे नाही. जे काय नेिा येणार नाही 
िे जाळभन टाकाव.े फकि पाण्याचा िेवढा नाश करू नये. गुरे आहण घोडे मारून टाकाव.े 

 
देव आपले रक्षण करो”. 

 
हडसेंबर, १७२१  

 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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अनुक्रमणिका 

गोव्याच्या व्हाइसरॉयने खालील पत्राि उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिीस कुलाब्याहभन सैन्य काढभन 
घेण्याबाबि सभचना केली आहे : 
 

“उत्तरेकडील फौजाचें सेनापिी दों. आिंोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

 
मी ज्या पहरव्स्थिीि आहे, त्या पहरव्स्थिीि मला जे काय सागंणे शकय आहे िे मी सागंि आहे. 

ज्याअथी, सैन्य काढभन घेण्याचा हनणूय घेण्याि आला आहे, त्याअथी, माझी आपणाला सभचना आहे की, 
आपण इंग्रज आरमाराच्या कमाडंरच्या सभचनापं्रमाणे वागाव.े माझी अशी समजभि आहे की, गोष्टी जर 
सावकाश आहण हचकाटीने पार पडल्या, िर काय ूयशस्वी झाल्यावाचभन राहाणार नाही. आहण जर अशा 
रीिीने काय ू केले नाही, िर िे फुकट जाईल अशी मला र्ीिी वाटिे. सैन्य पाण्याि बुडभन मरेल वकवा 
शत्रभच्या हािाि िरी पडेल. 

 
सैन्य काढभन घेण्याच्या कामास आज रात्री िोफाचं्या सरबत्तीखाली सुरुवाि करावी. त्याचप्रमाणे 

युद्ध नौकानंाही िोफा डागण्यास सागंाव.े आहण ज्याअथी, कमाडंर र्भहमवर आहे त्याअथी, िो जे काय 
ठरवील त्याप्रमाणे वागाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद नौका, ३० हडसेंबर १७२१. 
 

िा. क. हब्रहटश फौजाचं्या सेनापिीचा आहण सल्लागार मंडळाचा हनणयू हटपभन घेिलेला बरा. 
त्याच्या खाली सगळ्याचं्या सह्या घ्याव्या. 
 
 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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आंग्लो-पोिूुगीज फौजानंी आंग्ऱ्यावर जी स्वारी केली िीि बाजीराव पेशव े ह्यानंी आंग्ऱ्याचं्या 

बाजभने हस्िके्षप केल्यामुळे आंग्लो-पोिूुहगजानंा कुलाब्याहभन माघार घ्यावी लागली. ह्या संबंधी गोव्याचा 
व्हाइसरॉय हब्रहटश आरमाराच्या दयासारंगाला हलहहिो : 

 
“हब्रहटश आरमाराचे दयासारंग थॉमस मर्थ्यु ह्यासं— 
 

 
आपले कृपा पत्र हमळाले. मला असे वाटिे की, युद्ध मंडळाच्या शवेटच्या बैठकीि जो हनणूय 

घेण्याि आला िो हनणयू अमलाि आणण्यापभवी बाजीरावानंी कबभल केल्याप्रमाणे आज संध्याकळपयंि वाट 
पाहहलेली बरी. मी आमच्या उत्तरेकडील फौजाचं्या सेनापिीस पत्र हलहभन सैन्य काढभन घेण्याचा हुकभ म 
केला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
देव आपणाला पुष्ट्कळ वषे आयुरारोग्य देवो”. 

 
नोस्सा वसज्योरा हपयेदाद नौका, ३१ हडसेंबर १७२१. 

 
 आपला सेवक, 
 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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आंग्ऱ्यानंा बाजीरावाची कुमक येिाच पोिूुगीज व्हाइसरॉय आजारीपणाचे सोंग घेऊन समुद्राि 

आपल्या नौकेवर जाऊन राहहला. हिथभन त्याने मंुबईच्या गव्हनूरला पुढील पत्र हलहहले : 
 
“मंुबईचे सेनापिी ह्यासं— 

 
मी छावणीमध्ये आजारी पडल्याने मला औषधपाण्यासाठी ह्या नौकेवर येऊन राहाणे र्ाग पडले. 

माझी शुश्रुषा छावणीि नीट होि नव्हिी म्हणभन मला इकडे येण्याचा हनणयू घ्यावा लागला. 
 
इकडे आल्यावर मला लागोपाठ दोन पत्रें आली. त्यािंील एक पत्र छावणीिील होिे. त्याि 

शत्रभला कुमक आल्याची बािमी होिी. दुसरे पत्र हदवाणाचे होिे की, जे आपण आपले सेनापिी रॉबटू 
कोइव्हन ह्यानंा हलहहले होिे. िे पत्र हमळिाक्षणी मी छावणीला पत्र हलहभन दोन्ही लष्ट्करािंील वरीष्ठ 
अहधकाऱ्याचंी एक बैठक र्रहवण्याची सभचना केली. माझ्या सभचनेप्रमाणे िी बैठक र्रहवण्याि येऊन 
कुलाब्याचा हकल्ला घेण्याच्या मागाि ज्या अडचणी होत्या त्याचंा िीि उहापोह करण्याि आला. शत्रभला 
त्याच्या दोस्िाकंडभन मोठी कुमक आल्याने पहरव्स्थिीि पुष्ट्कळच बदल झाला आहे. प्रस्िुि बैठकीि असे 
ठरले की, शत्रभ मोठा असल्याने त्याच्यासमोर आमच्या फौजाचंा हनर्ाव लागणे कठीण आहे, म्हणभन फौजा 
काढभन घेिलेल्या बऱ्या. कारण, परार्व होण्यापेक्षा मानाने सैन्य काढभन घेणे केव्हाही बरे. माघार समुद्रािभन 
घ्यावी, जे काय काढभन घेणे शकय आहे िे घ्याव ेव जे काय मागे राहील िे जाळभन टाकाव ेअसे ठरले. हा 
हनणयू............. हडसेंबर, १७२१ रोजी घेण्याि आला. त्याच्यावर दोन्हीही फौजाचं्या सेनापिींच्या व 
युद्ध मंडळावरील इिर अहधकाऱ्याचं्या सह्या आहेि. 
 

अशाच पहरव्स्थिीि मी आणखी एका मागाचा अवलंब करण्याचे ठरहवले. मी हदवाणाला कळहवले 
की, मी दुसऱ्या हदवशी बाजीरावाकडे सल्ला मसलि करण्यासाठी एक दभि पाठहवि आहे. त्याच वळेी मी 
जनरल कोइव्हन ह्यानंा सभचना केली की, त्या बाजभला काय घडि आहे, त्याचा कानोसा घेण्यासाठी त्यानंी 
आपला एक मनुष्ट्य हिकडे पाठवावा. आहण मी आमच्या उत्तरेकडील सेनापिींना कळहवले की, माझा 
दुसरा हुकभ म येईपयंि युद्ध मंडळाचा हनणयू िहकभ ब ठेवावा. मला वाटिे हब्रहटश आरमाराच्या 
दयासारंगानाही मी असेच साहंगिले. 

 
अजभन पयंि िरी हदवाणाकडभन जवाब नाही. त्याच्या जबाबाची आम्ही वाट पहाि आहोि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

शत्रभची ियारी जर मोठी असेल, िर काही हालचाल करणे अव्यवहाय ू आहे. परंिु त्याची 
जबाबदारी माझ्यावर नाही. कारण, मी इथे वीस हदवसापभवीच येऊन राहहली आहे. आम्ही ज्या ियारीने 
बाहेर पडलो िी ियारी येथेही होिी. हदरंगाईची कारणे आपणाला कळलीच असिील. त्याचंा मी हनदेश 
करण्याची आवश्यकिा नाही. िथाहप, आपण हनवश्चि असाव े की, आपले जे काय ठरले आहे, 
त्याच्याहवरूद्ध काही होणार नाही. िभिू िरी मी आपणाला एवढे आश्वासन देऊ शकिो. 

 
देव आपणाला पुष्ट्कळ वषे आयुरारोग्य देवो”. 

 
नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद नौका, १ जानेवारी १७२२ 
 

 आपला सेवक, 
 फाव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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कुलाब्याचे आंग्लो-पोिूुगीज सैन्य काढभन घेण्याचे ठरले होिे. परंिु सैन्य काढभन घेण्याचा हनणूय 
घेिल्यावर गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या मनाि असा हवचार आला की, सैन्य काढभन घ्यायचेच झाले िर िे 
बाजीरावाशी िह करून मानाने काढभन घ्याव.े म्हणभन त्याने आपल्या सेनापिीस कळहवले की, बाजीरावाशी 
होणाऱ्या वाटाघाटी चालभ  असेपयंि सैन्य काढभन घेऊ नये. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनक काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 
आज इंग्रज सेनापिी मला इकडे रे्टावयास आले होिे. त्यानंी मला शत्रभच्या आहण आमच्या 

छावणीिील हालअहवाल कळहवली. आपण िाबडिोब छावणीि जाणार असे िे मला म्हणाले होिे. िे 
हिकडे आपणाला रे्टलेच असिील. आम्ही हिकडे आमचे सैन्य आणखी काही हदवस िरी र्ीिी दभर 
सारून ठेवले पाहहजे. िसे करणे हे आमच्याच फायद्याचे आहे. त्या दरम्यान आम्हाला बाजीराव ह्याचं्याशी 
मानाचा िह करणे शकय आहे की काय िे बहघिले पाहहजे. आमच्या माघारीच्या दृष्टीनेही िे फायद्याचे 
आहे. कारण िह झाला िर आपण यशस्वी माघार घेऊ शकभ . न झाल्यास माणसाचंी आहण सामानाची हानी 
अटळ आहे. 

 
बाजीराव ह्याचें सासरे आज आले नाहीि. मला वाटिे आज वहदभंचा एखादा सण असावा. िे 

रहववारी नक्कीच येिील असे वाटिे. िोपयंि दोन्ही छावण्यामंध्ये शािंिा नादंायची आहे. कारण, चौलच्या 
हदवाणाने बाजीराव ह्याचं्याविीने उर्य पक्षामंध्ये युद्धबंदी असावी अशी मागणी केली आहे. आम्ही युद्धबंदी 
केली िर शत्रभही िी करील. 
 

गोळीबार वकवा िटबंदी खरोखरच स्थहगि करण्याि आली आहे की काय त्याची पहाणी 
करण्यासाठी बाजीरावाचंी पाच माणसे आमच्या छावणीि यायची आहेि. आमचीही पाच माणसे आम्ही 
त्याचं्या छावणीि पाठवायची आहेि. ही मागणी मी मान्य केली आहे. बाजीराव ह्याचं्याकडील पाच माणसे 
पाढंरे हनशान घेऊन येणार आहेि. त्याचं्या राहाण्याची व्यवस्था आमच्या छावणीिील वहदु मंहदराि 



 

अनुक्रमणिका 

करावी. िी माणसे येऊन गेल्यावर आमची पाच माणसे पोिूुगीज िीन आहण इंग्रज दोन–बाजीराव ह्याचं्या 
छावणीि पाठवभन द्यावी. बाजीराव ह्याचं्या छावणीि काय चालले आहे, युद्धबंदी खरोखरच अमलाि आहे 
की नाही, त्याची पाहाणी ह्या पाच माणसानंी करायची आहे. िोपयंि आमच्या लोकाचें नैहिक धैय ूखचभ नये 
म्हणभन त्यानंा उत्साही ठेवण्याची खटपट करावी. त्यानंा सागंाव ेकी, युद्ध होणार आहे. असे साहंगिल्याने 
त्याचें युद्धाकडे दुलूक्ष होणार नाही. 

 
सजून मोरची इकडे आवश्यकिा नाही. जखमी सैहनकासंाठी त्याचंी जरूरी असण्याची शकयिा 

आहे, म्हणभन त्यानंा छावणीि पाठवभन देि आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद नौका, २ जानेवारी १७२२ 
 
 फाव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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हद. २ जानेवारी १७२२ रोजी र्रलेल्या युद्ध मंडळाच्या बैठकीि माडंण्याि आलेला ठराव. 
 
सव ू सेनाहधकाऱ्यानंी सैन्य काढभन घेण्याचा ठराव एकमिाने मंजभर केला. शत्रभ सैन्य आमच्या 

सैन्याहभन अहधक आहण बलाढ्य असल्याकारणाने हा ठराव मंजभर करणे र्ाग पडले. सैन्य शकयिो 
समुद्रमाग े काढभन घ्याव े असे ठरले. सव ू काही दोन्ही सैन्याचं्या सेनापिींच्या संमिीने पार पडाव े असा 
हनणयू घेण्याि आला. 

 
अहलबागची छावणी, ३ जानेवारी १७२२ 
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आंग्लो-पोिूुगीजानंी आगं्ऱ्यावर स्वारी करण्यासाठी कुलाब्याला सैन्य उिरहवले. िी वािा 

बाजीरावानंा कळिाच िो मोठ्या सैन्याहनशी आंग्ऱ्याचं्या मदिीला कुलाब्याला जािीने आला. मराठ्याचें 
प्रचंड सैन्य कुलाब्याला हजर होिाच आंग्लो-पोिूुहगजाचें र्ीिीने धाबचे दणाणले. व त्यानंी कुलाब्याहभन 
काढिा पाय घेण्याचे ठरहवले. परंिु पळ काढल्याचे आपली छी थभ होईल ह्या र्ीिीने त्यानंी चौलच्या 
हदवाणामाफूि बाजीरावाशंी िहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या. ह्या वाटाघाटी प्रत्यक्ष पोिूुगीज व्हाइसरॉयशी 
करण्यासाठी बाजीरावाचंा एक दभि व्हाइसरॉयच्या नौकेवर जायचा होिा. परंिु िो न गेल्याने व त्या 
दरम्यान बाजीरावाने आंग्लो-पोिूुहगजाशंी आपण लढणार आहोि अशी घोषणा केल्याची वािा 
व्हाइसरॉयला कळल्याने त्याने त्या गोष्टीचा खरेखोटेपणा बघण्यासाठी बाजीरावाला पुढील पत्र पाठहवले 
:— 

 
“शाहभ राजे ह्याचें प्रधान व त्याचं्या फौजाचें सरसेनापिी बाजीराव ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
मी फ्राव्न्सश्कभ  झुजे सापंायु इ काश्त्र,ु पोिूुगालच्या सावूर्ौम राजाच्या राज्याचा सल्लागार व त्याचं्या 

वहदुस्थानच्या राज्याचा व्हाइसरॉय आहण कॅप्टन जनरल याजंकडभन— 
 
शाहभ राजे ह्याचें प्रधान आहण त्याचं्या फौजाचें सरसेनापिी माननीय बाजीराव ह्यासं— 
 
चौलचे हदवाण आहण फौजदार िरूहद्दन अहलखान ह्यानंी मला कळहवले की, आपण त्याचं्याकडे 

आपला एक दभि पाठवभन त्यानंा हवदीि केले की, पोिूुहगजाचंी आहण मराठ्याचंी फार जभनी मतै्री 
असल्याकारणाने त्याच्याशी लढण्याकरिा आपण कुलाब्याला आलो नसभन बंडखोर कान्होजी आंगे्र ह्यानंा 
आपले स्वामी जे शाहभ राजे ह्याचं्यासमोर नेऊन उरे् करण्यासाठी आलो आहोि. म्हणभन आम्ही लढाई बंद 
ठेवावी अशी आपली मागणी असल्याचे सदहभू हदवाणाने आम्हाला कळहवले. ही मागणी आपण आमच्याकडे 
प्रत्यक्ष आपला दभि पाठवभन जरी केली नसली, िरी ज्याअथी आपण आमच्याकडे युद्ध बंद ठेवण्याची 
मागणी अप्रत्यक्षपणे केली त्याअथी, आपल्या हवनंिीला मान द्यावा म्हणभन आम्ही युद्ध बंदी केली. नंिर 
चौलच्या हदवाणानी आमच्याकडे आपल्याविीने पुनः मागणी केली की, युद्ध आम्ही खरोखरच बंद ठेवले 
आहे की नाही त्याची पाहाणी करण्यासाठी आपल्या पाच माणसानंा आम्ही आमच्या छावणीि येऊन द्याव.े 
त्याच्या बदली आमच्या पाच माणसाना आपण आपल्या छावणीि जाऊ देण्यास ियार होिा. आपली ही 
मागणी देखील आम्ही मान्य केली. हदवाणानी आम्हाला असेही कळहवले की, आमच्याशी प्रत्यक्ष वाटाघाटी 
करण्याकरिा आपण महादजी कृष्ट्ण ह्यानंा आमच्याकडे पाठहवणार आहाि. मी हदवाणाना कळहवले की, 
महादजी कृष्ट्ण ह्याचंी मी वाट पहाि आहे. पण आिा हदवाण मला कळहविाि की, आमच्याशी िहाच्या 
वाटाघाटी करण्याचा आपला बिे आपण बदलला असभन आमच्याशी आंग्ऱ्याचं्या बाजभने लढण्याचा आपला 
हवचार आहे. 
 

हदवाणाच्या पत्रावर अथाि माझा हवश्वास बसला नाही म्हणभन मी आपल्या हवचाराचंा शहाहनशा 
करण्यासाठी आपणाला हे पत्र हलहहि आहे. िरी हदवाणानंी मला जे काय हलहहले आहे िे खरे की खोटे 
त्याचा खुलासा करावा. कारण मला न्याय आहण नीिी ह्याहंवरुद्ध वागायचे नाही.” 
 

नाव काहपिाहनया वसज्योरा द हपयेदाद, 
३ जानेवारी १७२२ 

फाव्न्सश्कु झुजे द सापंायु 
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व्हाइसरॉयच्या उपहरहनर्ददष्ट पत्राला बाजीरावाकडभन उत्तर आल्याने त्याने बाजीरावाला पुढील पत्र 
पाठहवले. 

 
शाहभ राजे ह्याचें सरसेनापिी आहण प्रधान बाजीराव ह्यासं— 
 
फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र,ु पोिूुगालच्या राजाच्या राज्याचा सल्लागार आहण त्याचा 

व्हाइसरॉय आहण वहदुस्थानचा कॅप्टन जनरल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
शाहभ राजे ह्याचें प्रधान आहण सेनापिी बाजीराव ह्यासं— 
 
मी आपणास आयुरारोग्य इव्च्छिो. मी आपणाला जे पत्र पाठहवले होिे, त्याचे आपण केलेले उत्तर 

हमळाले. त्या पत्राप्रमाणे मी सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु व रॉबटू कोइव्हन ह्या दोघानंा सभचना पाठहवि 
आहे की, बैठक चालभ  असेपयंि आपले पाच लोक आमच्या छावणीि असिील व आमचे पाच लोक 
आपल्या छावणीि असिील. दोन्हीही बाजभंच्या प्रहिहनधींना मदि करण्यासाठी आणखी काही सल्लागाराचंी 
नेमणभक करण्यास हरकि नाही. माझ्याविीने मी सेनापिी आिंोहनयु कार्ददम फ्रॉईश ह्याचंी माझा प्रहिहनहध 
म्हणभन नेमणभक करीि आहे. दुसरा प्रहिहनधी आमच्या दोस्िाचंा असेल. सदहभू सेनापिीला मी ह्या 
वाटाघाटी पार पाडण्याचा पभणू अहधकार देि आहे. 
 

आपणाहवषयी मला नेहमीच आदर वाटि आला आहे, आहण आपले स्वामी शाहभराजे ह्याचं्याशी िर 
आमच्या राज्याचे मतै्रीचे संबंध आहेिच. हा प्रश्न जर सलोख्याने हमटला नसिा, िर िो शिबलाने हमटला 
असिा”. 

 
नौका काहपिाहनया नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद 

 
४ जानेवारी १७२२  

 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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िहाच्या वाटाघाटीसाठी आपला प्रहिहनधी म्हणभन व्हाइसरॉयने ज्या सेनापिीची नेमणभक केली 
होिी त्याला त्याने पुढील पत्र हलहहले :— 
 

“साजंट-मोर आंिोहनयु कार्ददम ह्यासं— 
 

आपण जे सागंिा िे मला कळिे. काही गोष्टी हमळभन टाकल्या पाहहजेि अथवा हवसरल्या 
पाहहजेि, हे मला मान्य आहे. म्हणभन मला आपणास सागंायचे आहे की, ही पहरव्स्थिी लक्षाि घेऊन 
आपण आंग्ऱ्याचें म्हणणे ऐकभ न घ्याव.े िरच आपणाला ही महत्वाची गोष्ट पार पाडिा येईल. आपण आिा 
यव्त्कंहचिही वळे गमाऊ नये. कारण पहरव्स्थिीच मुळी िशी आहे. चौलला गुरे व गाड्या धाडिा ंयाव्याि 
म्हणभन सव ू कामे परवान्याने करावी. आज सकाळी काळा (?) येणार आहे. जे काय घडि जाईल 
त्याप्रमाणे मी आपणास सभचना देि जाईन. आज इिकेच बस आहे”. 
 

नौका काहपिाहनया नोस्सा वसज्योराद हपयेदा द, 
७ जानेवारी १७२२. 

फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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अनुक्रमणिका 

 
आंग्ऱ्याशंी होणाऱ्या िहाच्या वाटाघाटीसंबधंाने गोव्याच्या व्हाइसरॉयने उत्तरेकडील सेनापिीस 

पुढील पत्र घािले :— 
 

उत्तरेकडील मुलभखाचे, हकल्ल्याचें, आहण सेनेचे कॅप्टन जनरल दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु 
ह्यासं— 

 
कोइव्हननी आपणाला काल जे काय साहंगिले त्यापलीकडे त्याचें मला अद्याप पत्र नाही. मला 

आपणाशी कबभल करायचे आहे की, ह्या इंग्रजाहवषयी मला फार र्ीिी वाटिे. परंिु इलाज नाही. सव ूगोष्टी 
मुकाट्याने सोसल्या पाहहजेि. आपण त्यानंा ह्या हवषयी काही बोलभ  नये. आंगे्र आपणाशी आहण आंिोहनयु 
कार्ददम ह्याचं्याशी बोलिील.आपण त्याचं्याशी बोलणी करावी. परंिु शवेटचा हनणयू आपणाला इकडे 
घ्यायचा आहे हे लक्षाि असभ द्याव.े देव आपले रक्षण करो”. 
 

नौका नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद, 
७ जानेवारी १७२२ 

फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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पोिूुहगजानंी आपली छावणी कुलाब्याहभन चौलला हलहवण्याचा हनणूय घेिला. ित्संबधंाने 
व्हाइसरॉय बाजीरावास हलहहिो :— 

 
“शाहभ राजे ह्याचें प्रधान व त्याचं्या फौजाचें सरसेनापिी बाजीराव ह्यासं— 

 
पोिूुगालच्या सावूर्ौम राजाच्या राज्याचे सल्लागार, त्याचंा व्हाइसरॉय आहण वहदुस्थानचा कॅप्टन 

जनरल फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ुह्याजंकडभन— 
 

शाहभ राजे ह्याचें प्रधान आहण सेनापिी बाजीराव ह्यासं— 
 

सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कभ  इ मेलु ह्याचं्याकडभन छावणीिील जी बािमी मला कळली आहे, त्यावरून 
सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्राइश ह्याचं्याकडे मला माझे सैन्य हलहवण्याचे काम सोपवाव ेलागि आहे. 
माझ्या सैन्याि सापं्रि रोगराईचा प्रादुर्ाव झाला असल्याने मला छावणी चौलला हलहवणे र्ाग पडि आहे. 
मी आपणाला कळवभ इव्च्छिो की, आमच्यामधील करारास अनुसरून माझे समुद्रावरील आहण 
जहमनीवरील सैन्य मी आपल्या हदमिीला देण्यास ियार आहे. मग िे चौलला असो वा अन्य कुठेही 
असो”. 
 

नौका नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद, 
 
 ७ जानेवारी १७२२ 



 

अनुक्रमणिका 

 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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व्हाइसरॉयने आंग्ऱ्यावरील मोहहमेचा आढावा घेऊन गोव्याचे हंगामी गव्हनूर आचूहबशप हप्रमश ्
ह्यानंा पुढील पत्र हलहहले :— 
 

“आचूहबशप हप्रमस ह्यासं— 
 

आज पाविेो एकही जहाज हिकडे रवाना करणे शकय झाले नाही. आिा दोन पाले पाठहवि आहे. 
िी हिकडील नौकाि सामील होऊन दहक्षणेकडील आरमाराबरोबर जािील. 
 

इकडच्या बािम्या ऐकण्यासाठी सवांनाच उत्कंठा लागली असेल, िेव्हा आपणाला िी लागली 
असल्यास नवल नाही. परंिु इच्छा असभन देखील त्या पाठहवणे शकय झाले नाही. 
 

आम्ही चौलहभन अलीबागच्या नदीपयंि गेलो. आमच्या आड ज्या नौका आल्या त्यानंा आम्ही मागे 
हपटाळभन लावले. परंिु नदीच्या मुखाि प्रवशे करणे अशकय होिे. कारण पलीकडे शत्रभने िटबंदी उर्ारली 
होिी. म्हणभन आम्ही नदीच्या वरच्या बाजभने आमचा मोहरा वळहवला. ओहोटीच्या वळेी पैलिडीस गेलो व 
िेथे छावणी ठोकली. दुसरे हदवशी छावणी मोडभन अलीबागच्या उत्तरेस असलेल्या एका माडाचं्या बागेि 
जाऊन िळ ठोकला. 
 

दुसरे हदवशी दुपारी चार वाजिा पाचश े युरोहपयन—इंग्रज आहण पोिूुगीज सैहनकानंी 
अलीबागच्या हकल्ल्यावर हल्ला चढहवला. हा हल्ला दमदार होिा. पण िो यशस्वी झाला नाही. कारण 
त्यानंा हकल्ल्याचे दार उघडिा आले नाही. िे आिभन चुन्याने आहण दगडानंी बंद करून टाकण्याि आले 
होिे. हा हल्ला अयशस्वी झाल्याने आमच्या सैन्याला माघार घ्यावी लागली. 
 

त्या रात्री अलीबागवर हल्ल े सुरू झाले. परंिु त्या हल्ल्यासाठी जे मजभर वठेीस लावले होिे िे 
र्ीिीने पळुन गेले. दुसऱ्या हदवशी मी आजारी पडलो व त्यामुळे मला ह्या जहाजावर येऊन रहाव ेलागले. 
 

अशा रीिीने अलीबागवर आमचे हल्ल े चालभ  असिाच शाहभ राजाचंा प्रधान बाजीराव हा ७,००० 
घोडेस्वार घेऊन शत्रभच्या छावणीि येऊन दाखल झाला. सैन्याि उंट आहण हत्तीही होिे. त्याने मला 
कळहवले की, मी आपल्या राज्याचा हमत्र असल्याने आपल्याशी लढण्याकरिा मी आलेलो नाही. िर आंगे्र 
शाहभ राजानंा आपला राजा मानीि नव्हिे म्हणभन त्यानंा पकडण्याकरिा मी इकडे आलो आहे. 
 

परंिु आंग्ऱ्यानंी शाहभ राजाचें माडंहलकत्व पत्करून बाजीरावाबरोबर राजाच्या रे्टेस जाण्याची 
ियारी करिाच बाजीरावाला आमच्याशी न लढण्याचा हवचार बदलावा लागला. आंगे्र हा त्याचं्या राजाचा 
माडंहलक झाल्याने त्याचं्यावर चालभन आलेल्या शत्रभशी लढण्यास िो बद्ध पहरकर झाला होिा पण 
आमच्याकडील मतै्रीही त्याला मोडिा येि नव्हिी. म्हणभन त्याने िहाचा प्रस्िाव पुढे केला. त्याने प्रथम 
युद्धबंदीची सभचना आम्हाला केली. िी मान्य करणे आम्हाला र्ाग पडले. कारण आंग्ऱ्याचें सैन्य आिा 



 

अनुक्रमणिका 

र्लिेच वाढले होिे. त्या सैन्याशी लढण्याचा जर आम्ही हनणयू घेिला असिा िर आमचा परार्व नक्कीच 
ठरलेला होिा. त्यािच मी आजारीही होिो त्यामुळे पहरव्स्थिीचा एकभ ण हवचार करून मी शिसंहध 
करण्याचा हनणयू घेिला, व िहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या. 
 

पहरव्स्थिी सापं्रि अशी आहे. िहाची कल्पना मी आपणाला िभिू देऊ शकि नाही. िहाच्या 
वाटाघाटी संपल्या की, मी इकडची आवराआवर करून चालभ  महहन्याच्या २२ ला हिकडे नौका हाकणार 
आहे. इकडे जे काय घडले आहे िे इिकेच आहे. 

 
देव आपले र्ले करो”. 

 
नौका नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद, 

८ जानेवारी १७२२ 
फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु

 
आंग्ऱ्याशंी होऊ घािलेल्या िहाबाबि गोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्याच्या एका सेनाहधकाऱ्यास पुढील 

पत्र हलहहले. 
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“आंिोहनयु कावदम फ्रॉइश ह्यासं— 
 

उत्तरेकडील सेनापिीच्या आगमनामुळे मी माझ्या हववचंनेिुन मुकि झालो आहे. ह्या सेनापिींनी 
मला आपल्या हस्िाक्षराचा एक कागद हदला. िो कागद नजरेखालभन घािल्यावर मला आशा वाटभ  लागली 
की, आपले कष्ट फलदु्रप झाल्यावाचभन राहाणार नाहीि. िरी जे काय घडले आहे, त्याचा वृत्तािं आपण 
मला उद्यापंयंि सादर कराल अशी आशा आहे. 
 

जनरल कोइव्हान ह्यानंी मला आिाच साहंगिले की, िहाच्या वाटाघाटीि र्ाग घेण्याचा आपला 
हवचार नाही. ह्या वाटाघाटी आपल्या विीने आम्हीच पार पाडाव्या अशी त्याचंी इच्छा आहे. ह्या वाटाघाटी 
समान दजाच्या पािळीवर झाल्या पाहहजेि हे आपण लक्षाि घ्याव.े त्यासंबधंी मी आपणाला ज्या काय 
सभचना केल्या आहेि त्या आपण हवसरू नयेि. 

 
नौका नोस्सा हसज्योंरा द हपयेदाद, 

८ जानेवारी १७२२ 
फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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कान्होजी आंगे्र ह्यानंी िहासंबंधी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला एक पत्र घािले असिा त्या पत्रास 

व्हाइसरायने पुढील उत्तर पाठहवले :— 



 

अनुक्रमणिका 

 
“कान्होजी आंगे्र ह्यासं— 

 
कान्होजी आंगे्र ह्याचें पत्र स्वीकारिाना मला मोठा आनंद झाला. मला आशा आहे की, आपले 

आरोग्य उत्तम आहे. एकभ ण पहरव्स्थिीचा हवचार करिा मला असे वाटिे की, िहाहशवाय आपली मतै्री 
हटकणे कठीण आहे. आपणाकडभन माझ्या पत्राचंी उत्तरे पाठहवण्यास हनष्ट्काळजीपणा झाला नसल्यास 
माझी पते्र आपणाला हनयहमि जािील”. 
 

नौका नोस्सा हसज्योंरा द हपयेदाद, 
९ जानेवारी १७२२ 

झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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बाजीरावानंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला जे पत्र घािले त्याला त्याने पुढील उत्तर पाठहवले :— 

 
शाहभ राजे ह्याचें प्रधान आहण सेनापिी बाजीराव ह्यासं— 

 
आपले पत्र हमळाले, मोठा आनंद झाला. करारपत्र ियार होऊन माझ्या हशककयासह आपल्या 

हशककयासाठी जाि आहे. माझ्याविीने जनरल आंिोहनयु कार्ददम व आपल्या विीने महादजी कृष्ट्ण ह्या 
दोघानंी त्याच्यावर सह्या कराव्या. मी चौलला रात्री मुक्कामास जाि आहे. िेथे आपल्या रे्टीचा लार् घडेल 
अशी आशा आहे”. 

 
नौका नोस्सा हसज्योंरा द हपयेदाद, 

९ जानेवारी १७२२ 
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गोव्याच्या व्हाइसरॉयने मंुबईच्या गव्हनूरला पत्र हलहभन कळहवले की आगं्लो-पोिभूहगजाचंा 

मराठ्याशंी जो िह व्हायचा आहे, त्या िहाच्या करारावर इंग्रज अहधकाऱ्याचंी सही पाहहजे असा मराठा 
सरदाराचंा आग्रह आहे. 

 
“मंुबईचे सेनापिी ह्यासं—— 
 
आम्ही जे काय ू योहजले होिे त्याच्या मागाि कोणकोणिी हवघ्ने आली त्याचा वृत्तािं आपणाला 

सादर करण्याि येणार आहे. 
 
आमच्या उत्तरेकडील सेनापिीने जनरल कोइव्हान ह्यानंा कळहवले की, कराराच्या वाटावाटीि 

आपल्या एका सेनाहधकाऱ्याने र्ाग घ्यावा अशी मराठ्याचंी मागणी आहे. करारावर आज सकाळी सह्या 



 

अनुक्रमणिका 

व्हायच्या आहेि. माझी अशी समजभि आहे की, आम्हाला आजीबाि जे काय हमळण्याची आशा नव्हिी, 
त्याि काही िरी हमळणार आहे. कराराचा आराखडा मी स्विःच ियार केला आहे. कलमे आम्हा 
दोघानंाही सारखीच आहेि. ह्या करारावर सह्या लवकर झाल्या पाहहजेि, कारण िे (मराठे) हनघभन 
जाण्याच्या घाईि आहेि. त्यानंी आपल्या प्रहिहनधीची सही करारावर लवकर झाली पाहहजे असे साहंगिले 
आहे. त्यानंी मुदि एका आठवड्याची हदली आहे. िरी ह्या मुदिीि हे काम पभण ूझाले पाहहजे अशी िाकीद 
आपण आपल्या सेनाहधकाऱ्यानंा द्यावी”. 

 
नाव नोस्सा हसज्योंरा द हपयेदाद, 
 
१० जानेवारी १७२२ आपला नम्र सेवक 

 फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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पोिभूहगजाचंा मराठ्याशंी जो िह झाला, िो आपल्या मनासारखा झाला नाही, असे गोव्याचा व्हाइसरॉय 

गोव्यास आपल्या राज्य-सहचवाला हलहहिो. 
 

“राज्य-सहचव ज्युआंव रोइझ माशादु ह्यासं—— 
 
मी बाजीरावाशंी जुळवभन आणलेल्या करारावर आज रात्रौ सह्या झाल्या. हा करार आमच्याशी 

करण्याकरिा बाजीरावाने आपले स्वामी शाहभ राजे ह्याचं्याकडभन खास अहधकार आणले होिे. 
 

ह्या कराराच्या शवेटच्या कलमाप्रमाणे मराठ्यानंी आमची जी जहाजे पकडली आहेि िी आम्हाला 
परि हमळणार आहेि. त्यािील काही जहाजे वसईसमोर पकडली गेली होिी. हा करार माझ्या 
अपेके्षप्रमाणे हवशषे फायदेशीर झाला नाही. परंिु कालमान पहरव्स्थिीचा हवचार केला असिा झालेला 
फायदा अगदीच क्षलु्लक नाही, असे म्हणावसेे वाटिे. मला काही िािडीच्या कामामुळे इथे थाबंाव ेलागि 
आहे. मी येत्या १५ िारखेस हिकडे हनघणार आहे. शिवैद्याला घेऊन आलेली जहाजे इकडे येऊन 
पोहोचली त्यानंा मी बंदराि पाठहवले आहे. हा शिवैद्य इकडे येऊ नये म्हणभन ज्या कारवाया झाल्या, 
त्याबद्दल मला आिा हबलकभ ल आश्चय ूवाटि नाही. परंिु काही झाले िरी ह्या गोष्टी हहदुस्थानािील आहेि, 
हे लक्षाि घेऊन काय ओळखायचे िे ओळखाव.े 
 

मी आिा आमच्या देशाला पते्र हलहहण्याच्या गडबडीि असल्याने, आपणाला मी जे काय हलहहले 
आहे, त्यापेक्षा अहधक काही हलहहिा येि नाही. 

 
साजंट-मोर आंिोहनयु कार्ददम ह्याचं्या पायाला जी जखम झाली होिी िी आिा बरी आहे  
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 
नोस्सा हसज्योंरा द हपयेदाद, नौका, 



 

अनुक्रमणिका 

 
११ जानेवारी १७२२ फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ु
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पोिभूगीज आहण मराठे ह्या दोघामंध्ये जो िह झाला िो पुढीलप्रमाणे आहे :— 

 
नामदार व्हाइसराय हसज्योंरा फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र ुह्याचंा व शाहभ राजे प्रधान आहण 

सेनापिी बाजीराव ह्याचंा त्यानंा शाहभ राजे ह्माचं्याकडभन हमळालेल्या अहधकारान्वये जो करार झाला, 
त्याची कलमे पुढीलप्रमाणे आहेि :— 

 
(१) मराठ्यानंी पोिभूगालच्या राजाचा मुलभख व त्याच्या नौका ह्याचं्यावर खंडणी आकारू 

नये. हेच कलम मराठ्याचं्या बाबिीि पोिभूगीजानंाही लागभ आहे. 
 

(२) जर मराठे हकवा इंग्रज ह्या दोघानंा समुद्रावर अथवा जहमनीवर जर मदि हवी असेल 
िर िी एकमेकानंा एकमेकानंी द्यावी. मात्र ह्या राज्याचा ज्या देशाशी शािंिेचा करार असेल त्या 
राज्याच्या बाबिीि हे कलम अमलाि येणार नाही. िीच गोष्ट मराठ्याचं्या बाबिीिही आहे. 
म्हणजे मराठ्याचं्या ज्या शत्रभशी पोिंुहगजाचंा िहाचा करार असेल त्या देशाशी पोिूुगीज 
मराठ्याचं्या बाजभने लढणार नाहीि. 
 

(३) पोिूुगीज बंदराि सरकार जो महसभल वसभल करील त्याच्यावर पोिंुहगजानंी प्रत्यक्ष 
कर आकारू नये. त्याचप्रमाणे महाराणा छत्रपिी ह्याचं्या बंदराि पोिूुगीज जो महसभल वसभल 
करिील त्याच्यावर छत्रपिीच्या सरकारने प्रत्यक्ष कर आकारू नये. 

 
(४) मराठ्याचं्या शत्रभच्या जहाजानंा पोिंुगीज दयासारंग जे संरक्षण देिाि िे संरक्षण 

मराठ्यानंा हानीकारक असल्याने यापुढे नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंी आपल्या दयासारंगाना 
मराठ्याचं्या शत्रभच्या जहाजानंा संरक्षण न देण्याची िाकीद द्यावी. 
 

(५) ज्याअथी, हा शािंिेचा करार उर्यपक्षी झालेला आहे, त्याअथी उर्य पक्षानंी 
परस्पराशंी व्यापार अहनबंधपणे करावा. दोन्हीही राज्याचं्या जहाजानंा एकमकाचं्या बंदराि 
जाऊन व्यापाराची देवाण घेवाण करिा येईल. व्यापारामध्ये दारूगोळा, िोफा, औषधे, वगैरे 
गोष्टींचा अंिर्ाव होईल. ह्या वस्िभंची उर्य पक्षानंी एकमेकाकंडभन योग्य िीच हकमि घ्यावी. 
 

(६) ह्या राज्यािील व्यापाऱ्यानंा आपल्या नौकािंभन त्यानंा हव्या असलेल्या बंदराि 
व्यापार पाठहवण्याची मुर्ा असेल. परंिु ज्या बंदराशी ह्या राज्याचा संबंध नसेल त्या बंदराशंी 
त्यानंा व्यापार करिा येणार नाही. 
 

(७) मराठ्यानंी पोिूुगीजाचंी जहाजे पकडली िर िी सोडभन द्यावी. त्याचप्रमाणे 
पोिूुहगजानंी मराठ्याचंी जहाजे पकडली िर िी सोडभन द्यावी. 



 

अनुक्रमणिका 

 
(८) ज्याअथी, कुलाब्याच्या युद्धनौका मोहहमेवर हनघाल्या आहेि. त्याअथी, त्या 

पोिूुगीज जहाजे पकडिील हे हनहश्चि असे जर झाले िर त्यानंी पकडलेली सव ूपोिूुगीज जहाजे 
त्याचं्यािील मालासह मराठ्यानंी सोडभन द्यावी, वगैरे. 

 
(९) ह्या िहाची कलमे पाळण्याचे बंधन नामदार व्हाइसरॉय व पंडीि प्रधान बाजीराव 

ह्याचं्यावर आहे. जी कलमे ज्या पक्षाला लागभ आहेि त्या पक्षाने त्याचें काटेकोरपणे पालन केले 
पाहहजे. 

 
अलीबागची छावणी, ९ जानेवारी १७२२ 

मराठ्याचं्या राजहचन्हाचंा हशक्का शाईचा 
पोिंुगालच्या राजहचन्हाचंा हशक्का लाल 

लाखेचा 
 

मराठ्याचं्या विीने महादजी कृष्ट्ण ह्याचंी 
सही (मराठी) 

 
पोिंुगीज व्हाइसरॉय ह्याचं्याविीने आंिोहनयु कार्ददम 

फ्लाइश ह्याचंी सही. 
 

इंग्रजानंी पोिूुहगजाचें दोस्ि ह्या नात्याने ह्या कराराला मान्यिा हदली. परंिु त्याच्यावर त्याचं्या 
प्रहिहनधीची सही नाही. 

 
प्रधान मंत्री बाजीराव ह्याचंा हशक्का असलेली िहाची प्रि गोव्याच्या हाइसरॉय फाव्न्सश्कु झुजे द 

सािंपायु इ काश्त्र ु ह्याचंी ध्वजनौका नोस्सा वसज्योरा द हपयेदाद हहच्यावर हब्रहटश सेनापिी सर रॉबटू 
कोइव्हान ह्याचं्याहवाली हदनाकं १२ जानेवारी १७२२ रोजी करण्याि आली. हिच्यावर मंुबईच्या गव्हनूरने 
आपल्या प्रहिहनधीला एका आठवड्याच्या आि सही करण्याची आज्ञा करायची होिी. 

 
प्रस्िुि कराराची मराठी प्रि असभन हशवाय मभळ करारही आहे. त्याि म्हटले आहे की, हा करार 

चौल हजल्ह्यािील वासोळी ह्या गावी पार पडला. त्याच्यावर १२ जानेवारी १७२२ ही िारीख आहे. ह्या 
कराराची एक प्रि मंुबईच्या गव्हनूरचे प्रहिहनधी सर कोइव्हान ह्याचं्या हवाली करण्याि आली. 

 
करारावर पोिूुहगज राज्याचे दुर्ाषी सुयाजी आनंदराव ह्याचंा शरेा आहे. 
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आंगे्र आहण आंग्लो-पोिूुहगज ह्याचं्यामध्ये झालेल्या युद्धानंिर बाजीराव आहण पोिूुहगज 
ह्याचं्यामध्य जो िह झाला, त्या िहाप्रमाणे पोिंुगीज आहण मराठे ह्या दोघामंध्ये व्यापार खुला झाला. 
त्यासंबधंी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील प्रकटन जाहीर केले :— 



 

अनुक्रमणिका 

 
“फाव्न्सश्कु झुज सापंाये इ काश्यु पोिंुकालच्या राजाचे सल्लागार त्याचें व्हाइसरॉय आहण 

वहदुस्थानचे कॅप्टन जनरल :— 
 
कान्होजी आंगे्र आहण हे राज्य ह्या दोघामंध्ये युद्ध सुरू झाल्यावर दोन्ही बाजभचे संबधं िुटले व 

व्यापार बंद पडला. मी कान्होजी आंगे्र ह्याचं्या हवरुद्ध लष्ट्करी मोहीम सुरू केली असिा त्याला शाहभराजे 
ह्यानंी आपला माडंहलक ह्या नात्याने संरक्षण हदले. त्यानंी त्याच्या मदिीला आपले प्रधान आहण सेनापिी 
बाजीराव ह्यानंा मोठे सैन्य देऊन पाठहवले. शाहभराजे ह्यानंी बाजीराव ह्यानंा आमच्याशी िह करण्याचे 
अहधकार हदले होिे. त्याचे कारण हे की, शाहभराजे ह्याचें आजोबा हशवाजी राजे ह्याचंी आमच्याशी मतै्री 
असल्याने िी मतै्री पुढे चालभ  रहावी अशी त्याचंी इच्छा होिी. दुसरी गोष्ट अशी की, कान्होजी आंगे्र ह्यानंी 
शाहभराजे ह्याचें माडंहलकत्त्व स्वीकाल्यामुळे ह्या राज्याि आहण बाजीराव ह्याचं्याि जो िहाचा करार झाला 
त्याि आंगे्र ह्याचंाही अंिर्ाव झाला. िहाच्या वाटाघाटी यशस्वी होऊन मी आहण बाजीराव हमळभन दोघानंी 
िो करार मंजभर केला. बाजीरावानंा त्याचें स्वामी शाहभराजे ह्यानंी हा िह करण्याचे अहधकार हदले होिे. 
 

ह्या कराराप्रमाणे मी ह्या राज्याच्या प्रजाजनानंा शाहभराजे ह्याचं्या बंदराि व्यापार करण्याची 
परवानगी देि आहे. ह्या राज्याच्या प्रजाजनानंा ज्याप्रमाणे प्रस्िुि व्यापारी सवलिी देण्याि येि आहेि, 
त्याचप्रमाणे शाहभराजे आहण कान्होजी आंगे्र ह्या दोघाचं्या प्रजाजनानंाही आमच्या बंदराि आहण आमच्या 
राज्याच्या प्रजाजनाशंीं व्यापार करण्याची आिा मभर्ा हमळेल. त्यानंा व्यापारी करारही आिा करिा येईल. 

 
ज्याअथी, युद्धापभवी उर्य राज्यामध्ये सलोखा होिा व उर्य राज्याच्या प्रजाजनानंा एकमेकाचं्या 

राज्याि जाण्यायेण्याची सवलि होिी, त्याअथी, मी ह्या राज्याच्या उत्तरेकडील ठाणेदारानंा आज्ञा करीि 
आहे की, त्यानंी दोन्ही बाजभंच्या लोकानंा एकमकाकंडे येऊ जाऊ द्याव.े असाच हुकभ म मी सेनापिीला 
आहण युद्धनौकाचं्या कप्िानानंाही करीि आहे, ह्या अहधकाऱ्यानंा मी अशी िाकीद देि आहे की, जर 
शाहभराजे आहण कान्होजी आगें्र ह्याचं्या नौका व्यापारी अथवा युद्धनौका, आमच्या बंदराि आल्या िर त्यानंा 
त्यानंी मतै्रीने वागवाव.े 
 

हा जाहीरनामा दवडंी हपटभन सवूत्र जाहीर करण्याि यावा. शहराचं्या नगरपाहलकामंध्ये आहण 
उत्तरेकडील श्रवणगृहामध्ये (Auditorios) ह्या जाहीरनाम्याच्या नकला हचकटाव्या. 
 

नौका नौस्सा वसज्योरा द हपयदाद, १४ जानेवारी १७२२. 
 
 फाव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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पोिंुगीज आहण मराठे ह्या दोघामंध्ये जो िह झाला त्यावरून पोिूुहगजाचंा आहण इंग्रजाचंा बेबनाव 
झाला असल्याचे गोव्याच्या व्हाइसरॉयने इंग्रज सेनापिीस पाठहवलेल्या पुढील पत्रावरून हदसभन येिे. 

 
“राबटं कोइव्हन ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपणास माहीि असेलच की, मी माझ्या राज्याि माझ्या लष्ट्कराला माझ्या सेनाहधकाऱ्यासह 

कुठेही पाठवभ शकिो. ह्या गोष्टी आपणाला कळहवण्याची जरूरी आहे असे मला वाटि नाही. 
 
ज्या वळेी बाजीरावाने िहाचा प्रस्िाव पुढे माडंला, िेव्हा मी आपणाला ही गोष्ट कळहवली व 

िहाच्या वाटाघाटीि र्ाग घेण्याकरिा आपला मनुष्ट्य पाठहवला. वाटाघाटी संपेपयंि थाबंणे हे आपले 
दोस्ि ह्या नात्याने किूव्य होिे. पण आपण न थाबंिा सैन्य घेऊन हनघभन गेलाि. सैन्य जहाजावर 
चढहविाना देखील आपण मला कळहवले नाही. िहाच्या यशस्वीििेच्या दृष्टीने देखील आपली हालचाल 
हानीकारक होिी. 

 
आपण म्हणिा इग्रजाचंा असाच अनुर्व आम्हाला यापभवी आलेला आहे. आमचे स्पेनशी युदं्ध झाले, 

िेव्हा आपण आमच्या बरोबर आमचे दोस्ि म्हणभन स्पेनशी िह करून मोकळ झाला होिा. पण मराठ्याशंी 
आमचा जो िह झाला िो मी आमच्या पुरिा मयाहदि केला नाही. त्याि आपलाही अंिर्ाव झालेला होिा. 
असे असभन देखील आपण आपले सैन्य घेऊन हनघभन गेलाि. िरीही मी बाजीरावाचंी हशक्का असलेली 
िहाची एक प्रि आपणाकडे पाठवभन हदली. व िहाला मंजभरी देण्यासाठी िहाच्या करारावर सही 
करण्याकरिा आपला प्रहिहनधी आठवड्याच्या आि पाठवभन द्यावा असे आपणाला कळहवले. िहाची कलमे 
मी आपणाकडे पाठवभन देि आहे. कारण, आपणाला माहीि आहेच की, माझे स्वामी जे पोिूुगालचे राजे 
ह्याचं्या एका व्हाइसरॉयने आहण कॅप्टन जनरलने इंग्लंडच्या माननीय कंपनीच्या अहघकाऱ्याशंी ह्या बाबिीि 
िक्रार करिा कामा नये. कारण, िक्रार स्वीकारण्याचे अहधकार आपणाला नसल्याने ज्याला िे अहधकार 
आहेि त्याच्यापाशी िी िक्रार केली पाहहजे. 
 

माझी अशी समजभि आहे की, आमचे उत्तरेकडील सेनापिी आपल्या रे्टीला आले असिील. मी 
त्यानंा आपणास रे्टावयास साहंगिले होिे. कारण, बाजीरावाचंी मला िशी सभचना होिी. आपणाला 
माहीि आहेच की, हा िहाचा करार आम्ही कान्होजी आंगे्र ह्याचं्यापाशी करीि नसभन बाजीराव 
ह्याचं्यामाफूि शाहभराजे ह्याचं्याशी करीि आहोि. िेव्हा मला आपणास सागंायचे आहे की, हा िह होऊ नये 
म्हणभन आपण जो डाव टाकला आहे िो िकाच्या हवरुद्ध आहे. 
 

हे पत्र मी आपणाकडे मंुबईच्या गव्हनूरकडे जाव ेम्हणभन पाठवीि आहे. 
देव आपणाला पुष्ट्कळ वषे आयुष्ट्य देवो.” 

 
नौका नौस्सा वसज्योरा द हपयेदाद, जानेवारी १५, १७२२. 

 
 फाव्न्सश्कु झुजे द सापंायु इ काश्त्र.ु 
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गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास आंग्रयाचं्या मोहहमेवरील अहवाल पुढील 
पत्राि सादर केला आहे. िो म्हणिो की, आग्राचं्या मदिीला बाजीराव मोठे घोडदळ घेऊन आल्याने 
आपणाला त्याच्यामाफूि शाहभराजे ह्याचं्याशी िह करावा लागला. 



 

अनुक्रमणिका 

 
“महाराज— 

 
हदनाकं २० नवबंरला मला मुबंईच्या गव्हनूरने आहण आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिीने 

कळहवले की, मोहहमेची ियारी पभण ूझाली आहे. िी बािमी कळिाच मी गोवा बेटे, साष्टी आहण बादेश ह्या 
हिन्ही हजल्ह्याचंा कारर्ार आचहूबशप हप्रमज दों. इग्नाहसयु द सािंािेरेझा ह्याचं्याकडे सोपवभन व काही 
हुकभ म लेखी ठेवभन मी मोहहमेच्या प्रयाणाची ियारी केली. हुकभ म लेखी ठेवण्याचे कारण, की, आचहूबशप दों 
हप्रमज ह्याचंा व्यवसाय राजकारणाहभन वगेळा आहे. इ. स. १७१७ साली गोव्याचा कारर्ार आचूहबशप 
हप्रमज दों सेबाव्स्िआंव द आंद्राद पेसान्य ह्याचं्याकडे सोपहवला असिा साष्टी हजल्ह्याि जे काय घडले, 
िसे काही यावळेी घडभ  नये म्हणभन मला यावळेी प्रस्िुि काळजी घ्यावी लागली. वरील हिन्ही हजह्याचं्या 
महत्वाच्या खंहडि मी पगारी पायदळाच्या पाच कंपन्या आहण हकनाऱ्याचें रक्षण करण्यासाठी घोडदळाच्या 
दोन कंपन्या ठेवल्या. त्याहशवाय सकिीच्या लष्ट्कर मदिीचे लोकही मी त्याचं्या हवाली केले. हेिु हा की, 
आणीबाणीची पहरव्स्थिी हनमाण झाली, िर हालचाल झटपट करिा यावी. मी ह्या सव ूसैन्यावर सेनापिी 
म्हणभन लुईज गोंसाव्ल्वज द कामारा कौहिन्यु ह्याचंी नेमणभक केली. त्यानंा आगं्रयावरील मोहहमवर 
पाठहवण्याि येि नव्हिे. कारण, त्याचें वय झाले असल्याने त्यानंा ही मोहीम झेपण्यासारखी नव्हिी. त्यानंा 
कदाहचि मृत्यभ येण्याची र्ीिी होिी म्हणभन त्याचं्याकडे मी वरील कामहगरी सोपहवली. मी महसभल खािे 
दों. हक्रस्िोव्हावं द मेलु ह्याचं्याकडे सोपहवले. कारण, िे एक हवश्वासभ आहण कळकळीने राज्य सेवा 
करणारे अहधकारी आहेि. अशा रीिीने कोणत्याही पहरव्स्थिीला िोंड देण्याची मी कडकोट ियारी करून 
ठेवली. 
 

हदनाकं २२ नवबंरला मी गलबि उत्तरकडे हाकारली. मी जी ह्या मोहहमची ियारी केली िी मी 
खानदानी, पुरोहहि आहण प्रजा ह्या हिन्ही वगाच्या सर्ने हदलेल्या मंजुरीप्रमाणे केली होिी. ह्या सरे्चे 
संमि केलेल्या ठरावाची एक प्रि मी ह्या पत्रासमविे आपणाकडे पाठहवि आहे. त्याच रात्री मी चार 
हफ्रगेटस आहण सहा पाले ह्याचं्यासह हनघालो. त्या युद्ध नौकावंर त्याचंा िोफखाना आहण त्याचंी हशबंदी 
होिी. ह्या पत्रासमविे पाठहवण्याि येि असलेल्या यादीवरून आपणाला ह्या ियारीची कल्पना येईलच. 

 
हद. १ हडसेंबरला मी ह्या बंदराि प्रवशे केला व ह्या ठाण्यामध्ये सैन्य उिरहवण्यास सुरूवाि केली. 

हदनाकं २ ला माझ्या नौकेवर उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी आहण इंग्रज फौजाचें नेिृत्व करणारे 
अहधकारी आले. 
 

इंग्रज फौजानंा मी गोव्याहभन पाचारण केले होिे. त्या हदवशी माझ्या नौकेवर सव ूसेनाहधकाऱ्याचंी 
बैठक र्रून हल्ल्याची सुरूवाि कुठभन करायची त्याचा खल झाला. ह्या बैठकीला आमच्या आरमाराचे 
दयासारंग माझ्या हनमतं्रणावरून मुद्दाम हजर होिे. कारण त्यानंा ह्या प्रदेशाची खडानखडा माहहिी आहे. 
बैठकीि असे ठरले की, हे ठाणे कुलाब्यापासभन अवघे एका कोसावर असल्याने सव ू सैन्य ह्या ठाण्याि 
गोळा करण्याि याव.े त्या ठरावाप्रमाणे दोन्हीही फौजाचें सेनापिी आपले सैन्य आहण दारूगोळा ह्या 
हठकाणी आणण्यासाठी हनघभन गेले. 

 
हदनाकं ६ मी येथे उिरलो. हदनाकं ९ ला माद्र द देशक (देव मािा) ह्या नावाच्या छावणीि आलो. 

ह्या छावणीि माझ्याबरोबर गोव्याहभन आलेली माणसेही होिी. शत्रभ आमच्या छावणीवर दोनदा चालभन 



 

अनुक्रमणिका 

आला. परंिु दोन्हीही वळेा त्याला जबरदस्ि हानी पत्करून माघार घ्यावी लागली. आमच्या घोडदळाची 
आहण पायदळाची हानी शत्रभच्या हानीहभन अल्प होिी. 
 

हदनाकं ७ िे ८ आहण ९ ला आमचे उत्तरेकडील सैन्य आहण इंग्रज आपला िोफखाना आहण 
दारूगोळा घेऊन आले. ह्या पत्राि जाि असलेल्या यादीि आमच्या सैन्याच्या संख्येबरोबरच इंग्रज 
फौजाचंी संख्या आहण िोफखाना ह्याचंा अंिर्ाव झालेला आहे. 
 

ह्या मोहहमेि र्ाग घेणाऱ्या इंग्रज आरमारािील चार हफ्रगेटस युरोपहभन इकडे सरळ आल्या 
आहेि. चाचं्याचें हनदालन करण्यासाठी म्हणभन त्या इकडे आल्या आहेि. ह्या युद्ध नौकाचं्या िुकडीच्या 
कमाडंंटने ह्या मोहहमेि हहरीरीने र्ाग घेण्याचा हनणूय घेिला. त्याने आपल्या हशबंद्याचंी एक िुकडी बनवभन 
आमच्या आरमाराच्या फळीि आम्हाला मदि करण्यासाठी ठेवली. शवेटी इंग्रज दयासारंग खाली उिरला 
व माझ्याकडे येऊन त्याने मला वचन हदले की, आम्हाला मदि करण्याची आपली इच्छा आहे. िो म्हणाला 
की, आणखीही सैन्य उिरहवण्याची जरूरी असभन माझ्या सभचनेप्रमाणे आपण िे करू. नंिर मला अहर्वादन 
करून िो आपल्या नौकेवर हनघभन गेला. हा दयासारंग म्हणजेच हसहसलीच्या मोहहमेि र्ाग घेिलेला 
थॉमस मरॅ्थ्यभ हा होय. 
 

हदनाकं १६, मी सैन्य, िोफखाना आहण दारूगोळा उिरहवण्यासाठी होड्याचंा पभल बनहवण्याचा 
हुकभ म केला. असा पभल गोव्यामध्ये आगशीच्या नदीि बनहवण्याि आला होिा. 
 

हदनाकं १७ ला आम्ही नदी ओलाडंली व हिच्या हपछाडीला छावणी ठोकली. हदनाकं १८ ला 
आम्ही चाल करण्यास सुरूवाि केली. आमच्या बरोबर आम्ही २२ माशुंआ, लढाईची गलबिे, आहण पन्नास 
इिर गलबिे आहण िोफासंह बटॅहलअन्स घेिल्या. त्याहशवाय इिर काही वस्िु आहण सैन्याला लागणारी 
अन्नबेगमीही घेिली. हपण्याच्या पाण्याची िर आम्हाला अत्यंि आवश्यकिा होिी. म्हणभन िेही आम्ही 
आमच्या बरोबर र्रपभर घेिले. इकडे हपण्याचे पाणी नाही म्हणभन हे साठे आम्ही आमच्या बरोबर घेिले 
नाहीि, िर शत्रभकडभन पाण्याच्या हवहीरीि आहण झऱ्याि हवष घािले जाण्याची शकयिा होिी. पाण्यामध्ये 
हवष घालण्याची चाल आहशया खंडाि सगळीकडेच आहे. 
 

हदनाकं १९ आहण २० ला आम्ही त्याच छावणीि होिो. त्या हदवशी काही चकमकी झाल्या. हदनाकं 
२० च्या रात्री शत्रभने ८ आहण १० इंची दोन िोफा आमच्या डाव्या बगलेवर आणल्या. हदनाकं २१ ला आम्ही 
अलीबाग नदीच्या छावणीकडे हनघालो. शत्रभच्या घोडदळाने आमचा प्रहिकार केला. परंिु िोफा डागभन 
आम्ही त्यानंा हपटाळभन लावले. आम्ही कुलाब्याच्या िोफाचं्या कके्षबाहेर छावणी ठोकली. कुलाब्याच्या 
बचावाची ियारी चागंलीच करण्याि आली होिी. खंदक आहण िोफा त्याचे रक्षण करीि होत्या. 
 

हदनाकं २२ ला मी चाल केली. माझ्या बरोबर सव ू सैन्य होिे. आम्ही अलीबाग नदीच्या 
पलीकडची टेकडी गाठभन िेथे छावणी ठोकली. त्या रात्री उर्य बाजभनी िोफाचंी आहण बंदुकीची सरबत्ती 
चागंलीच झाली. त्याच चकमकीि शत्रभची बरीच माणसे कामास आली. हदनाकं २३ ला मी पुनः चाल 
करण्यास सुरूवाि केली. आमच्या हपछाडीला शत्रभचे सव ूघोडदळ आहण पायदळ होिे. परंिु आम्ही चाल 
करण्यास सुरूवाि करिाच शत्रभ बेपत्ता झाला. आम्ही त्या हदवशी अलीबागच्या िोफाचं्या कके्षनजीक 
येऊन िळ ठोकला. आम्हाला िसे करणे र्ाग होिे कारण आम्ही दोन हदवसापासभन आमच्या 



 

अनुक्रमणिका 

आरमारापासभन अलग असल्याने आम्हाला अन्नाची बेगमी घ्यायची होिी. 
 

हदनाकं २४ ला दुपारी मी ५०० युरोहपयन सैहनकानंा अलीबागच्या हकल्ल्यावर हल्ला करण्यासाठी 
धाडले. ह्या सैन्याचे नेिे रणके्षत्राचे प्रमुख ज्युआंव बाहफश्ि कोहपश द लाउर आहण हब्रहटश नौदलाचे कनूल 
बे्रथनेल हे होिे. शत्रभने हकल्ल्यािभन नुसिी आग ओिली. परंिु त्या आगीला न जुमानिा सैहनक आहण 
अहधकारी हकल्ल्याचा दरवाजा फोडण्याकरिा गेले. परंिु दरवाजा आिभन चुना आहण दगड ह्यानंी बंद 
करण्याि आला होिा. िे पाहभन आमच्या आहण हब्रहटश सैहनकानंी बरोबर नेलेले बाँम्बस हकल्यामध्ये टाकभ न 
माघार घेिली. आमच्यावर शत्रभचे ६०० घोडेस्वार चालभन आले परंिु आमच्या िोफानंी त्यानंा हपटाळभन 
लावले. बरेच सैहनक मागे टाकभ न त्यानंी पळ काढला. 
 

हदनाकं २५ ला मी १८ इची िीन िोफा हकल्ल्यावर डागण्याचा हुकभ म केला. हदनाकं २६ ला आम्ही 
आमच्या छावणीला जाऊन हमळण्यासाठी नारळीच्या बागेिील अनेक माड पाडभन टाकले. हकल्ल्यािभन 
आमच्यावर िोफा डागण्याि आल्या नाहीि. हदनाकं २७ ला लहान लहान स्वरूपाच्या चकमकी झाल्या. 
परंिु त्या अगदीच क्षलु्लक होत्या. 
 

हदनाकं २८ ला मी आजारी पडभन उपचारासाठी नौस्सा वसज्योरा द हपयेदाद ह्या नौकेवर आलो. 
मी सैन्याचा कारर्ार एक पोिंुगीज आहण एक इंग्रज अशा दोन सेनाहधकऱ्याकंडे सोपहवला होिा. प्रत्येकाने 
आपापले सैन्य त्या हदवशी हल्ल्यासाठी पाठवायचे होिे. 
 

हद. २९ ला अलीबागवर िोफा डागण्यास सुरूवाि झाली. हद. ३० ला शत्रभचे सव ूघोडदळ आहण 
पायदळ अलीबागच्या बाजभने आले. त्याहशवाय शत्रभचे आरमार होिे िे वगेळेच. आम्हाला बािमी कळली 
की, शत्रभला पाच िे सहा हजार घोडेस्वाराचंी कुमक येि आहे. त्याचरात्री िी कुमक येऊन दाखल झाली. 
दुसऱ्या हदवशी उर्य पक्षामंध्ये िोफाचंी गोलंदाजी झाली िोफाचें गोळे दोन्हीही छावण्यामंध्ये पडले. 
 

दुसऱ्या हदवशी सकाळी शत्रभच्या घोडदळाच्या सेनापिीकडभन मला हनरोप आला की, आंग्ऱ्यानंा 
मदि घेऊन येणारा िो सेनापिी म्हणजे शाहभ राजे ह्याचंा प्रधान आहण सरसेनापिी बाजीराव हा होय. शाहभ 
राजे हे पोिभूहगजाचें हमत्र होिे. त्याचंा प्रधान आहण सेनापिी बाजीराव हा आंग्ऱ्यानंा शाहभ राजे ह्याचें 
माडंहलकत्व पत्करण्यास र्ाग पाडण्यास आला होिा. आंग्ऱ्यानंी शाहभ राजे ह्याचें माडंहलकत्व पत्करले 
असल्याने व शाहभराजे ह्यानंा रे्टावयास त्याचं्या राजधानीला जाण्याची त्यानंी ियारी दशहूवल्याने त्याचं्या 
शत्रभपासभन त्याचे रक्षण करणे आिा बाजीरावास र्ाग पडले होिे. कारण आंगे्र हे आिा शाहभ राजे ह्याचें 
माडंहलक झाले होिे. बाजीरावाने आंग्ऱ्याचंी बाजभ घेिली िर आमच्याशी त्याचंा संघष ूउडणे साहजीक 
होिे. त्याची पहरणिी शाहभराजे व पोिभूँगीज ह्याचं्यामधील स्नेहाचे संबंध िुटण्याि होणार होिी. िसे होऊ 
नये म्हणभन िह करणे हा त्याच्यावर एकच उपाय होिा. आमच्याशी िह करण्यास बाजीराव पंडीि ियार 
झाले. 

 
पहरव्स्थिी मोठी कठीण होिी. आंग्ऱ्याचें बळ पुष्ट्कळच वाढले होिे. त्याचं्याशी आिा लढाई चालभ  

ठेवणे हे मोठेच धाडस होिे. शाहभ राजे ह्याचं्या सैन्याशी लढणे म्हणजे सबंध हहदुस्थानला लढाईच आव्हान 
देणे असे होिे. कौंट द आल्व्होर ह्याचं्या राजवटीि ह्याच शाहभ राजाचं्या वहडलानंी एकाच हदवसाि गोवा 
बेटे, साष्टी आहण बादेश ह्या हिन्ही प्रािंावर प्रचंड घोडदळासह हल्ला चढहवला होिा. 
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शाहभ राजे ह्याचें प्रधान आहण सरसेनापिी बाजीराव पंडीि ह्यानंी िहाचा प्रस्िाव पुढे करिाच मला 

त्याहवषयी हवचार करणे र्ाग पडले. त्या दरम्यान हद. २ जानेवारीला एक मोठी चकमक होऊन िीि 
शत्रभचा एक अव्वल दजाचा सेनापिी ठार झाला. आिा पहरव्स्थिी फारच हचघळली व मला हिच्यावर 
गंर्ीरपणे हवचार करणे र्ाग पडले. हद. ३ ला बाजीरावानंी पुनः युद्धबंदीची मागणी केली, व आम्ही 
खरोखरच युद्धबंदी केलीय की नाही त्याची पहाणी करण्यासाठी आपले पाच हनरीक्षक आमच्या छावणीि 
पाठहवले. आम्हीही आमचे पाच हनरीक्षक त्याचं्या छावणीि पाठहवले. 
 

हद. ४ ला सकाळी बाजीरावाने आपला एक दभि माझ्या नौकेवर पाठवभन मला हनरोप कळहवला 
की, िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी खास अहधकार देऊन एक दभि आपणाकडे पाठवावा. िहाच्या 
वाटाघाटी चौलला व्हाव्या असे त्यानंी सभचहवले. मी बाजीरावाच्या दभिाला नजराणा देऊन त्याचे 
आगिस्वागि केले. ही चाल आहशया खंडाि सगळीकडेच आहे. मी बाजीरावाला कळहवले की, िहाच्या 
वाटाघाटी करण्यासाठी मी आवश्यक िे अहधकार देऊन जनरल आंिोहनयु कार्ददम फ्लॉइश ह्याचंी नेमणभक 
करीि आहे. सदहभू सेनापिी हे दोन्ही फौजाचं्या छावण्याचं्या मधोमध आपला िळ ठोकिील. 
बाजीरावानंीही मला कळहवले की, आपणही आवश्यक िे अहधकार देऊन आपला दभि पाठहवि आहोि. मी 
िहाच्या वाटाघाटी दोन्ही सैन्याच्यामध्ये व्हाव्या असे सभचहवले, कारण ह्या काळ्या माणसाचं्या शब्दावर 
माझा हवश्वास नाही. इिकेच नव्हे िर त्याचं्याकडभन काही दगा फटका होऊ नये म्हणभन मी आमच्या 
छावणीर्ोविाली मािीचा िट उर्ारण्याचा हुकभ म केला. शवेटी. िह पार पडला. व त्याचा मसुदा 
महाराजाकंडे पाठहवलाच आहे. िो कोणत्या पहरव्स्थिीि पार पडला त्याचे हववरण मी वर केलेच आहे. 
केवळ पहरव्स्थिी प्रहिकभ ल असल्यामुळेच मला िो करावा लागला. 

 
माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 
गोवा, २४ जानेवारी १७२२ 
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गोव्याचा गव्हनूर पुढील पत्राि आपल्या राजास कळहविो की, मराठे आहण पोिूुगीज ह्या 
दोघामंधील िहाच्या कराराि कोलदाडंा घालण्याचा इंग्रजानंी पुष्ट्कळच प्रयत्न केला. 
 

“महाराज— 
 

मराठ्याशंी मी िह करू नये म्हणभन इंग्रजानंी माझ्या मागाि पुष्ट्कळ अडचणी आणल्या. िह 
झालाच िर िो आपणाला फायदेशीर व्हावा ही त्याचंी इच्छा होिी. कारण, आंग्ऱ्यानंी आपली पुष्ट्कळ हानी 
केली असभन िी र्रून हनघाली पाहहजे. ही त्याचंी मागणी होिी. पण पाचं वकवा सहा हजार माणसासंमोर 
आहण त्याि बहुसंख्य घोडेस्वार असिाना आमच्या मागणीची दाद लागली असिी का? 
 

इंग्रज मला म्हणाले की, त्याचं्याशी आमचा जो दोस्िीचा करार आहे त्या कराराच्या पहहल्या 
कलमाप्रमाणे मी मराठ्याशंी िह करायला नको होिा. मी त्यानंा उत्तर हदले की, ज्या पहरव्स्थिीि मी 



 

अनुक्रमणिका 

करार केला, त्या पहरव्स्थिीि युद्ध चालभ  ठेवणे अशकय होिे. युद्ध मंडळाच्या दोन बैठकींच्या कामकाजाचा 
अहवाल मी आपणाला प्रस्िुि पत्रासमविे पाठहवि आहे. िो नजरेखालभन घािल्यावर मी युद्धबंदी का 
केली त्याची कारणे आपल्या ध्यानी येिीलच. िहाच्या वाटाघाटी सुरू झाल्यावर इंग्रजानंी आपले सैन्य 
जहाजामंध्ये र्रून मंुबईचा रस्िा धरला, व मला माझ्या सैन्यासह मागे ठेवले. दुसरी एक गोष्ट ही की, हा 
िह मी आंग्ऱ्याशंी केला नाही, िर िो शाहभ राजे ह्याचें प्रधान बाजीराव ह्याचं्याशी. त्यानंी शाहभराजे 
ह्याचं्याकडभन हा िह करण्यासाठी खास अहधकार आणले होिे. बाजीराव ह्याचं्याशी झालेल्या कराराि असे 
एक कलम होिे की सव ूगोष्टी माझ्याशी आहण इंग्रजाशंी ठरल्या आहेि. परंिु त्यानंी आठवड्याच्या आि 
करारावर सही करण्यासाठी आपला दभि पाठहवला पाहहजे. हे कलम मी इंग्रजाचें सेनापिी रॉबटू कोइव्हन 
ह्याचं्या हवाली केले. ह्या वळेी मला गेल्या युद्धािील प्रसंगाची आठवण झाल्यावाचभन राहहली नाही. स्पेनशी 
आमचे जे युद्ध झाले, त्याि इंग्रजानंी आमचा सल्ला न घेिा स्पेनशी िह केला होिा. अशा पहरव्स्थिीि मी 
कसे वागाव े िे आपण मला सभचवाव ेअशी हवनंिी आहे. मी राज्य सल्लागार मंडळाचा सल्ला घेिल्यावाचभन 
कोणिीच हालचाल करायची नाही असे ठरहवले आहे. मी बहुिकरून इंग्रजाचंी दोस्िी सोडण्याच्या 
हवचाराि आहे. कारण, त्याचं्या आढ्यिेखोर वागणुकीमुळे मतै्री हटकणे अशकय आहे. 
 

िहाचा हनणूय मी का घेिला त्याची कारणे मी आपणाकडे आंग्ऱ्यावंरील मोहहमेच्या 
अहवालाबरोबर आपणाकडे पाठवीि आहे. इंग्रजानंी इगं्लंडकडे दीड हजार हशपायाचंी मागणी केली 
आहे. त्यानंी असे कारण पुढे केले आहे की, ह्या सैन्याहशवाय आपणाला आहशयािील व्यापारी वखारींचे 
रक्षण करणे अशकय आहे. यंदा त्याचं्या आरमाराि आणखी चार लाकडी युद्ध नौकाचंी र्र पडल्यामुळे 
त्याचें सामर्थ्य ूपुष्ट्कळच वाढले आहे. आमच्या सामर्थ्याि मात्र थोडीदेखील वाढ झालेली नाही. त्यामुळे मी 
फारच अस्वस्थ झालो आहे. इंग्रज सामर्थ्य ूजर आमच्या सामर्थ्याहभन वाढले िर, आमचा जो थोडा फार 
व्यापार चालि आहे, त्याि व्यत्यय येईल. अशी मला र्ीिी वाटिे. िरी महाराजानंी ह्या सव ू गोष्टींचा 
हवचार करून मला मागदूशनू कराव.े अशी हवनंिी आहे. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीचे देव रक्षण करून त्यानंा अनेक वषे सुखाि ठेवो.” 
 
गोवा, २४ जानेवारी १७२२ 
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पोिूुहगजाचंी आहण इंग्रजाचंी उत्तरेकडील मुलुखावरून कुरबभर सुरू झाली असिा गोव्याच्या 

व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास जे पत्र हलहहले त्याि त्याने आंग्लो-पोिूुहगजानंी आंग्ऱ्यावंर 
केलेल्या संयुकि स्वारीचा व त्या युद्धाि सरदार हपलाजी जाधव आहण बाजीराव पेशव ेह्या दोघानंी केलेल्या 
हस्िके्षपाचा उल्लेख केला आहे. 

 
“महाराज— 
 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..........अशा रीिीने दोन वषपेयंि इंग्रजाचंी आहण आमची िेढ शािं असिा मंुबईचे गव्हनूर सर चालूस 



 

अनुक्रमणिका 

बभन ह्याचं्याविीने आमच्याशी आंग्ऱ्याहवरुद्ध युद्ध करण्याची हशष्ठाई करण्यासाठी रॉबटू कोइव्हन हे आले. 
मंुबईच्या इंग्रजानंी आम्हाला अशी सभचना केली की, आम्ही सव ूएहशयाहटक राष्ट्राहंवरुद्ध लढण्यासाढी एक 
अखंड युिी करावी. ह्या युिीची कल्पना मलाही पसंि पडली, व म्हणभन मी इंग्रजाशंी दोस्िीचा करार 
केला. त्या कराराची एक प्रि मी आपणाकडे पाठवीि आहे. आंगे्र हा आमचा सामुदायीक शत्रभ असल्याने 
त्याचाच पहहला काटा काढावा असे आम्ही ठरहवले. हवशषेेकरून इंग्रजाचंा िर आंग्ऱ्यावर मोठाच दािं 
होिा, व त्यानंा नेस्िनाबभद केल्याहशवाय स्वस्थ बसायचे नाही असा त्यानंी पण केला होिा. 
 

आंग्ऱ्यावंर स्वारी करण्याचा हदवस मुक्रर झाल्यावर मी लष्ट्कर घेऊन उत्तरेकडे हनघालो. ह्या 
लष्ट्कराहशवाय मी आमच्या उत्तरेकडील सेनापिीलाही त्याचे लष्ट्कर घेऊन बोलहवले होिे. त्या सैन्याि 
दीवच्या हकनाऱ्यावरील दोन हजार पठाण, स्थाहनक लष्ट्कर, दारूगोळा आहण िोफा होत्या. िे लष्ट्कर 
चौलला येऊन दाखल झाले होिे. आमच्या बरोबर इंग्रज सैन्यही चौलला येऊन पोहोचले. त्याचं्या सैन्याि 
दोन हजार लष्ट्कर आहण पठाण व १६० इंग्रज सैहनक होिे. त्याचें घोडदळ ४० स्वाराचें होिे. युद्ध नौका 
त्यानंी चार आणल्या होत्या. 

 
आंग्ऱ्यानंा आमच्या स्वारीचा पुष्ट्कळ हदवसापासभन सुगावा लागल्याने त्यानंी युद्धाची अगदी 

कडेकोट ियारी केली होिी. त्यानंी आपल्या हमत्रानंा आहण नािेवाईकानंाही आपल्या मदिीस बोलाहवले 
होिे, इिकेच नव्हे िर शाहभराजे (आमच्या गोवा बेट, बादे आहण साष्टी ह्या िीन प्रािंावर एकेचवळेी हल्ला 
करून आमच्याशी घनघोर संग्राम करणाऱ्या संर्ाजी राजाचा हा मुलगा होय) ह्याचं्याकडेही त्यानी 
मदिीची याचना केली होिी. मी चौलला जाऊन पोहोचण्यापभवीच आंगे्र ह्याचें दोस्ि सरदार हपलाजी 
जाधव हे दोन हजार घोडेस्वार आहण पायदळ घेऊन कुलाब्याला येऊन पोहोचले होिे. मी त्याचं्या 
हवरोधाला न जुमानिा छावणी ठोकली. चकमकींना सुरूवाि झाली. दोन्ही बाजभंची हानी आहण जय-
पराजय झाले. शवेटी हवजयाचे पारडे आमच्या बाजभने झुकले. पण काही हदवसानंी शाहभराजे ह्याचें सेनापिी 
आहण प्रधान बाजीराव हे साि हजार घोडदळासह कुलाब्याला येऊन दाखल झाले. िदनंिर त्यानंी 
आणखीही कुमक आली. बाजीरावाचे एकभ ण सैन्य २५,००० घोडदळापयंि गेले. ह्या सैन्याच्या व आमच्या 
चकमकी उडाल्या नाहीि. चकमकी उडाल्या नाहीि त्याचे कारण म्हणजे माझा आजार होय. छावणीि 
माझा िाप वाढल्यामुळे मला माझ्या जहाजावर जाऊन राहाणे र्ाग पडले. दुसरे कारण म्हणजे शाहभराजे 
ह्याचें सेनापिी बाजीराव ह्यानंी मला सुचहवलेला िहाचा प्रस्िाव. अशा हवषम संख्या असलेल्या सैन्यामध्ये 
जर लढाई झाली असिी, िर हिचा हनकाल काय लागला असिा त्याची कल्पना आपणच केलेली बरी. 
म्हणभन मी िहाचा प्रस्िाव केवळ प्रहिकभ ल पहरव्स्थिीमुळे मान्य केला. िहाच्या कलमाचंी एक प्रि मी 
आपणाकडे पाठवीि आहे. बाजीरावाने इंग्रजाशंी िहाच्या वाटाघाटी करण्यास नकार हदला. बहुधा त्याला 
आंग्ऱ्यानंी इंग्रजाहंवरुद्ध हचथावणी हदली असण्याची शकयिा आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, मी हा जो िह 
केला िो बाजीराव वकवा आंगे्र ह्याचं्याशी नसभन शाहभराजे ह्याचं्याशी. कारण बाजीरावानंी शाहभ राजे 
ह्याचं्याकडभन आमच्याशी िह करण्याचे खास अहधकार आणले होिे. साराशं, हा िह शाहभराजे ह्याचं्याशी 
होणार होिा. म्हणभन मला िो करणे र्ाग पडले. ह्या करारामध्ये इंग्रजाचंा अंिर्ाव व्हावा असे वाटभन त्यानंा 
िसे सुचहवले. पण त्यानंी त्याि र्ाग घेण्यास नकार हदला. कारण हा करार शाहभराजे ह्यानंी माझ्याशी 
केला होिा. इंग्रजानंा त्याचं्या सेनापिींनी ह्या बाबिीि काहीच कळहवले नव्हिे अशा पहरव्स्थिीि मी 
इंग्रजाशंी असलेल्या दोस्िीच्या कराराचा र्गं केला असे म्हणिा येणार नाही. पण इंग्रजाचंा िसा समज 
झाला व िे माझ्यावर रागावभन मंुबईस हनघभन गेले, व मी गोव्याला आलो. पण इंग्रजानंी मंुबईला गेल्यावर 
बादंोडा नदीवरील िाब्यासंबधंीच्या जुन्या कटकटी उकरून काढभन आमच्याशी िंटा सुरु केला. 



 

अनुक्रमणिका 

 
माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव दीघायुरारोग्य देऊन सुखािं ठेवो”. 
 
गोवा, १४ सप्टेंबर १७२२ 
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सरदार हपलाजी जाधव हे वसईवर स्वारी करण्यासाठी आले, िेव्हा पोिूुगीजाचंा आहण त्याचंा 

पत्रव्यवहार झाला होिा. जाधवाचं्या एका पत्रास वसईच्या गव्हनूरने जे उत्तर पाठहवले िे पुढीलप्रमाणे 
आहे :— 

 
हपलाजी जाधव ह्याचं्या पत्राचे उत्तर आहण नजराणे— 
 
“आपले वद्य चिुदंशीला हलहहलेले पत्र माझ्या पाहाण्याि आले. आपण त्या पत्राि म्हणिा की, 

आपण आपल्या स्वामीचा मुलभख जाळभन बेहचराख करण्यासाठी म्हणभन आला आहाि. पण ज्याअथी, मी 
माझ्या पोिूुगालच्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ राजाहशवाय दुसरा राजा मानीि नाही, त्याअथी, आपण ज्या 
मुलुखावर आपल्या स्वामीचा अहधकार सागंिा िो मुलभख माझ्या राजाचा असल्याने त्याचे रक्षण करणे हे मी 
माझे किूव्य समजिो. मला एका गोष्टीचे राहभन राहभन आश्चय ूवाटिे िे हे की, शाहभ राजाशंी आमची दोस्िी 
असिा आपण आमच्या मुलुखावर स्वारी करण्यासाठी कसे येिा? मला आपणास सभचना करायची आहे 
की, आपण कुणब्याचें जीवन उध्वस्थ करू नये. माझी अशी समजभि आहे की, शाहभराजे ह्याचं्याकडभन 
आपणाला अशा प्रकारचा हुकभ म हमळालेला नाही. आपण जर ह्या गोष्टीला प्रवृत्त झालाि िर मला माझा 
दभि पाठहवणे शकय होणार नाही”. 

 
वसई, २० नोव्हेंबर १७२३ 
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सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी पोिूुहगजानंा कळहवले की, आपले स्वामी शाहभ राजे ह्यानंी 

आपणाला जव्हार आहण वसई ह्याचं्यामधील प्रदेश उध्वस्ि करण्यासाठी पाठहवले आहे. जाधवाचें पत्र 
मराठीि होिे, त्याचे पोिूुहगजानंी आपल्या दुर्ाष्ट्याकडभन पोिूुहगजमध्ये र्ाषािंर करून घेिले. 
 

“आमचे आरोग्य उत्तम आहे. आपले के्षम कुशल इव्च्छिो. 
 

आपल्या बाजभला त्याचप्रमाणे जव्हाररामनगरला आहण इिर प्रदेशाि मी हा मुलभख माझ्या 
स्वामीचा आहे म्हणभन आलो आहे. महाराजानंी मला हा प्रदेश उध्वस्ि करण्यासाठी पाठहवले आहे, पण 
िरीही मला हवचार करणे आवश्यक आहे. िरी आपण माझ्याकडे आपला एक जबाबदार मनुष्ट्य पाठवावा. 
त्या मनुष्ट्याला मी सवू गोष्टी िपशीलवार हवदीि करीन. हा मनुष्ट्य आपणाला सव ूकाही हवदीि करील. पुढे 
काय करायचे िे आपण नंिर ठरवभ. आहण इथभन जासभद पाठवायचा असल्याने त्याला वाटेि उपद्रव होऊ 
नये म्हणभन काळजी घेिली आहण ज्याअथी, आपला दभि आपण इकडे पाठहवणार आहाि त्याअथी, ह्या 



 

अनुक्रमणिका 

र्ागाि पाच वकवा सहा महहनेपयंि त्याच्या राहाण्याची व्यवस्था करण्याचा मी हुकभ म हदला आहे. 
आमच्यामध्ये बोलणी झाली की, नंिर काय िे ठरहविा येईल.” 
 

प्रस्िुि पत्र हद. २८ नोव्हेंबर १७२३ रोजी देण्याि आले. 
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सरदार हपलाजी जाधव आहण कान्होजी आंगे्र हे दोघे वसईवर स्वारी करण्यासाठी सैन्याची 

जमवाजमव करीि असल्याची बािमी कुणी इमान ह्या नावाच्या गुप्ि हेराने वसईच्या कॅप्टन जनरलला 
कळहवली. इमानचे पत्र पुढीलप्रमाणे आहे :— 

 
“कॅप्टन जनरल महाराज ह्यासं— 
 
मी काल उंदरीहभन ह्या ठाण्याच्या हकल्ल्याि येऊन पोहोचलो. मागच्या बािम्या मी आपणाला 

सादर केल्याच आहेि. आिा मी आपणाला चालभ  बािम्या कळवीि आहे. मी उंदेरीला गेलो, िेव्हा मला 
कळले की, कान्होजी आंगे्र हे हपलाजी जाधवाचं्यासह वसईवर स्वारी करण्यासाठी सैन्याची जमवाजमव 
करीि आहेि. त्यानंी आिापयंि माहणकगडखाली हजार माणसे गोळा केली आहेि. हा डोंगर 
अनाळ्यापासभन अगदी जवळ आहे. िे आणखी माणसे जमहवि आहेि. ही माणसे गलबिािंभन मंुबा (िुर्?े) 
ह्या नावाच्या खेड्याि िे उिरहवणार आहेि. ज्या हदवशी हे सैन्य उिरहवण्याि येईल त्याच हदवशी हल्ला 
होणार आहे. िरी मी आपणाला इशारा देि आहे की, आपण ह्या ठाण्याची माशुआंनी िटबंदी करावी. 
त्याचप्रमाणे हकनाऱ्यावरील सव ूखेड्यािही टेहेळणी ठेवावी. ज्याअथी, आपण अनुर्वी आहाि त्याअथी, 
आपणाला अहधक काही हलहहण्याची जरूरी नाही. कोलाबा येथील जहाजे जर आपण ठाण्याच्या 
हकनाऱ्यावर पाठहवलीि िर बरे होईल. मी आपणाला नऊ रूमाण पाठहवि आहे. 
 

देव आपणाला पषु्ट्कळ वषे सुखाि ठेवो”. 
 
ठाणे, २ हडसेंबर १७२३  

 आपला कृिज्ञ सेवक 
 इमान 
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वसईवर मराठ्याचंा हल्ला होणार असल्याचा सुगावा हिथल्या कॅप्टन जनरलला लागल्याने त्याने 
त्या प्रदेशाच्या संरक्षणाची योजना आखभन ठाण्याचंी पहाणी सुरू केली. त्याचा अहवाल त्याने पुढील पत्राि 
हदला आहे. ह्या मभळ पत्रािील काही अक्षरे कसरीने खाल्ली असल्याने त्याचंा संदर् ूनीट लागि नाही. 
 

चौलला पाठहवलेल्या एका गलबिािभन मी आपणाला त्या ठाण्याची ............ आहण ............ 
शकय हििकया लवकर वसईला जाण्याची .......... मी हिकडे हद. १६ ला पोहोचलो ........... ह्या शत्रभ 
संबंधाने लोक बोलि असि .............. हद. १७ ला मी हनघालो. लगेच इशारा ............... त्याच 



 

अनुक्रमणिका 

क्षणी त्या मभठर्र लोकासंह .............. पालानंी िटबंदी केली ......... कॅष्टन ............ जनरल मला 
फकि एक माशुंआ देऊ शकिाि ........... शत्रभने हनणूय घेऊ नये म्हणभन ............ आमच्या साष्टी 
बेटाि ............. िटबंदी करण्याचा हुकभ म केला आहे. शत्रभ माझ्या आगमनानंिर दोन हदवस राहीला 
........... जुन्या साइबणला होिा. मला आिाच हमळालेल्या हनरोपावरून कळभन येिे की, रहववारी 
सकाळी दहा वाजिा ........... कल्याणच्या एका र्ागािभन गेला. त्यानंी साइबाण येथील .............. 
जाळभन टाकले मनोऱ्याच्या कॅप्टनने मला ज्या आिा बािम्या साहंगिल्या त्या ............. जुळल्या आहेि. 
शत्रभ त्या हकल्ल्यापासभन एक मलैाच्या अंिरावर आहे येऊन पोहोचलो िेव्हा मला बाजीराव आहण हपलाजी 
जाधव ह्या दोघाचंी पते्र हमळाली दोन्हीही वगेवगेळी आहेि. त्यानंी िहाची आहण मतै्रीची मागणी केली 
असभन आम्ही पकडलेली .............. सोडभन देण्याची हवनंिी केली आहे. मला आणखी पते्र आली 
आहेि. त्यािील एक कल्याणच्या सुरे्दाराचे आहे. त्यानेही माझ्याकडे िहाची मागणी केली आहे. 
 

वसई, २ हडसेंबर १७२३ 
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चौलचे आरमार दहा हदवसानंी आिा इथे येऊन पोहोचले. िे अद्याप............ मला बािम्या 
कळल्या आहेि की, शत्रभ माहीम आहण मनोर ह्या दोन्ही हजल्ह्याि हशरला आहे. आि ३०० माणसाचंी 
िुकडी पाठहवली आहे. 

 
वसईचा गव्हनूर गोव्याच्या व्हाइसरॉयला सरदार हपलाजी जाधव ह्याचं्या वसईवरील स्वारी 

संबंधाने हलहहिो :— 
 
शुक्रवार हद. २६ नवबंर रोजी सकाळी हपलाजी जाधव ह्यानंी सुमारे चार हजार घोडदळासह 

आमच्या प्रदेशावर आक्रमण केले. त्याचंा हा हल्ला इिका आकव्स्मक होिा की, आम्हाला त्याचंा प्रहिकार 
करणे शकय झाले नाही. सैवाण यव्त्कंहचिही प्रहिकार न करिा सोडभन देण्याि आले. हिथुन मराठा 
सैन्याने गोकावेपयंि मजल मारली. ह्या शहरापासभन िे ठाणे दोन मलैावर आहे. िे हिकडे दुपारी दोन 
वाजिा पोहोचले. हे खेडे त्यानंी जाळले नाही. िे मग कसब्यापयंि गेले. मला िे कळले नाही. एका 
अहधकाऱ्याने मला ही बािमी कळहवली. लगेच ४० घोडेस्वार हिकडे हपटाळण्याि आले. माझ्यापाशी सैन्य 
नव्हिे. िरीही मी आणखी ४८ माणसे पाठवभन हदली. ह्या ठाण्यािील पाली आहण गलबिे दमणला 
मोहहमेवर गेली होिी. 
 

मला दार्ाडेची फार र्ीिी वाटि होिी, कारण िो ह्या र्ागाि हशरण्याची शकयिा होिी. मी 
रात्रीचा मुक्काम .............. येथे केला, व हिथभन सगळीकडे हुकभ म धाडले. हद. २७ ला सकाळी बािमी 
कळली की, शत्रभ ह्या ठाण्यावर चाल करून येि आहे. शत्रभसैन्य मी पाठहवलेल्या ४८ माणसानंा रे्टले होिे. 
मी शत्रभचा प्रहिकार करण्यासाठी माणसे पाठहवली व त्या खेड्याि गेलो. 

 
हद. २८ ला बािमी आली की, बाबा ............... येथे १२ हजार शत्रभ घोडेस्वार आले आहेि. हा 

प्रदेश शत्रभचा असभन िो आमच्या प्रदेशाला हर्डलेला आहे. साष्टी बेटावर हल्ला करण्यासाठी िे घोडदळ 
हिथे बसहवण्याि आले असल्याचे कळले. मी कॅप्टन मोलार माझ्याजागी ठेवले. व वसईला ठाणे नदीि 



 

अनुक्रमणिका 

आहण इिर हठकाणी नौका पाठहवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी गेलो. िी कामहगरी मी पार पाडली. मी 
ओूव्व्हदोर जनरल आहण इिर अहधकाऱ्याकंडे नाईकाचंी हशबंदी असलेल्या साि माशुंआ माहगिल्या. 
हिथेही माणसे कमी होिी. मी लगेच सोपाऱ्याला परिलो. हिथे मला हपलाजी जाधव ह्यानंी हलहहलेले पत्र 
हमळाले. त्या पत्राची नक्कल मी आपणाकडे पाठहवि आहे. त्या पत्राचे उत्तर मी साजेसेच धाडले. 
 

हद. २९ ला सकाळी नऊ वाजिा शत्रभच्या ५०० घोडस्वाराचंी एक िुकडी हदसली. एका टेकडीच्या 
मागे राहभन त्यानंी सोऱ्याकडे जाणारा रस्िा रोखभन धरला होिा. हा रस्िा एका ओढ्यािभन जाि होिा. 
आमच्या सैन्याशी िब्बल दोन िास लढल्यावर त्यानंी माघार घेिली. आमचा एकही सैहनक दगावला 
नाही. शत्रभची हानी झाली. हद. ३० लाही शत्रभचे घोडेस्वार हदसले. परंिु त्यानंी रस्िा लढहवला नाही. िे 
सैबाणला आपल्या छावणीि परिले. मी त्याचंा पाठलाग केला नाही. कारण माझ्यापाशी अवघी साठ 
माणसे, नऊ घोडेस्वार आहण साि खासगी माणसे होिी. त्या हदवशी मला ५० माणसाचंी कुमक हमळाली. 
ही माणसे मी हठकहठकाणाहभन मागहवली होिी. नंिर माशुंआिील एक कंपनीही आली. सिि िीन 
हदवसपयंि शत्रभने हालचाल केली नाही. ह्या हदवसाि मी काही सैहनकानंा जंगलामध्ये लपभन राहभन रात्रीचा 
शत्रभवर हल्ला करण्यासाठी िंुगारला पाठहवले. 
 

हद. ३ हडसेंबरला मी कल्याणवर हल्ला करण्याची ियारी करण्यासाठी ह्या शहरी आलो. इथे 
आल्यावर मला इमानभच एक पत्र हमळाले. िे पत्र मी आपल्या अवलोकनाथू पाठहवि आहे. त्या रात्री 
हदवला गेलेली दोन पालें  परिली. िी पाली आहण काही होड्या हमळभन मी आंग्ऱ्याचं्या हल्ल्यापासभन धोका 
असलेल्या फळीचे रक्षण करण्यासाठी उपयोगाि आणण्याचे ठरहवले आहे. कल्याणवर हल्ला करण्याचा 
हवचार मी जरा लाबंणीवर टाकला आहे. 

 
िभिू शत्रभपासभन धोका असलेल्या ठाण्याचंा बचाव करण्याची ियारी मी केली आहे. आपणाला माझी 

हवनंिी आहे की, कुमक िाबडिोब पाठवभन द्यावी. कारण, ज्याअथी, आरमार हनघालेले नाही, त्याअथी, 
त्याचा काही उपयोग होईल असे वाटि नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 
वसई, ५ हडसेंबर १७२३ 
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वसईचा गव्हनूर गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळहविो की, शाहभ राजे ह्याचं्या आजे्ञवरून आपण 

वसईवर हल्ला केला असे सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी आपणाला कळहवले आहे. 
 
“हपलाजी जाधव ह्याच्याकडभन आलेल्या एका पत्रावरून कळिे, की, त्यानंी वसईवर हल्ला केला 

िो त्याचें स्वामी शाहभराजे ह्याचं्या आजे्ञवरून. हे पत्र हदनाकं २८ नोव्हेंबरचे आहे. ह्या प्रदेशाची खंडणी 
त्यानंा हमळाली नाही अशी त्याचंी िक्रार आहे. व िी हमळाली नसल्यास हा प्रदेश जाळभन बेहचराख 
करण्याची त्यानी धमकी हदली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आपल्या हदनाकं ६ हडसेंबरच्या पत्रावरून कळभन येिे की, सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी वसईला 
स्वारी केली िी प्रागाण िलोज येथील पटेलाचं्या बापाचं्या हवनंिीवरून. परंिु मी आपणाला कळवीि आहे, 
की, ह्या राज्यािंील पटेलाचंी मुकििा झाल्यावर मी सव ूपटेलानंा सोडभन हदले. आहण रामचदं्र पंि ह्यानंी 
जर माझ्या अमलाखालच्या प्रदेशािंील पटेलानंा पकडले नसिे, िर मी त्याचं्या राज्यािंील पटेलानंा 
पकडभन आणले नसिे. रामचंद्र पंि ह्याचंा असा आरोप आहे, की, ही िेढ हनमाण होण्यास मी कारणीर्भि 
आहे. परंिु हा आरोप मी मान्य करण्यास ियार नाही. कारण, आगळीक प्रथम रामचंद्र पंि ह्याचं्याकडभन 
झाली आहे. त्यानंी जर प्रथम माझ्या अंमलाखालच्या टापभंिील पटेलानंा पकडले नसिे, िर मी त्याचं्या 
हद्दीिील पटेलानंा पकडले नसिे. 
 

ह्या हशवाय मला आपणास आणखी काहंी हलहायचे नाही. कारण उद्या ं ज्या अथी माझ्याजागी 
दुसरा मनुष्ट्य येि आहे त्या अथी आपण त्याला हलहभ शकिा. आहण आपणाला जो काय हनणयू घ्यायचा िो 
आपण स्वचे्छेने घेऊं शकिा.” 

 
वसई, १८ हडसेंबर १७२३ 
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वसईच्या गव्हनूरने रामचदं्र पंि ह्यानंा पुढील खहलिा पाठहवला :— 
 
“मराठे आहण पोिभूँहगज ह्या दोघामंध्ये कुलाबा येथे जो करार झाला, त्या कराराला मान्यिा देऊन 

त्याच्यावर सही करण्यास मला कोणिाच संदेह वाटि नाही. प्रस्िुि कराराप्रमाणे एकमेकाच्या छावणीि 
असलेल्या कैद्याचंी अदलाबदल चार हदवसाच्या आि झाली पाहहजे. माननीय रामचदं्र पंि ह्यानंी आपली 
छावणी माझ्या अंमलाखाली असलेल्या प्रदेशाबाहेर हलवावी. त्यानंी जर िसे केले नाही. िर िे पोिभूहगज 
राष्ट्राचे शत्रभ आहेि असे मानभन त्यानंा माझ्या अमलाखालील प्रदेशािंभन हाकलभन लावण्यासाठी मला 
बळाचा उपयोग करावा लागेल. मी माझ्या मुलुखाचा बचाव िर करीनच पण त्याचं्याही प्रदेशाि हशरून 
अंदाधुदी माजवीन. 

 
हे पत्र मी माझ्या स्विःच्या हस्िीक्षराने हलहहले असभन त्याच्यावरील मुद्राही माझ्याच आहेि. िसेच 

मानहचन्हाचें सीलही माझेच आहे.” 
 
वसई, २७ हडसेंबर, १७२३ 
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वसईचा गव्हनूर गोव्याच्या व्हाइसरॉयला वसई प्रािंािंील पहरव्स्थिीचा आढावा घेऊन पुढील पत्र 
हलहहिो. 

 
“चालभ  महहन्याच्या हदनाकं २२ ला मी इकडभन देशाला जाणाऱ्या एका जहाजावर एक पत्र पाठहवले 

होिे. त्या पत्राची नक्कल मी ह्या पत्रासोबि पाठहवि आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपण मला कळहवले होिे, की, मावळत्या गव्हनूराचं्या हदमिीला दोन पाली द्यावी. त्यानंी मला 

आपले पत्र दाखहवले. त्यािं हीच माहहिी होिी. आपल्या पत्राप्रमाणे मी त्याचं्या हदमिीला हे पाले हदले. 
इथे माणसाचंी कमिरिा आहे. म्हणभन मी १२ सैहनक वाढवभन घेिले. मावळत्या गव्हनूराबंरोबर त्याचें 
कुटंुबही जाि आहे. मला आशा आहे, की, हे जहाज इकडे लवकरच परिेल कारण त्याची इकडे फार 
आवश्यकिा आहे. 
 

मावळत्या गव्हनूराकंडभन आपणाला इथल्या पहरव्स्थिीची माहहिी हमळेल. सापं्रि ह्या प्रािंाि 
मनोरा, माहीम, आहण िारापभर ह्या िीन हठकाणी शत्रभचे आक्रमण चालभ  आहे. त्याच बरोबर कल्याणचे 
गव्हनूर रामचंद्र पंि हे आमच्याशी असलेल्या मतै्रीची आठवण देऊन आमच्याकडे सहकायाची मागणी 
करीि आहेि. व मध्यस्थी करण्याची इच्छा दशवूीि आहेि. परंिु हे धोरण नुसिे काळ काढभ  पणाचे आहे. व 
त्याचं्या लोकानंा लुटालभट करण्यास अवसर देण्याचे आहे. मी रामचंद्र पंि ह्यानंा कळहवले की, त्याचें जे 
लोक आमच्या प्रदेशाि बंडाळी माजवीि आहेि त्यानंा त्यानंी प्रथम मागे घ्याव.े त्यानंी जर िसें केले नाही. 
िर त्याचें हे कृत्य शत्रभत्वाचे समजभन त्याचं्याहवरूद्ध उपाययोजना केली जाईल. कारंण युद्धबंदी 
झाल्याखेरीज शािंिा नादंभ शकि नाही. आहण माझा असा आरोप आहे की, ह्या बंडाळीमागे रामचंद्र पंि 
ह्याचंा हाि आहे. 
 

परंिु माझ्या इशाऱ्याकडे दुलूक्ष करून शत्रभने जेव्हा ंआपली आक्रमक कृत्ये िशीच चालभ  ठेवली, 
िेव्हा ंमला त्याचं्या हवरूद्ध उपाययोजना करणे र्ाग पडले. मी कल्याणवर समुद्रावरून आहण जहमनीवरून 
दोन्हीही बाजभनी हल्ला करण्याचे ठरहवले. परंिु मी फार मोठा धोका पत्करण्यास ियार नव्हिो. म्हणभन मी 
साष्टी बेटाचे रक्षण करण्यासाठी काही लोक मागे ठेवले. त्या दरम्यान मी गोव्याला पाठहवलेल्या 
हफ्रगोटच्या आगमनाची वाट पाहाि आहे. माझा हा हनणूय बरोबर आहे की नाही िे आपणाला ठरहविा ंयाव े
म्हणभन व आपणाला पहरव्स्थहिची कल्पना व्हावी म्हणभन रामचदं्रपंि ह्यानंी मावळत्या गव्हनूरना जी पते्र 
पाठहवली िी पत्रें त्याचं्या र्ाषािंरासह मी आपणाकडे पाठहवि आहे. 
 

हदनाकं २५ ला आरमाराचे आगमन झाले. त्याच्यावर ह्या प्रािंाच्या रक्षणासाठी ३६० सैहनक आले 
आहेि. सैहनकाचंी यादी िपासभन पाहहली असिा पाच सैहनक कमी र्रले. मी आपणाला जो हा अहवाल 
सादर करीि आहे. त्या अहवालाहभन कॅप्टन मोर ह्याचं्याकडे वगेळी यादी आहे. िरी ह्या गोंधळाची आहण 
हरवलेल्या सैहनकाचंी आपण चौकशी करावी. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

वसई, २८ हडसेंबर, १७२३ 
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पोिभूहगजानंी मराठ्याचं्या हद्दीि हशरून काहंी लोकाना पकडभन नेल्याने मराठे व पोिभूगीज 
ह्याचं्यामध्ये िेढ हनमाण झाली होिी. त्या संबंधी सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी वसईच्या गव्हनूरला जे पत्र 
पाठहवले िे पुढीलप्रमाणे आहे :— 



 

अनुक्रमणिका 

 
हमत्रवय ूरा. रा. वसईचे गव्हनूर व वसईच्या हकल्ल्याचें कॅप्टन जनरल लुईज द मेलु द सापंायुन 

ह्यासं— 
 
“मी आपला एकहनष्ठ हमत्र हपलाजी जाधव आपल्या हािाचे चुंबन घेऊन माझ्या आरोग्याची 

आपणाला माहहिी देि आहे व आपली ख्याली खुशाली मला कळावी अशी इच्छा व्यकि करीि आहे. 
 
काही हदवसामागे मी आपणाला पत्र हलहभन कळहवले होिे की दोन्ही बाजभंच्या िक्रारींची चौकशी 

करून िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपणाकडचा एक दभि आपण आमच्याकडे पाठवावा. त्या पत्राला 
आपण उत्तर पाठहवले, की, प्रजा नष्ट झाली असल्याने आिा लायक मनुष्ट्य पाठहवण्यास जागा नाही. मी 
आपणाला कळवभ इव्च्छिो, की आपला त्रागा अनाठायी आहे. कारण, आमच्या हािभन कोणिीच आगळीच 
घडलेली नाही. उलट मी आपणाशी र्ावाप्रमाणे वागि आलो आहे. आपण आमच्या िळोजे यथील 
अहधकार कके्षि हशरून हिथल्या सहा हकवा साि शिेकऱ्यानंा अथवा रहहवाश्यानंा पकडभन नेले. मी 
जव्हाररामनगर, नवसार आहण इिर शहराकंडे जाि असिा ंवाटेि िळोज्याच्या नागहरकानंी माझ्याकडे 
वरील िक्रार केली. त्या िक्रारीकडे लक्ष देणे मला र्ाग पडल्याने मला ह्या र्ागािं याव े लागले. 
आपणाला जर माझ्याकडे सलोखा साधायचा असेल िर आपण आपला एखादा दभि वाटाघाटीसाठी 
पाठवावा. मीही आपणाकडे वाटाघाटीसाठी आमचा एक दभि पाठहवन. दुसरी गोष्ट अशी की, आमच्या 
हद्दीि हशरून आपण आमच्या सहा अथवा साि पटेलानंा जें पकडभन नेले आहे, त्याचंी आपण त्वरीि 
मुकििा केली पाहहजे. कारण सरदार चंद्रोजीराव दार्ाडे ह्यानी आपले जे लोक पकडभन नेले होिे, त्याचंी 
मुकििा केली आहे, आहण मी आपणाला आश्वासन देिो, की आपले काही लोक आमच्याकडे कैद 
असल्यास त्याचंी मुकििा केली जाईल. माझी आपणाला आग्रहाची सभचना आहे, की आमच्यामध्ये शािंिा 
नादंावी म्हणभन हा िह झाला पाहहजे. आहण जर असे घडले नाही िर उपहरहनर्ददष्ट प्रदेश घेण्यासाठी मला 
इकडे आठ महहने थाबंाव ेलागेल. जब्हार आहण इिर र्ागािंील लोकानंी आमच्याकडे िह केलाच आहे. 
िेव्हा आपणही जर हा िह केला, िर बरे होईल. आपण जर चार झोपड्या जाळभन आमच्याशी युद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला िर आपला हेिु सफल होणार नाही हे मी आपणाला आधीच सागंभन ठेविो. 
आपल्या पभवीचे गव्हनूर माझ्याशी सलोख्याने वागि असि. त्याचें आहण माझे संबंध र्ावारं्ावासंारखे होिे. 
माझी आपणाला हवनंिी आहे की, झाले गेले हवसरून जाव ेव िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपला दभि 
आमच्याकडे पाठवावा. न झाल्यास मला पुढील िजवीज करावी लागेल. 
 

पंडीि प्रधानही आपणाला हलहहणार आहेि. त्याचं्या पत्रावरून आपणाला पहरव्स्थहिचे अहधक 
आकलन होईल. ह्या हशवाय मी आपणाला अहधक काही हलहहि नाही.” 

 
प्रस्िुि पत्रावर १५ हबलावल असभन िे १३ हडसेंबर १७२३ चे आहे. 
 
धवलजी सोमवशंी रूस्िुमराय ह्यानंी वसईच्या गव्हनूरला जे पत्र हलहहले िे पुढील प्रमाणे आहे 

:— 
 
“धवलजी सोमवशंी रूस्िुमराय आपल्या हािाचे मोठ्या आदराने चुंबन घेऊन आपणाला 

आयुरारोग्य इव्च्छि आहे. आमच्यामध्ये आहण आपणामध्ये असलेल्या िहावर हवसंबभन राहभन जव्हार-



 

अनुक्रमणिका 

रामनगरकडे चाललेले सैन्य वाटेिच थाबंले. आम्ही पुढे चाललो होिो. िोच आपण हकल्ल्यामध्ये 
आक्रमण केल्याची िक्रार हिथल्या प्रजाजनानंी आमच्याकडे येऊन केली. सेनापिी चंद्रोजीराव दार्ाडे 
ह्यानंी पोिभूहगज मभलुखािंील ज्या लोकानंा पकडभन आणले होिे, त्याचंी पंडीि प्रधानानंी पोिभूहगजाचंी आहण 
मराठ्याचंी दोस्िी असल्याच्या कारणावरून मुकििा करण्याचा हुकभ म केला. परंिु आपण िळोज्याच्या 
स्वारींि ज्या खेड्यािंील लोंकानंा पकडभन नेले त्याचंी मुकििा करण्यास नकार हदला. त्यावरून आम्हाला 
वाटिे, की, आपण पोिभूहगज आहण मराठे ह्याचं्यामधील िहाचा र्गं केला आहे. त्याचा पहरणाम असा 
झाला, की, आपण ज्या लोकानंा पकडभन नेले, त्याचं्या मुकििेसाठी आम्हाला जव्हार-रामनगरला 
जाण्याचा हवचार सोडभन मागे परिाव े लागले. आमचे सैन्य आिा आपल्या मुलुखाच्या हद्दीजवळ येऊन 
ठेपले आहे. महान सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी आपणाला िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपला एक 
हवश्वासभ दभि आपणाकडे पाठहवण्याबद्दल पत्र घालभन कळहवले होिे. परंिु त्या पत्राचे उत्तर आपण अद्याप 
धाडले नाही. आिा ं आम्ही ह्या पत्राचे द्वारा आपणाला हवनंिी करीि आहोि की आपण शािंिेचे रक्षण 
कराव.े आपण िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी एकाद्या लायक मनुष्ट्याला आमच्याकडे पाठवभन द्याव.े हा 
िह पोिभूहगज प्रदेशाच्या आहण दहक्षणेकडील प्रदेशाच्या शािंिेच्या दृष्टीने अत्यंि आवश्यक आहे. आपण 
िळोद्यािील खेड्यािंभन ज्या रहहवाश्यानंा अथवा पटेलानंा पकडभन नेलेि त्याचंी िाबडिोब मुकििा करावी. 
आहण त्याचंी मुकििा करण्याचा आपला हवचार नसल्यास आम्हाला त्वरीि िसे कळवाव.े म्हणजे आम्हाला 
पुढील इलाज करणे बरे पडेल. आम्ही इकडे िळोद्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी आलो आहोि. 
आम्ही सैन्य पाठहवलेले नाही. आम्हाला आपणाकडभन आमच्या पत्राचे जसे उत्तर िसे पुढील धोरण 
आखंाव े लागेल. िरी मी आपणाला पुनः एकदा सभचना करिो की आपणाला जर आमच्याशी िहाच्या 
वाटाघाटी करायच्या असिील िर आमच्याकडे लायक माणसे िाबडिोब पाठवावी. आमच्या विीने मी 
आपणाशी वाटाघाटी करण्यास ियार आहे.” 
 

१५ रहबलावल, १३ हडसेंबर, १७२३. 
 

“महान हमत्र, मतै्रीचे रक्षण करणारे लुईज द मेलु द सापंायु पोिूुहगज प्रदेशाचे कॅप्टन जनरल, की, 
ज्याचंी मतै्री हचरायु होवो. 
 

मी महादजी कृष्ट्ण हर्वडंीचा हवालदार आपला हाि पुनः पुनः चुंबभन माझे के्षम कुशल कळवभन 
आपले के्षम कुशल कळहवण्याची आपणाला हवनंहि करीि आहे. 

 
मी आपणाकडे पंडीि प्रधान श्री. बाजीराव, महान हपलाजी जाधव आहण महान धवलजी सोमवशंी 

ह्याचंी पत्रें पाठहवि आहे. त्या पत्रािं काय हलहहले आहे िे आपण वाचभन बघाव.े आपण त्या पत्राचंी उत्तरे 
पाठवाल अशी आशा आहे. म्हणजे मी िी त्यानंा पोहोचिी करीन. 
 

आपणाशी मतै्री असावी अशी इच्छा व्यकि करून हे पत्र पभणू करिो. 
 
ह्या पत्राचंी र्ाषािंरे मी बागंण कामि राज्याचा दुर्ाषी ह्याने केली.” 
 
सहचवालय, ९ जानेवारी १७२४ 
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बाजीराव पेशव े ह्यानंी वसईच्या गव्हनूरला पत्र पाठवभन मराठ्याचं्या प्रदेशािं आक्रमण करून 
पकडभन नेलेल्या माणसाचंी मुकििा करण्याची पुढील पत्रािं मागणी केली :— 

 
“उदार आहण महान लुईज द सापंायु ह्याचंी मतै्री हचरायु होवो. 

 
आपणाहवषयी मला वाटणारे पे्रम व्यकि करून मी आपणाला माझी ख्याली खुशाली कळहवि आहे 

व आपणालाही आयुरारोग्य इव्च्छि आहे. आपण हर्वडंीच्या कके्षिील िळोद्या नामक परगण्यािं हशरून 
िेथल्या काही रहहवाश्यानंा अथवा पटेलानंा पकडभन नेल्याची वािा आम्हाला कळली आहे. आपण काही 
जणानंा ठार केल्याचेही कळिे. आमचे सैन्य जव्हारकडे जाि अस्िा ंवाटेि िळोद्याच्या लोकानंी आमच्या 
सेनाहधकाऱ्याकंडे ही िक्रार केल्याने त्यानंा सैन्य घेऊन मागे हफराव े लागले. आमचे सैन्य पोिूुहगज 
प्रदेशािं जरी हशरले असले, िरी त्याने मोठ्या लष्ट्करी हालचाली केल्या नसल्याने दहक्षणेकडील पोिूुहगज 
प्रदेशािं शािंिा आहे. 

 
आमच्या प्रदेशािं हशरून आपण ज्या आमच्या प्रजाजनानंा पकडभन नेले, त्याचंी सुटका 

करण्याबद्दल आपणाला श्री. रामचंद्र पंडीि ह्यानंी हलहहले होिे. परंिु आपण त्या पाटलाचंी अद्याप मुकििा 
केली नाही. महान उदार सेनापिी चंद्रोजीराव दार्ाडे ह्याचं्या घोडदळािंील काही लुटारू सैहनकानंी 
पोिूुहगज प्रदेशाि हशरून ज्या लोकानंा पकडभन नेले होिे, त्याचंी मुकििा करण्यािं आली. परंिु आपण 
मात्र िळोद्यािंील ज्या पाटलानंा अथवा रहहवाश्यानंा पकडभन नेले त्याचंी अद्यापं मुकििा केलेली नाही. 
आमच्यामधील िहाच्या कराराच्या दृष्टीने ही गोष्ट बरोबर नाही हे मला आपल्या हनदशनूास आणायचे आहे. 

 
आिा जर आपणाला दोन्ही राज्यामंध्ये शािंिा नादंावी असे वाटि असेल, िर आमच्या 

प्रजाजनाचंी िाबडिोब मुकििा करावी. अथवा आमच्याशी आपणाला युद्ध करायचे असल्यास आम्हाला 
िसे स्पष्टपणे कळवाव.े म्हणजे मला माझ्या सैन्याला हुकभ म देिा ंयेईल. वकवा आपणाला जर आमच्याशी 
मतै्री ठेवभन िह करायचा असेल िर ित्संबधंीच्या वाटाघाटी करण्यासाठी एखाद्या लायक मनुष्ट्याला 
आमच्याकडे पाठवभन द्याव.े म्हणजे महान हपलाजी जाधव ह्याचं्या सैन्याला पुढे न जाण्याबद्दल मला 
कळहविा ंयेईल. ह्या हशवाय मला आपणास आणखी काही हलहायचे नाही.” 

 
हे पत्र ७ रहबलावल अथवा ५ हडसेंबर रोजी हलहहण्यािं आले. 

 
र्ाषािंरकार : सरकारी दुर्ाषी बोगण कामि 
 
सहचवालय, ९ जानेवारी १७२४. 
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हर्वडंीचे हवालदार आहण फौजदार महादजी कृष्ट्णाजी ह्यानंी वसईच्या गव्हनूरला जे पत्र हलहहले 
िे पुढील प्रमाणे आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
(मराठे सरदाराचंी पोिूुहगजानंा हलहहलेली सव ू पते्र मराठीि असभन त्याचंी पोिूुहगज र्ाषािंरे 

पोिूुहगजाचं्या दरबारािंील मराठी जाणणाऱ्या दुर्ाषानंी केलेली आहेि.) 
 
“हमत्रवय ूरा. रा. श्री. लुईज द मेलु द सापंायु पोिूुहगज प्रदेशाचे सेनापहि ह्यासं— 
 
मी आपला हवश्वासभ हमत्र महादजी कृष्ट्णाजी, हर्वडंीचा सुरे्दार आहण हवालदार, आपल्या हािाचे 

पुनः पुनः चुंबन घेऊन माझे के्षम कुशल आपणाला कळवीि आहे व आपले के्षम कुशल आपण आम्हाला 
कळवाव ेअशी आपणाला हवनंहि करीि आहे. 

 
आपले पत्र वळेीच हमळाले व िे वाचभन आनंद झाला. त्या पत्रािं आपण म्हटले आहे की, कल्याण-

हर्वडंी येथील व्यापाऱ्यानंी पोिूुहगज प्रदेशािं व्यापारासाठी येण्याची इच्छा दशहूवली होिी. त्याला मी 
नकार हदला नाही. त्यानंा मी हिकडे वाटलेत्या जीवनोपयोगी वस्िभ आहण कापड नेण्याची परवानगी 
हदली. आपल्या पत्रािंील र्ाषेप्रमाणे मी ह्या बंदरािंील व्यापाऱ्यानंा सवू प्रकारच्या जीवनोपयोगी वस्िभ 
आहण कापड पोिूुगीज प्रदेशािं नेण्याची आज्ञा केली आहे. िे कोणिीच र्ीिी नसिानंा हा व्यापार करिील 
अशी आशा आहे. 

 
आपल्या पत्रािं आपण जी मतै्रीची र्ाषा वापरली आहे िी मी पत्रद्वारे श्री. रामचंद्र पंडीि ह्यानंा 

कळहवली आहे. आपण िळोद्याच्या हद्दीि हशरून ज्या लोकानंा पकडभन नेले िी िक्रार पंडीि प्रधान श्रीमंि 
बाजीराव ह्याचं्या कानी गेली आहे. त्यानंी ही िक्रार कळिाचं रामचंद्र पंडीि ह्याचंी चागंलीच हजेरी 
घेिली. कारण ही िक्रार सदहभू रामचंद्र पंडीि ह्यानंी श्रीमंिाचं्या कानावर स्विः घालणे आवश्यक होिे. 
त्यानंी िी िब्बल चार महहने दाबभन ठेवली. श्रीमंि पंडीि प्रधान आहण श्री. रामचदं्र पंडीि ह्या दोघानंी 
आपणाला हलहहलेली पते्र मी आपणाकडे पाठहवि आहे. माझ्या बाबिीि बोलायचे झाल्यास मी पत्राची 
उत्तरे पाठहवण्याच्या बाबिीि कधीच हलगजीपणा केलेला नाही. आमचे संबंध बंधभ सारखे असल्याने त्यािं 
कधीच व्यत्यय येणार नाही. ह्याहशवाय मी अहधक काही हलहहि नाही. फकि मतै्रीची अपेक्षा करीि आहे.” 

 
उपहरहनर्ददष्ट पत्रािं जी हचठी होिी िीि पुढील मजकभ र होिा. 

 
ह्या मागाने जे जासभद गेले आहेि त्याचं्याबरोबर पंडीि प्रधान श्रीमंि बाजीराव ह्याचंी सरदार 

हपलाजी जाधव, सरदार................ आहण इिर सरदारानंा पते्र गेली आहेि. त्या पत्रािंील मजकभ र 
मला माहीि नाही. त्यािं काय हलहहले आहे िे मला कळले िर मी आपणाला लगेच कळहवन, वगैरे. 

 
हे पत्र पोिूुहगज राज्याचे दुर्ाषी बोगण कामि ह्यानंी मराठीिभन पोिूुहगजमध्यें र्ाषािंरीि केले. 
 
सहचवालय, ९ जानेवारी १७२४. 
 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोिूुगालला आपल्या राजास वसईिील घडामोडींचा आढावा घेऊन जें 

पत्र हलहहले त्यािं त्याने मराठे सरदार व बाजीराव ह्याचं्यावर र्रपभर िोंडसुख घेिले आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

“महाराज— 
 
....................................................................................................

.............................................................................................................

...........कल्याणच्या गव्हनूरनी आम्हाला कळहवले होिे कीं, त्या र्ागािं शािंिा असभन शत्रभचा उपद्रव 
होण्याची शकयिा नाही. िे पत्र मी महाराजाचं्या अवलोकनासाठीं हदनाकं २ नोव्हेंबर १७२३ रोजी हिकडे 
रवाना केले आहे. वसईच्या गव्हनूरनी आम्हाला प्रािंाि शािंिा आहे असे कळहवल्याने आम्ही हिकडे 
कुमक पाठहवली नाही आहण त्या र्रवशंावर आम्ही हिकडे पाठवायची नेहमीची कुमक आरमाराबरोबर 
पाठहवली. िे आरमार इकडभन हदनाकं २७ नवबंरला रवाना झाले. आरमार हनघभन गेल्यावर हदनाकं ५ 
हडसेंबरचे जे पत्र लुईज द मेलु ह्याचं्याकडभन आम्हाला आले, की ज्याची नक्कल मी आपणाकडे पाठहवि 
आहे, त्यािं त्यानंी आम्हाला कळहवले की, शाहभराजे ह्याचें एक सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी आपले सैन्य 
वसईमध्ये सैबाणच्या बाजभने घुसहवले आहे. िे पत्र हमळिाकं्षणी आरमारावर पाठहवलेल्या कुमकेहशवाय 
आम्ही इकडे काही माणसे गोळा करून िी एका हफ्रगेटमध्ये र्रून पाठवभन हदली. 
 

त्या प्रािंािं नवीन गव्हनूर आला व त्याने आपल्या अहधकाराचा कबजा घेिला. आम्ही त्याला 
आगाऊ इशारा हदला होिा, की शत्रभ जवळं आहे, िरी सावध असाव.े ह्या युद्धाची कारणे शाहभ राजे ह्याचें 
सेनापहि बाजीराव व त्याचंी इिर सेनाहधकारी ह्यानंी आम्हाला जी पते्र हलहीली त्या पत्रािं आढळिाि. 
त्या पत्राचं्या नकला आपणाकडे पाठहवण्यािं येि आहेि. ह्या लोकानंी आम्हाला पत्रें पाठवभन ज्या िक्रारी 
केल्या त्या हवश्वासाहू नाहीि, कारण, ह्या िक्रारी करणारापंैकी एकजण कल्याणचा गव्हनूर असभन, 
आमच्या हद्दींि हशरून त्याने आमच्या काही प्रजाजनानंा पळवभन नेले होिे. 
 

हे सव ूलोक बदमाश आहण चोर आहेि. चोरी आहण दरोडेखोरी हाच त्याचंा मुळी धंदा आहे. आहण 
िे जगिािही मुळी ह्याचे धंद्यावर. कोणत्याही कारणावरून िे आक्रमणे करिाि व त्याचें समथून करिाि. 
िे समथू आहण बलशाही असल्याने त्यानंा कुणाचीच परवा वाटि नाही. प्रत्यक्ष मोगल सम्राटाची देखील िे 
कदर करीि नाहीि. त्याचंा उमूटपणा मोगल सम्राटाला टाळिा ंयेि नाही. गेल्या वषी िे कोणिेच कारण 
नसिानंा दमणमध्ये हशरले. त्याचंा आहण आमचा मतै्रीचा आहण शािंिेचा करार असिानंाहीं, त्यानंी दमण 
मध्ये आक्रमण केले. कुलाब्याच्या युद्धाचे वळेी मराठ्याचंा आहण आमचा शािंिेचा करार झाला होिा. 

 
वसईचा मुलुख सोडल्यास आमच्या इिर प्रदेशािं शािंिा नादंि आहे. 
 
माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखािं ठेवो.” 
 
गोवा, १२ जानेवारी १७२४. 
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कल्याणचे सुरे्दार रामचंद्र पंि ह्यानंी सरदार हपलाजी जाधव व सरदार धवलजी सोमवशंी 
रूस्िुमराव समशरे बहाद्दभ र ह्याचं्यासमक्ष सुर्ा अरबाअस्सरीनामया अरक साली म्हणजे इ. स. १७२४ 
साली पोिूुहगजानंा ज्या िहाच्या अटी सादर केल्या त्या पुढील प्रमाणे आहेि :— 



 

अनुक्रमणिका 

 
(१) श्रीमंि पंडीि प्रधान बाजीराव ह्यानंी कुलाब्याला पोिूुहगजाशंी जो िह केला होिा, 

त्या िहाप्रमाणे उत्तरेकडील प्रदेशाचे गव्हनूर लुईश द मेलु इ. सापंायु हे वागि असिा ं त्यानंी 
कल्याणच्या िळोदा परगण्यािं हशरून हिथल्या काही मुकादमानंा पळवभन नेल्याने पोिूुहगज आहण 
पंडीि प्रधान ह्याचं्यामधील कराराचा र्गं झाला. उपहरहनर्ददष्ट प्रदेशाच्या सल्लागार मंडळाचे एक 
सदस्य दों. लुईज द कोश्ि ह्यानंी कंबा ह्या नावाच्या खेड्यािं रे्टण्याचे कबभल केले. िथे रामचंद्र 
पंि, हपलाजी जाधव आहण धवलजी सोमवशंी ह्याचंी व त्याचंी रे्ट झाली असिा,ं कुलाब्याला जो 
करार झाला त्या कराराच्या अनुरोधाने नवीन करार व्हावा असे ठरले. त्या कराराच्या काही 
अटी— 
 

(२) आपल्या राज्यािं आगळीक झाली आहे म्हणभन आपण मे महहन्यापयंि महाराजा 
छत्रपिी व श्रीमंि बाजीराव पंडीि प्रधान ह्यानंा रे्टण्याकहरिा आपला एक वजनदार दभि 
त्याचं्याकडे पाठवावा. आपला दभि छत्रपिींच्या दरबारािं जाऊन आल्यावर आम्ही आपल्या 
प्रदेशािं आक्रमण न होण्याची दक्षिा घेऊ. 

 
(३) सरकारचे जे सामान हर्वडंी आहण कल्याणहभन पोिूुहगज प्रदेशािं जाईल आहण हिथें 

दारूगोळा, गंधक, िोफाचें र्ाग वगैरे वस्िभ ज्या हवकि घेिल्या जािील त्याचं्या वाहिुकीच्या 
मागांि कोणिाच अडथळा येऊं नये. त्याचप्रमाणे त्या वस्िभंवर कोणिाच हक्क शाबीद केला जाऊं 
नये. 

 
(४) आपल्या प्रदेशािं आमच्या सैन्याने हशरून जी माणसे कैद केली आहण गुरे व चार 

िोफा िाब्यािं घेिल्या त्या आपणास परि केल्या जािील. 
 
(५) कल्याण आहण हर्वडंी ह्या दोन्ही बंदरािंील जी जहाजे वसई, मंुबई आहण आपल्या 

इिर प्रदेशािं व्यापारासाठीं जािील त्याचं्याकडभन आपणाला नेहमीचा व्यापारी कर वसभल करिा 
येईल. त्या जहाजाचं्या जाण्यायेण्याला आपणाकडभन कोणिाच प्रहिबंध होिा कामा नये. त्या 
जहाजावंर िंबाखभ अथवा दोन शरे.........................असले िर त्यानंा आपण अडथळा करंू 
नये. 

 
(६) हर्वडंी आहण कल्याण येथील जहाजे पोिूुगीज प्रदेशािं गेली िर त्याचं्यावर वठेीची 

बळजबरी केली जाऊं नये. 
 
(७) आपल्या प्रदेशािंील खाप्री (हनग्रो) आहण गुलाम कैदी आहण हनग्रो हिया जर 

आमच्या प्रदेशािं पळन आल्या िर आम्ही त्यानंा आपल्या हवाली करंू आहण आमच्या प्रदेशािंील 
गुलाम सेवक अथवा हनग्रो हिया आपल्या प्रदेशािं जर पळन गेल्या िर आपण त्यानंा आमच्या 
हवाली कराव.े 

 
(८) सरकारचा जो व्यापार मंुबईला जाईल आहण हिथभन इकडे येईल त्याला वाटेंि 

आपण अडथळा करू नये. िसेंच त्याच्यावर आपण करही आकारू नये. 



 

अनुक्रमणिका 

 
वरील कलमे साबाजभचे कॅप्टन—मोर झुजे पेरैरा द व्हाश्कों सेलुश ह्याचं्या सल्ल्याने ियार 

करण्याि आली आहेि. आपण मे महहन्यापयंि सािाऱ्यास आपला वकील पाठवभन ह्या कलमानंा 
छत्रपिीची मंजुरी घ्यावी. िोपयंि वरील कलमाप्रमाणे आपल्या प्रदेशाला कोणिाच उपद्रव होणार नाही. 
 

हा करार १२ रहबलावल म्हणजे १० जानेवारी रोजी ियार करण्याि आला वगैरे. 
 
सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी पोिंुहगजाचें उत्तरेकडील प्रदेशाचे आहण हकल्ल्याचें कॅप्टन-जनरल 

वसज्योर दों. लुईज द कोश्ि ह्यानंा एक हचठी पाठहवली होिी. िी पुढील प्रमाणे आहे :— 
 
“आमचे आरोग्य उत्तम आहे. आपली ख्याली खुशाली कळवावी. रामचंद्रपंि आहण धवलजी 

सोमवशंी रूस्िुमराव समशरे बहादुर ह्याचं्या मिाप्रमाणे कराराची कलमे ियार करण्यािं आली आहेि. िी 
कलमे मला मान्य आहेि. त्यािं काही दोष असेल असे मला वाटि नाही. ह्या हशवाय मी आणखी काही 
हलहीि नाही. 

 
आपला कृपाकाकं्षी आहण स्नेहाहंकि.” 
 

हे पत्र रहबलावल १४ म्हणजे १२ जानेवारी रोजी हलहहण्यािं आले. 
 

धवलजी सोमवशंी रूस्िुमराव समशरे बहादुर ह्यानंी राज्यसल्लागार आहण उत्तरेकडील प्रदेशाचे 
आहण हकल्ल्याचें कॅप्टन जनरल दों. लुईज द कोश्िभ ह्यानंा जे पत्र पाठहवले िे पुढील प्रमाणे आहे :— 

 
“आमचे आरोग्य उत्तम आहे. आपली ख्याली खुशाली कळवावी. कराराची कलमे कंबा खेड्याि 

माझ्या संमिीने हपलाजी जाधव आहण रामचंद्र पंि ह्यानंी ियार केली. त्या पहरव्स्थिींि िो अमलािं येईल. 
त्यािं दोष रहाणार नाही. ह्याहशवाय मला अहधक काही हलहायचे नाही. सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी 
पोिंुहगजाचं्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे आहण हकल्ल्याचें जनरल दों. लुईज द कोश्ि ह्यानंा जे पत्र पाठहवले 
त्या पत्राचा आशय पुढीलप्रमाणे आहे. 

 
“माझे आरोग्य उत्तम आहे. आपली ख्याली खुशाली कळहवल्यास आनंद होईल. 
 
काल हर्वडंी येथे मला साबाजचे कॅप्टन मोर झुजे पेरैरा द व्हाश्कोसेलुश हे येऊन रे्टले. 

त्याचं्यापाशी मी जो िपशील व्यकि केला िो त्यानंी आपणाला हवदीि केलाच असेल. आपण त्यासंबधंीचा 
हवचार करावा. इकडभन जाणाऱ्या आपल्या दोन जहाजावंर मी सरखेल ह्यानंा पत्र पाठहवले आहे. िे आपले 
मि व्यकि करिीलच. 
 

मी आहण रामचंद्र पंि दोघे गुरुवारी येणार आहोि. िोफ आहण पकडलेले लोक मी सदहभू पेरैरा द 
व्हाश्कोंसेलुश ह्याचं्या हवाली करीि आहे. हे पत्र िे आपणाकडे उद्या रवाना करिील. उद्या शुक्रवार आहे. 
मी इथभन हनघणार आहे. आपली पते्र नेण्यासाठी नेहमीच आपण आपले जासभद पाठवाविे. म्हणजें त्यामुळे 
सलोख्याची आहण स्नेहाची वृहद्ध होईल. वगैरे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
हे पत्र हद. १३ जानेवारी १७२४ रोजी रात्री हलहहण्याि आले. 
 
हे पत्र कृष्ट्ण शणेवी काबाडी राज्याचे दुर्ाषी ह्यानंी वसईच्या हकल्ल्याि मराठीि र्ाषािंरीि केले. 

त्याच्यावर मी आज १५ जानेवारी १७२४ रोजी सही केली. वगैरे. 
 
कृष्ट्ण शणेवी—१७२४. 
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गोव्याच्या व्हाइसरॉयने वहदुस्थानािील आहण आहशयािील राजकीय घडामोडींचा आढावा घेऊन 
हद. १६ जानेवारी १७२४ रोजी पोिूुगालला आपल्या राजास जे पत्र हलहहले त्या पत्राि िो म्हणिो की, 
सरदार हपलाजी जाधव हे मोठ्या सैन्यासह उत्तरेकडील प्रदेशाि घुसले आहेि. त्याचं्या प्रहिकारासाठी 
आम्ही इथे होिे नव्हिे िे सव ूसैन्य उत्तरेकडे पाठवभन हदले आहे. 

 
ह्याच पत्राि त्याने मराठ्याशंी आहण पोिूुगीजाचं्या इिर शत्रभशी लढण्यासाठी आपल्या राजाकडे 

लष्ट्कराची आहण युद्ध सामुग्रीची मागणी केली आहे. 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय हद. २३ जानेवारी १७२४ रोजी पोिूुगालला आपल्या राजास हलहहलेल्या एका 
पत्राि मराठ्यानंा हशव्या देऊन म्हणिो की, िे लबाड असभन त्याचं्यावर हवश्वास ठेवणे बरोबर नाही. िे पैसे 
उकळण्यासाठी कोणिीही कुरापि काढभन आक्रमण करिाि. 

 
“महाराज— 
 
चालभ  मोसमािील पते्र हलहभन झाल्यावर आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी दों. लुईज द 

कोश्ि ह्यानंी शाहभ राजे ह्याचं्याशी नव्यानेच केलेल्या िहाची कलमे पाठवभन हदली. मी महाराजानंा कळवभ 
इव्च्छिो की, आमचा उत्तरेकडील प्रदेश शत्रभच्या आक्रमणानंी उध्वस्थ आहण उजाड झाला आहे. हा शत्रभ 
लबाड असभन त्याच्या शब्दावर हवश्वास ठेविा येि नाही. आम्ही त्याचं्याशी कुलाब्याला जो िह केला िो 
आपणाला आठवि असेलच. आिा आम्ही त्याचं्याशी हा करार करीि आहोि. परंिु िरीही मला र्ीिी 
वाटिे की, पैशाच्या अडचणीि येिाच हा शत्रभ आमच्या मुलुखाि ह्याच वषी आक्रमण केल्यावाचभन राहाणार 
नाही. त्याला आक्रमण करण्यास सबळ कारण लागि नाही. कोणिेही कारण त्याला आक्रमण करण्यास 
पुरिे. ह्या शत्रभने आमचे जे काय लुटभन नेले होिे, िे परि केले की काय िे अद्याप मला कळलेले नाही. 

 
आमच्या उत्तरेकडील सेनापिीने मला कळहवले आहे की, आम्ही ह्या बाबिीि हनग्रही राहभन िह 

अमलाि आणला पाहहजे. िसेच शाहभ राजे ह्याचं्या दरबाराि आम्ही आमचा वकील पाठहवला पाहहजे, 
असाही त्याचंा आग्रह आहे. आम्ही त्याचं्या सभचना अमलाि आणण्याच्या कामी कसभर करणार नाही. अथाि 
कोणिीही मोठी गैरसोय झाली नाही िरच, कारण त्याहशवाय त्या प्रािंािील शिेीची लागवड आहण 



 

अनुक्रमणिका 

मशागि करणे अशकय आहे. कारण, हिकडील खेडभि आहण शिेकरी इिके हर्ते्र आहेि की, शत्रभच्या 
आक्रमणाची नुस्िी अफवाच उठली िरी देखील िे आपली गाव ेसोडभन पळभन जािाि. 

 
यापढेु ज्या घटना घडिील त्याचंा अहवाल आम्ही महाराजानंा दुसऱ्या मोसमाि सादर करू. 
 
माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 
गोवा, २६ जानेवारी १७२४ 
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पोिूुहगजानी मराठा सरदारानंी जी िहाची कलमे सुचहवली होिी, िी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 
आपल्या सल्लागार मंडळाच्या सदस्याकंडे पाठवभन त्यासंबधंीची त्याचंी मिे मागहवली. आमचे शत्रभ जे मराठे 
त्यानंी चार हजार घोडदळासह उत्तरेकडील प्रदेशावर स्वारी केल्यामुळे त्या प्रदेशाचे गव्हनूर दों. लुईज द 
कोश्ि ह्यानंा सैन्याच्या कमिरिेमुळे मराठ्याचं्या आक्रमणाला प्रर्ावीपणे िोंड देिा आले नाही. त्याचा 
पहरणाम असा झाला की, त्यानंा मराठ्यानंी सुचहवलेली िहाची कलमे मान्य करणे र्ाग पडले. ह्या 
िहाच्या वाटाघाटीचे वळेी मराठ्याचें सव ू मोठे सेनापिी उपव्स्थि होिे. त्याचं्याहशवाय कल्याणच्या 
सुरे्दारानेही त्या वाटाघाटीि र्ाग घेिला होिा. त्याने आमच्या उत्तरेकडील सेनापिीला पुढील सभचना 
केली. आम्ही मे महहन्यापयंि सािाऱ्याला एक वकील पाठहवला पाहहज िोपयंि आमच्या प्रदशाि आपण 
आक्रमण करणार नाही असे त्यानंी वचन हदले. ह्या सुचनेप्रमाणे आम्ही जर वागलो िर आपले सव ूकाही 
पभण ूझाले, असे मानण्यास िे कबभल झाले. 
 

ही सभचना आमच्या सेनापिीना मान्य झाली. आपल्या पत्राि त्यानंी म्हटले आहे की, ह्या कराराला 
शाहभ राजाचंी मान्यिा हमळवभन घेण्यासाठी आम्ही सािाऱ्याला एक वकील पाठहवला पाहहजे. हा करार 
झाला िर आमच्या प्रदेशाि होणारी शत्रभची आक्रमणे बंद पडिील, असे त्याचें म्हणणे आहे. कारण 
करारावर एकदा राजाची सही होऊन त्याने त्याला मान्यिा हदली की, त्याच्या सरदाराचं्या महत्वाकाकें्षला 
आळा बसेल व मग िे आक्रमणानंा प्रवृत्त होणार नाहीि. िेव्हा आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिींचा 
प्रस्िुि दृहष्टकोन बरोबर आहे की नाही, त्या संबंधीचे मि अजमावण्याकरिा हा ठराव राज्य सल्लागार 
मंडळासमोर माडंणे मला अगत्याचे वाटले. शाहभ राजे ह्याचं्याकडे वकील पाठवायचा झाल्यास त्याने 
आपणाबरोबर काय काय नेले पाहहजे, शाहभराजे व त्याचें सरदार ह्यानंा नजराणे कोणकोणिे न्याव,े हशष्ट 
मंडळाला कोणत्या सभचना आहण हकिी अहधकार हदले पाहहजेि याचे आपण हववरण केले पाहहजे. 
मराठ्यानंा अशा रीिीने चुचकारले िर त्या प्रदेशाचा सारा वसभल करिा येईल वकवा अन्य कोणिाही कर 
लादिा येईल”. 

 
पानेली, १७ माचू १७२४ 
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व्हाइसरॉयने राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यासंमोर वरील ठराव ठेवभन त्याचं्यावर त्याने त्याचंी 



 

अनुक्रमणिका 

मिे मागहवली. प्रत्येकाने आपापले मि पुढीलप्रमाणे माडंले :— 
 
पहहली गोष्ट ही की, कल्याणच्या सुरे्दाराच्या राज्यािील पटेलानंा अथवा रहहवाश्यानंा आमच्या 

सैहनकानंी पकडभन नेले म्हणभन त्याचा बदला घेण्यासाठी मराठ्यानंी हे आक्रमण केलेले नाही. त्या 
आक्रमणामागील हेिु वगेळाच आहे. शाहभराजे ह्याचें सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी उत्तरेकडील सेनापिींना 
कळहवले आहे की, शाहभराजे ह्यानंी आपणाला त्या प्रदेशाि कर वसभल करण्यासाठी पाठहवले आहे. 
मराठ्याचंा असा दावा आहे की, िो प्रदेश आपल्या राजाचा आहे. 

 
ह्या मराठ्याचंा दुसरा एक हेिभ हा की, आमचा वकील त्याचं्या राजाच्या दरबाराि जावा. ह्या 

लोकाशंी माझा जो अनेक वषांचा संबधं आहे, त्यावरुन मी असा हनष्ट्कष ू काढला आहे की, मोगल 
बादशहाला त्याच्या सापं्रिच्या पडत्या काळाि हखजहवण्याकरिा शाहभराजे ह्याचं्या मनाि आम्ही त्याचं्या 
दरबाराि हशष्टमंडळ पाठवाव ेहा हेिु आहे. 
 

मला असे वाटिे की, हशष्टमडंळ पाठवभन काहीच हनष्ट्पन्न होणार नाही. चालभ  पहरव्स्थिीवर हवचार 
केला असिा मला असे वाटिे की, मराठ्याचं्या राजाकडे वकील पाठवभन देखील काही उपयोग व्हायचा 
नाही. कारण ह्या जंगली (Barbaros) लोकाकंडभन कोणिीच अपेक्षा करण्याि अथू नाही. मला वाटिे की 
हा जो वकील आम्ही शाहभराजे ह्याचं्याकडे पाठवायचा आहे िो आम्ही हदल्ली आग्ऱ्याला मोगल बादशहाकडे 
का पाठवभ नये? कारण, मोगल बादशहा हा सावूर्ौम राजा असभन शाहभ राजा त्याचा माडंहलक आहे. आम्ही 
जर मोगल बादशहाकडे हशष्टमंडळ पाठहवले िर आम्हाला जे काय हव ेआहे िे कोणिीच अडचण न पडिा 
मानाने साध्य करिा येईल. 

 
आपणाला माहीि आहेच की, ही सव ू आक्रमणे सापं्रिच्या काळाि उत्तरेकडील प्रदेशाि झाली 

आहेि. आमचा इहिहासही िेच सागंिो. त्या वळेी पोिूुहगज वहदुस्थानाि आणखीही शव्कि होत्या. आहण 
ह्या गोष्टीकडे नेहमीच फारसे लक्ष हदले गेले नाही. त्याचे कारण हे की, हा शत्रभ नेहमीच घोडदळ घेऊन 
येिो. आहण हे घोडदळ कोणत्या लोकाचें असिे, िर चोर, दरोडेखोर आहण बदमाश लोकाचें आहण ह्या 
लोकाचंा मुशाहहरा देखील डाके दरोडे ह्याचं्यािभनच हदला जािो. केवळ आमच्याच मुलुखाि नव्हे िर, 
इिर मुलुखािदेखील हे असेच चालिे. जर पहारा आहण बंदोबस्ि चागंला ठेवला आहण खेड्यानंा 
जागरूक राहाण्याची सभचना हदली िर ह्या दरोडेखोरापंासभन आमच्या मुलुखाचे रक्षण करणे कठीण नाही. 

 
आहण शवेटी माझे असे मि आहे की, हा पोिूुगीज वकील एका माडंहलक राजाकडे जािा कामा 

नये. िसे जर झाले, िर पोिूुगीज वहदुस्थानला एका माडंहलक राजाचे माडंहलकत्व पत्कराव ेलागेल. 
 
ही गोष्ट हवलक्षण आहे, ह्याि शकंा नाही. आहण मला आपणास सागंायचे आहे की, शाहभराजे आहण 

त्याचें सरदार ह्याचंा हेिुदेखील आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाने आपले माडंहलकत्व पत्कराव ेहाच आहे. 
आम्ही जर हे माडंहलकत्व पत्करले िर मोगल बादशहाशी आम्ही बेइमान ठरू. ह्या ठरावावर मला आणखी 
काही सागंायचे नाही”. 

 
पणजी, १८ माच ू१७२४ 
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ज्युआंव बोजू कोिूरेआल ह्या नावाच्या राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्याने उपहरहनर्ददष्ट ठरावावर 
पुढील मि प्रकट केले :— 

 
कराराचा मुख्य उदे्दश हा उत्तरेकडील प्रदेशाि शािंिा प्रस्थाहपि करण्याचा आहे. त्या प्रदेशािंील 

लोकानंा शािंिा आहण स्वार्थ्य कैक वषापासभन लार्लेले नाही. त्याचं्या शिेीर्ािीची आहण गुराढोराचंी 
हानी कैक वषापासभन होि आली आहे. शिेीला मजुराचंी आहण गुराढोराचंी आवश्यकिा असिे. ह्या गोष्टी 
शिेकऱ्यानंा बनहविा येि नाहीि. आहण जर शिेकऱ्यानंा शािंिा आहण स्वार्थ्य लार्ले िर िे कोणिाच 
कमीपणा न मानिा सरकारला कर र्रू शकिील. त्या कराचा उपयोग प्रस्िुि मुलुखाच्या रक्षणासाठी 
करिा येईल. आहण ज्याअथी, िहाची कलमे फाव्न्सश्कु झुजे द सापंायु ह्यानंी मान्य केली आहेि, 
त्याअथी, रामचंद्र पंहडि ह्यानंी सुचहवल्याप्रमाणे वकील पाठहवण्यास कोणिीच हरकि नसावी. मात्र हा 
वकील अशा रीिीने पाठहवला जावा की, त्याच्यामुळे पोिूुगालच्या राजाचा मान कमी होऊ नये. माझा 
दृष्टीकोन हा असा आहे. आपण माझ्याहभन अहधक सुज्ञ आहण अनुर्वी असल्याने हा प्रश्न आपण पभण ू
हवचारािंी सोडवाल अशी आशा आहे. 

 
आपणा सगळ्याचें देव र्ले करो”. 

 
रामबंदर, १८ माच ू१७२४ ज्युआंव बाजू कोिू रे आल 
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व्हाइसरॉयच्या सल्लागार मंडळाच्या आणखी एका सदस्याने मराठे व पोिूुगीज ह्याचं्यामध्ये होऊ 

घािलेल्या करारावर पुढील मि प्रकट केले. 
 
महाशय— 
 
शत्रभ मराठ्यानंी उत्तरेकडील प्रदेशावर मोठ्या सैन्याहनशी स्वारी केली असभन त्यानंा िोंड देणे 

कठीण झाल्याने त्या प्रदेशाचे सेनापिी दों. लुईश द कोश्ि ह्यानंा शत्रभने पुढे केलेला िहाचा मसुदा मान्य 
करावा लागला. हा ठराव राज्य सल्लागार मंडळासमोर ठेवण्याि आला असभन मला त्याच्यावर मि प्रकट 
करण्याची सभचना करण्याि आली आहे. कारण मी पोिूुगालच्या राजाचा सेवक असल्याने की, ज्याचें देव 
रक्षण करो—माझे मि व्यकि करणे हे माझे किूव्य आहे. 

 
माझे असे मि आहे की, मराठ्यानंी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशावर आक्रमण करून मराठे व 

पोिूुगीज ह्याचं्यामध्ये कुलाबा येथे जो िह झाला होिा त्या िहाचा र्गं केला आहे. त्यानंी आमच्या 
खेड्याचंी जाळपोळ आहण लुटालभट केली व गुरे ढोरे आहण माणसे पळवभन नेली. त्यानंी धान्याची कोठारे 
आहण हत्यारे चोरून नेली आहण सैबाणची.............. जाळभन टाकली. िरीही मराठा सरदाराची व त्याि 
हवशषेेकरून रामचंद्रपंि ह्याचंी आमच्याकडे मागणी आहे की, आम्ही िह पक्का करण्यासाठी त्याचं्या 
राजाच्या दरबारािं आमचा एक वकील पाठवावा. 
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प्रस्िुि िहाच्या कलमाचें पहरशीलन केले असिा िी आके्षपाहू आहेि असे मला वाटिे. िी कलमे 

अमलाि आली िर आमची पुष्ट्कळच नुकसानी होणार आहे. हा िह आम्ही मान्य केला नाही िर पुढील 
पहरणाम र्ोगण्याची ियारी आम्ही केली पाहहजे, अशी मराठ्यानंी आम्हाला गर्दर्ि धमकी हदली आहे. 
परंिु त्या धमकीला हर्ऊन आम्ही आमचा स्वाहर्मान आहण दजा कमी करिा कामा नये. आम्ही 
मराठ्याचं्या धमकीला र्ीक घालभ  नये. 

 
महाशय, प्रस्िुि िहाच्या कलमाचंा अभ्यास केला असिा माझे असे मि झाले आहे. 
 
जुने गोव,े १८ माच ू१७२४ 
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आणखी एका सर्ासदाचे मि :— 
 
आपण सही केलेला ठराव माझ्याकडे राजाच्या हचटणीसानंी पाठवभन हदला आहे. त्याि दोन मुदे्द 

आहेि : पहहला मुद्दा हा म्हणजे आमच्या मुलुखाचे रक्षण करण्यासाठी र्ावी कालाि कोणिी उपाययोजना 
अमलाि आणावी हा, दुसरा मुद्दा िह मान्य करायचा की काय हा. शत्रभ मतै्रीच्या आवरणाखाली आपला 
दुष्ट हेिभ लपवभन ठेवीि आहे. त्याची िहामागील सहदच्छा संशयास्पद आहे. ह्यापभवी त्याने आमच्याशी िह 
केला आहे, व त्याचा र्गंही केला आहे. आिा मराठे सरदाराचंी, हवशषेेकरून कल्याणचे गव्हनूर रामचंद्र 
पंि ह्याचंी मागणी आहे की, आमच्या उत्तरेकडील सेनापिीने त्याचं्याशी जो िात्पुरिा िह केला आहे िो 
पक्का करण्यासाठी आम्ही त्याचें राजे जे शाहभराजे ह्याचं्याकडे एक वकील पाठवावा. 
 

माझ्या मिे असा वकील आम्ही पाठहवणे बरोबर नाही. कारण, िसे केल्याने आम्ही शाहभराजे ह्याचें 
माडंहलक होऊ. 

 
पानेली, १८ माच ू१७२४ 
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व्हाइसरॉय—सल्लागार मंडळाच्या आणखी एका सदस्याने शाहभराजे ह्याचं्याकडे हशष्टमंडळ 
पाठहवले जाऊ नये असे मि व्यकि करून मराठ्यानंा हशव्याही हदल्या आहेि. 
 

महाशय— 
 

राज्य सेके्रटरीमाफूि पाठहवलेला ठराव हमळाला. िो ठराव आहण त्याच्याबरोबर पाठहवण्याि 
आलेली िहाची कलमे मी लक्षपभवूक वाचली. त्याचप्रमाणे कल्याणच्या आहण आमच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशाच्या गव्हनूराचें पत्रही वाचले. कल्याणच्या गव्हनूरने आपल्या पत्राि जी सभचना केली आहे िी मान्य 
होण्यासारखी नाही. पोिूुगीज राष्ट्राला आपल्या राजाचे माडंहलकत्व पत्करावयास लावणे हा कल्याणच्या 



 

अनुक्रमणिका 

गव्हनूरचा हेिभ आहे. 
 
वहकलाि पाठहवण्यासाठी पुष्ट्कळ पैसा खच ूकरावा लागणार आहे. माझ्या मिे हा खचू अकारण 

िर आहेच परंिु आमच्या राष्ट्राच्या हहिाच्या दृष्टीनेही ही वहकलाि पाठहवणे इष्ट नाही असे माझे मि आहे. 
ही वहकलाि पाठहवल्याने आमच्या देशाची प्रहिष्ठा कमी होणार आहे. हिसरी गोष्ट ही, की, ही वहकलाि 
पाठहवल्याने आम्हाला मराठ्याचें माडंहलकत्व पत्कराव ेलागणार आहे. कारण ह्या युद्धाि मराठे आक्रमक 
असभन िे आम्हाला हजि म्हणभन वागवभ पाहािाि. 
 

थोडकयाि सागंायचे म्हणजे ह्या मभर्दि पभजकाशंी (   ) िह करून आमची 
पुष्ट्कळच गैरसोय होणार आहे. त्यानंा ह्या िहािभन स्विःचा फायदा आहण आमचा नाश करायचा आहे. 
म्हणभन माझे असे मि आहे की, आम्ही कोणत्याहीप्रकारे त्याचं्याकडे आमचा वकील वकवा दभि पाठवभ नये. 
त्याची कारणे मी खाली देि आहे :— 

 
(१) आमच्या राज्यावर मराठ्याचें आक्रमण झाले असल्याने, मराठ्यानंी आमच्यावर िह 

लादण्याऐवजी आम्ही त्याचं्याकडे िक्रार करणे आवश्यक होिे. आम्ही शाहभराजे ह्याचं्याकडे 
िहाची मागणी करणे म्हणजे दया र्ाकणे व आमची आणखी नुकसानी करू नकोस अशी याचना 
करण्यासारखे आहे, आम्ही आमची दुःखे मुकाट्याने सोसावी परंिु त्याचें प्रदशनू करू नये. 

 
(२) मराठे सरदाराचं्या पत्राि त्यानंी ज्याअथी म्हटले आहे की, हा िह करण्यासाठी 

आम्ही शाहभराजे ह्याचं्याकडे लायक मनुष्ट्य पाठवावा, त्याअथी आम्ही शाहभराजे व त्याचें मंत्री ह्यानंा 
नजराणे पाठहवले पाहहजेि. हे त्यािभन ध्वहनि होिे. हे नजराणे हवकि घेण्यासाठी पुष्ट्कळ पैसे 
लागिील. कारण हे मंत्री आहण सरदार काही थोडे थोडके नाहीि. आधीच खहजना हरकामा 
असभन दैनंहदन खच ूर्ागहवणे कठीण झाले आहे. माझ्यामिे ह्या लोकाचंी कधीच िृप्ि न होणारी 
इच्छा िृप्ि करण्यासाठी हा पैसा खच ूकरणे बरोबर नाही. 

 
(३) मला बािमी कळली आहे की, सहचवालयाि आमच्या स्वामीचे एक पत्र आले असभन 

िे त्यानंी वसज्योर व्हाश्कु फेनाहदश सेझर मेंहदश ह्यानंा हलहहले आहे. त्या पत्राि त्यानंी असा 
हुकभ म केला आहे कीं, मोगलाशंी कामकाज करिेवळेी मोंगल बादशहाला नजराणा पाठवभ नये. 
िसे केल्याने आम्ही त्याचें माडंहलक ठरिो. जर महाराजानंी मोंगल बादशहासारख्या बलाढ्य 
आहण आमच्या हमत्र असलेल्या राजाशंी वागिाना त्याला नजराणे पाठवभ नये अशी सकि िाकीद 
हदली आहे की, ज्याने आमच्याकडील मतै्रीचे संबंध प्रामाहणकपणाने पाळले. िर मग आम्ही एका 
कमी स्थैयाच्या आहण लहरी स्वर्ावाच्या राजाकडे नजराणे देऊन हशष्टमंडळ पाठहवले िर 
महाराजानंा िे मुळीच आवडणार नाही. 
 

(४) आम्ही ह्या िहामागील हेिभंचा हवचार केला पाहहजे. मला असा संशय येिो की, 
आमच्या प्रदेशािभन मानाची माघार घेण्यासाठी कल्याणच्या सुरे्दाराने हा डाव रचला आहे. मराठे 
सैहनकानंी आमच्या मुलुखाि फार हदवस रहाणे अशकय आहे. िे जर हिकडे फार हदवस राहहले 
िर त्याचें घोडे र्केुने मरिील. आमच्यावर िह लादभन त्याचें दोन हेिभ साध्य होणार आहेि. 
आम्हाला शासन केल्यासारखे होणार आहे आहण हवजय हमळहवल्यासारखे होणार आहे. आहण वर 
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िे आमच्या प्रदेशाि पुनः आक्रमण करण्यास मोकळे आहेि िे आहेिच. हे सव ू आहशयाई लोक 
असेच आहेि. 

 
आंग्ऱ्याचं्या युद्धाचे वळेी आमचा आहण मराठ्याचंा जो िह झाला, त्याि आम्ही त्याचं्याकडे एक 

वकील पाठवावा असे एक कलम होिे, व िे आम्ही मान्य केले होिे. परंिु त्या वळेेची पहरव्स्थिी वगेळी 
होिी. त्या युद्धास सुरुवाि आम्ही केली होिी, यावळेी अन्याय आमच्यावर झालेला आहे, आहण आमची 
हानी झाली आहे. िेव्हा आम्ही जर िहाची कलमे मान्य करून शाहभराजे ह्याचं्याकडे आमचा वकील 
पाठहवला िर आम्हाला त्याचं्या अटी मान्य कराव्या लागिील. आहण खंडणी र्रावी लागेल. 
 

माझ्या मिे हे सव ू कारस्थान कल्याणच्या सुरे्दाराचें आहे. त्यालाच खरे शासन झाले पाहहजे. 
कारण त्यानेच मराठ्यानंा आक्रमणास हचथावणी हदली, व आमची हानी केली. म्हणभन आक्रमणाच्या 
गुन्ह्याची हशक्षा टाळण्यासाठी त्याने िहाचा हा सव ूखटाटोप केला आहे. 
 

आम्ही जर हा अपमानास्पद िह मान्य केला िर वहदुस्थानाि आमची प्रहिष्ठा कमी होईल, व 
आमचे आणखी कुणी शत्रभ आमच्याहवरुद्ध उठाव करून आमच्यावर असाच अपमानास्पद िह लादण्याचा 
प्रयत्न करिील. आम्ही ज्या ज्या शत्रभशी िह करू िो िो शत्रभ आमच्याकडे वकील पाठहवण्याची मागणी 
करील. िो आमच्याकडभन खंडणी वसभल करील व त्याच्याकडे नजराणे पाठहवणे आम्हाला र्ाग पडेल. 

 
आम्हाला शािंिा हवकि घेण्यासाठी आमच्या शत्रभकडे वहकलािी, नजराणे आहण खंडणी 

पाठवावयची असेल िर त्याला माझा हवरोध आहे. कारण हा पैशाचा अपव्यय आहे. पैसा वाया घालवभन 
पुनः आमच्या पदरी अपमान आहण हानी ह्याहशवाय आणखी काही पडणार नाही. म्हणभन, माझे असे मि 
आहे की, हा जो सवू पैसा फुकट जाणार आहे, त्याचा उपयोग आमच्या मुलुखाचे रक्षण करण्यासाठी शिे, 
व दारूगोळा हवकि घेण्यास व र्ाडोत्री सैहनक नोकरीला ठेवण्यास का करू नये, असा माझा सवाल आहे. 
आम्ही जर सुरुवािीपासभन आमच्या प्रदेशाच्या संरक्षणाची काळजी घेऊन त्याच्याकडे दुलूक्ष केले नसिे िर 
आमच्यावर ही मानहानी पत्करण्याचा प्रसंग आला नसिा, व शत्रभकडभन आमच्या मुलुखाची एवढी हानी 
झाली नसिी. 

 
असे कळिे, की, शत्रभने आमच्या प्रदेशाि जे आक्रमण केले िे उघडपणे न करिा गहनमी काव्याने 

केले. त्याने व्यापारासाठी म्हणभन काही माणसे आमच्या प्रदेशाि पाठहवली. त्यावरून आम्ही हत्यारबंद 
असिो िर शत्रभ आम्हाला हर्िो हे हसद्ध होिे. 

 
माझे हवचार मी वर माडंले आहेि. ह्या हवचारापं्रमाणे शत्रभकडे वहकलाि पाठहवण्याच्या कल्पनेला 

मी पावठबा देऊ शकि नाही. कारण, त्या योजनेला पावठबा देणे म्हणजे मानहानी पत्करण्यासारखे आहे. 
नजराण्याच्या र्रमसाट खचालाही मी पाठींबा देऊ शकि नाही. हा खच ूजर करायचाच असेल िर िो 
आमच्या संरक्षणासाठी करावा असे माझे मि आहे. देवाच्या आहण आमच्या राज्याच्या सेवलेा योग्य असेच 
विून आपणा ंसवांच्या हस्िे घडेल अशी मी आशा बाळगिो. 
 

गोवा, २१ माच ू१७२४ 
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आणखी एका सदस्याने असा दृहष्टकोन व्यकि केला की, वकील शाहभ महाराजाकंडे 
पाठहवण्याऐवजी िो मोगल बादशहाकडे पाठवावा. कारण शाहभ महाराज हे मोगल बादशहाचे माडंहलक 
असल्याने िेथेच हा. प्रश्न धसास लागणे सोपे आहे. 

 
“महाशय, 

 
आपल्या सहीचा ठराव माझ्याकडे आला आहे व िो वाचभन त्याच्यावरील माझे मि कळवाव ेअसे 

त्याि म्हटले आहे. 
 
माझ्या मिे रामचंद्रपंि ह्यानंी आपल्या पत्राि आम्ही आपल्या राजाकडे एक वकील पाठवावा असे 

जे म्हटले आहे, िो वकील आम्ही शाहभराजे ह्याचं्याकडे पाठहवण्याऐवजी मोगल बादशहाकडे का पाठवभ 
नये? कारण शाहभराजे हे मोगल बादशहाचे माडंहलक आहेि. मला असे वाटिे की, मोगल दरबाराि हा 
प्रश्न आमच्या प्रहिष्ठलेा धक्का न बसिा सुरहक्षिपणे सुटण्याची शकयिा आहे. 
 

शाहभराजे ह्याचं्याकडे वहकलाि पाठहवण्यासाठी आपणालंा खच ूकरावा लागणारच आहे. मोगल 
बादशहाकडे पाठवावयाच्या वहकलािीला जरा खच ू अहधक येईल, एवढेच. इिर गोष्टींचाही मी हवचार 
केला आहे. आम्ही शाहभराजे ह्याचं्याकडे िह करण्यासाठी आमचा वकील पाठहवला नाही, िर मराठे 
सरदार आपले आक्रमण पुढे चालभ  करिील, अशी धमकी कल्याणचे सुरे्दार रामचंद्र पंि ह्यानंी हदली 
आहे. पण हे आव्हान आपणालंा दीव येथभन माणसे आणभन स्वीकारिा येईल. त्या माणसानंा जर सरहद्दीवर 
नेऊन ठेवले, िर मराठ्यानंा आमच्या प्रदेशाि हशरण्याचे धाडस होणार नाही. अशा रीिीने जर आम्ही 
कणखर राहहलो, िर िे आमच्या वाटेला जाण्याचे सोडभन देिील. 

 
गोवा, २४ माच ू१७२४. 
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वाडीच्या साविंावर शत्रभचे आक्रमण झाल्याचे कळिाच गोव्याच्या हंगामी गव्हनूर जनरलने गोवा 
नदीवरील सेनापिीला पुढील पत्र हलहहले :— 

 
“नदीवरील सेनापिींस— 

 
आपले पत्र हमळाले व मजकभ र समजला. शत्रभने र्ोसल्याचं्या प्रदेशाि प्रवशे केला आहे असे त्या 

पत्राि म्हटले आहे. हे पत्र हमळिाक्षणी शत्रभचा हेिभ काय आहे त्याची बािमी काढण्यासाठी काही हुशार 
माणसानंा हिकडे रवाना कराव ेव िी माणसे हिकडभन आल्यावर मला काय िे कळवाव.े 
 

वृद्ध, अपंग माणसे, गुरेढोरे आहण सामानसुमान आमच्याकडे पाठवभन देण्याचा र्ोसले ह्याचंा 
हवचार आहे, असे आपल्या पत्रावरून कळिे. िसे असल्यास त्या लोकानंा इकडे येऊ द्याव.े वशे्या आहण 
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कलावंहिणी ह्यानंा ह्या दोन्ही बेटावंर नेऊन ठेवाव ेव हिथभन त्यानंा अन्यत्र कुठे जाऊ देऊ नये. त्यानंी जर 
हिथभन बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला, िर त्यानंा हशक्षा केली जाईल असे बजवाव.े आहण त्यानंी जर ह्या 
हुकुमाचा र्गं केला िर त्यानंा दारूच्या कोठाराि नेऊन ठेवाव.े 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 

पानेली, १४ मे १७२४.  
 आचहूबशप हप्रमज दों हकस्िोव्हावं 
 द मेलु, हक्रस्िोव्हावं लुईज द आंद्राद 

 
गोव्याच्या हंगामी गव्हनूर जनरलने बादेशच्या सेनापिीस पत्र घालभन साविंाच्या प्रदेशाि 

हशरलेल्या शत्रभने बादेशच्या बाजभने गोव्याि प्रवशे करू नये. म्हणभन सरहद्दीवर बंदोबस्ि ठेवण्याचा इशारा 
हदला : 

 
बादेंशचे सेनापिी ज्युआंव द मेलु द आिाइद (Ataide) ह्यासं— 
 
आपले चालभ  माहीच्या हदनाकं २४ चे पत्र हमळाले, व त्यावरून शत्ररभने साविंाचं्या राज्याि प्रवशे 

केला असल्याची बािमी कळली. शत्रभ पुढे आक्रमण करणार असभन, आपले काही सैन्य फोंड्यावर 
पाठहवणार आहे असे आपण म्हणिा. आम्हालंा शत्रभच्या हालचालीच्या वािा वरचेवर कळवीि जाव्याि व 
त्याचं्यावर लक्ष ठेवाव.े 

 
बादेश प्रािंाच्या संरक्षणासंबधंाने आपणालंा काही हलहहण्याची आवश्यकिा आहे असे मला वाटि 

नाही. आपणावर आमचा पभणू र्रवसंा आहे. कदाहचि शत्रभ बंदरे हस्िगि करण्याचा प्रयत्न करील. िरी, 
प्रािंािील काही कंपन्या हिकडे हलवाव्या. शि हािी धरण्यास योग्य असलेल्या सव ूमाणसानंा सैन्याि 
र्रिी करून घ्याव.े 

 
कंपन्या पभण ू आहेि की नाही, त्याची पहाणी करण्यासाठी............ च्या साजंन्ट मोरला 

बादेशला पाठहवण्याि आले आहे, िे आपल्याच हािाखाली काम करिील, कारण आपण त्या प्रािंाचे 
सेनापिी आहाि.” 

 
पानेली, २४ मे १७२४ 
 

आचहूबशप हप्रमज दों. हक्रस्िाव्हावं द मेलु, हक्रस्िोव्हावं लुईज द आदं्रा द 
 

(146) LIVRO DAS CARTASE ORDENS PORTARIAS, No. 14 
 

कुडाळचे सरदेसाई साविं र्ोसले ह्यानंी पोिूुहगजाचें संरक्षण घेिले होिे. पोिूुगीज त्यानंा आपले 
माडंहलक समजि असि. साविंानंी त्याचं्याशी संरक्षणाचा करार केला होिा. त्या कराराप्रमाणे 
संर्ाजीराजे ह्याचें सैन्य त्याचं्यावर चालभन आले असिा त्यानंी पोिूुहगजाचंी मदि माहगिली. गोव्याच्या 
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हंगामी गव्हनूर जनरलने आपल्या सेनापिींना र्ोसल्यानंा मदि करण्याची आज्ञा केली. व साविंाचं्या 
राज्यािंभन गुरेढोरे, अपंग माणसे, वशे्या आहण कलावहंिणी आल्या असल्यास त्यानंा सरहद्दीच्या आि 
घेण्याची परवानगी हदली. मात्र वशे्या आहण कलावंहंिणी ह्यानंा कंुर्ारजुब ेबेटावर नेऊन ठेवण्याची आज्ञा 
केली. 
 

हा हुकभ म गोव्याचे हंगामी गव्हनूर जनरल आचहूबशप हप्रमज द मेलु इ आदं्रार ह्यानंी पानेली येथभन 
हदनाकं २४ मे १७२४ रोजी काढला. 
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दमणचा गव्हनूर कळहविो, की सुरिेचा नबाब हपलाजी जाधव ह्याचं्यावर चालभन आला. 
 

दमणच्या कॅप्टनचे पत्र : 
 

“सुरिेचा नबाब ह्या महहन्याच्या पहहल्या िारखेस अडीच हजार पायदळ आहण ५०० घोडदळ 
घेऊन हपलाजी जाधव ह्याचं्या एका बगलेवर चाल करून आला आहे. आमचे सुरिेचे प्रहिहनधी फेब ुह्यानंी 
कळहवले आहे की, आमच्या युद्धनौकाचंी येजा आहण आमची लष्ट्करी ियारी पाहभन सुरिेमध्ये खळबळ 
उडाली आहे. माझी देवापाशी प्राथूना आहे, की त्यानंी (मराठे आहण मोगल) एकमेकाचंी डोकी फोडावी. 
िसे झाले िर आम्हाला इथे स्वास्र्थ्य हमळेल.” 
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वसईचा गव्हनूर गोव्याच्या गव्हनूर जनरलला कळहविो, की सरदार दार्ाडे ह्यानंी उत्तरेकडील 

प्रदेशावर स्वारी करण्याची ियारी चालहवली असल्याचे हिकडभन आलेल्या एका हशपायाकडभन आपणासं 
कळले आहे :— 

 
“शाहभराजे ह्याचं्या दरबाराि जे हशष्टमंडळ गेले आहे, त्या हशष्टमंडळाला पते्र घेऊन गेलेल्या 

हशपायापंैकी एक हशपाई हदनाकं १० रोजी इकडे आला आहे. ह्या हशष्टमंडळासंबधंीची माहहिी मी 
आपणालंा यापभवीच कळहवली आहे. ह्या हशपायाला मी हिकडे जािेवळेी मराठे स्वारीची ियारी करिाहेि 
की काय त्याची माहहिी काढभन िी मला कळहवण्यास बजावले होिे. त्याप्रमाणे ह्या हशपायाने िळेगावला 
थाबंभन िी माहहिी काढली. िळेगाव हे सरदार दार्ाडे ह्याचें हठकाण आहे. हा सैहनक म्हणिो की, 
आमच्याकडभन खंडणी वसभल करण्यासाठी शत्रभ हदनाकं १५ ला इकडे सैन्य पाठहवणार आहे. ही वािा मला 
पत्रािभन कळली आहे. कारण सगळीकडभन मला असेच कळहवण्याि आले आहे. ही वािा कळिाक्षणी मी 
महत्त्वाच्या ठाण्यावर लष्ट्करी बंदोबस्ि ठेवला आहे. मी हिकडे २०० हशपाई रवाना केले आहेि. व 
आपणाकंडभन कुमक येण्याची वाट पाहाि आहे. ही कुमक आली िर शत्रभच्या ह्याच प्रािंावर स्वारी करणे 
शकय आहे की, काय िे मी बघणार आहे. कारण, मानाहशवाय राहाणे आम्हालंा इथे अशकय होणार आहे. 
आम्हालंा उपद्रव देण्यामागे कल्याणचे सुरे्दार रामचदं्र पंि ह्याचंा हाि आहे, ह्याबद्दल मला हिळमात्रही 
संदेह नाही. िरी माझ्या हमत्रानंा माझी हवनंिी आहे, की ह्या राज्याच्या बचावासाठी आहण त्याचबरोबर 
कल्याण प्रािंाच्या स्वारीसाठी आपण मला िाबडिोब कुमक पाठवावी. 



 

अनुक्रमणिका 

 
ह्या वखारीि बंदुकाचंी फारच कमिरिा आहे. ज्या आहेि त्या जुन्या असभन हनरुपयोगी आहेि. 

दारूगोळा हवपभल आहे. िरी थोडी दारू आहण िीन पौंडी गोळे पाठवभन द्याव.े 
 

हे पत्र हलहभन झाल्यावर दमणची पाले इकडे आली िी गोव्याला जाि आहेि. शत्रभच्या 
हालचालींकडे लक्ष असभ द्याव,े असे सागंण्यापलीकडे मी आपणालंा आणखी काही कळवभ इच्छीि नाही. 
 

आपणा सगळ्याचें देव रक्षण करो.” 
 
वसई, १३ ऑकटोबर १७२४. 
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बाजीराव पेशव ेह्यानंी गोव्याच्या हंगामी गव्हनूरना पुढील पत्र पाठहवले. 
 

“परमहमत्र आहण मतै्रीचे रक्षणकिे, महाशय आचूहबशप आहण हप्रमज् दों. हक्रस्िोव्हावं द मेलु 
हक्रस्िोव्हावं लुईज आदं्रा द ह्यासं—की ज्याचंी मतै्री हचयायु होवो. 
 

मी पंहडि प्रधान बाजीराव आपल्या हािाचे चुंबन घेऊन माझी ख्यालीखुशाली आपणालंा कळवीि 
आहे, व आपली ख्यालीखुशाली आम्हालंा कळवावी अशी आपणासं हवनंिी करीि आहे. 
 

साबाजी परबु व पीर महमद ह्या दोघाकंडे पाठहवलेले पत्र हमळाले, व िे वाचभन आशय कळला. 
मला आनंद वाटण्यासारख्या बािम्या आपण मला कळवाल अशी आशा आहे. आपण पत्राि म्हणिा की, 
आम्हालंा ज्या शिवैद्याची आवश्यकिा होिी, त्याला पाठवभन देण्याची व्यवस्था केली आहे, जखमा बऱ्या 
करण्यासारखा िज्ञ शिवैद्य पाठवभन द्यावा. आहण हे आपणासं कळहवण्यासाठीच प्रस्िुि पत्र हलहीि आहे. 
 

उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिीच्या पत्राचे उत्तर रवाना केले आहे. िे त्याला पोचिे करून त्याचे 
उत्तर पाठहवण्यास लावण्याची व्यवस्था करावी. 
 

ह्याहशवाय आणखी काही हलहीि नाही.” 
 

हे पत्र सफर १२ म्हणजे ३० ऑकटोबर १७२४ रोजी हलहहण्याि आले. 
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“पंहडि प्रधान बाजीराव ह्याचं्याकडभन कॅप्टन जनरल ह्यासं पत्र :— 
 

मी इकडे ईशकृपेने सुखरूप आहे. आपणाकडभन सुवािा ऐकण्याची इच्छा करीि आहे. आपण 
साबाजी परबु व पीर महमद ह्याच्याकंडे पाठहवलेले पत्र हमळाले व िे वाचभन फार आनंद झाला. अशाच 



 

अनुक्रमणिका 

रीिीने पते्र वारंवार पाठवीि जावीि. आपण पत्रामंध्ये हिकडील प्रदेशािं शािंिा प्रस्थाहपि करणे व 
परस्परामंध्ये सलोखा साधणे ह्या दोन गोष्टींवर र्र हदला आहे, मी आपणालंा आश्वासन देऊ इव्च्छिो की, 
आपणामंध्ये आहण माझ्यामध्ये काही मिरे्द नाहीि. 
 

नबाब हनजाम उल्मुल्क ह्याचं्या सहाय्याने आम्ही अमानिखान ह्याचं्याशी जी लढाई हदली िी 
लढाई आम्ही वजकली व आम्ही औरंगाबादला आलो. हिथभन आम्ही लवकरच महाराजाचं्या दशनूासाठी 
सािाऱ्याला जाणार आहोि. हिकडे आपण आपला वकील नजराणा देऊन पाठवावा. मी दरबाराि 
असिाना जर, हिकडे आपण आपला वकील आला िर धवलजी सोमवशंी रुस्िुमराव समशरे बहादुर 
सरदार हपलाजी जाधव आहण रामचंद्रपंि ह्याचं्याशी आपण जो िह केला आहे त्याला मान्यिा देण्याबद्दल 
मी महाराजानंा हवनंिी करीन. हिकडील प्रदेशािं शािंिा प्रस्थाहपि व्हावी म्हणभन माझ्या हािभन जे प्रयत्न 
होण्यासारखे असिील, िे मी शकय िो करीन पण त्या दरम्यान आपण आपला वकील नजराणा देऊन 
सािाऱ्याला िाबडिोब पाठवावा. 

 
आपण बोगाजी नाईक (?) ह्याच्या बंडाळीसंबधंाने हलहहले आहे, मी आपणालंा आश्वासन देिो 

की, मी सािाऱ्याला जािाच त्याचा बंदोबस्ि करीन व त्याने जी गुरेढोरे आहण इिर वस्िभ लाबंहवल्या आहेि 
त्या आपणालंा परि करावयास लावीन. 
 

ह्या बाबिीि माझ्याकडभन कोणिीच कुचराई होणार नाही. आपण ह्या बाबिीि मनाि कोणिेच 
हकव्ल्मष बाळगभ नये.” 
 

हे पत्र ४ नोव्हेंबर १७२४ रोजी हलहहण्याि आले. 
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प्रस्िुि पत्राि जो िाजा कलम होिा िो पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

आपण ज्या शिवैद्यासंबधंाने हलहहले होिे, िो पावसाळ्यामुळे येऊ शकला नाही. त्याने परवाना 
पाठहवण्याबद्दल कळहवले होिे. िो पाठवभन देि आहे. शिवैद्याची अत्यंि जरुरी आहे. िरी िाबडिोब 
सािाऱ्याला एक शिवैद्य पाठवभन द्यावा. िसेच त्याच्याबरोबर औषधेही पाठवभन द्यावी. आपण हपलाजी 
जाधव आहण धवलजी सोमवशंी रुस्िुमराव ह्या दोघानंा जी पते्र पाठहवली होिी िी शाही सेवकेडे 
पाठहवण्याि आली आहेि. माझी पते्र मला हमळाली. हपलाजी जाधव ह्यानंा आपण एक गुडगुडी आहण 
िंबाखभची बरणी पाठहवली होिी, िी त्यानंा हमळाली. िे दरबाराि आले की आपल्या पत्राचंी उत्तरे 
पाठहविील. 
 

हे पत्र त्याच हदवशी म्हणजे हदनाकं ४ नोव्हेंबर १७२४ रोजी हलहहण्याि आले. 
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वसईचा गव्हनूर गोव्याच्या हंगामी गव्हनूर जनरलला कळहविो की त्या र्ागाि शत्रभच्या हालचाली 



 

अनुक्रमणिका 

वाढल्या आहेि. 
 
“महाशय, 
 

हे पत्र हलहीि असिाना मला आपणासमोर प्रािंाचंी पहरव्स्थिी उर्ी करायची आहे. शत्रभ ह्या 
प्रदेशाि हशरला असल्याच्या वािा वारंवार येि आहेि. आमच्याकडभन खंडणी वसभल करण्याच्या हेिभने िो 
आला आहे. कोलोआना (?) छोहटया, पेंटा, वगैरे हठकाणाहंभन आलेल्या बािम्यावंरून कळिे की, 
कल्याणचा गव्हनूर २०० घोडेस्वार आहण ६०० हशपाई ह्याचं्यासह पुष्ट्कळ हदवसापंासभन वारोळी ह्या 
नावाच्या खेड्याि िळ देऊन राहहला आहे. हे ठाणे कोलच्या हद्दीि आहे. त्याचा हिकडे ठाण देऊन 
राहण्याचा हेिभ काय आहे कळि नाही. माझा असा अंदाज आहे की, िो हिथे वरील सरदाराचंी वाट पाहाि 
असावा. 
 

ज्या हठकाणी कल्याणचा गव्हनूर िळ ठोकभ न राहहला आहे िे हठकाण सैबाणसमोर असभन मी त्या 
र्ागाि सगळीकडे आवश्यक िो बंदोबस्ि ठेवला आहे. अशा पहरव्स्थिीि आपण शकय हििकया लवकर 
उत्तरेकडील आरमाराची रवानगी केलेली बरी. त्या आरमाराचे जर लवकर आगमन झाले िर, त्यानंा 
िेवढाच अडथळा होईल. मला मात्र त्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटि नाही. 
 

मला कोल राजाकडभन पत्र आले असभन त्याने वरील बािमीला दुजोरा हदला आहे. त्याला ही 
बािमी त्याच्या प्रधानाकडभन कळली. िो सापं्रि औरंगाबादला हकलीचरवान ह्याच्या फौजेि आहे. ह्या 
मोगल सरदाराने आपल्या बादशहाहवरूद्ध बंड पुकारल्यास पुष्ट्कळ हदवस झाले. 
 

आपण माझ्या सैन्याच्या बाबिीि हनवश्चि असाव.े मी प्रािंाच्या रक्षणाच्या बाबिीि कोणिाच 
हलगजीपणा करणार नाही. 
 

हे पत्र सी. लौरे सु द नोरोन्य हे घेऊन जाि आहेि. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

वसई, १७ नोव्हेंबर १७२४. 
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बादेशचा सेनापिी गोव्याच्या हंगामी गव्हनूर जनरलला कळहविो की उदोजी चव्हाण ह्या नावाचा 
संर्ाजी राजे ह्याचंा सरदार सैन्य घेऊन शापुरानजीक आला असल्याची बािमी आपणालंा आपल्या गुप्ि 
हेरानंी कळहवली आहे. 
 

“गव्हनूर महाशय ह्यासं— 
 

मी नदीपलीकडे शत्रभच्या हालचालींची बािमी काढण्यासाठी माणसे पाठहवली होिी. त्यानंी 



 

अनुक्रमणिका 

बािमी आणली आहे की, शापभर येथील हकल्ल्यापासभन बऱ्याच अंिरावर, चार हदवस झाले, उदोजी चव्हाण 
ह्या नावाचा संर्ाजी राजे ह्याचंा एक सरदार दोन हजार घोडदळ आहण पाच हजार पायदळासह आला 
आहे. हे सैन्य अथाि हवशषे मोठे नाही हे जरी खरे असले, िरी हा सरदार आणखी सैन्य गोळा करीि 
असल्याची बािमी आहे. पण िो कुणावर स्वारी करण्याच्या हेिभने आला आहे, िे मात्र कळलेले नाही. 
फोंडभ  साविं ह्यानंी आपल्या राज्याच्या हद्दीवर कडेकोट बंदोबस्ि ठेवला आहे. 
 

आपले पत्र मी फोंडभ  साविं ह्यानंा पोचिे केले. ज्या गुप्ि हेराने वरील बािमी आणली त्याने वाडी 
येथे असे ऐकले आहे की, आपले पण फोंडभ  साविं ह्याचं्या हािी पडले आहे. त्या पत्राचे फोंडभ  साविं 
ह्याचं्याकडभन उत्तर आल्यावर मी िे आपणाकडे रवाना करीन. 
 

मी हकल्ल्याच्या रक्षणासाठी ४५० माणसे मागे ठेवली आहेि. सापं्रि टेहेळणीसाठी हे सैन्य बस 
आहे. परंिु हकल्ल्याच्या रक्षणाची जबाबदारी ह्या सैन्याला पार पाडिा येईल की काय ह्याची शकंा आहे. 
गोऱ्या सैन्याहशवाय हे लोक शत्रभचा हकिपि प्रहिकार करिील ह्याची शकंा आहे. मी आपणालंा िटाचं्या 
रक्षणासाठी पन्नास िे साठ गोरे सैवनक पाठहवण्याबद्दल मागेच कळहवले आहे. 
 

कोठार प्रमुखानंा इकडे १० वकवा बारा वपप दारू पाठहवण्यास सागंाव.े हकल्ल्यामध्ये दारूचा 
र्रपभर साठा करून ठेवायचा आहे. त्याचप्रमाणे बंदुकाचं्या काडिुसाचंीही येथे फार जरुरी आहे. िीही 
पाठवभन देण्याची आज्ञा कोठार प्रमुखानंा करावी. उद्या हदनाकं २१ ला सकाळी हिवीच्या इगजीशजेारी 
नगरपाहलकेची सर्ा र्रणार आहे. ही सर्ा कामास सुरुवाि करण्यासबंंधाने र्रहवण्याि येणार आहे. ह्या 
सरे्ची मी आपणालंा यापभवीच कल्पना हदली आहे. यापुढेही मी आपणालंा वरचेवर बािम्या कळवीि 
जाईन. आपणालंा जर मला काही सभचना करायच्या असिील िर त्या अवश्य कराव्या. 
 

देव आपले कल्याण करो व आपणासं पुष्ट्कळ वष ेआयुष्ट्य देवो.” 
 

कामुल्ये २० नोव्हेबर १७२४. दों. ज्युआंव द मेलु. 
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पोिूुहगजाचं्या सुरि येथील प्रहिहनधीने हिथल्या राजकीय घडामोडींचा आढावा घेऊन दमणच्या 
गव्हनूरला जे पत्र घािले त्या पत्रािील मराठ्यासंंबंधी पहरच्छेद पुढीलप्रमाणे आहे :— 
 

दमणचे गव्हनूर आहण हिथल्या हकल्ल्याचे कॅप्टन ज्यु आंव बाव्प्िश लोहपश द लाउरे ह्यानंा 
सुरिेहभन आलेल्या पत्राची नक्कल. 
 

महाशय : 
 

आपणालंा हदलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मी आपणालंा पुढील बािम्या पाठवीि आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........मोगल दरबाराि सध्या अंदाधंुदी माजली आहे. बादशहा िरुण आहण अननुर्वी आहे. िो हदवसर्र 
सुरापानािं व हवषय सेवनािं मग्न असिो. त्याचे राज्यकारर्ाराकडे दुलूक्ष झाल्याने अमीरउमरावाचें 
चागंलेच फावले आहे. त्याचा फकि एकाच उमरावाने हवश्वास संपादन केला आहे, आहण िो उमराव 
म्हणजे खानदुराण हा होय. बादशहा सापं्रि त्याच्या मुठीि आहे. असे म्हटल्यास अहिशयोकिी होणार 
नाही. राज्याि सवूत्र बेबंदशाही माजली असल्याने वजीर वकवा हनजाम उल्मुलुक हा प्रचंड सैन्य घेऊन 
दख्खनच्या मोहहमेवर गेला आहे. त्याला हकहलसखान असेही म्हणिाि. दख्खनमध्ये अमानिखान ह्या 
नावाचा आणखी एक सुरे्दार होिा. मानुएल दे सौझ हननेहझस ह्याच्या अमदानीि ह्या उमरावाने दमणवर 
स्वारी केली होिी. ह्या उमरावाचे आहण हकहलसखानाचे वाकडे आहे. त्याला वजीर व्हायचे होिे. त्या 
दोघाचंी लढाई जंुपभन त्याि अमानिखान ठार झाला. व त्याच्या बरोबर त्याचे दोन-मुलगेही कामास आले. 
असे सागंिाि की ह्या लढाईि दोन्ही पक्षाचें ४० हजार सैन्य ठार झाले. काही लोकाचं्या मिे ही हानी 
त्याहभन अहधक आहे. हकहलचखान हा अत्यंि बलाढ्य असभन शाहभराजे व संर्ाजीच्या राज्याचें सरदार 
ह्याचं्शावर देखील त्याचा वचक आहे. 
 

सुरिेचा सुरे्दार सुजािखान ह्याने हकहलचखानाच्या वकवा मराठ्याचं्या र्याने आपला 
जनानखाना इकडे पाठहवला आहे. हकहलचखान बारा हजार सैन्य घेऊन आला असल्याची बािमी आहे. 
काहींच्या मिे हे सैन्य त्याहभन अहधक आहे. नबाबाचे वास्िव्य शहराबाहेर दोन मलैावंर कंकर नदीच्या 
काठावर असभन िो हपलाजी जाधवाचं्या सैन्याची वाट पाहाि आहे. मराठ्याचं्या सैन्याचा सापं्रि ह्या र्ागाि 
संचार चालभ  आहे. बघभया ह्या दोघाचंी लढाई कशी काय होिे िी. काही हवशषे बािमी असल्यास आपणालंा 
कळवीनच. 
 

आपला आज्ञाधारक आहण आपणासं उदंड आयुष्ट्य प्राप्ि होऊन आपले देवाने र्ले कराव ेअशी 
त्याच्याकडे प्राथूना करणारा. 
 
सुरि २० नोव्हेंबर १७२४. 
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सरदार हपलाजी जाधव ह्यानंी दमणच्या गव्हनूरला पुढील पत्र हलहहले :— 
 

हपलाजी जाधव ह्याचें कॅप्टन जनरलना पत्र 
 

“आम्ही इकडे सुखरूप आहोि. आपले के्षमकुशल इव्च्छिो. 
 

आपले पत्र पावले. िे फार हदवसानंी आल्याने फार आनंद झाला. जणभ काही आपली रे्ट 
झाल्यासारखेच वाटले.....................................................मी नबाब हनजाम उल्मुलुक 
ह्याचं्याबरेबर होिो. त्यानंी शहामिखानाशी लढाई हदली. ही लढाई होऊन आठ हदवस झाले. त्याच वळेी 
आम्हालंा कोंकणाि उिरण्याचा हुकभ म झाला. मी १७ नोव्हेंबरला जव्हार-रामनगर माग े कल्याणकडे 



 

अनुक्रमणिका 

हनघालो. िीन वकवा चार हदवसािं हिकडे पोहोचणार आहे. हिथे आल्यावर आपल्या इच्छेप्रमाणे 
महाराजानंा पत्र हलहभ, व त्याचं्याकडभन कराराची अनुमिी आणभ. महाराजाचं्या स्वाऱ्या येत्या िीन-चार 
हदवसािं कोकणामध्ये उिरणार आहेि. गिसाली पोिूुगीज हद्दीिील लोकाचंी बरीच हानी झाल्याने 
यावळेीही िे र्ीिीने पळभन जािील. पण आपण त्यानंा त्याचं्या खेड्यािंच राहाण्याचा हुकभ म करावा. कारण 
खेडी ओस असली िर टेहेळणी असणार नाही. िरी लोकानंा धीर देऊन त्यानंा खेड्यािंच राहावयास 
सागंाव.े 
 

आपण पाठहवलेले घड्याळ हमळाले. त्याचप्रमाणे मीठ, वाळलेले खोबरे आहण सुपाऱ्या आपण 
हलहहल्याप्रमाणे माझ्याकडे पोहोचत्या करण्याि आल्या. मी सािाऱ्याला गेलो नाही. बाजीराव पंडीिही 
गेले नाहीि.” 
 

हे पत्र २४ नोव्हेंबर १७२४ रोजी हलहहण्याि आले. 
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पोिूुहगजाचं्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिीने छत्रपिी शाहभराजे ह्यानंा पत्र हलहभन हपलाजी 
जाधव, धवलजी सोमवशंी व रामचंद्र महादेव ह्याचं्याकडभन आपणाला उपद्रव होिो अशी िक्रार केली 
होिी. ह्या िक्रारीला शाहभ महाराजानंी पुढील उत्तर पाठहवले :– 
 

“उत्तरेकडील प्रदेशाचे आहण हकल्ल्याचें कॅप्टन जनरल, पोिूुहगज वहदुस्थानच्या सल्लागार 
मंडळाचे सदस्य दों. लुईज द कोश्ि, ह्यासं— 
 

आपले पत्र हमळाले, हपलाजी जाधव, धवलजी सोमवशंी आहण रामचंद्र महादेव, ह्याचं्या कृत्याचंी 
चौकशी चालभ  आहे की ज्याचं्याहवषयी आपण िे आपणाला उपद्रव देिाि अशी िक्रार केली आहे. आपण 
म्हणिा की, िह झाल्यानंिर रामचंद्र महादेव ह्यानंी आपल्या राज्याि बुगाजी नाईक ह्यानंा चोरी 
करण्यासाठी पाठहवले. िे आपली कामहगरी पार पाडभन पळभन गेले. त्याचंा यापुढे आपणालंा उपद्रव होऊ 
नये म्हणभन आपण मला हलहहले आहे. आपण म्हणिा की आमच्या राज्याशी आपण नेहमीच मतै्रीने वागि 
आला आहािं. मी आपणालंा आश्वासन देिो की, ह्याउपर आपणाला आमच्याकडभन उपद्रव होणार नाही. 
उपहरहनर्ददष्ट सरदार हवशषेकरून रामचंद्र पंहडि ह्याचं्यासंबधी जे काय करावयाचे आहे िे करण्याचा मी 
हुकुम केला आहे. त्याचं्याकडभन आपणाला उपद्रव होणार नाही ह्याबद्दल खात्री बाळगावी. पते्र वरचेवर 
पाठवावी. त्याचंी उत्तरे पाठहवण्याच्या बाबिीि हयगय होणार नाही.” 
 

हे पत्र २४ नोव्हेंबर १७२४ रोजी हलहहण्याि आले. 
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पोिूुहगजाचं्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे गव्हनूर आहण हकल्ल्याचें कॅप्टन जनरल दों. लईज द कोश्ि 
ह्यानंी सरदार धवलजी समशरे बहादभर ह्यानंा एक पत्र घािले होिे. त्या पत्रास त्यानंी पुढील उत्तर 
पाठहवले :— 



 

अनुक्रमणिका 

 
“आम्ही इकडे सुखरूप आहोि. आपले के्षम कुशल इव्च्छिो. 

 
आपले पत्र हमळाले व िे वाचभन मजकभ र समजला. आपले पत्र हािािं पडिाच खभप आनंद झाला. 

अशीच पते्र वरचेवर पाठवावीि. आपण हलहहिा की, कंबा येथे िह झाला. त्या िहाला दरबाराि मंजुरी 
हमळभन ित्सबंंधीचे फमान हनघण्याबद्दल मी खटपट करावी अशी आपण माझ्याकडे मागणी केली आहे. 
आपण दभि पाठहवणार असेही पत्राि म्हणिा. आपणासं कळहवण्याि येिे आहे की, राव पंडीि प्रधान 
(बाजीराव) हे सापं्रि औरंगाबादला आहेि. िे हिथभन लवकरच परिणार आहेि. त्याचंी आहण माझी 
दोघाचंी रे्ट होणार असभन आम्ही दोघे बरोबरच दरबाराला जाणार आहोि. िेथे िहाला मंजुरी देऊन 
फमान काढण्याची व्यवस्था केली जाईल. आपण मला हलहहलेच आहे की, पंडीि ह्यानंा एक खंडी सुपारी, 
एक खंडी खोबरे आहण दोन होड्या मीठ पाठहवले आहे. जर ह्या वस्िभ रामचंद्र पंडीि ह्याचं्याकडे आल्या 
िर त्या आम्हालंा हमळल्यावाचभन राहणार नाहीि.” 
 

हे पत्र २४ नोव्हेंबर १७२४ रोजी हलहहण्याि आले. 
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अंकोला (कारवार) येथभन कुणी आंिोहनयु रोहलम नायक नावाच्या व्यकिीने गोव्याच्या गव्हनूरला 
पत्र पाठवभन कळहवले की रामराव, िुकाजी जगिाप आहण मुरारी वशदे चौघे मराठे सरदार सोंदेच्या 
राजावर चालभन येि आहेि. ह्याचे पत्राि हकहलचखान व कंुदापभरचे नबाब ह्याचं्यामधील लढाईचाही हनदेश 
आहे. 
 

“सेनापिीस 
 

आपण सुखरूप असाल असे गृहीि धरिो, 
वगैरे........................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................................................सोंदेच्या राजाने आपले घाटाि 
असलेले सव ूसैन्य अंकोल्याच्या हकल्ल्याि गोळा केले आहे. अशी बािमी आहे की, मराठे सरदार रामराव, 
िुकाजी जगिाप आहण मुरारी वशदे हे सोंदेच्या राजावर चालभन येि आहेि. त्याचं्याबरोबर हशदोजी 
ह्याचंाही मुलगा आहे. त्याचं्यापाशी दोन हजार घोडेस्वार असल्याची बािमी आहे. ह्याच लोकानंी मागे 
साष्टीमध्ये आक्रमण केले होिे. सोंदेच्या राजावरील त्याचंी ही हिसरी स्वारी आहे. असे कळिे की िे 
संझाणे येथे येऊन दाखल झाले आहेि. मोगल सेनापिी हकहलचखान आहण कंुदापभरचे नबाब ह्याचं्यामध्ये 
लढाई झाल्याची बािमी आपणाला कळलीच असेल. ह्या लढाईि दोन्ही पक्षाचंी प्रचंड प्राणहानी झाली. 
लढाईि हकहलचखान व नबाबाचा सेनापिी अलीखान हे दोघे जखमी झाले. अशी बािमी आहे की 
अलीखान हा हकहलचखानाच्या हािास लागला आहे. नबाबचा एक मुलगाही ह्या लढाईि ठार झाला. असे 
कळिे की, नबाबाने हकहलचखानाशी दुसरी लढाई देण्याची ियारी केली आहे.” 
 
अंकोला २९ नोव्हेंबर, १७२४.  
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 आपला आज्ञाधारक, 
 आंिोहनयु रोहलम. 
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साष्टीचा सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु हा राजधानीि कळहविो की, संर्ाजी राजे ह्यानंी 
साष्टी प्रािंावर स्वारी करण्याची ियारी केली आहे. 
 

“महाशय, 
 

काल घाटावरून एक गुप्ि हेर आला आहे. त्याने बािमी आणली आहे की, संर्ाजीराजे ह्यानंी 
त्याचं्या अनेक सरदाराचं्या सल्ल्यानुसार हदनाकं १२ ला साष्टीवर स्वारी करण्याचा बेि आखला होिा, 
परंिु संर्ाजीराजे ह्याचं्या हनणूयाला हपलाजी जाधव, रामराव आहण आणखी एका सरदाराने हवरोध केला. 
त्यानंी संर्ाजीराजे ह्यानंी साहंगिले की, त्यानंी जर ही मोहीम सुरू केली, िर िीि त्यानंा यश येण्याची 
फारच थोडी शकयिा आहे. 
 

संर्ाजीराजे आहण त्याचें सरदार ह्याचं्यामध्ये जरी मिरे्द झाला असला, आहण काही सरदार 
जरी त्याचंी छावणी सोडभन पढेु मागे राहहले असले, िरी िे एका हदवसाच्या आि एकत्र होऊ शकिील. ही 
बािमी वचिाजनक असल्याने िी ऐकभ न मी फारच अस्वस्थ झालो कारण त्याचंा मिरे्द म्हणजे मला हा 
एक डावच वाटला. माझी मनोदेविा मला सागंभ लागली की शत्रभ कुठे हल्ला केल्यावाचभन राहाणार नाही. 
 

आज पहाटेस आणखी गुप्ि हेर आले. त्यानंी माझ्या हवचारानंा दुजोरा हदला. त्यानंी बािमी 
आणली, की शत्रभने सोंदेच्या राजाच्या सातं्राणी ह्या नावाच्या हकल्ल्यास वढेा घािला आहे, व िे राज्याच्या 
इिर खेड्यािंही हशरले आहेि. हा हल्ला करण्याचे कारण म्हणजे सोंदेच्या राजाने मराठ्याचंी खंडणी हदली 
नाही हे होय. असे सागंण्याि येिे. त्याने आपल्या राज्यािील व्यापाऱ्यानंा मराठ्यानंा एकही हजन्नस हवकभ  
नका अशी िाकीद हदल्याचे कळिे. म्हणभनच मराठ्यानंा सोंदेवर स्वारी करावी लागली. 
 

ह्या बािम्या जर खऱ्या ठरल्या, िर आमची मोठीच िाराबंळ उडणार आहे. कारण शत्रभ 
आमच्यापासभन अवघ्या िीन हदवसाचं्या अंिरावर आहे. त्याच्यापाशी मोठे घोडदळ आहण पायदळ असभन 
शिसामुग्रीही हवपुल आहे. आमच्याकडे मभठर्रदेखील सैन्य नाही. अहधकाऱ्याचंी आहण खलाश्याचंी यादी 
मी आपणाकडे पाठवीि आहे. ह्या िुटपुजं्या सैन्याहनशी मी शत्रभला कसें िोंड देणार त्याचीच मला घोर 
वचिा लागभन राहहली आहे. दारू गोळा आहण शिे ह्याचंीही व्स्थिी आशादायक नाही. ह्या बाबिीि मी 
आपणाकंडभन सल्ल्याची अपेक्षा करीि आहे. शत्रभने जर आमच्यावर हल्ला करण्याचे ठरहवले, िर 
माझ्यापाशी जे सैन्य आहे त्या सैन्यासह मदैानाि लढा द्यायचा की कुकडी आहण मडगाव येथील िटबधंा 
बळकट करून ह्या दोन्ही ठाण्यािं राहभन लढा द्यायचा ह्या दोन्हीपैकी एका पयायाची हनवड करून आपण 
मला सभचना करावयाची आहे. ह्या दोन्ही पयायापंकैी कुठलाही पयाय स्वीकारण्याची माझी ियारी आहे. 
 

ह्याहशवाय मुलकी लोकानंी आपल्या मौल्यवान वस्िभ हकल्ल्यामध्ये आणभन ठेवायच्या की काय, की 
शत्रभ जवळ येईपयंि थाबंायचे हेही आपण ठरवायचे आहे. मुलकी लोकानंा जर आपल्या वस्िभ कोटामध्ये 
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आणभन ठेवायच्या असिील, िर मला िसा हुकभ म काढावा लागेल. िसेच मला घोडेस्वार पाठवभन 
सकिीच्या लष्ट्कर र्रिीसाठी लोकानंा गोळा करून आणाव ेलागले. आहण ही आज्ञा आपणाकडभन मला 
हमळाली पाहहजे. कारण, लोक सकिीची लष्ट्कर र्रिी टाळभन पळभन जाि आहेि. त्याचंी संख्या हल्ली 
पुष्ट्कळच कमी झाली आहे. चालभ  पहरव्स्थिीला अनुसरून सवलिदार वगािील पुरूषाचंीदेखील लष्ट्कर 
र्रिी करणे र्ाग आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो व आपणासं उदंड आयुष्ट्य देवो.” 
 

नाव्हेली येथील छावणी, ९ हडसेंबर १७२४ 
 

(163) LIVRO DAS MONCOES, No. 90 FLS 87 
 

हे पत्र हलहभन झाल्यावर.........................................हवालदार आहण अंकोल्याचा 
हबशप ह्या दोघाचंी पते्र आली. 
 

दों. आिंोहनयु काश्कु इ मेलु, 
 

गोव्याचा गव्हनूर पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो की, मराठे सरदारानंी उत्तरेकडभन 
वसईमध्ये आहण दहक्षणेकडभन गोव्याि हल्ला करण्याची ियारी केली असभन ह्या स्वारीला िोंड देण्याची 
पोिंुहगजाचंी ियारी नाही. उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिीने मराठ्याशंी िात्पुरिा िह केला होिा. िो िह 
पक्का करण्यासाठी पोिूुहगजानंी शाहभ महाराजाकंडे आपला एक वकील पाठवावा. अशी मराठे सरदाराचंी 
मागणी होिी. परंिु ही गोष्ट पोिूुहगजानंा लाचं्छनास्पद आहे. असा काही लोकानंी सल्ला हदल्याने 
मराठ्याचं्या राजाकडे वकील पाठहवण्यािं आला नाही, असे गोव्याचा व्हाइसरॉय उपहरहनर्ददष्ट पत्राि 
म्हणिो :— 
 

महाराज, 
 

चालभ  वषाच्या हदनाकं २३ ला आम्ही महाराजानंा जे पत्र पाठहवले होिे, त्याि आम्ही आपल्या 
हनदशनूास आहणले होिे की, आमचे उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी दो. लुईज द कोश्ि ह्यानंी शाहभ उफू 
हशवाजीराजे ह्याचं्या सरदाराशी हंगामी िह केला आहे. ह्या पावसाळ्यािं मराठे आमच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशावर स्वारी करण्याची ियारी करीि असल्याच्या बािम्या त्या प्रदेशाचे सेनापिी आमच्याकडे वारंवार 
पाठवीि होिे व आम्हालंा कुमक पाठहवण्याची हवनंिी करीि होिे. त्या हवनंिीप्रमाणे आम्ही उत्तरेकडे 
नोस्सा वसज्ज्योरा द पाल्म ह्या नावाच्या हफ्रगेटवर काही मदि पाठवभन हदली. ह्या हफ्रगेटला आम्ही सभचना 
केली की, त्याने मदि पोहोचल्यावर दमणला जाऊन सुरिेचे नबाब दमण घेण्याची ियारी करीि 
असल्याची जी हभल उठली आहे िी खरी की खोटी त्याचा िपास करावा. ही बािमी आम्हालंा आमच्या 
उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिीने पाठहवली होिी. आमच्या सभचनेप्रमाणे उपहरहनर्ददष्ट हफ्रगेटने सुरिेला 
जाऊन त्या बािमीची चौकशी केली असिा ं िी खोटी असल्याचे आढळभन आले. ही अफवा कल्याणचे 
सुरे्दार रामचंद्रपंि ह्यानंी उठहवली होिी. हा सेनापिी सैबाणपासभन िीन मलैाचं्या अंिरावर छावणी 
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ठोकभ न राहहला आहे. सैबाण हा आमचा वसईचा प्रदेश आहण आमचा शत्रभ ह्याचं्यामधील नैसर्दगक अडथळा 
आहे. 
 

ह्याच शत्रभपासभन आमच्या गोवा प्रािंािील साष्टी, आहण बादेश ह्या दोन्ही हजल्ह्यानंाही धोका हनमाण 
झाला आहे. ह्या लखोट्यािं जी पते्र जाि आहेि त्याचं्यावरून आपणालंा ह्या संर्ाव्य स्वारीची कल्पना 
येईलच. आम्हालंा ह्या स्वारीची र्यंकर वचिा लागभन राहहली आहे. आमच्यापाशी सैन्य िर र्रपभर नाहीच 
परंिु सैन्याची वाहिभक करण्यासाठी नावाही र्रपभर नाहीि. उत्तरेकडील आहण दहक्षणेकडील आरमारानंा 
मदि करण्यासाठी नावाचंी फारच मोठी आवश्यकिा आहे. 
 

कल्याणचे सुरे्दार रामचंद्रपंि ह्यानंी आम्हालंा सभचना केली होिी की, आम्ही त्याचं्याशी जो 
हंगामी िह केला होिा. िो पक्का करण्यासाठी शाहभ राजे ह्याचं्याकडे एक वकील पाठवावा. ह्या प्रश्नावर 
आम्ही गंर्ीरपणे हवचार केला असिा शाहभराजे ह्याचं्या दरबारािं वकील पाठवायचा नाही असा हनणूय 
घेिला होिा. ज्यानंी आम्हाला आपली मिे पते्र पाठवभन कळहवली त्याचं्या नकला आपणाकडे पाठवीि 
आहोि. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य सुखािं देऊन ठेवो.” 
 
गोवा, १३ हडसेंबर १७२४. 
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वसईचा सेनापिी गोव्याला कळहविो की, मराठ्यानंी कोल राज्याि हशरून वसईला धोका हनमाण 
केला आहे. कल्याणचे सुरे्दार रामचदं्रपंि ह्यानंी आपणालंा बाजीरावानंा १० हजार रुपये देण्यास 
साहंगिले होिे. परंिु ही गोष्ट अव्यवहाय ूअसल्याने आपण िसे केले नाही. 

 
महाराज, 

 
शत्रभ ह्या प्रािंाच्या जवळ येऊन ठेपला असल्याने हे गलबि पाठहवण्यास हवलंब केला. शत्रभ कोल 

राज्याि हशरून आमच्या राज्याच्या सीमेवर येऊन ठाकला आहे. शत्रभने आमच्या राज्याि हशरून गुरे 
पकडभन नेली, मी िी परि माहगिली. आम्ही एका दुष्ट शत्रभच्या शजेारी आहोि ही खरोखर दुःखाची गोष्ट 
आहे. 
 

कल्याणचे सुरे्दार रामचंद्रपंि हे अद्याप मला सािाऱ्यास वकील पाठहवण्याची सभचना करीि 
आहेि. त्यानंी मला बाजीरावानंा १० हजार रुपये द्यावयास साहंगिले होिे. परंिु ही गोष्ट मला अव्यवहाय ू
वाटिे. 
 

(ह्या पत्राि मध्येच अक्षरे बेपत्ता झाल्याने संदर् ूनीट लागि नाही.) 
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मराठ्याचं्या फौजा घाट उिरून खाली येि असल्याची वािा साष्टीच्या सेनापिीने गोव्याच्या 

हंगामी गव्हनूरला कळहविाच त्याने त्याला पुढील उत्तर पाठहवले :— 
 

साष्टीचे सेनापिी दो. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

शत्रभ घाट उिरि असल्याची बािमी देऊन आपण मला हदनाकं १५ आहण १६ रोजी जी पते्र 
पाठहवली िी हमळाली. शत्रभशी लढण्यासाठी आपण सोंदेच्या राजाशी हािहमळवणी केली असल्याचेही 
कळले. 
 

आपण कुकडी आहण मडगाव येथील बालेहकल्ल े आहण रासईचा हकल्ला लढहवण्याचा जो हनणूय 
घेिला आहे, िो बरोबर आहे. आम्ही आपणालंा ही सभचना केलीच होिी.हा आपला हनणयू योग्य असाच 
आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपणापाशी असलेले सैन्यही अगदीच कमी आहे. म्हणभन आपण उघड्या 
मदैानावर लढण्याचे टाळले पाहहजे. 
 

आंिोहनयु आबे्रव ह्याचं्या वयाकडे दुलूक्ष करण्यास हरकि नाही. गोवा येथे जे अहधकारी आहेि 
(िे फार थोडे आहेि) त्यानंा आम्ही साष्टीला हनघण्याचा हुकभ म केला आहे. िे हिकडे गेल्यावर आपण 
त्याचंी आपल्या इच्छेप्रमाणे नेमणभक करावी. 
 

आपण जे दोन सेनाहवर्ाग मडगावला ठेवले आहेि त्यानंा आपण ज्या हठकाणी त्याचंी 
आवश्यकिा आहे त्या हठकाणी पाठवभ शकिा. 
 

महसभल कचेरीच्या व्हेदोर जनरलला............................दारूची हपपें आहण गोळ्याचं्या ३० 
पेट्या खजीनदाराकडे देण्याचा हुकभ म केला आहे. हे सामान िो आपल्या आज्ञप्रमाणे आपणाला लवरच 
पोहोचिे करील. आपण सोंदेच्या राजाच्या सहाय्याने मराठ्याचं्या सैन्याला घाटामध्ये हवरोध करण्याची जी 
योजना आखली आहे िी व्यवहाय ू आहे असे मला वाटि नाही. कारण, आपणापाशी असलेले सैन्य 
अगदीच थोडे असभन त्याचा दजाही चागंला नाही. आपण इगजीिील चादंी आहण मुलकी लोकाचं्या 
मौंल्यवान वस्िभ गोळा करून त्या सुरहक्षि हठकाणी ठेवल्या असिील असे गृहीि धरिो. सरहद्दीवरील 
खेड्यािं एकही ढोर असिा कामा नये. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

पानेली, १७ हडसेंबर १७२४  
 आचहूबशप हप्रमज दों हक्रस्िोव्हावं 
 दमेलु हक्रस्िोव्हावं लभईज द आंद्रद 
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अनुक्रमणिका 

कल्याणचे सुरे्दार रामचदं्र पंि ह्यानंी गोव्याच्या हंगामी गव्हनूरला पत्र घालभन सािाऱ्याला िीन 
महहन्याचं्या आि वहकलाि पाठहवण्याची मागणी केली. 
 

“गव्हनूर महाशय, 
 

मी पोिूुहगजाचंा हमत्र होऊं इव्च्छिो व ही मतै्री कायंमची हटकावी अशी इच्छा बाळगिो. परंिु असे 
जरी असले, िरी, मला माझे किूव्य पार पाडल्या वाचन राहािा येि नाही. आमचे स्वामी छत्रपिी शाहभ 
राजे ह्याचें सरदार हपलाजी जाधव व धवलजी सोमवशंी समशरे बहादुर ह्याचं्याशीं पोिूुहगजाचंा िह 
माझ्यामाफूि झाला होिा. हा िह माझ्या प्रयत्नानंी सबंाजचे कॅप्टन मोर झुजे पेरैरा द. व्हाश्कों सेलुझ 
ह्याचं्या मध्यस्थीने वसईचे सेनापिी दों. लुईजद कोश्ि ह्यानंी छत्रपिींच्या वरील सरदाराशंी केला होिा. 
ह्या कराराची कलमे कुलाबा येथे झालेल्या कलमासंारखीच होिी. ह्या कराराप्रमाणे मी सािाऱ्याहभन 
आल्यावर उपहरहनर्ददष्ट सेनापिींना त्यानंी पकडभन नेलेली गुरे आहण माणसे आपणाला परि करावयास 
लावली. युद्धािं हस्िगि केलेले शत्रभचे सामान परि करण्याचा हशरस्िा जगािं कुठेच नाही. परंिु आम्ही 
आपल्या सव ू वस्िभ आमच्या इच्छेने परि केल्या. हे सव ू आम्ही कॅप्टन मोर ह्याचं्या हवषयीं वाटणाऱ्या 
आदरामुळे केले. 
 

हा करार करिानंा आम्ही अशी एक अट घािली होिी, की कराराला छत्रपिी शाहभराजे ह्याचंी 
मान्यिा हमळहवण्यासाठी आपण सािाऱ्याला िाबडिोब आपला एक वकील रवाना करावा. परंिु हा वकील 
आपण अद्याप सािाऱ्याला पाठवीि नाही. आहण मी वारंवार आठवण करून देखील जनरल वसज्योर 
आंिोहनयु काश्कु इ मेलु आहण वसज्योर लुईज दमलुसापंायु ह्या दोघानंी माझ्या ववनंिीकडे लक्ष हदलेले 
नाही. मी वकील पाठहवण्याबद्दल वरील सेनापिींना वारंवार आठवण करून देि होिो. कारण, आमच्या 
गोटाि आपला वकील न आल्याने संिाप हनमाण झाला होिा. 
 

िे मागचे सवू मागे संपले आहण उपहरहनर्ददष्ट कराराच्या कलमानंा हफरून मान्यिा देण्याि आली. 
मी माझ्या राज्यािंील सवाि जुना सेवक असल्याने दोन्ही राज्यामंध्ये शािंिा प्रस्थाहपि व्हावी ही माझी 
िळमळीची इच्छा आहे. म्हणभन माझी आपणाकडे हवनंिी आहे, की, आपण यापुढें सािाऱ्याला वकील 
पाठहवण्याच्या बाबिीि चालढकल करू नये. िहाला छत्रपिींची मान्यिा हमळावी म्हणभन आपण 
सािाऱ्याला िाबडिोब वकील पाठवावा. असे जर झाले, िर दोन्ही राज्यािं सलोखा आहण मतै्री 
जुळण्यास हवलंब लागणार नाही. दुसरी गोष्ट मराठ्याचंा कल नेहमीच िहाकडे आहण मतै्री संपादन 
करण्याकडे असिो हे आपण लक्षािं घ्याव.े माझ्या मिे वकील म्हणभन आपण साबाजचे कॅप्टन मोर ह्यानंाच 
पाठवाव.े कारण, सव ू मराठे सरदाराचंा आहण त्याचंा पहरचय आहे, हे िर झालेच परंिु िे ह्या 
कामहगरीसाठी लायकही आहेि. नजराण्याहवषयी मी आपणाला कळवभ इव्च्छिो, की, नजराणे हे एका 
राजाकडभन दुसऱ्या राजाकडे जाणार आहेि. त्या हशवाय दरबारािं काही मोठेही आहेि, की ज्यानंा 
नजराणे स्वीकारण्याची सवलि आहे. माझी आपणाला हवनंिी आहे, की ही वहकलाि आपण येत्या िीन 
महहन्याच्या आंि पाठवावी. कारण नंिर पावसाळा सुरू होणार असल्याने आपणाला िी पाठहवणे शकय 
होणार नाही. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो.” 
 



 

अनुक्रमणिका 

कल्याण, २५ रबीलावल................१७२४. 
 
 आपला हमत्र आहण सेवक 
 रामचंद्र पंि 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो, की, मराठ्याचें लष्ट्करी सामर्थ्य ू
सगळीकडे वाढले असभन गोव्याच्या जवळपासही एक मराठा सेना संचार करीि आहे. 
 

“महाराज. 
 

ही डाक बंद करण्याच्या ियारीि असिानंाच आमचे उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी दों. लुईज द 
कोश्ि ह्याचें त्या प्रािंाचं्या पहरव्स्थिी संबंधीचे पत्र आले, त्यानंी त्या पत्रािं जे हवचार माडंले आहेि िे 
आपणाला कळाविे म्हणभन आम्ही सेनापिी दों.लुईज द कोश्ि ह्याचें पत्र आपणाकडे पाठवीि आहोि त्या 
पत्रावरून मराठ्याचंी सत्ता आज केवढी प्रबल झाली आहे याची आपणाला कल्पना येईल. मराठ्याचें सैन्य 
आज सगळीकडे पसरले आहे. आमच्या ह्या गोवा प्रािंाशजेारी ही त्याचंी एक सेना आहे. 
 

आमच्या श्रेष्ठ आहण बलाढ्य स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो” 
 

गोवा, २७ हडसेंबर १७२४. 
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गोव्याच्या गव्हनूरने साष्टीच्या सेनापिीस मराठ्याचं्या संर्ाव्य स्वारी संबंधाने काही सभचना केल्या. 
 

“साष्टीचे सेनापिी दों आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

आपले हदनाकं २८ ला हलहहलेले पत्र आम्हास सादर करण्यािं आले. त्या पत्रािं आपण म्हणिा ं
की, मराठ्यानंी आपल्या सैन्याची हवर्ागणी केली आहे, व त्यािंील दोन िुकड्या आमच्या फोंड्याच्या 
सरहद्दीवर आणल्या आहेि. आपल्या पत्रावरून कळिे की, सकिीच्या लष्ट्कर र्रिीची माणसे हदवसेहदवस 
बेपत्ता होि आहेि. जवळजवळ सव ू हरकु्रट फरारी झाले आहेि, असे आपल्या पत्रावरून वाटिे. हे पत्र 
हमळिाकं्षणी सव ूहरकु्रटानंा परि आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्या लोकावंर कुकडींच्या रक्षणाची कामहगरी 
सोंपवावी. परंिु मोठे सैन्य मडगावंला ठेवाव.े शत्रभ साष्टीि हशरला िर मडगावंहभन मोठ्या लष्ट्करी 
हालचाली करणे सुलर् होईल. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

पानेलीअ २९ हडसेंबर १७२४ 



 

अनुक्रमणिका 

 
आच ूहबशप हप्रमश, दों हक्रस्िावं्चासं द मेलु, हक्रस्िोव्हावं लुईज द आदं्रा द 
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वाडीच्या साविंानंी फोंड्याचा हकल्ला घेण्यासाठी दोन हजार सैन्य गोळा केल्याची वािा गोव्याच्या 

गव्हनूरला कळिाच त्याने साष्टीच्या सेनापिीस पुढील पत्र पाठहवले. 
 

“साष्टीचे सेनापिी दों. आंिोहनयु काशकु द मेलु ह्यासं— 
 

आपले हदनाकं ९ चे पत्र आमच्या पहाण्यािं आले. आपण म्हणिा,ं की वाडीकर साविंानंी 
फोंड्याचा हकल्ला घेण्यासाठी दोन हजार माणसे गोळा केली आहेि असे मला रूद्राजी नाईक ह्यानंी 
कळहवले आहे. हा इशारा आम्ही फोंड्याच्या गव्हनूरला पंधरा हदवसामंागेच हदला होिा. त्याने आम्हाला 
कळहवले की, त्याच्या गुप्ि हेरानंी ही बािमी आणली होिी. फोंड्याच्या रक्षणासाठी आपण जाबंावली व 
सागें येथभन सैन्य आणले असल्याचेही त्याने आम्हास कळहवले आहे. फोंड्याच्या सुरे्दाराने जर हकल्ल्यािं 
दारूचा साठा करण्यासाठी दारूची मागणी केली, िर, त्याला चार हपपें दारू पुरवावी व त्या दारूची 
वकमि त्याच्याकडभन घ्यावी. 
 

बादेशच्या सेनापिीने आम्हास कळहवले आहे की, वाडीकरानंी आपले सैन्य मागे घेिले आहे. 
त्यानंी (र्ोसल्यानंी) िे सैन्य वढे्यासाठी म्हणभन गोळा केले होिे. परंिु आिा त्यानी िो हवचार सोडभन हदला 
असावा असे वाटिे. िथाहप असे जरी असले, िरी आपण फोंड्याच्या सुरे्दारास जागरूक राहाण्याचा 
इशारा द्यावा. कारण कोणत्यावळेी काय होईल त्याचा नेम नाही. 
 
 देव आपले रक्षण करो” 
 

पानेली, १२ जुलै १७२५ 
 

आचहूबशप हप्रमज् दों. हक्रस्िाव्हावं दमेलु, हक्रस्िाव्हावं लुईज द आदं्राद 
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गोव्याच्या नवीन व्हाइसरॉयने गोव्याला आल्यावर पोिूुगालला हिथल्या राज्य-हचटणीसाला जें 
पहहले पत्र हलहहले त्यािं त्याने प्रचहलि राजकीय पहरव्स्थिीचा आढावा घेिला आहे. 
 

“राज्य हचटणीस हदयोग-कोिूरेआल ह्यासं— 
 

सहा महहने नऊ हदवसाचं्या प्रवासानंिर हदनाकं २५ ऑकटोबरला मी ह्या शहराच्या बंदरािं पाय 
ठेवला. मी मोसाहंबकला दोन सप्टेंबरला पोहोचलों होिो. हिथभन इकडे येण्यास १० सप्टेंबरला हनघालो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

....................................................................................................
.............................................................................................................
..................ह्या राज्यािं माणसाचंी मोठीच कमिरिा आहे. नौकाही कमी आहेि. एकही चागंली 
नौका नाही. आहशया खंडािील सव ू शत्रभकडभन ह्या राज्याला धोका आहे. शाहभराजे उफू हशवाजी ह्यानंी 
बलाढ्य आंगे्र ह्याचं्याशीं एकजभट केली आहे. पोिूुगीज राज्य शाहभ राजे उफू हशवाजी राजे ह्याचं्या 
अमलाखाली आणणे हें त्याचें उहद्दष्ट आहे. हें उहद्दष्ट साध्य करण्यासाठी जरूर पडल्यास पोिूुगीज 
राज्यावर स्वारी करण्याचाही त्याचंा हवचार आहे. स्वारी फते्त झाली िर फायदा िे आपसामध्ये हवर्ागभन 
घेणार आहेि. असे सागंिाि, की उत्तरेकडील साष्टी बेटे खंडणी आकारून इंग्रजानंा देऊन टाकण्याचा 
त्याचंा हवचार आहे. पण ही कारवाई हाणभन पाडण्यासाठी मी उत्तरेकडे लवकरच सैन्य पाठहवण्याची 
व्यवस्था करीि आहे. त्यािंच आंनदाची बािमी ही, की, मोगल सम्राटाने दोना ज्युहलयाना हहच्या 
हवनंिीवरून आपले सैन्य खाली पाठहवले असल्याचे मला कळले आहे. ही बािमी जर खरी असेल, िर 
देवानेच आमची संकटापंासभन मुकििा केली आहे असे म्हणाव े लागेल. असे कळिे की, मोगलाचें सैन्य 
अहमदाबाद आहण सुरि ह्या दोन हठकाणी आले आहे. ह्या सैन्याचे जर खरोखर आगमन झाले, िर आम्ही 
हनहश्चि झालो असे म्हटल्यास अहिशयोव्कि होणार नाही. कारण, आमच्या शत्रभचें आमच्यावर स्वारी 
करण्याचे कारस्थान आिा यशस्वी होण्याची मुळीच शकयिा नाही. पहहली गोष्ट ही की, पावसाळा 
वाढल्यामुळे त्यानंा रस्त्याचं्या सोंयी हमळणार नाहीि. दुसरी गोष्ट, ही की वसईला एक मोगल राजपुत्र 
आला आहे. असे सागंिाि की, िो पर्दशया आहण हदल्ली ह्या दोन्हीही सम्राटाचंा वारसदार आहे. सापं्रि 
ज्यानंी पर्दशयाचा छळ आरंहर्ला आहे, त्याचं्याहवरूद्ध ह्या राजपुत्राने बंड पुकारल्याने त्यानंी त्याला पकडभन 
िुरंुगािं टाकले होिे. हिकडभन िो इकडे पळभन आला. ही बािमी त्या राजपुत्राच्या शत्रभंना आहण हमत्रानंा 
कळिाचं दोघानंीही मला आहण माझ्या सेनाहधकाऱ्यानंा पत्रें हलहभन त्या राजपुत्राला आपल्या िाब्याि 
देण्याची माझ्याकडे मागणी केली. ह्या लोकामंध्ये मोगल सम्राटाहवरूद्ध बंड करणारा हकहलचखान हाही 
आहे. हा राजपुत्र जर हकहलचखानाच्या िाब्यािं आला, िर त्याच्या पक्षाचे बळ वाढणार आहे. दुसऱ्या 
काहंी जणानंी त्याला मोगल सम्राटाच्या हवाली करण्याची मला सभचना केली आहे. आणखी काही जणाचंी 
अशी सभचना आहे की, जो पक्ष हवजयी होईल त्या पक्षाच्या हवाली त्या राजपुत्रास कराव.े ह्या सगळ्यानंा मी 
मोघम र्ाषेंि उत्तरे पाठहवली आहेि. ह्या बाबिींि शवेटचा हनणूय मीच घेणार आहे. माझ्या मिें संकटाि 
सापडलेल्या मनुष्ट्यास त्याच्या शत्रभच्या हवाली करणे बरोबर नाही. पोिूुगीज राष्ट्राच्या आहिर्थ्याला आहण 
औदायाला काहळमा फासणारें असे कोणिेंच कृत्य मी माझ्या हािभन होऊ देणार नाही. िी दुबुूव्ब्द मला सभचभ 
नये म्स्हणभन मी देवाकडे नेहमीच प्राथूना करीन. 
 

वर उल्लहेखलेल्या वहजराने (हकहलचखान ह्याने) खंबायिमध्ये जबरदस्ि कर बसहवल्यामुळे सबंध 
आहशयाच्या व्यापाराची हानी झाली आहे. त्या राज्यािील सव ूनौकायन आहण कारखाने बंद पडले आहेि. 
त्याचा फायदा आमच्या राज्याला होि आहे. कारण, मोगल राज्यािंील बंदरामंध्यें जे कारखानदार होिे, 
िे आमच्या दमण, ठाणे, चौल, आहण दीव ह्या बंदरािं आले आहेि. आमच्या बंदराि जकाि कमी 
असल्याने त्यानंा ह्या बंदरािंभन व्यापार करणे फायद्याचे होिे. आहण हा व्यापार वाढल्यामुळे आमचे 
जकािीचे उत्पन्नही पुष्ट्कळच वाढणार 
आहे.......................................................................................... 
 

देव आपणाला पुष्ट्कळ वषे आयुष्ट्य देवो.” 
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गोवा, १९ जानेवारी १७२६ 
 

(185) LIVRO DAS MONCOES 92 336) 
 

गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो की, मोगल आहण मराठे ह्याचं्यामध्ये 
लढाई होऊन त्यािं मराठ्याचें बरेच मोठे सेनाहधकारी ठार होऊन त्याचे चार हजार घोडेस्वार मोगलाचंी 
कैद केले. मोगलाचंा हा हवजय पोिूुहगजाच्या फायद्याचा आहे असे व्हाइसरॉयचे म्हणणे आहे. 
 

“महाराज : 
 

ही डाक बंद करीि असिानंाच आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिीचे पत्र आले. त्यािं त्याने 
अशी बािमी हदली आहे, की मोगल आहण मराठे ह्या दोघामंध्ये लढाई होऊन त्यािं मोगलाचंा हवजय 
झाला. मोगलानंी मराठ्याचें ४ हजार घोडेस्वार कैद केले. ह्या लढाईि मराठ्याचें काही अव्वल दजाचे 
सेनाहधकारी ठार झाल्याचेही त्याने कळहवले आहे. 
 

माझ्या मिे मोगलाचंा हा हवजय आमच्या फायद्याचा आहे. कारण मोगलाचं्या हवजयामुळे आमच्या 
राज्याला स्थैय ूप्राप्ि होणार आहे. 
 

आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी आपल्या पत्रािं पुढें म्हणिाि की, मोगल सैन्य कल्याण 
आहण वर्वडी ह्या दोन्ही ठाण्यावंर चाल करून गेले, िेव्हा ंही लढाई झाली. आमच्या राज्याच्या सीमेवर 
असलेली ही ठाणी मराठ्याचं्या हािाि होिी. 

 
ही सधंी आमच्या फायद्याची असल्याने िी हािची सोडभ  नये म्हणभन मी आमच्या उत्तरेकडील 

प्रदेशाचे सेनापिीस मला सुचिील िे हवचार वारंवार कळवीि आहे. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो.” 
 

गोवा, २३ जानेवारी १७२६. 
 

(186) LIVRO DOS MONCOES, No. 92, FLS 305. 
 

कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचें पुत्र नागोबा साविं सरदेसाई ह्यानंी आपल्या वहकलाशी 
र्ाडंण करून पोिूुहगजाचंा आश्रय घेिला. ह्या प्रसंगी पोिूुहगज व्हाइसरॉय ज्यु आंव द साल्दान्य द गाम 
ह्यानें नागोबा साविं सरदेसाई ह्याचं्यावर ज्या िहाच्या अटी लादल्या त्या खालील प्रमाणे आहेि. ह्या 
िहाप्रमाणे पोिूुहगजानंी नागोबा सरदेसाई ह्याचंी हडचोलीच्या हकल्ल्यावरील व खोरजुव े आहण पोनोलें  
समोरील शिे वगळभन बाकीच्या प्रदेशावरील सत्ता मान्य केली : 
 

(१) सरदेसाई नागोबा साविं ह्यानंी त्याचं्या वहडलानंी मान्य केल्याप्रमाणे त्याचं्यावरील 
पोिूुहगजाचें माडंहलकत्व मान्य कराव.े 



 

अनुक्रमणिका 

 
(२) ज्या प्रदेशावर त्याचं्या वहडलाचंी सत्ता होिी त्या प्रदेशावर त्याचंी सत्ता राहील. ज्या 

प्रमाणे त्याचें वडील जी खंडणी र्रीि होिे िी खंडणी हनयहमिपणे र्रण्याचे बंधन त्याचं्यावर 
राहील. जर त्यानंी खंडणी र्रली नाही, िर पहहल्या करारािं नमभद केलेल्या शिेाचंी व्यवस्था हे 
राज्य शाही खंडणी आहण विेन हफटेपयंि पाहील. 
 

(३) ज्या वळेी त्याचं्या राज्यािंील समुद्रावरील सव ूबंदरें त्याचं्या मालकीची होिील िेव्हा ं
ह्या राज्याच्या बंदरािं येणाऱ्या जहाजाचंी त्यानी लभटालभट करू नये. त्याचप्रमाणे ह्या राज्याच्या 
बंदरािंभन जाणाऱ्या जहाजावंरही त्यानी हल्ल ेकरू नयेि. िसेंच ज्या जहाजापंाशीं पोिूुगीज परवाने 
असिील त्या जहाजाचं्या वाटेलाही त्यानंी जाऊं नये ज्यावळेी त्याचंी जहाजे सफरीवर जािील, 
िेव्हा त्यानंी त्याची वदी ह्या राज्याला द्यावी. 

 
(४) त्याचं्या प्रजाजनाचंा आहण ह्या राज्याच्या नागहरकाचंा परस्पर संबंध असावा. त्यानंी 

जर एकमेकाचंी कुरापि काढली िर त्याचा हनवाडा पोिूुगीज कायद्यानुसार व्हावा. 
 

(५) ह्या राज्यािंील एकादा गोरा वकवा हनग्रो (आहफ्रकन) सावंिाचं्या राज्यािं पळभन 
गेला, िर त्यानंी त्याला ह्या राज्याच्या िाब्यािं द्याव.े 

 
(६) त्यानंी एकही कलाविंीण अथवा वशे्या हपळगावला वकवा गोव्याच्या र्ागािं 

हडचोलीमध्ये राहभ देऊ नये. जर यदाकदाहचि अशा वशे्या वकवा कलाविंीण उपहरहनर्ददष्ट हठकाणी 
राहहल्या िर कोणत्याही पोिूुगीज सैहनकाला त्यानंा लुटण्याची अथवा त्याचंी घरें जाळण्याची 
परवानगी असावी. 

 
(७) पोिूुगीज प्रजाजनानंा साविंाचंी शिेे पेरावयची असल्यास,त्यानंी िीं त्यानंा द्यावी, व 

त्याचं्याकडभन त्यानंी योग्य िी पट्टी वसभल करावी. आहण त्यानंी जर प्रसंगोपाि पट्टी र्रली नाही, 
िर हे राज्य त्यानंा िी र्रावयास लावील. अशा शिेकऱ्यानंा सावंिाच्या राज्यािं चागंली वागणभक 
हमळावी. िसेच त्याचं्याशी व्हायचा व्यवहार लेखी व्हावा. यदाकदाहचि पुढे मागे वादें हनमाण 
झाल्यास त्या लेखी कागदपत्राचंा पुरावा म्हणभन उपयोग होईल. 

 
(८) जर एकमेकाचं्या हद्दीि चोरी झाली िर चोरीस गेलेल्या वस्िभ एकमेकानंी एकमेकानंा 

परि कराव्या व गुन्हेगारानंा कडक हशक्षा करावी. 
 

(९) अहधकाऱ्यानंा हकल्ला पुनः बाधण्यास परवानगी देण्यासं यावी. 
 

(१०) हजल्ह्यामंध्ये सावूजहनक शािंिेचा र्गं होण्यासारखे कोणिेच कृत्य होऊं देऊ नये. 
जािीजािींमध्ये हबघाड आणभ नये आहण ह्या राज्यािंील वहदभ प्रजाजनाचं्या व्यापारािं व्यत्यय आणभ 
नये. 

 



 

अनुक्रमणिका 

(११) जर साविंाचंी ही सव ूकलमे आपणास मान्य असल्याचे जाहीर केले, िर नामदार 
व्हाइसरॉय हे आमचे स्वामी जे पोिूुगालचे राजे याचं्या विीने साविंानंा सव ू प्रकारचे संरक्षण 
देिील, व त्याचं्या राज्यािं शािंिा प्रस्थाहपि होण्यासाठी त्यानंा सव ूप्रकारची मदि करिील पण 
िे जर ह्या कलमाप्रमाणे वागले नाहीि (िे िसे करणार नाहीि अशी आशा आहे) िर त्यानंा 
युद्धजन्य पहरव्स्थिीप्रमाणे कडक हशक्षा केली जाईल. ही सवू कलमे आपणास मान्य आहेि, हे 
त्यानंा शपथ घेऊन जाहीर कराव ेलागेल, व त्या प्रमाणे त्याना करारावर सही करावी लागेल. 

 
(१२) जर नागोबा सरदेसाई ह्यानंा ह्या राज्यािं कुठेही रहायचे असेल िर त्यानंा कुठेही 

हबनधोकपणे राहिा येईल. त्याचं्या सुरहक्षििेसाठी काळजी घेिली जाईल.” 
 
हडचोली, हल्ल्याचे मदैान.  
२७ मे १७२६  
 (सरदेसाई ह्याचंा हशक्का) 
 

(188) (LIVRO DE PAZES) 
 

नागोबा साविं र्ोसले हा कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचंा मुलगा, िो आपल्या 
वहडलाशंी र्ाडंभन पोिूुगीजानंा सामील झाला होिा, व पोिूुगीजाचें मदिीने आपल्या बापाचे राज्य घेऊ 
पाहाि होिा, पोिूुगीजानंा ह्या दोघा हपिा-पुत्रामंध्ये कलह लावभन आपला स्वाथू साधायला होिा. व म्हणभन 
त्यानंी नागोबा साविं ह्याला जवळ केले होिे. िे जेव्हा ं फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंा कळले, िेव्हा िे 
पोिूुगीजाशंी नवीन करार करण्यास ियार झाले. पोिूुगीजानंाही िेच हव ेहोिे. त्यानंी फोंडभ  साविं ह्यानंा 
थोड्याफार फरकाने मागील करार मान्य करावयास लावभन हशवाय त्याचं्यावर आणखीही काही अटी 
लादल्या. 
 

नामदार व्हाइसरॉय ज्युआवं द साल्दान्यद गाम कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले 
ह्याचं्यामधील िह, हा करार फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्या हवनंिीवरून करण्यािं येि असभन िो अर्गं 
राखण्याचे वचन देण्यािं येि आहे. ह्या कराराचे पहहले कलम व्हाइसरॉय दों. रूहद्रगु द कोश्ि ह्याचं्याशी 
फोंड साविं ह्याचं्याि जो करार झाला त्या करारासारखेच आहे. दुसरे कलम त्याच करारािील दुसऱ्या 
कलमाप्रमाणे. 
 

हिसरे—हिसऱ्या कलमाप्रमाणे. 
 

चौथे—चौर्थ्या कलमाप्रमाणे. ह्या कलमािं पुढील र्र घालण्यािं येि आहे. ह्या राज्याच्या 
कुठल्याही शत्रुशी सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्यानंी संबधं ठेवभ नये. 
 

पाचव ेकलम िेच. ह्या कलमािं जी र्र घालण्याि येि आहे िी ही की, जे लोक पळभन गेलेल्या 
सैहनकानंा पकडभन देिील त्यानंा १० आसुप्या बक्षीस देण्यािं येईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सहाव े कलम—िसेच. ज्या व्यकिींची नुकसानी झाली आहे, त्यानंी अजू केला असिा ं त्या 
कलमािं जी यादी देण्यािं आली आहे, त्या यादीप्रमाणे नुकसानर्रपाई करावी लागेल. 
 

कलम सािव—ेत्या करारािंील कलमाप्रमाणेच ह्या कलमािं आणखी र्र घालण्यािं येि आहे िी 
ही की, ज्या इसमाचा गुलाम अथवा हनग्रो पळभन जाईल त्याला पकडभन आणभन देणाराला त्या इसमाकडभन 
पाचं असुप्याचे बक्षीस हमळेल. 
 

कलम आठव—ेमभळ करारािील कलमाप्रमाणे. 
 

कलम नवव—ेहे कलम मभळ करारािील कलमाप्रमाणे कडकपणे पाळाव ेलागेल. 
 

कलम दहाव—ेसिि चौदा वषपेयंि दरवषी एक हजार असुप्या र्राव्या लागिील. 
 

वरील कलमाि पुढील नवीन कलमाचंी र्र घालण्याि आली :— 
 

(१). फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी त्याचंा मुलगा नागोबा साविं र्ोसले ह्यानंा दरमहा ८०० 
असुप्याचे विेन सुरू करण्याचे जे वचन हदले आहे, त्या विेनाची हमी म्हणभन त्यानंी काही सधन 
व्यकिींची जाहमनकी घ्यावी. 

 
(२) त्यानंी जर वरील कलम मान्य केले नाही, िर त्याचं्या मुलास हडचोलीस वकवा 

त्याला हजकडे जायचे असेल हिकडे जािा येईल पण िोपयंि त्याच्यावर हनबधं असिील. 
 

(३) नागोबा साविंाचे जर त्याच्या बापाशी युद्ध झाले, िर त्या युद्धाचा हनणूय लागेपयंि 
हडचोली हजल्हा ह्या राज्याकडे रहावा. ह्या राज्याचे दोघाशंीही सलोख्याचे संबंध राहिील. दोघा 
बापलेकानंा जर नामदार व्हाइसरॉय ह्याचंी मध्यस्थी म्हणभन नेमणभक करायची असेल, िर ही 
जबाबदारी नामदार व्हाइसरॉय आनंदानें पत्करिील. 
 

(४) ह्या राज्याची अशी समजभि आहे की, कलाविंीणी अथवा वशे्या हे दोन्ही राज्यामंध्ये 
िेढ हनमाण होण्याचे एक कारण आहे. ह्या कलाविंीणी गोव्याच्या राज्यापासभन जवळ असिाि. 
िरी फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी त्यानंा गोव्याच्या हद्दीपासभन दोन िासाचं्या अंिरावर आि मागे 
घ्याव.े 

 
(५) फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंा जर त्याचं्या वकवा त्याचं्या-प्रजाजनाचं्या नौका समुद्रावर 

पाठवायच्या असिील, िर मोगल बादशहा, कनाटकाचा राजा, झामोरीन, सोंदेचा राजा वगैरे 
आहशया खंडािील राजापं्रमाणे फोंडभ  साविं ह्याचं्या वकवा त्याचं्या प्रजाजनाचं्या जहाजानंा बरोबर 
पोिूुगीज परवाने बाळगाव ेलागिील. 
 

(६) फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्या जहाजानंी ह्या राज्याच्या समुद्राि कोणत्याच प्रकारची 
चाचेंहगरी करू नये. 



 

अनुक्रमणिका 

 
(७) जर सरदेसायाचं्या राज्यािील माणसे ह्या राज्याि पळभन आली, िर त्याचं्यावर ह्या 

राज्यािील न्यायालयाि खटला र्रण्याचा अहधकार साविंाचं्या राज्यािील नागहरकानंा असेल. 
त्याचप्रमाणे दोन्ही राज्यािील प्रजाजनामंध्ये काही िंटे हनमाण झाले िर िे ह्या राज्यािील 
न्यायालयामंध्ये सोडहविा येिील. अशीच सवलि ह्या राज्यािील नागहरकानंा साविंाचं्या 
राज्यािही असेल. 
 

(८) ह्या करारािील कलमाचंा सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्याकडभन अथवा 
त्याचं्या प्रजाजनाकंडभन र्गं झाला िर, हे राज्य त्यानंा त्याबाबि एकदाच िाकीद देईल. नंिर 
आपणास सोईस्कर वाटेल त्याप्रमाणे योग्य िो इलाम स्विः करील. 

 
गोवा, १३ ऑगस्ट १७२६ 
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सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचंा आहण पोिूुगीजाचंा जो आर्दथक व्यवहार होिा, त्या संबंधाने 

गोवा राज्य—सेके्रटरीने साविंाचं्या दुिास पुढील पत्र हलहहले :— 
 

“फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचें आहण वकील शरं्भ शणेवी, ह्यासं— 
 

आपले पत्र आहण त्या पत्राि असलेले कागद मी नामदार व्हाईसरॉय ह्यानंा सादर केले असिा 
त्यानंी मला उत्तर पाठहवण्याचा हुकभ म केला की, रेवोडा येथील इगजीच्या दुरूस्िीसाठी सरदेसाई ह्यानंी 
ज्या १० हजार असुया पाठहवल्या त्याबद्दल त्यानंा फार आनंद झाला आहे. सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्यानंी 
आणखी एक हजार असुया एका वषाच्या िंट्याबद्दल फेडल्या आहेि. परंिु ह्याच िंट्याबद्दल जी िेरा 
हजार असुयाची बाकी होिी, िी त्यानंी िाबडिोब फेडली पाहहजे. हनग्रोहवषयी सरदेसाई फोंडभ  साविं 
ह्यानंा सभचना करायची आहे की, त्यानंी त्याचं्या राज्याि इकडभन पळभन गेलेल्या हनग्रोंचा आकडा िाबडिोब 
आम्हास कळवावा, असे कळिे की, त्याचं्या राज्याि पळभन गेलेल्या हनग्रोंची संख्या सहाशचे्यावर आहे. 
सरदेसाई ह्यानंी हा आकडा कमी केला आहे. वकवा त्यानंी काही हनग्रो हवकभ न टाकले आहेि. अशी 
कुणकभ ण आहे अशा रीिीने त्यानंी िहाच्या करारािील गुलामासंबधंीच्या कलमाचंा र्गं केला आहे. 
बालाघाटला जाणाऱ्या र्ोयासंबधंाने सरदेसाई ह्यानंी काही काळजी करू नये. ह्या र्ोयानंा कोणिाच 
अडथळा येणार नाही. नागोबा साविं ह्याचं्याकडभनही त्यानंा काही उपसग ूपोहोचणार नाही. 

 
सदहभू नागोबा साविं ह्यानंी िहाचा करार करावयास साहंगिला होिा. मी ित्संबधंीचे उत्तर 

आपणास सोमवारी धाडीन. त्याच हदवशी आपण मला जामीनदाराचंी नाव ेकळहवली पाहहजेि. 
 

देव आपले र्ले करो.” 
 

सहचवालय, १७ ऑगस्ट १७२६ थॉमे गोहमश मोरैरा 
 



 

अनुक्रमणिका 
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गोवा राज्य हचटणीसाचे फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्या वकीलास गेलेले आणखी एक पत्र :— 
 

फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचें दभि शरं्भ शणेवी, ह्यासं— 
 

आपले पत्र नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्या हनदशनूास आणले असिा, त्यानंी मला आपणास 
कळहवण्यास साहंगिले आहे की, सरदेसाई नागोबा साविं र्ोसले ह्याचं्याकडभन त्यानंा त्याचं्या वहडलानंी 
देऊ केलेल्या ८०० असुप्यांच्या िनख्यासंबधंीचे उत्तर आले आहे. त्यानंी हा िनखा स्वीकारायचा आहे, 
अथवा हडचोलीच्या हकल्ल्याि जाऊन रहायचे आहे. ह्याच पत्रासोबि सदहभू नागोबा सरदेसाई ह्यानंी 
आपल्या वहडलानंा हलहहलेल्या मागच्या िारखेचे एक पत्र जाि आहे. िे देशी हलपीि आहे. त्याचें असे 
म्हणणे आहे की, हे प्रकरण आिा संपलेले आहे. त्याप्रमाणे हुकभ म हनघणार असभन त्याचा मसुदा ह्या 
पत्रासमविे जाि आहे”. 
 

सहचवायल, १९ ऑगस्ट १७२६ थोमे गोहमश मोरैरा 
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फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचंा मुलगा नागोबा र्ोसले ह्यानंी हडचोलीचा हकल्ला पाडण्यास सुरूवाि 
केल्याची िक्रार फोंडभ  साविं ह्याचें दभिाने पोिूुहगजाकंडे केल्याने गोवा राज्य हचटणीसाने नावे येथील 
हकल्ल्याच्या कॅप्टनला पुढील पत्र हलहहले :— 
 

“नावेच्या हकल्ल्याचे आहण राजवाड्याचे कॅप्टन सेबाव्स्िआंव नभहनश द ओहलव्हैरा ह्यासं— 
 

कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचं्या वहकलाने आज नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्याकडे अशी 
िक्रार केली की, नागोबा साविं र्ोसले ह्यानंी हडचोलीचा कोट पाडभन टाकण्याचा हुकभ म केला आहे. ही 
बािमी कळिाच नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंी आपणाला ह्या बाबिीि इशारा देण्याची सभचना केली. सदहभू 
नागोबा र्ोसले ह्याचं्याकडभन आपणाला काही उपसग ू पोहोचण्याची शकयिा आहे. िरी आपण सावध 
असाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

सहचवालय, २० ऑगस्ट १७२६  
 थॉमे गॉहमश मोरैरा 
 

नागोबा र्ोसले ह्यानंी हडचोलीच्या कोटािील घरे पाडण्याचा जो उपद्व्याप सुरू केला त्याबद्दल 
रागे र्रून गोवा राज्य हचटणीसानंी त्यानंा पुढील पत्र पाठहवले :— 
 

“नागभ साविं र्ोसले ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्या वहकलानी आज नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्याकडे िक्रार केली आहे 

की, आपण काल हद. १९ ला हडचोली येथील कोटािील घरे पाडण्याचा सपाटा सुरू केला आहे, व त्या 
हकल्ल्याच्या र्ागाि आणखीही मोडिोड करण्याचा आपला हवचार आहे. आपले हे कृत्य वनदास्पद आहे 
असे नामदार व्हाइसरॉय ह्याचें मि आहे. म्हणभन त्यानंी आपणाला आज्ञा केली आहे की, आपण जोपयंि 
आपल्या राज्याि आहाि िोपयंि आपण सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचंी कोणत्याच प्रकारची कुरापि काढभ  
नये. इिकेच नव्हे, िर आपण हडचोलीच्या कोटािील घरे पाडण्याचे कामही थाबंवाव े असा त्याचंा 
आपणाला हुकभ म आहे. आपण जर असे केले, िर आपणाकडभन वचन र्गं होि आहे असे आम्हास म्हणाव े
लागेल. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

सहचवालय, २० ऑगस्ट १७२६ थॉमे गोहमश मोरैरा 
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गोवा राज्याचा मुख्य सचीव फोंडभ  साविं सरदेसाई ह्यानंा उत्तर करिो की, त्याचं्यामध्ये आहण 
पोिूुगीजामंध्ये जो करार झाला िो लवकरच अमलाि आणण्याचा हवचार नामदार व्हाइसरॉय हे करीि 
असभन नागोबा साविं ह्यानंाही त्यानंी त्याचं्या अहवचारी कृत्यापंासभन परावृि केले आहे. 
 

“फोंडभ  साविं ह्याचें वकील शरं्भ शणेवी ह्यासं— 
 

आपले पत्र नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्या हनदशनूास आणल्यावर त्यानंी मला आपणास 
कळहवण्याचा हुकभ म केला की, िहाची कलमे सुवाच्य अक्षराि हलहहण्याचा हुकम सरकारी दुर्ाष्ट्याला 
करण्याि येणार असभन िी उर्य पक्षाकंडे सहीसाठी पाठहवली जाणार आहेि. िसेच महसभल खात्याच्या 
प्रमुखालाही हनग्रोंना िाब्याि घेण्याचा हुकभ म केला जाणार आहे, व हे काम त्याचवळेी होणार आहे. हे सव ू
झाल्यावर नामदार व्हाइसरॉय हे नागोबा साविंानंा आमच्या राज्यािभन हनघभन जाण्यास सागंणार आहेि. 
िोपयंि त्यानंी नागोबानंा असा हुकभ म केला आहे की, जोपयंि िे ह्या राज्याि आहेि िोपयंि त्यानंी 
सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचंी कुरापि काढभ  नये. व हडचोली शहरािील वस्िी पाडभ  नये”. 
 

सहचवालय, २० ऑगस्ट १७२६ 
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कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्या हवनंिीवरून पोिूुगालच्या राजाचे राज्य सल्लागार 
व वहदभस्थानचे कॅप्टन जनरल आहण व्हाइसरॉय नामदार ज्युआंव द साल्दान्य द गामा ह्यानंी सदहभू 
सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचं्याशी जो करार केला त्या करारािील कलमे. 
 
 १७२६ 



 

अनुक्रमणिका 

पहहली अट  
 

हा करार पाळण्याबाबि सरदेसाई फोंडभ  साविं हे जी शपथ घेिील िी शपथ १७१२ साली 
व्हाइसरॉय नामदार दों. रूहद्रगु द कोश्ि ह्याचं्या अमदानीि र्ोसल्याचंा आहण पोिूुहगजाचंा जो करार 
झाला त्या करारालाही बंधनकारक असेल. त्या कराराचा मसुदा पुढीलप्रमाणे होिा.— 
 

कुडाळचे सरदेसाई बाबभ साविं र्ोसले ह्यानंा आहण त्याचं्या वहडलानंा नेहमीच ह्या राज्याचा 
आश्रय हमळि आला आहे, पण िी गोष्ट हवसरून जाऊन सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंी ह्या राज्याहवरुद्ध 
हत्यार उपसले. त्याबद्दल त्यानंा पश्चािाप झाला, व त्यानंी नामदार व्हाइसरॉय ह्याचं्याकडे िहाची याचना 
केली. नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंी ह्या राज्याची आहण र्ोसल्याचंी जी मतै्री होिी हिला उजाळा देऊन बाबभ 
साविं र्ोसले ह्याचं्याशी िह करण्याचा हनणयू घेिला. ह्या कराराप्रमाणे सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंा ह्या 
राज्याचे संरक्षण पभवूवि हमळणार आहे. पण त्याबद्दल ह्या करारािील सव ू कलमे पाळण्याचे त्याचं्यावर 
बंधन असभन आमच्या खोरजुव,े पानेली आहण नावे येथील हकल्ल्याचं्या िोफखान्याच्या कके्षि येणारी शिेे 
सोडभन द्यायची आहेि. ह्या करारािील कलम पुढीलप्रमाणे आहेि :— 
 

(१) त्यानंी फोंड्याबाबि र्ाडंण उपव्स्थि करू नये, कारण ह्या राज्याने फोंड्याचा 
हकल्ल्ला आहण त्याच्या लगिचा प्रदेश सोंदेच्या राजास देऊन टाकला आहे. 

 
(२) जे देसाई ह्या राज्याचे प्रजाजन असिील, त्याचं्या वाटेला सरदेसाई ह्यानंी जाऊ 

नये. त्याचं्याकडे ज्या जहमनी आहेि त्या त्याचं्याच मालकीच्या आहेि असे त्यानंी धरून चालाव.े 
कारण, मोगल अथवा हशवाजी ह्याचं्या राजवटीपासभन ह्या देसायाकंडे ज्या जहमनी आहेि, त्या 
त्याचं्याच आहेि. असे ह्या राज्याने मान्य केले आहे. 
 

(३) ह्या राज्यािील जे व्यापारी सरदेसायाचं्या राज्याि व्यापारासाठी जािील, त्याचं्याशी 
त्यानंी र्ाडंण करू नये, वकवा त्याचं्या कडभन जादा कर वसभल करू नये. त्याचप्रमाणे ह्या 
राज्याच्या मालकीची वकवा ह्या राज्यािील प्रजाजनाचंी जी जहाजे र्ोसल्याचंा बंदराि जािील 
त्याचं्याशीही त्यानंी र्ाडंण करू नये अथवा त्याचं्यावर जादा कर आकारू नये. ह्या जहाजाि 
त्यानंी कोणत्याच प्रकारचा अडथळा करू नये. 
 

(४) अरब लोक पोिूुहगजाचें शत्रभ आहेि म्हणभन सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंी त्यानंा 
आपल्या राज्याि व्यापार करू देऊ नये. यदाकदाहचि अरब जहाजे जर सरदेसायाचं्या बंदराि 
लागली, िर िी बेकायदा िाब्याि घेण्याचा अथवा जाळभन टाकण्याचा हक्क पोिूुगीज जहाजानंा 
असावा. पण त्यामुळे शािंिेच्या कराराचा र्गं होऊ नये. 
 

(५) जे पोिूुगीज लोक नामदार व्हाइसरॉय ह्याचंी परवानगी न घेिा सरदेसायाचं्या 
प्रदेशाि प्रवशे करिील त्यानंा त्यानंी हवरोध करावा, वकवा त्यानंा अटक करावी व बादेशच्या 
सेनापिीला िसे कळवाव.े म्हणजे नामदार व्हाइसरॉय हे त्यानंा त्या लोकासं बादेशच्या 
सेनापिीच्या िाब्याि देण्याचा हुकभ म करिील. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(६) बाबभ देसाई ह्याचं्या लोकानंी ह्या राज्याच्या प्रजाजनानंा चोरीमारीसारखा उपद्रव देऊ 
नये. त्यानी िसे केले िर त्याची नुकसानर्रपाई त्यानंा करावी लागेल. जर ह्या राज्यािील माणसे 
बाबभ देसाई ह्याचं्या लोकाकंडभन ठार वकवा जखमी झाली, िर त्यानंा शासन करण्यासाठी बाबभ 
देसाई ह्यानंी त्यानंा ह्या राज्याच्या हवाली कराव.े 
 

(७) ह्या राज्यािील जे हनग्रो वकवा हनग्रो हिया सरदेसायाचं्या राज्याि पळभन जािील 
त्यानंा त्यानंी िाबडिोब ह्या राज्याच्या हवाली कराव.े त्यानंा त्यानंी िाबडिोब अटक करावी व 
बादेशच्या सेनापिीच्या िाब्याि द्याव.े म्हणजे िे त्याचं्या धन्यानंा त्यानंा परि करिील. 
 

(८) पानेली आहण खोजूुव ेही बेटे व त्यानंा संलग्न असलेल्या टापभवर ह्या राज्याची सत्ता 
असल्याने, त्याचं्यासाठी सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंी र्ाडंण करू नये. ही बेटे आहण त्याचं्या 
लगिचा प्रदेश पोिूुहगजानंी खेम साविं र्ोसले ह्याचंा परार्व झाला िेव्हा घेिला होिा, हे िर 
झालेच, पण मोगल बादशहानेही त्यानंा हा प्रदेश बहाल केला होिा. 
 

(९) सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंा नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंी ह्या राज्याच्या संरक्षणाखाली 
घेिले, व त्याचें वाडवडील आहण खेम साविं ह्यानंा देखील पोिूुहगजानंी संरक्षण हदले होिे. 
त्याबद्दल कृिज्ञिा म्हणभन सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंी नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा दोन अरबी घोडे 
वकवा त्याचं्या बदली प्रत्येकी पाचश ेअसुप्या द्याव्या. (कंसामध्ये आहण दुसऱ्या अक्षराि खालील 
मजकभ र आहे). 
 

(१०) बाबभ साविं र्ोसले हे सारी प्रािंािभन जे िीन हजार रुपये वसभल करिाि, िे िीन 
हजार रुपये यापढेु ह्या प्रािास प्राप्ि व्हाव.े 

 
(११) सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंी रेवोडा येथील इगजीच्या (चचू) आहण इगजीच्या 

पुजाऱ्याच्या घराच्या दुरूस्िीसाठी १० हजार असभप्या द्याव्या. ह्या कराराला सरदेसाई बाबभ साविं 
ह्यानंी पुढीलप्रमाणे मंजभरी हदली. 

 
वरील अकराही कलमे मला मान्य असभन मी पोिूुहगजाचें संरक्षण घेि आहे. 

 
मला ज्या ज्या वळेी गरज लागेल त्या त्या वळेी मी पोिूुहगजाचंी मदि आहण सहकाय ूघेईन. 

 
१ दहबलावल शक : इन्हुरस्सन इस्साने आस्सर हमया आलफ, म्हणजे ७ एहप्रल १७२६. 

 
सरदेसाई ह्याचें दोन हशके्क. 

 
वरील करार मान्य करण्याचे सरदेसाई हे वचन देिाि. ित्संबधंीचे त्याचें हनवदेन :— 

 
नामदार दों. रूहद्रगु द कोश्ि ह्याचं्याशी जो करार झाला त्या करारािील पहहले कलम जशाचे िसे 

मान्य केले जाईल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
दुसऱ्या कलमािही बदल केला जाणार नाही. हिसरे कलमही पाळले जाईल. 

 
चौथे कलम ह्या राज्याच्या कोणत्याही शत्रभला लागभ होईल. सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंी ह्या 

राज्याच्या बंदराि येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजावंर हल्ल े करू नयेि. त्यानंी जर िसे केले आहण िो आळ 
दुसऱ्यावर घािला िर त्याचंी ही सबब मान्य केली जाणार नाही. 
 

पाचव्या कलमासंबधंी हे राज्य जाहीर करिे की, जे लोक पळभन गेलेल्या हशपायानंा पकडभन 
आणिील, त्यानंा प्रत्येक हशपायामागे दहा असुप्या बक्षीस हमळेल. त्यानंी ही कामहगरी स्वखुषीने बजावली 
म्हणभन त्यानंा हे बक्षीस देण्याि येईल. पळभन जाणाऱ्या सैहनकानंा कडक हशक्षा केली जाणार नाही. सहाव्या 
कलमासंबधंी सरदेसाई ह्यानंी त्याचं्या प्रजाजनानंी केलेल्या ह्या राज्यािील चोरीमारीची नुकसान र्रपाई 
केलीच पाहहजे. त्यानंी जर िी केली नाही िर व्यकिींना राज्याच्या मदिीने योग्य त्या माग ेिी वसभल करून 
घेिा येईल. 
 

सािव ेकलम सरदेसाई ह्यानंी बारा गुलाम, दोन गुलाम हिया आहण एक हनग्रो मुलगा परि केला 
आहे. ही सवू माणसे त्यानंा त्याचं्या राज्याि आढळली. त्यानंी अशी सवलि हदली आहे की, जे गुलाम 
त्याचं्या राज्यािं पळभन गेले असल्याचा संशय त्याचं्या मालकानंा आला असेल, त्यानंी सरदेसायाचं्या 
राज्याि येऊन त्याचंा स्विः वकवा दुसऱ्या कुणाला पाठवभन िपास करावा. हे गुलाम जर त्यानंा हिकडे 
आढळले िर त्यानंा लगेच त्याचं्या मालकानंा परि केले जाईल. 
 

सरदेसायाचं्या राज्याि पळभन गेलेल्या गुलमाला जो कुणी ह्या राज्याच्या हद्दीि आणील त्याला 
त्या गुलामाच्या मालकाकडभन पाच असुप्या बक्षीस हमळेल. 
 

आठव े कलम जशाचे िसे पाळले जाईल. नवव्या कलमाबाबि सरदेससाई ह्यानंी दहा हजार 
असुप्या र्रल्या आहेि. असे ह्या शहराचे महसुलाहधकारी आमारू द हसल्व्ह आहण मानुएल हरबैस ह्या 
दोघानंी सादर केलेल्या हहशबेावरून हदसभन येिे. 
 

दहाव े कलमही पाळण्याि आले आहे. महाराजाचें महसुलाहधकारी झुजे आंिुहनज ब्राकुं ह्यानंी 
जाहीर केल्याप्रमाणे वाधं्याि पडलेल्या घोड्यासंबधंी १३ हजार असुप्या र्रण्याि आल्या आहेि. 
 

सापं्रिचा िहाचा करार चालभ. 
 

दुसरी अट 
 

सरदेसायाचं्या नौकानंा एकट्याने वकवा दुसऱ्याचं्या नौकाबरोबर ह्या राज्याच्या समुद्राि चाचेंहगरी 
करिा येणार नाही. 
 

हिसरी अट 
 



 

अनुक्रमणिका 

सरदेसाई बाबभ साविं ह्यानंा त्याचंा मुलगा नागभ साविं ह्यानंा दरमहा आठश े असुप्यांचा िनखा 
पोटगीच्या खचासाठी म्हणभन सुरू करावा लागेल. त्याची हमी म्हणभन त्यानंी ह्या राज्यािील काही माणसे 
जामीन घ्यावी. जर नागभ साविं ह्यानंा हा िनखा मान्य असला, िर त्यानंी त्याचं्याकडे असलेला 
हडचोलीचा हकल्ला आपल्या बापास परि करावा. 
 

चौथी अट 
 

जर सरदेसायाचं्या मुलास आठश े असुप्यांचा िनखा स्वीकारणे नको असेल आहण हडचोलीचा 
हकल्ला स्विःकडे ठेवायचा असेल, िर त्याला आणखी कुणाकडे जायचे असल्यास जािा येईल त्या 
दरम्यान त्याला कोणिाच उपद्रव होऊ नये. 
 

पाचवी अट 
 

सरदेसायाचंा मुलगा नागोबा साविं ह्यानंी आमच्या राज्यािभन बाहेर पडभन जर त्याचं्याशी युद्ध सुरू 
केले, िर हे राज्य त्याचं्यापकैी कुणालाही मदि न करिा िटस्थिा स्वीकारील. व दोघाशंीही राजकीय 
मतै्री ठेवील. 
 

सहावी अट 
 

सरदेसायाचं्या आहण आमच्या राज्यामधभन जाणाऱ्या नदीकाठावर कलाविंीणीना आहण वशे्यानंा 
घरे बाधंण्यास हे राज्य परवानगी देणार नाही. 
 

सािवी अट 
 

मोगल, कनाटकाचा राजा, सोंदेचा राजा, वगैरे राजाचंी जहाजे ज्याप्रमाणे परवाने बाळगिाि 
त्याप्रमाणे सरदेसायाचं्या जहाजानंा पोिूुहगज परवाने बाळगाव ेलागिील. परवाना न बाळगणारी जहाजे 
पकडभन सरकारजमा केली जािील. 
 

आठवी अट 
 

सरदेसायाचं्या राज्यिील एकादा कजूबाजारी अथवा गुन्हेगार नागहरक जर ह्या राज्याि पळभन 
आला, िर सरदेसायाचं्या हवनंिीवरून हे राज्य त्या इसमाच्या गुन्ह्याचा न्याय हनवाडा करील. असाच 
न्याय हनवाडा ह्या राज्यािभन सरदेसायाचं्या राज्याि पळभन गेलेल्या गुन्हेगाराचा त्या राज्यास करावा 
लागेल. वकवा ह्या राज्यािील एकाद्या नागहरकाने जर सरदेसायाचं्या राज्याि गुन्हा केला अथवा िो त्यानंा 
देणे असला िर त्याच्यावर खटला र्रण्याचा अहधकार त्यानंा असेल. 
 

नववी अट 
 

वरील कलमापंैंकी कुठल्याही कलमाचा र्गं सरदेसाई ह्यानंी वकवा त्याचं्या कुणाही प्रजाजनाने 



 

अनुक्रमणिका 

जर केला, िर त्याबद्दल त्यानंा एकदाच इशारा देण्याि येईल. आहण त्यानंी जर िे मान्य केले नाही िर हे 
सरकार आपल्या सोयीप्रमाणे त्याचं्यावर इलाज करील. 
 

गोवा, २२ ऑगस्ट १७२६ ज्यु आंव द साल्दान्य गामा. 
 

िाबंड्या लाखेवरील हशक्का पोिूुहगज राज हचन्हाचंा मराठी र्ाषेिील मान्यिा आहण काळ्या शाईचे 
दोन हशके्क. 
 

मराठी र्ाषेिील मान्यिा :— 
 

हा करार मी अर्गंपणे पाळण्याचे कबभल करीि आहे, व असाच दुसरा करार मराठीि हलहभन देि 
आहे. 
 

नावे, २२ हजल्व्हेर, वष ूसबम् असेहरम् 
 

मेअम् अलाफी पोिूुगीज २४ ऑगस्ट १७२६ 
 

कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचें दोन हशके्क. 
 

दुर्ाषी—बोगण कामि 
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गोव्याचा व्हाइसरॅाय गोव्याच्या महसभल खात्याच्या प्रमुखाला कळहविो की, सरदेसाई फोंडभ  साविं 
र्ोसले ह्याचंा मुलगा नागोबा साविं हा त्याचं्या बापाने देऊ केलेला ८०० असुप्यांचा माहसक िनखा 
स्वीकारण्यास ियार नाही. त्याला हडचोलीचा हजल्हा व हिथला हकल्ला हवा असभन त्यासाठी आपल्या 
बापाशीही लढण्याची त्याची ियारी आहे. िरी हे सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्याचें वकील शरं्भ शणेवी ह्यानंा 
कळवाव.े 
 

प्रस्िुि पत्र गोव्याचे व्हाइसरॉय ज्युआंव द साल्दान्य द गामा ह्यानंी हद. २९ ऑगस्ट १७२६ रोजी 
पानेली येथभन हलहहले. 
 

मराठे साष्टीवर चालभन येि असल्याची बािमी साष्टीच्या सेनापिीने गोव्याच्या व्हाइसरॅायला 
कळहवली असिा त्याने त्याला पत्र पाठवभन प्रािंाि सगळीकडे कडक बंदोबस्ि ठेवण्याचा हुकभ म केला. 
 

“साष्टीचे सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु द मेलु ह्यासं— 
 

आपल्या हनरोपाप्रमाणे माझी काळजी थोडी कमी झाली कारण, इिराकंडभन मला ज्या बािम्या 
कळल्या होत्या त्यािं शत्रभ दोन हदवसाचं्या वाटेवर आहे असे म्हटले होिे. िथाहप, असे जरी असले, िरी 



 

अनुक्रमणिका 

शत्रभने अचानकपणे हल्ला करू नये म्हणभन आपण काळजी घ्यावी. 
 

शाबास खान व जाबंावलीचे सुरे्दार ह्या दोघानंी मला दुसऱ्या एका प्रश्नाबाबि हलहहले होिे. मी 
त्यानंा जे उत्तर पाठहवले, त्याि त्यानंा इशारा हदला आहे की, शत्रभ त्याचं्या प्रदेशाि हशरल्यावाचभन राहाणार 
नाही. कारण, ह्यापभवी प्रत्येक वळेी शत्रभकडभन ह्या हजल्ह्यावर हल्ला झालेला आहे. मी त्या दोघानंा कळहवले 
आहे की, आम्ही त्या दोघाचं्या मदिीला जाण्यास व वखड रोखभन धरण्यास ियार आहोि. िरी हे पत्र 
हमळिाच आपण त्या दोघाशंी ह्या बाबिीि पत्रव्यवहार करावा, व त्यानंा वळेीच जागे कराव.े हक्रश्िोव्हाव द 
कुन्य ह्याचं्या िुकडीला आपणास त्याचं्या िळावर मागे बोलहविा येईल. आहण कैद्यावंरील पहारा व 
सुरहक्षििा ह्या बाबिीि लष्ट्करािील काही सैहनकानंा गस्ि घालावयास पाठहविा येईल. मी लवकरच त्या 
हकल्ल्याच्या कॅप्टनवरील िाण कमी करण्याचा प्रयत्न करीि आहे. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

पानेली, २ हडसेंबर १७२६ ज्युआंव द साल्यान्य द गामा 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय बाजीरावाचं्या संर्ाव्य स्वारी संबंधाने साष्टीच्या सेनापिीस हलहहिो :— 
 

“साष्टीचे सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

आपले चालभ  माहीच्या हद. ३ चे पत्र शाबासखान ह्याचं्या पत्राच्या नकलेसह हमळाले. काल मी 
आपणाला जे पत्र हलहहले त्यािंील बािम्या आपण वाचल्याच असिील. असे कळिे की, बाजीरावाच्या 
सैन्याि १० हजार घोडेस्वार असभन त्याला आणखी एक सरदार त्याच्या ४ हजार घोडदळासह येऊन 
हमळणार आहे. दार्ाडे बाजीरावाबरोबर होिा, पण िो आपल्या १० हजार घोडदळासह सुरिेच्या बाजभने 
हनघभन गेल्याची बािमी आहे. असे कळिे की, त्या दोघाचें हबनसिे आहे. बाजीरावाच्या पायदळाि 
पेंढाऱ्याचंा र्रणा अहधक असल्याची बािमी आहे. आमची जर ियारी नसली, िर ह्या पेंढाऱ्याकंडभन 
आम्हाला उपद्रव होण्याची शकयिा आहे. बाजीराव कनाटकाकडे हनघाला आहे अशी बािमी आहे. 
 

इगजीिील चादंी आहण मौल्यवान वस्िभ सुरहक्षि हठकाणी ठेवाव्या व लोकानंा हुशार रहावयास 
सागंाव.े त्या दरम्यान जर आपणाला .......... माझ्या हुकुमाची वाट पाहभ नये. माझ्यापाशी ३०० पोिूुगीज 
सैहनक जयि ियार आहेि. आपला पहहला हनरोप हमळिाच मी त्यानंा पाठवभन देईन. हिकडे घोडे 
नसल्यास मला िाबडिोब कळवाव.े म्हणजे मी िे हिकडे पाठवभन देईन. 
 

आपला पहहला हनरोप हमळिाच मी हिकडे हनघेन. मी आपल्यापाशी असलेला बरा असे मला 
वाटिे. पण बादेशवर जर हल्ला झाला नाही िरच मला हिकडे जाणे शकय होईल. िशी र्ीिी असल्यास मी 
दोन्हीच्या मध्ये राहीन. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 



 

अनुक्रमणिका 

 
पानेली, ४ हडसेंबर १७२६ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय साष्टीच्या सेनापिीस मराठ्याचं्या स्वारीसंबधंाने पुनः हलहहिो :— 

 
“साष्टीचे सेनापिी आंिोहनयु द काश्कु इ मेलुह्यासं— 

 
इगजीिील चादंी, मौल्यवान वस्िभ आहण गुरे सुरहक्षि हठकाणी गोळा करण्याचा जो हनणूय आपण 

घेिला आहे, त्याला माझी मंजुरी आहे. बारा िंत्रभ, गोलंदाच, घोडे व आपण पाठहवलेल्या यादीिील इिर 
वस्िभ पाठहवल्या आहेि. त्याचप्रमाणे हिकडच्या खजीनदाराला हमालाचंी,मजुरी देण्यासाठी 
महसुलाहधकाऱ्याचा हुकभ म पाठहवला आहे.एकभ ण गोऱ्या लोकानंी मोहहमेचे काम पुष्ट्कळ केले असे म्हटले 
पाहहजे. मी आपणाकडे दोनश े माणसे आहण अठरा घोडे पाठहवि आहे.मला वाटिे की, मडगाव आहण 
कुकळळी ह्याचं्या रक्षणासाठी देशी लोकाचंाच उपयोग आपणाला होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे िे ज्या बाजभने 
येण्याची शकयिा आहे त्या बाजभची एकादी वखडही आपणाला लढहविा येईल.रासईच्या रक्षणाकडे दुलूक्ष 
होिा कामा नये.छावणीच्या रक्षणासाठी गोरे लोक पुरिील असे वाटिे.आपण जेव्हा रासईला जाल िेव्हा 
आपल्या जागी आपण रोआ सोअहरश ह्याचंी नेमणभक करावी व सव ूअहधकाऱं्याना त्याचें हुकभ म पाळण्याची 
आज्ञा करावी. कारण, रोआ सोआहरश ह्याचंा दजा घोडदळाच्या कॅप्टनच्या दजाहभन मोठा आहे. मी 
रासईला गेलो असिो, परंिु बादेशला धोका असल्याने जािा येि नाही. दोन्ही हठकाणी मदि पाठहविा 
यावी म्हणभन मी गोव्यालाच राहाणार आहे. शत्रभ चालभन येि असल्याची बािमी असल्यास समुद्रावरील 
माणसानंा िाबडिोब गोळा होण्याचा हुकभ म करावा. िसेच माझ्या दुसऱ्या हुकुमाची वाट न बघिा देशी 
सैहनकानंा त्याचं्या ठाण्यावर पाठवभन द्याव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

पानेली, ९ हडसेंबर १७२६ ज्युआंव द साल्दान्य गामा 
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व्हाइसरॅायने बादेशच्या सेनापिीस मराठ्याचं्या गोव्यावरील संर्ाव्य स्वारीसंबधंाने पुढील पत्र 
पाठहवले. 
 

“बादेशचे सेनापिी ज्युआंव द मेलु द आिाईहद ह्यासं— 
 

मराठ्याचं्या सैन्याची माहहिी देऊन पाठहवलेले आपले हद.८ चे पत्र पावले. त्या पत्रािील बािम्या 
मला हमळालेल्या बािम्याहभन पुष्ट्कळच वगेळ्या आहेि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आपल्या प्रािंािील िैनािी िुकड्या जरी काढभन घेण्याि आल्या असल्या िरी त्याचं्या जागी 
पाठहवण्याि आलेल्या िुकड्यानंी एव्हानंा त्याचंी जागा घेिलीच असेल. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

पानेली, ९ हडसेंबर १७२६ 
 

िा. क.—आिाच बािमी आली आहे की, शत्रभ साष्टीनजीक येऊन ठेपला आहे. िो ज्याअथी, 
आपल्या प्रािंाि घुसण्याची शकयिा आहे, त्याअथी िटाचं्या रक्षणासाठी इकडभन हिकडे शरं्र सैहनकाचंी 
एक िुकडी पाठवीि आहे वाड्याच्या रक्षणासाठी हिकडे पाठहवण्याि आलेली युद्धनौका िे काम पार. 
पाडील असे वाटिे. रंगरूटानंा हुकभ म द्याव की, त्यानंा खुणा हदसिाच त्यानंी, जी हठकाणे त्यानंा सोईस्कर 
वाटिील िेथे िाबडिोब हजर व्हाव.े 
 

शत्रभ प्रािंामध्ये घुसला की, िोफाचें दोन आवज काढण्याचा हुकभ म करावा, म्हणजे शत्रभ आल्याचे 
मला कळेल. आहण शत्रभने माघार घेिल्यास िोफाचें िीन आवाज काढाव े.त्या आवाजावरून शत्रभने माघार 
घेिली आहे, असे मी िाडीन. 
 

वाड्याची रक्षणाची जबाबदारी नौकेवर सोपहवली की, हिथली िुकडी आपणाला िटाचं्या 
रक्षणासाठी हलहविा येईल. हशवाय मी इथभन आणखी सैन्य पाठवीि आहेच, पुनः रंगरूट फौजाही 
आहेि”. 
 
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय साष्टीच्या सेनापिीस हलहहिो की, जाबंावलीच्या सुरे्दाराकडभन त्याला मराठ्याचं्या 
सैन्याच्या हालचालीसबंंधाने पत्र आले आहे. साष्टीला गोऱ्या सैन्याची कुमक पाठहवण्याचेही त्याने पत्राि 
कबभल केले आहे. 
 

“साष्टीचे सेनापिी आंिोहनयुकाश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

जाबंावलीच्या सुरे्दाराकडभन जे पत्र आले आहे, त्या पत्राच्या र्ाषािंरावरून शत्रभ कुठे चालला 
आहे त्याचा अंदाज आला. िो साष्टीवर चाल करून येि आहे. ह्याबद्दल शकंा नाही. आपल्या प्रािंाची 
संरक्षक फळी र्रर्क्कम आहण सुरहक्षि व्हावी म्हणभन मी आपणाकडे २०० गोऱ्या सैहनकाचंी एक िुकडी 
पाठहवि आहे. हशवाय सहायक लेप्टनंट आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंाही त्या सैन्याबरोबर पाठवीि आहे. ह्या 
हुषार अहधकाऱ्याकडे रासईच्या हकल्ल्याच्या रक्षणाची कामहगरी सोपहवण्यास हरकि नाही. शत्रभ त्या 
प्रािंाि हशरला की, िोफाचें दोन आवाज काढण्याचा हुकभ म करावा. 
 

मी सा ंलौरेंसु आहण सािंीयागु येथे हा आवाज ऐकण्यासाठी माणसे ठेवीि आहे. त्यानंा िोफाचें हे 



 

अनुक्रमणिका 

दोन आवाज ऐकभ  आले की, िे मला िाबडिोब कळहविील. त्या आवाजावंरून मी शत्रभ प्रािंाि प्रवशे केला 
असल्याचा िकू करीन. शत्रभने माघार घेिली िर िीन आवाज काढाव.े 
 

गोलंदाज हिकडे गेलेच आहेि, असे झुजे हक्रस्िोव्हावं हा म्हणिो ह्या सभचनाहंशवाय मला 
आपणाला आणखी सभचना करायच्या नाहीि. िंबभ, घोडे, िोफा वगैरे लढाईचे सामान वाहभन नेणाऱ्या 
हमालाचंी मजभरी महाराजाचं्या खात्याि जमा होईल. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

पानेली, ९ हडसेंबर, १७२६ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय बादेशच्या सेनापिीस पुनः हलहहिो :— 
 

“बादेशचे सेनापिी ज्युआंव द मेलु इ आिाइहद, ह्यासं— 
 

आपले हद. ११ चे पत्र हमळाले. त्या पत्राि आपण ज्या बािम्या पाठहवल्या आहेि त्या साष्टीहभन 
आलेल्या बािम्याहंभन हवसंगि आहेि. ह्या दोन्हीकडच्या बािम्यासबंंधी मला शकंा येिे. बाजीरावाच्या 
सैन्याचा वाटाड्या हा हहरबा नाईक असो वा नसो, पण एक मात्र खरे की, हे सैन्य कनाटकाकडे जाि 
आहे. हे सैन्य सोंदेच्या राजाच्या व आमच्या प्रदेशापासभन अगदी जवळ आहे. ह्या बाजभला सुमारे दोन हजार 
घोडेस्वार आहण काही पायदळ आहे. नागोबाची सासभ आहण मेहुणा ह्या दोघानंा हहरबा नाईक ह्याचंी 
कोणिीच बािमी नाही. त्यावरून मला असे वाटिे की, हहरबा नाईक हा अद्याप फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्या 
छावणीिभन बाहेर पडला नसावा. िरी आपण त्याचा िपास करावा. 
 

उत्तरेकडील आरमार लवकरच हनघि आहे. त्या आरमारावरील लष्ट्करी िुकड्या काढभन घेण्याचा 
मी हुकभ म करीि आहे. 
 

धोकयाचा संशय असला िर मी आपल्या मिाप्रमाणे कोरड्या बंदराि आणखी नौका पाठवीन. 
फोंडभ  साविं ह्याचं्या टोळीची बािमी काढणे आवश्यक आहे. हवशषे बािम्याचंी वाट पहाि आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

पानेली, १२ हडसेंबर, १७२६ 
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व्हाइसरॉय बादेशच्या सेनापिीस वाडीकर र्ोसल्यासबंंधाने हलहहिो. :— 
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“बादेशचे सेनापिी ज्युआंव द मेलु इ काश्त्र,ु ह्यासं— 
 

फोंडभ  साविं ह्यानंी अनेक हठकाणी धावपळ केली पाहहजे. आपण त्यानंा इशारा हदला हे चागंले 
झाले. माझ्या मिे आपली कुरापि काढण्याचा त्याचा हवचार नाही. 
 

आपण ज्या िीन हजार घोडेस्वारासबंंधाने हलहहिा िे बाजीरावाच्या सैन्याच्या रोखाने जाि 
आहेि. िे आमच्या हद्दीपासभन चार हदवसाचं्या अंिरावर आहेि. 
 

नागोबाची बािमी मला काल कळली. िो िभिू खाली उिरेल असे वाटि नाही. त्याच्या सासभपाशी 
४०० घोडेस्वार आहेि. त्यानंी माघार घेिली की काय याचा िपास करण्याचा मी हुकभ म करीि आहे. 
 

आपण सैन्याची जमवाजमव करण्याच्या र्ानगडीि पडभ  नये. कारण नसिाना माणसाचंी उगीचच 
दमछाट करणे बरे नव्हे. िथाहप, ियारी असलेली बरी. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

पानेली, १४ हडसेंबर, १७२६ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा  
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व्हाइसरॉयच्या खालील पत्रावरून मराठ्याचं्या गोव्यावरील स्वारीचा धोका टळला असावा असे 
वाटिे. 
 

“साष्टीचे सेनापिी आंिोहनयु काश्कु इ मेलु, ह्यासं— 
 

जासुदाने आणलेली बािमी कळभन आनंद झाला. जोपयंि अस्वस्थिा हनमाण करणारी बािमी 
नाही िोपयंि आम्हाला हनहश्चि असण्यास हरकि नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

पानेली, २० हडसेंबर, १७२६ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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भाग चौथा 
[इ. स. १७२७–१७३६] 

 
गोव्याचा व्हाइसरॅाय हहदुस्थानािंील राजकीय पहरव्स्थिीचा आढावा घेऊन पोिूुगालला आपल्या 

राजास हलहहिो :— 
 

महाराज : 
 

मी राज्यसहचवानंा हदनाकं १६ जुलै आहण २३ ऑगस्ट रोजी ज्या नकला पाठहवल्या त्या आपल्या 
पहाण्यािं आल्यावर मी हडचोलीच्या युद्धास का प्रवृि झालो िे आपल्या ध्यानी येईलच. आहण आमच्या 
देशाला आज जो इकडे मान आहे त्यावरून ह्या मोहहमेला आपण मान्यिा द्याल अशी आशा आहे. 
 

ह्मा मोहहमेचा एक हवशषे हा की, हिच्या खचासाठी जसा प्रजेवर कर लादण्यािं आलेला नाही 
िसाच खहजन्यावरही बोजा पडलेला नाही. फकि दारुगोळा िेवढा खहजन्याने पुरहवला एवढेच. ह्या 
मोहहमेसंबधंीची जी हनवदेने आिापयंि बाहेर पडली आहेि. त्यामंध्ये मी आपणाला जें हनवदेन पाठवीि 
आहे िे खरे आहे, अशी माझी समजभि आहे. 
 

उत्तरेकडील प्रािंािही बंदोबस्ि ठेवण्याि आला आहे. महाराजाचं्या प्रदेशािं ज्या बाजभने शत्रभ 
हशरि असे त्या बाजभने आमचे सैन्य शत्रभ प्रदेशाि हशरले. शाहभ राजे हा त्या र्ागािील बलाढ्य राजा आहे. 
त्याने आपले सैन्य मागे घेण्याचा हुकभ म केला, एक नजराणा पाठहवला व युद्ध कैद्याचंी अदलाबदल 
करण्याचा आपल्या सेनाहधकाऱ्यानंा हुकभ म केला. त्याचं्याकडभन नजराणा येण्याची ही पहहली खेप आहे. 
अशा रीिीने िो प्रािं आिा शािं असभन आमच्या धोरणाची चागंली फळें  िो उपर्ोगीि आहे. 
 

शाहभराजे ह्यानंी आपले दोन सेना हवर्ाग कनाटकाचा राजा व सोंदेचा राजा ह्या दोघावंर 
पाठहवण्याचा आपल्या सेनाहधकाऱ्यानंा हुकभ म केला आहे. त्याचें असेंच आणखी सैन्य दहक्षणेकडील काही 
राजावंरही चालभन जाणार आहे. ह्या सैन्याची हालचाल आमच्या हद्दीच्या जवळपास होि होिी, म्हणभन मी 
थोडी खबरदारी घेिली. पण ही खबरदारी मी उगीचच घेिली असे मला नंिर वाटभ  लागले. कारण, 
आमची ियारी पाहभन मराठा सरदरानंी मला पत्रें पाठवभन हनषेध व्यकि केला व आपण आमचे हमत्र 
असल्याचें आम्हाला कळहवले. िे आमच्या प्रदेशाला कोणिाच उपद्रव न देिा हनघभन गेले. 
 

िे सोंदेच्या राजाच्या दरबारािं हशरले व त्यानंी त्याच्याकडभन जबरदस्ि खंडणी वसभल केली. िे 
कनाटकािं गेले नाहीि. 
 

िीन मराठे राजाशंी संबधं असलेल्या आंग्ऱ्यानंी फोंडभ  साविं ह्याचं्यावर आक्रमण करून त्याचें दौन 
हकल्ल े घेिले. आंग्रयाचंा शजेार हा िापदायक असा हवचार करून मी साविंानंा मदि करण्याचा हनणूय 
घेिला. आमच्या मदिीचा पहरणाम हदसभ लागला आहे. 
 

फोंडभ  साविं र्ोसले व त्याचंा मुलगा ह्या दोघाचंा अद्याप समझौिा झालेला नाही. त्या दोघानंीही 
माझ्याकडे मागणी केली आहे की हडवोलीचा हकल्ला मी माझ्याकडे ठेवावा. त्या हकल्ल्यािं मी पोिूुहगज 



 

अनुक्रमणिका 

सैन्यही ठेवाव ेअशी त्याचंी इच्छा आहे. त्या दोघामंध्ये सापं्रि जो िंटा चालभ  आहे िो हमटेपयंि मी हकल्ला 
माझ्या हािी ठेवावा अशी त्याचंी मागणी आहे. मी त्या दोघामंध्ये मध्यस्थी करावी अशीही त्याचंी इच्छा 
आहे. परंिु ही जबाबदारी पत्करण्याची माझी इच्छा नाही. कारण, िे दोघे नंिर माझ्याकडे हकल्ला खाली 
करण्याची मागणी करिील, आहण मी हकल्ला खाली करण्यास नकार हदल्यास माझ्याशी युद्ध करण्यास 
कमी करणार नाहीि. 
 

एक गोष्ट मात्र खरी की, हा हकल्ला जर आमच्या हािी आला िर अवजकय होईल. पण त्याच बरोबर 
ही गोष्ट खरी की, हकल्ल्याला जर त्यानंी वढेा घािला िर त्याला रसद पुरहवणे अशकय होईल. अशा 
पहरव्स्थिींि मी काय कराव,े ित्संबधंी महाराजानंी मला सल्ला द्यावा. 
 

फोंडभ  साविंाचा ह्या ं राज्याशीं जो शािंिेचा करार झाला आहे, त्या करारािील कलमें मी 
महाराजाकंडे ह्या पत्रासमाविे पाठवीि आहे. िसेंच हडचोलीच्या मोहहमेि ज्या अहधकाऱ्यानंी र्ाग घेिला 
त्याचंीही यादी जाि आहे. महाराजानंा माझी हवनंिी आहे की, त्यानंी त्या अहधकाऱ्याचें आर्ार मानभन 
त्याना एक पत्र हलहाव.े महाराजानंी जर हे पत्र पाठहवले िर इिरानंा प्रोत्साहन हमळेल. आज आहशया 
खंडािं पोिूुगालचा दरारा हनमाण झाला आहे. बहुिेक सव ू राजानंी आमच्याकडे आपले दभि पाठहवले 
आहेि. 
 

महाराणींसाठी चार नजराणे पाठहवि आहे. हकत्येक वषांपासभन त्यानंा एकही नजराणा पाठहवला 
नव्हिा. माझ्या बलाढ्य आहण सवूश्रेष्ठ स्वामीना देव उदंड आयुष्ट्य देऊन त्यानंा सुखी करो.” 
 

गोवा, १४ जानेवारी, १७२७. 
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व्हाइसरॉय कनाटकािील पोिूुगीज-कॅप्टन-मोरला हलहहिो की, कनाटकाच्या राजाने मराठ्याशंीं 
लढण्यासाठी दारूगोळ्याची मागणी केल्यास िो त्याला योग्य त्या वकमिीला हवकावी. 
 

“कनाटकािंील आहण दहक्षण हकनाऱ्यावरील कॅप्टन मोर गोंसालु-द “हसल्व्ह फेररावं ह्यासं :— 
 

काहपिावं मोर गोंसालु द हसल्व्ह फेररावं ह्याचें हदनाकं २० फेबु्रवारीचे पत्र आज हदनाकं ८ माचूला 
हमळाले. त्यानंी पुष्ट्कळ हदवसापंासभन इकडे येणाऱ्या जहाजावंर पाठहवले नसल्याचे माझ्या ध्यानी 
आल्यावाचभन राहहले नाही. त्याचप्रमाणे ज्याचं्या जागी त्याचंी नेमणभक झाली आहे, त्या जखारदारालाही 
त्यानंी मी त्यानंा हलहहलेली पते्र पोचिी केली नाहीि असे कळले. म्हणभन मी त्यानंा पाठवीि असलेली पते्र 
आिा उघडी पाठहवि आहे. म्हणजे िी त्यानंा नजरेखालभन घालभन वखारीच्या हचटणीसाला पोहोचिी 
करिा येिील. काहपिावं-मोर ह्यानंी आपल्या पत्रािभन मला जो िादुंळाचा र्ाव कळहवला आहे, िो िादुंळ 
माझ्या प्रजेला आवडि नाही. 
 

कनाटकाच्या राजाने अथवा राजाच्या प्रहिहनधीने मराठ्याशंीं लढण्यासाठी जर दारूगोळ्याची 
मागणी केली, िर त्याला त्या वकमिीला हवकावा.” 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोवा ९ माचू १७२७. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हॅाइसरॉय पोिूुगालला राज्यसहचवास हलहहिो की, फोंडभ  साविं र्ोसले हे हशरजोर झाले असभन 

पोिूुहगजाशंी त्यानंी जो माडंहलकत्वाचा करार केला होिा िो धाब्यावर बसहवण्यापयंि त्याचंी मजल गेली 
आहे. 
 

“राज्यसहचव ह्यासं :— 
 

....................................................................................................
.............................................................................................................
..........आमचे शजेारी फोंडभ  सावंि ह्यानंी आमच्याशीं युद्ध जाहीर केले आहे. परंिु अद्याप िरी मी ह्या 
राज्यािं शािं जीवन जगि आहे. माझ्या पभवीच्या व्हॉइसरॉयचा मृत्यभ, आदल्या सरकारािील मिरे्द आहण 
थकलेल्या खंडणीची आमच्या कडभन न झालेली मागणी, ह्यामुळे फोंडभ  सावंि र्ोसले हे हशरजोर झाले व 
त्यानंी आपले आरमार वाढवभन चीनच्या नौकेवर व दमणच्या एका पालावर हल्ला करण्याचे धाडस केले. 
 

आमच्या राज्यािभन जे हनग्रो त्याचं्या राज्याि पळभन गेले होिे त्यानंा त्यानंी इग्रजानंा हवकले. त्यानंी 
िसे करायला नको होिे. कारण त्याचं्याशी आमचा जो शािंिेचा करार झाला आहे, त्या कराराप्रमाणे 
त्यानंी त्याचं्या राज्यािं इकडभन पळभन गेलेल्या गुलामाना आमच्या हवाली करणे आवश्यक होिे. 
 

शािंिेच्या कराराहशवाय फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी आमच्याशीं माडंहलकत्वाचाही करार केला 
आहे. पण हे दोन्ही करार धाब्यावर बसवभन त्यानंी आमच्या गुलामानंा इंग्रजानंा हवकले. काही 
हकहरस्िावानंा त्यानंी कैद केल्याचेही कळिे. िसेच आमच्या राज्याचा प्रजाजन असलेल्या एका 
मुसलमानाची नौंका त्यानंी घेिली असल्याचीही बािमी आहे. अशा रीिीने अलीकडे त्यानंी ह्या राज्याशी 
उघड उघड शत्रभत्वच आरंहर्ले आहे असे म्हटल्यास अहिशयोव्कि होणार नाही. परंिु त्याचें सामथू 
आमच्या सामर्थ्याहभन कमी असल्याने आमच्या सामर्थ्याची त्यानंा जाणीव होिे. त्याचं्याशी युद्ध चालभ  
ठेवण्याचा माझा हवचार आहे. कारण हा शत्रभ आगं्रयाइिका ं धोकेबाज नसल्याने त्याचा पाडाव करणे ही 
कठीण गोष्ट नाही. ह्या बाबिींि फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचं्या मुलाचीही आम्हाला मदि होणार आहे. त्या 
दोघा ंबापलेकाचें बऱ्याच हदवसापंासभन हबनसले असभन, त्याचा उपयोग आम्हाला फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंा 
वठणीवर आणण्यासाठी होणार आहे” 
 

गोवा, ३० एहप्रल १७२७ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हॉयसरॅाय पुढील पत्रािं साष्टीच्या सेनापिीस काही सभचना करिो :— 
 



 

अनुक्रमणिका 

साष्टीचे सेनापिी हमगेल द मेल द गामा, ह्यासं,— 
 

आपण काहपिावं मानुएल रोइझ ह्यानंा काही माणसे घेऊन वरेडेच्या कमानीकडे जाण्याचा जो 
हुकभ म केलाि िो मला मान्य आहे. त्याप्रमाणे काहपिावं मानुएल रोइझ ह्यानंा जाबंावलीच्या सुरे्दाराशंी 
सल्लामसलि करण्यास जािा ंयेईल. ह्या कामासंबधंाने आपण त्यानंा ह्यापभवीच हलहहले आहे. कुकळीच्या 
काहपिावंला आपण जे पत्र हलहहलेि त्याचा उपयोग मी करीि आहे. कारामभजला माझ्या हुकभ मावरून 
अटक करण्याि आली आहे. त्याचप्रमाणे त्यानी िु कभ  नाईक ह्यालाही अटक करण्याचा ंहुकभ म केला आहे. 
आपण त्यानंा सभचना करावी की, प्रािंाच्या दहक्षणेकडील कामकाज आपणाशी झाले पाहहजे. 
 

कॅ. मानुएल रोइझ ह्यानंा हनरोप धाडावा की, इंहिहझझनच्या हुकमाहशवाय िुरंूगािं असलेल्या 
ब्राह्मणाला बेड्या घालभ  नयेि, परंिु धार्दमक न्यायालयाकडभन आवश्यक िे हुकभ म येईपयंि प्रस्िुि 
ब्राह्मणाला िुरंूगाि ठेवाव.े 
 

कॅ. दों. फ्राव्न्सश्कु द नोरोन्य हे वरेडेच्या कमानीि आले की, कॅ. मानुएल रोइझ ह्यानंी हिथे काही 
माणसे ठेवभन हनघभन जाव.े त्याचप्रमाणे त्यानंी कॅ. दों. फ्राव्न्सश्कु शाव्व्हएर ह्यानंा मुकि करून त्याचं्या 
ठाण्यावर न्याव.े 
 

कैद्याचंी मुकििा आहण वहदु मंहदराचंा हवध्वसं ह्या बाबिीि आपण सुरे्दाराशी काहीच बोलभ  नये. 
कारण धमू समीक्षण संस्थेचा हनणूय त्याच्याहवरुद्ध हनघण्याची शकयिा आहे, व आपण त्यानंा हवनाकारण 
आश्वासन देऊन बसाल. आपण त्यानंा एवढेच सागंाव ेकी, िी गोष्ट माझ्या कानी घालण्याि आली आहे, व 
मी िी न्यायालयाकडे सोपहवणार आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

पानेली, ३० जुलै, १७२७ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय साष्टीच्या सेनापिीस पुढील पत्र हलहहिो— 
 

“साष्टीचे सेनापिी हमगेल द मेलु द सापंायु ह्यास— 
 

आपले चालभ  माहीचे हद. २९ चे पत्र हमळाले, व िालुआदला ४०० माणसे आल्याची बािमी त्या 
पत्रावरून कळली. माणसाचं्या ह्या संख्येवर माझा हवश्वास बसि नाही. पण आपण ज्याअथी कळहविा, 
त्याअथी, िी मी खरी मानिो. आज रात्री साजंटमोर हे काही कंपन्यासंह हनघि आहेि. िे हिकडे जाऊन 
पोहोचले की, आपण त्याचं्याकडे मोहहमेचे काम सोपवाव.े 
 

मला वाटिे सुरे्दाराला ज्या हठकाणी सैन्य आहे िे सैन्य न काढभन घेण्याबद्दल साहंगिलेले बरे. 
त्याने िसे करण्यास नकार हदला, िर साजंट मोर जे हुकम घेऊन जाि आहेि िे त्यानंी त्याला कळवाव.े 



 

अनुक्रमणिका 

 
ब्राह्मणाची मुकििा झाली आहे. जरूर पडली िर आपण मडगावच्या मोहहमेवर गेलेल्या माणसाचंी 

आठवण करावी. कारण, त्यानंा घाईघाईने माघार घ्यावयास लावण्यास एक मनुष्ट्य बस आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

पानेली, ३० जुलै, १७२७. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हाइसरॅाय साष्टीच्या सेनापिीस पुढील पत्राि आणखी काही सभचना करिो— 
 

“साष्टीचे सेनापिी हमगेल द मेलु द सापंायु ह्यासं— 
 

आपल्या एक ऑगस्टच्या पत्रावरून माझ असे मि झालेले आहे की, सुरे्दाराला जे काम देण्याचे 
कबभल केले होिे, िे मागण्याचा त्याला अहधकार आहे. िरी त्याला जे देण्याचे कबभल करण्याि आलेले 
होिे िे देऊन टाकलेले बरे असे माझे मि आहे. मात्र त्याने आणखी काही माहगिले िर त्याला दाद देऊ 
नये. 
 

ह्या राज्यासंबधंीची सुरे्दाराची जी किूव्ये आहेि त्याची त्याला आपण आठवण करून हदली 
असल्याचे आपण मला जे कळहवलेि त्याकडे माझे लक्ष वधेले आहे. आपण त्याला प्रािंामध्ये साजंट मोरचे 
आगमन झाल्याचे कळहवले होिे. त्यावळेी जर त्याला आपण हनघभन जा वकवा युद्धास ियार हो असा 
आणीबाणीचा खहलिा सादर केला असिा, िर िो हनघभन गेला असंिा असे मला वाटिे. 
 

माझ्या पहहल्या पत्राि मी आपणाला शत्रभ ज्या हठकाणी आहे िेथे चार कंपन्या आपण हिकडे 
हलहवल्या की काय िे कळवाव.े सुरे्दाराने जर सैन्य मागे घेिले नाही, िर साजंट मोरकडे मी जो हुकभ म 
पाठहवला आहे िो आपण अमलाि आणावा. आहण जर सुरे्दार आपल्या सैन्यासह हनघभन गेला िर आपण 
साजंट मोरला त्याने नेलेल्या कंपन्यासंह माघार घेण्याचा हुकभ म करावा. 
 

सुरे्दाराला आपण एक खरमरीि पत्र हलहाव,े पण पत्राची आवश्यकिा असली, िरच हलहाव.े 
कारण ह्या जािीचे लोक धमकी हदल्याहशवाय वकवा शासन केल्याहशवाय वठणीवर येि नाहीि. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

पानेली, २ ऑगस्ट, १७२७  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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अनुक्रमणिका 

व्हाइसरॅाय पाद्री आगोव्स्िन्यु माशादु ह्या नावाच्या कनाटकाच्या राजाच्या दरबारािील पोिूुगीज 
वहकलास हलहहिो की, शाहभ राजे हे मोगलाशंी गंुिले असल्याने त्याचं्यापासभन सापं्रि आपण मोकळे 
आहोि. 
 

“पाद्री आगोव्स्िन्यु माशादु ह्यासं— 
 

आपले हद. ५ ऑगस्टचे पत्र हमकाले. सैहनकानंी वहदु मंहदरामध्ये हशरून जो धुमाकभ ळ घािला 
त्याबद्दल खेद होिो. पण ज्याअथी, त्या गोष्टीला आिा इलाज नाही, त्याअथी, गुन्हेगारानंा हशक्षा करूनच 
मी कनाटकाच्या राजाला त्या संबंधीचा जाब देईन. आपण कनाटकाच्या राजाला माझ्याविीने आश्वासन 
द्याव े की, अटक झालेला सैहनक पळभन गेला असभन िो वखारीमध्ये दडभन आहे. मी वखारदाराला त्या 
सैहनकास अटक करण्याचा हुकभ म केला आहे. आपण मंगलोरच्या गव्हनूरला हवनंिी करावी की, त्या 
सैहनकाला हशक्षा करण्याचा हुकभ म होईपयंि त्याने त्याला एकाद्या हकल्ल्यामध्ये नेऊन ठेवाव.े हाच हनरोप 
आपण वखारदारालाही करावा म्हणजे िो ही गोष्ट न चुकिा करील. 
 

आपण राजाचे नजराणे स्वीकारल्याहशवाय राहाणार नाही ह्याची मला खात्री आहे. कारण, त्या 
दरबारािील आपले अव्स्ित्व अत्यंि आवश्यक आहे असे माझे मि आहे. 
 

ज्यावळेी म्हैसभरचा राजा कनाटकाच्या राजावर चाल करून येईल, िेव्हा आपण कनाटकाच्या 
राजाला माझ्याविीने गोलंदाज पुरवाव.े आहण त्याची मागणी येिाच मी त्याला आणखीही िज्ञ पुरवीन. 
िसे जर झाल िर त्याला त्याच्या ठाण्याचें रक्षण करणे शकय होईल. त्याच्या सव ूशत्रभंवर त्याला हवजय 
हमळावा अशी मी मनाि इच्छा बाळगीि आहे असे त्याला कळवाव.े 
 

शाहभराजे ह्याचं्यापासभन मला िभिू िरी धोका नाही असे वाटिे. कारण िे सापं्रि मोगलाशंी 
लढण्याि गंुिले आहेि. आपणाला मला िभिू एवढेच सागंायचे आहे आपण आपले वजन खच ूकराल अशी 
आशा बाळगिो. 
 

एक हफ्रगेट हिकडे हनघण्यासाठी बंदराि उर्ी आहे. आपल्या सल्ल्याप्रमाणे िी हिकडे हनघेल. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, ९ सप्टेंबर १७२७. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(27) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 7, FLS 53 
 

व्हाइसरॉय वसईच्या सेनापिीस हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, शाहभराजे ह्यानंी आपणाकडे एक 
दभि आहण नजराणा पाठहवला आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

गलबिावर पाठहवलेली आपली १४ िारखेपयंिची सव ू पते्र हमळाली. त्या पत्राि आपण 
हकहलचखान त्याच्या सैन्यासह खाली उिरि असल्याची जी बािमी हदली आहे, िी हनःसंशय आनंदाची 
आहे. 
 

आपल्या राज्यकारर्ारावर मी फार खभष आहे. आपण कळकळीने आहण िळमळीने राज्य कारर्ार 
हाकिा आहाि. 
 

इकडे शाहभराजे ह्याचंा एक दभि आला असभन त्याने माझ्यासाठी एक नजराणा आणला आहे. त्याने 
रामचंद्रपिं आहण शाहभराजे ह्याचें सव ू सरदार ह्याचं्यासाठी दोन फमाने आणली आहेि. शाहभराजे ह्यानंी 
रामचंद्रपिं व आपले इिर सरदार ह्यानंा अशी िाकीद हदली आहे की, त्यानंी पोिूुहगजाशंी मतै्री ठेवावी व 
त्यानंा त्याचं्या शत्रभना शासन करण्यास मदि करावी”. 
 

पणजी, २४ फेबु्रवारी १७२८. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(35) BACAIM, NO. 5, FLS 16(V) 
 

पोिूुगालचा राजा गोव्याच्या व्हाइसरॅायला शाबासकी देिो की, त्याने कुडाळचे सरदेसाई फोंडभ  
साविं ह्याचं्याशी युद्ध सुरू केले िे चागंले केले. परंिु हडचोलीचा हकल्ला फोंडभ  साविं ह्याचं्या मुलाच्या 
िाब्याि न देिा िो पाडभन टाकावा व युद्ध दीघूकाल चालभ  न ठेविा त्याचा हनकाल शकय हििकया लवकर 
लावावा अशी सभचना त्याने त्या पत्राि केली आहे. 
 

“ईश कृपेने पोिूुगाल आहण आल्गाव्हूचा राजा, सागारोत्तर आहण आहफ्रकेिील प्रदेशाचा आहण 
हगनीचा स्वामी दों. ज्युआंव मी वहदुस्थानच्या राज्याचे कॅप्टन जनरल ज्युआंव द सल्दान्य द गामा ह्यानंा 
कळहवि आहे की, त्याचें हद. १४ जानेवारी १७२७ रोजी हलहहलेले पत्र हमळाले, व त्या पत्राि त्यानंी मला 
जो अहवाल सादर केला आहे, िो माझ्या अवलोकनाि आला. आपण त्या पत्राि हडचोलीच्या युद्धाचा 
आहण यशाचा वृत्तािं हदला असभन राज्यसहचवानंा हद.१७ जुलै आहण १३ ऑगस्ट रोजी हलहहलेल्या पत्राचं्या 
नकलाही पाठहवल्या आहेि. चालभ  माहीच्या हद. ७ ला माझ्या सागरोत्तर सल्लागार मंडळाशी सल्ला मसलि 
करून मी जो हनणूय घेिला िो आपणाला कळवावा असे मला वाटल्याने मी िो आपणाला प्रस्िुि पत्राचे 
द्वारा कळवीि आहे. 
 

आपण फोंडभ  साविं ह्याचं्याशी युद्ध केलेि िे चागंले केलेि, पण हडचोलीचा हकल्ला फोंडभ  साविं 
ह्याचं्या मुलाचे िाब्याि देण्याऐवजी िो जर पाडभन टाकण्याि आला असिा िर सोयीचे झाले असिे. 
कारण, फोंडभ  साविं ह्याचंा मुलगा पुढे मागे आपल्या बापाप्रमाणे ह्या राज्याचा शत्रभ होणार आहे ह्यािं शकंा 
नाही. आपण एक गोष्ट नेहमी ध्यानाि ठेवली पाहहजे िी ही की, अशा बंडवाल्याशंी युद्ध करिाना पहहल्या 
प्रथम त्याचे नाहवक सामर्थ्य ू आहण चढाईचे सामर्थ्य ू नष्ट केले पाहहजे. त्याचं्या ठाण्यानंा दीघूकाल वढेा 
देऊन बसण्याच्या र्ानगडीि कधीच पडभ  नये. कारण आमच्या सैन्याला हे युद्ध परवडण्यासारखे नाही, 
एकादे वळेी जर अपयश आले िर त्याची दुरूस्िी करणे फार कठीण असिे. आिा कराराहवषयी बोलायचे 
झाल्यास मी आपणाला आज्ञा करिो की, त्याने जर कराराच्या कलमाचें पालन केले िर आपण त्या 



 

अनुक्रमणिका 

कलमाचें पालन कराव.े कारण, कराराचे आहण वचनाचें पालन न करणे हे आमच्या धमाच्या हवरुद्ध आहे. 
जर वस्िुव्स्थिी ह्या गोष्टीच्या हवरूद्ध असेल, िर हकल्ला घेऊन टीकेस पात्र होऊ नये. 
 

प्रस्िुि पत्र महाराजाचं्या सागरोत्तर सल्लागार मंडळाचे आंिोहनयु रोइझ द कोश्ि व झुजे द 
काव्हाल्यु इ आबे्रव ह्या दोघानंी हलहहण्याची आज्ञा केल्यावरून बेनादू फेहलकस द हसल्व्ह ह्याने िे हदनाकं ८ 
एहप्रल १७२८ रोजी पहश्चम हलस्बन येथे हलहहले.” 
 

आंिोहनयु रोइझ द कोश्ि झुजे द काव्ल्हायु आबे्रव. 
 

(39) LIVRO DAS MONGOES, NO. 95, FLS 116 
 

व्हाइसरॅाय पोिूुगालला आपल्या राजास हलहहिो की, मोगल बादशहा व शाहभराजे ह्या दोघामंध्ये 
संघष ूहोऊन मराठ्याचं्या राज्याची त्या दोघामंध्ये हवर्ागणी व्हावी असे ठरले आहे. 
 

“महाराज— 
.............................................................................................................
....मोगल फौजानंी मराठ्यावंर अनेक मोहहमा केल्यावर शवेटी त्या दोन्ही राजानंी िहाला मान्यिा हदली 
असभन त्या िहान्वये मराठ्याचं्या राज्याची मोगल बादशहा व शाहभराजे ह्या दोघामंध्ये हवर्ागणी व्हायची 
आहे. परंिु माझ्यामिे हा िह समाधानाकारक नाही. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव दीघूयुरारोग्य देऊन त्याचे रक्षण करो.” 
 

गोवा, ३० एहप्रल १७२८. 
 

(40) LIVRO DAS MONCOES, NO. 95, FLS 569 
 

व्हाइसरॅाय वसईच्या गव्हनूरला कळहविो की, मराठे यापुंढे पोिूुगीज प्रदेशाि आक्रमण करणार 
नाहीि, असे आपणाला शाहभराजे ह्याचं्या वहकलाकडभन आश्वासन हमळाले आहे.” 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

आपले हदनाकं ३० एहप्रलचे पत्र हमळाले. आपण लष्ट्करी ठाण्यानंा रे्ट देऊन हनवश्चि झाला 
असाल व आपले आरोग्य उत्तम असेल असे गृहीि धरिो. माझी अशी समजभि आहे की, मराठे आपणाला 
यंदा उपद्रव देणार नाहीि. कारण, शाहभराजे ह्याचं्याकडभन मला िसे आश्वासन हमळाले असभन, आमच्या 
दरबाराि असलेल्या त्याचं्या वहकलाने मला छािीठोकपणे साहंगिले आहे की, िसे काही घडले िर आम्ही 
त्याचे डोके उडवाव.े 
 

त्यानंी कोल राजाकडे ज्या खंडीर्र चण्याचंी मागणी केली आहे, त्या मागणीला आपण उत्तर 
पाठवाव,े की, त्या दाण्याचे पैसे त्या राजाला चुकिे करण्याि याव.े िे जर करण्याला आले िर आपण 



 

अनुक्रमणिका 

आहण आपले सेनाहधकारी ज्याअथी म्हणिा की त्या ठाण्याला र्ीिी नाही, त्याअथी हे ठाणे सुरहक्षि आहे 
असे मला वाटिे. िीच गोष्ट साष्टी बेटाचीही आहे. 
 

असेही हा एक नैसर्दगक हकल्ला आहे. परंिु ह्या हकल्ल्याच्या हकल्लेदाराने हिकडे जाणे हे बरे. 
त्याच्याहवषयी माझा जो ग्रह झाला आहे त्यावरून मी हनवश्चि आहे. 
 

मराठ्यानंी जर आमच्या प्रदेशािं आक्रमण केले, िर आपण कल्याणच्या प्रदेशाि हशरून नासधभस 
करावी. कारण, त्यानंा जशास िसे ह्या न्यायाने उत्तर हदले िरच िे शुद्धीवर येिाि. हे काळे लोक 
धाकधपटशाहशवाय वठणीवर येि नाहीि, असा माझा अनुर्व आहे. 
 

हसद्दीशी िडजोड करू नये. त्याची हजिकी हानी करिा येईल हििकी करावी. कारण आम्हाला 
हजिका अहधक त्रास सोसावा लागेल हििकी त्याची मगु्ररी अहधक वाढेल. आपण त्याला धमकी द्यावी, 
की, िो मोगल बादशहाचा माडंहलक आहण सरदार असल्याने त्याने जर युद्धाि सुरुवाि केली िर त्याच्या 
अमलाखालील सुरि, खंबायि, गोवा वगैरे प्रदेशािंील बंदरािं असलेली जहाजे पकडील जािील. मग 
त्या जहाजापंाशी पोिूुगीज परवाने असोि वा नसोि कारण, एकदा युद्ध सुरू झाले की, त्या परवान्याचंा 
काही उपयोग नसिो. 
 

रूस्िुमच्या मुलाला माझ्याविीने सव ू प्रकारचे संरक्षण देऊन त्याची चागंली बडदास्ि ठेवावी. 
त्याने जे पत्र हलहलले आहे िे आपणाला उदे्दशभनं आहे. त्याचे र्ाषािंर होणार आहे. आपण त्याला 
आश्वासन द्याव,े की, त्याने जो अजू केला आहे त्याचे उत्तर मी त्याला देणार आहे. 
 

इकडभन िोफा घेऊन गेलेली पाली हिकडे पोहोचलीच असिील. आपण इिके हदवस ज्या 
काळजीि होिा त्या काळजीिभन आपली मुकििा झाली की नाही िे मला कळवाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, १० मे १७२८. ज्युआव ंद साल्दान्य गामा 
 

(41) BASAIN, NO. 5. FLS 51 
 

व्हाइसरॅाय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो की, दमणमध्ये मराठे हशरले आहेि— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

आपली चालभ  माहीच्या ७ पयंिची चारही पत्रें हमळाली. त्या पत्राचंी उत्तरें पाठहविानंा मराठ्यानंी 
दमणमध्यें केलेले आक्रमण आहण त्या आक्रमणामुळे त्या प्रािंामध्ये पसरलेले वचिेचे वािावरण ह्याची मला 
वारंवार आठवण होि आहे. पण िरीही काळजी करू नये. कारण हे आक्रमण सरदार हपलाजी जाधव 
ह्यानंी बाजीराव व शाहभराजे ह्या दोघाचं्या हुकभ माहवरूद्ध केले आहे. मी ह्या बाबिीि शाहभराजे व बाजीराव 
ह्या दोघानंा पत्रें पाठवभन माझा हनणूय त्यानंा कळहवला आहे. ही पत्रें शवेटच्या गलबिाने रवाना झाली 



 

अनुक्रमणिका 

आहेि. महसभल खात्याने चार गलबिें बाधंण्याचा जो ठराव केला आहे त्या ठरावाची एक प्रि मी 
आपणाकडे ह्या पत्रासमविे पाठवीि आहे. दुसरी गोष्ट अशी ज्या माशुंआ (होड्या) दुरूस्ि करण्यासारख्या 
आहेि त्या दुरुस्ि केल्या जाणार आहेि. 
 

आंग्ऱ्यानंी युद्धास सुरूवाि केली की, िशी र्ीहि आहे. माझ्या पत्राप्रमाणे........................ 
बंदरािं ह्या दरबाराचें लष्ट्कर आहण आपले लष्ट्कर................................वषाप्रमाणे असेल. 
 

प्रािंाच्या सुरहक्षििेच्या दृष्टीने पाद्री कारर्ाऱ्याने आपले हुकभ म मानले पाहहजेि. कारण, सेनापिी 
लुईज द मेलु द सापंायु ह्यानंा जे अहधकार होिे, िेच अहधकार आपणालाहह आहेि. ह्या संबंधी पाद्री 
कारर्ारी ह्यानंा मी स्विःच पत्र हलहभन आपले हुकभ म पाळण्यास त्यानंा कळवीि आहे. 
 

कल्याणहवषयी आपण जो हनणूय घेिला आहे िो मला मान्य आहे. आपण जी उपाययोजना 
करणार आहाि िी चागंली करावी. 
 

मराठे पावसाळ्यािं खाली िळ देऊन राहाणार असल्याची जी हभल उठली आहे हिच्यावर माझा 
हवश्वास बसि नाही. आहण जर घडले, िर मराठ्याचंी जी योजना आहे िी नष्ट करण्याTचे बुहद्धसामर्थ्यू 
आहण अनुर्व आपल्या अंगी आहेच. 
 

हकहलचखान आहण शाहभ राजे ह्या दोघाचंा िह झाल्याची बािमी येथें आली आहे. आपण 
ठाण्यावरील अहधकाऱ्याचं्या नेमणभकी संबंधाने खास आज्ञापत्रक काढण्याची माझ्याकडे मागणी केली आहे. 
परंिु माझ्यामिे असे आज्ञापत्रक काढण्याची आवश्यकिा नाही. ह्या नेमणुका आपणालाही करिा येिील. 
हर्वडंी आहण कोजे येथील सेनाहधकाऱ्यानंी आपणाला जी पत्रें पाठहवली त्याचं्या नकला माझ्या वाचण्याि 
आल्या. आपण त्यानंा जी उत्तरे पाठहवली िी साधार असल्याकारणे, मला िी मान्य आहेि. 
 

आपण म्हणिा की, चौल आहण दीव येथें उन्हाळ्याच्या सुरूवािीला माणसें नव्हिी. मी हिकडे 
माणसें धाडण्याची व्यवस्था करीि आहे. परंिु इकडभन हिकडे पलटणी पाठहवणे हे एक कठीण काम आहे. 
कारण हिकडे फारच थोड पोिूुहगज सैहनक आहेि, आहण देशी सैहनकानंा हिकडे मोकळे सोडणे 
उपयोगाचे नाही. 
 

हपलाजी जाधव ह्यानंा दमणमध्ये प्रहिकार करण्यासाठी ३०० सैहनक उर्ारण्याचा जो हनणूय 
आपण घेिला आहे िो मला मान्य आहे. असेरीच्या कॅप्टनच्या घराची आहण इगजीची दुरूस्िी वगैरे गोष्टींना 
मंजुरी हमळाली आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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अनुक्रमणिका 

व्हाइसरॅाय उत्तरेकडील सेनापिीस सल्ला देिो की, हकहलचखानाने मराठ्यावंर हल्ला करीपयंि 
त्याने मराठ्याशंी गोडीगुलाबीने वागाव.े 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोनीयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

हकहलचखानाने मराठ्याहंवरूद्ध आपली मोहीम सुरू करीपयंि आपण आपल्या राज्याच्या शजेारी 
असलेल्या मराठ्याशंी गोडीगुलाबीने आहण खोट्या मतै्रीने वागाव.े आहण ज्या वळेी हकहलचखान त्याचं्यावर 
हल्ला करील िेव्हा आपल्या ७ जभनच्या पत्रािं आपण मला आपली जी योजना कळहवली आहे िी अंमलािं 
आणण्यास हरकि नाही. िी योजना अमलािं आली, िर हकहलचखानालाही वाटेल की, आम्ही त्याच्या 
मदिीला गेलो आहोंि. ह्या बाबिीि मला आपणास जी मदि करिा येईल िी मी करीनच. िथाहप, माझा 
आपणाला असा सल्ला आहे की, आपल्या ह्या मोहहमेचे नेिृत्व आंिोहनयु दुश सािुंश ह्याचं्याकडे देऊन 
त्याचं्या हदमिीला आंदे्र हरबसै आहण त्यानंी हनवडलेल्या अहधकाऱ्यानंा द्याव.े ह्या अहधकाऱ्याहंशवाय इिराना 
नेमभ नये. कारण, इिर अहधकाऱ्याचंी नेमणभक केली िर गोधळ माजण्याची आहण वैयव्किक िेढ हनमाण 
होण्याची शकयिा आहे. 
 

कल्याणच्या सुरे्दाराने आपणाला वरून फमाने आणण्याचें जे आश्वासन हदले आहे, िे आश्वासन 
पभण ूकरण्याचा लकडा त्याच्यामागे लावावा. त्याच्याप्रमाणे गोदे्रिस (?) गडावर त्याने जी हशबंदी ठेंवली 
आहे िीही मागे घेण्यास त्याला प्रवृि कराव.े 
 

दमणच्या प्रश्नावर बलसाडवर स्वारी करण्यासंबधंी आपण जे दुसरें र्ाषण केलेि, त्यािं आपण 
आपली वैयव्किक मिें व्यकि केली आहेि ह्यािं शकंा नाही. परंिु आपले हे र्ाषण मला पसंि आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, १९ जभन १७२८. ज्युआव ंद साल्दान्य द गाम 
 

(44) BASAIN, NO. 5, GLS 25V 
 

वसईच्या गव्हनूरने कल्याणची लभटालुट केल्याबद्दल व्हॅाइसरॅायने त्याचे अहर्नंदन केले— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

साकेंहिक र्ाषेि हलहहलेले पत्र देऊन चौलला पाठहवलेली फते्तमारी हिकडे पोचभन ईशकृपेने िें 
पत्र आपल्या हािी पडलेच असेल. िे पत्र रवाना करण्यास आहण कल्याणच्या लुटालभटीची आनंदाची 
बािमी देणारे आपले पत्र घेऊन येणारी फते्तमारी इकडे पोहोचण्यास एकच गाठ पडली. कल्याणच्या 
लुटालभटीची बािमी वाचभन मला जो आनंद झाला िो खरोखर अवणूनीय आहे. ह्या यशाबद्दल मी आपले 
हार्ददक अहर्नंदन करिो. ह्या घटनेची मी ह्या राज्यािं आल्यापासभन वाट पाहाि होिो. ह्या हवजयावर त्या 
प्रािंाचें स्वास्र्थ्य अवलंबभन आहे. आमची दुसरी हालचाल होईस्िोंवार हकहलचखानला आिा मोठी हवश्रािंी 
हमळणार आहे. ह्या मोहहमेि र्ाग घेणाऱ्या अहधकाऱ्याचंें माझ्या विीने नुसिेच अहर्नंदन करू नये, िर 



 

अनुक्रमणिका 

त्यानंा दृढवलगनेही द्यावी. त्यानंा आश्वासन द्याव े की, इथभन जे पहहले जहाज हिकडे जाणार आहे 
त्याच्यावर माझ्या आनंदाचा हवस्िृि खुलासा एका वगेळ्या वैहशष्ट्ट्यासह पाठवीि आहे. 
 

हसद्दीशी िह करावा, परंिु ह्या िहाच्या कलमानंा अद्याप माझी मंजुरी हमळालेली नाही असे सागंभन 
झुलवाव.े माझ्या मान्यिेची त्याला वाट बघावयास सागंाव.े 
 

आपण फ्राव्न्सश्कु पेरैर वपिु ह्याचं्या मुलाला कॅप्टन लेप्टनंटची जी बढिी हदली, त्या बढिीस ंमाझी 
संमिी आहे. त्याचप्रमाणे ज्युआंव द कोश्ि ह्याला कंपनीचा कॅप्टन आहण ज्युआव थोमे ह्याला ज्युआंव द 
कोश्िचे कंपनीि घेण्याचे जे आपण ठरहवले आहे त्यालाही माझी मंजुरी आहे. परंिु ह्या बाबिीि मला 
आपणाला सल्ला द्यायचा आहे िो हा की, ह्या लोकानंा बढिी देण्याि येि असिा, त्याचं्याहभन हुषार 
असलेल्या लोकानंा अन्याय होिा कामा नये. 
 

ह्या पत्रासमविे जे पत्र जाि आहे िे आपण आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंा पोहोचिे कराव.े त्यानंी 
मला जे पत्र पाठहवले होिे. त्या पत्राचे िे उत्तर आहे. मराठे िहाची र्ाषा बोलिाि हे आपण आपल्या 
पत्राि नमभद केलेच आहे. ह्या हवषयी मला आपणास कळवायचे आहे की, मराठ्याचें सेनाहधकारी त्याचं्या 
वहरष्ठाचें हुकभ म पाळीि नाहीि असे आपण त्याचं्या वहरष्ठ अहधकाऱ्यानंा कळवाव.े हे अहधकारी वारंवार 
िहाचा र्गं करिाि हे आपण त्याचं्या हनदशनूास आणाव.े आपण त्यानंा अशी अट घालावी. की, त्यानंी 
यापढेु आमच्या प्रदेशािं आक्रमण करू नये, आहण आम्ही त्याचं्या प्रदेशािं आक्रमण करणार नाही. हा माझा 
आपणाला हुकभ म आहे. 
 

यापढेु ज्या ज्या वळेी िे िहाची मागणी करिील त्या त्या वळेी आपण त्याचंी मागणी मान्य करावी. 
परंिु काळजी घेण्यास हवसरू नये. 
 

हसद्दीशी िह होणे आवश्यक आहे. परंिु िो मी सागंिो त्याप्रमाणे झाला पाहहजे. पण त्याच बरोबर 
जुन्या करारािं बद्दल होिा कामा नये. हे लक्षाि घ्याव.े 
 

हसद्दीशी िह करिानंा त्यािं एक नवीन कलम घािले पाहहजे. त्याने मस्िाफवल येथे जो नवीन 
हकल्ला बाधंला आहे िो त्यानें पाडभन टाकला पाहहजे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, १७ ऑगस्ट,१७२८ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हाइसरॉय वसई नगरपाहलकेला कळहविो की, मराठ्यापंासभन वसईला धोका हनमाण झाला 
असल्याने वसई नगरपाहलकेने त्या प्रािंाच्या रक्षणासाठी काहीिरी आर्दथक मदि केली पाहहजे. 
 

“वसई नगरपाहलकेच्या हसनेटला— 



 

अनुक्रमणिका 

 
वसई प्रािंाच्या सेनापिीनी मला कळहवले आहे की, त्यानंी वसई नगरपाहलकेच्या हसनेटला 

कळहवले आहे की, त्या प्रािंाला मराठ्याचं्या स्वारीपासभन धोका हनमाण झाला असल्याने प्रािंाच्या 
रक्षणासाठी हसनेटने काहीिरी आर्दथक मदि केली पाहहजे. मला आशा आहे की, ह्या नगरपाहलकेचे 
सदस्य आहण सधन नागहरक वरील हेिु हसद्धीस जावा म्हणभन आर्दथक हािर्ार लाविील त्यानंी जर मदि 
केली, िर िे आमचे स्वामी जे पोिूुगालचे राजे ह्याचं्या कौिुकास पात्र होणार आहेि, इिकेच नव्हे िर 
उत्तरेकडील प्रािंािंील जनिेच्या स्वास्र्थ्याच्या रक्षणालाही मदि करणार आहेि. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, ७ सप्टेंबर १७२८. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हॉइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला खालील पत्रािं सभचना करिो की, कल्याणच्या सुरे्दाराशी िह 
करावा व त्याच्याकडभन टकमकगड खाली करून घ्यावा. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं :— 
 

चालभ  माहीच्या पहहल्या िारखेला आपण मला जे पत्र हलहहलेि त्या पत्रािं आपण हिकडील 
पहरव्स्थिीचा अहवाल हलहहलेला आहे. मला आपणास सागंायचे आहे की कल्याणच्या लोकानंी जर 
िहाच्या प्रस्िाव पुढें केला िर, िो आपण अवश्य स्वीकारावा, पण शत्रभला टकमकगड सोडभन जाण्यास 
प्रवृत्त कराव.े हसद्दीला कल्याणमध्ये घुसभ देणे इष्ट नाही. त्याच्याशी कोणत्याच प्रकारची बोलणी करू नयेि. 
त्याला सागंाव े की, मला अहवाल सादर केल्याहशवाय आहण माझा हनणूय कळल्याहशवाय आपणाला 
काहीच करिा येि नाही. हसद्दीला कल्याणमध्ये प्रवशे करू हदला िर मराठ्याशंी आमचे हविुष्ट येईल व 
त्याचंा उपद्रव आम्हाला पभवीसारखा होईल. जर हकहलचखान कल्याणवर चालभन आला, िर मात्र आपण 
हसद्दीला मदि करावी. पण गड मुकि करून घेण्यास हवसरू नये. आहण शवेटी, ह्या राज्याला जे काय 
हहिकारक होईल. िे करण्याची आपणाला पभण ूमुर्ा आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” गोवा, १५ सप्टेंबर, १७२८. 
 

(49) BASAIN, No. 5, FLS 28V. 
 

वसईच्या गव्हनूरने मराठ्याचं्या खेड्यािं हशरून लुटालभट केल्याबद्दल व्हॉइसरॉय त्याची पाठ 
थोपटिो. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं :— 
 

मराठे आमच्या प्रदेशाि वारंवार आक्रमणे करिाि, परंिु आपण मात्र िसें करीि नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

कल्याणच्या आक्रमणानंिर आपण मराठ्याचं्या आणखी एका खेड्यािं आक्रमण करण्याचा जो हुकभ म 
आपल्या सैन्याला हदला त्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो. गेल्या महहन्याच्या २९ ला आपण जे पत्र 
हलहहलेि त्यािं ह्या घटनेचा आपण हनदेश केला आहे. आपण कल्याणशी पण व्यवहार चालभ  ठेवावा. पण 
त्यानंा कळवाव ेकी, िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी हिकडे पोिूुगीज मनुष्ट्य पाठहवला जाणार नाही. िर 
हिकडचा मनुष्ट्य यावा. वसई प्रािंािंील लोकाचं्या चंचल वृिीचें मला आश्चय ूवाटि नाही. त्याचा अनुर्व 
मला पुष्ट्कळ हदवसापंासभन आहे. िरीही मी नगरपाहलकेला ह्या बाबिीि पुनः हलहीि आहे पण एक मात्र 
खरे की, वसईच्या लोकानंी जर त्याचं्या र्भमीच्या रक्षणाथू मदि केली नाही िर त्याचंी मोठीच हाहन होणार 
आहे. आहण िे जे जाहीर करीि आहेि त्यावरून आपणाला योग्य त्या सरकारी नोकऱ्यासाठी योग्य त्या 
माणसाचंी हनवड करिा ंयेईल. संघाच्या पादऱ्याची नेहमीच काळजी घेिली पाहहजे. हसनेटमध्ये जो ठराव 
आला आहे त्याबद्दल मला आश्चय ूवाटि नाही. मी त्याचं्या धमू गुरूचे आर्ार मानण्यास साहंगिले होिे. 
आहण त्या प्रािंाच्या लोकाचेंही मी आर्ार मानीि आहे. 
 

हकहलचखानाची बािमी खरी आहे असे मला वाटिे. परंिु नेहमी काळजी घेिलेली बरी. देशाहभन 
येणारी नौका आली की, हिकडे शकय िेवढी मदि पाठहवली जाईल. पण एक गोष्ट मात्र खरी की, इकडे 
सगळीकडेच साधनाचंी वाण आहे. आपण मला कळहवले आहे की, शाहभराजे ह्यानंा आपण हलहहले आहे. 
पण आपण ज्या रीिीने त्यानंा हलहहले आहे, त्या रीिीने हलहायला नको होिे. त्या पत्रावरून त्याचं्याकडभन 
असा हनष्ट्कष ूकाढला जाण्याचा संर्व आहे, की, आम्हाला त्याचंी र्ीहि वाटिे. ज्यावळेी आपणाला त्यानंा 
पुनः हलहहण्याचा योग येईल त्यावळेी आपण त्यानंा कळवाव,े की, ज्या ज्या वळेी त्याचें सरदार आमच्या 
प्रदेशािं आक्रमणे करिील, त्या त्या वळेी आमच्या सैन्याला त्याचं्या प्रदेशािं घुसण्याचा हुकभ म मी देऊन 
ठेवला आहे. त्यानंी जर आमच्या मुलुखािं हशरण्याचे सोडभन हदले िर त्याचं्याशी आम्हाला सलोख्याचे 
संबंध ठेविा येिील असे त्यानंा कळवाव.े 
 

त्यानंी मला पत्र हलहुन आमचे सैन्य कल्याणच्या प्रदेशािं का घुसले याचा जाब माहगिला आहे. मी 
त्यानंा उलट पत्री कळहवले आहे की, त्यानंी जर त्याचं्या सेनाहधकाऱ्यानंा आमच्या प्रदेशािं आक्रमणे न 
करण्याबद्दल बजावले आहण ही आक्रमणे जर बंद पडली, िर त्याचंा आहण आमचा सलोखा हटकभ  शकेल. 
आहण िसे जर घडले, िर त्याचं्या प्रदेशािं आक्रमणे न करण्याचा हुकभ म मी आपणाला बजावीन. त्याचं्या 
दरबारािं वकील पाठहवण्याच्या बाबिीि मी त्यानंा कळवीले आहे की, त्याचेंच सेनापिी जर त्याचं्या 
आजे्ञि नाहीि िर मग वकील पाठवभन काय उपयोग? िुमच्या दरबारािं वकील पाठहवण्याएैवजी मी िो 
मोगलाचं्या दरबारािं पाठवीन. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, १५ सप्टेंबर १७२८. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(50) BASAIN, No. 5 FLS 28V. 
 
हशपायाचंी एक िुकडी आली असभन उत्तरेकडील प्रदेशाला आरर्ारी मदि पाठहवण्याची आपण ियारी 
सुरू केली आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

हे पत्र घेऊन जाणारे गलबि मी आजपयंि ठेवभन घेिले होिे, कारण, मी मायदेशाकडभन येणाऱ्या 
टपालाची वाट पहाि होिो. िे टपाल आज घेऊन येणारे जहाज इकडे आले असभन आपले अहर्नंदन 
करण्यासाठी एक आनंदाची बािमी त्याच्यावर आली आहे. ह्या जहाजावर दोनश े सैहनकाहुंन अहधक 
सैहनक आले नसल्याने त्या प्रािंाला माणसाचंी कुमक पाठहवणे मला कठीण जाि आहे. िरीही मी, दोन 
पाली, एक गलबि, आहण एक हफ्रगेट हिकडे पाठहवण्यासाठी ियार केले आहे. ह्या चारही युद्धनौका 
त्याचं्यावरील खलाशी आहण, आपण माझ्याकडे ज्या लढाईच्या सामानाची मागणी केली होिी, िे सामान 
घेऊन जाि आहेि. ह्या आरमाराबरोबर जाण्यासारखी आणखी जहाजे िभिे इकडे माझ्यापाशी नाहीि हे 
मला आपणास कळवायचे आहे. हसद्दीशी िह झाला, िर मला आनंद वाटेल. त्याचप्रमाणे मराठ्याशंी चालभ  
असलेले युद्धही समाप्ि व्हाव े असे मला वाटिे. हे युद्ध िह वकवा हकहलचखानाचे र्य ह्यामुळे समाप्ि 
होईल. असे जर घडले िर मला िाबडिोब कळवाव.े कारण, माझ्यापाशी फारच थोडी माणसे असल्याने 
मला र्ीिी वाटिे. 
 

कनाटकाशी नवीन ब खेडे हनमाण होि आहेि. ह्या प्रािंाला अन्नाच्या बेगमीची वाढिी मदि 
होण्याकडे होईल असे वाटिे. 
 

कल्याणच्या मोहहमेि जे हशपाई ठार, जखमी, अथवा, पंगभ झाले आहेि, त्याचं्या नावाची एक 
वगेळी यादी मला हवी आहे. कारण, जे हववाहहि कटंुबवत्सल आहेि, त्याचंी काळजी घेिली पाहहजे. 
हिकडे एक हनष्ट्णाि शिवैद्य पाठहवण्याची मी ियारी करीि आहे. हा शिवैद्य हिकडे जाऊन पोहोचला 
की, सैहनकाचंी वचिा दभर होईल. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २० सप्टेंबर १७२८.  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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उत्तरेकडील सेनापिीने हसद्दी व मराठे ह्या दोघाशंी िह जुळवभन आणला ह्याबद्दल गोव्याच्या 

व्हाइसरॅायला मोठा आनंद झाला व त्याने त्याला अहर्नंदनपर पत्र हलहहल. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 

आपली चालभ  माहीच्या हदनाकं १, २ आहण ३ रोजी हलहहलेली पते्र मला सादर करण्याि आली. 
मराठे व हसद्दी ह्या दोघाशंी आपण िह जुळवभन आणल्याची वािा त्या पत्राि असल्याने िी वाचभन मला फार 
आनंद झाला. त्या पत्राि आपण मोंबासाच्या यशाबद्दलही माझे अहर्नंदन केले आहे, व आनंद व्यकि केला 
आहे. मलाही आपले अहर्नंदन केले पाहहजे. कारण आपली हचकाटी आहण कष्टाळभपणा स्पृहणीय आहे 
ह्याि शकंा नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

 
हसद्दीशी आिा िह झाला असल्याने मद्रास्िफाउआल पाडभन टाकण्याची अट दभर करण्याच्या 

आपल्या कल्पनेला माझी संमिी आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, िी योजना अमलाि आणावयास आपणास 
सवडही झाली नाही आपण............. जे हवचार व्यकि केले आहेि िे मला कळले. सल्लागार मंडळाचे 
बैठकीि घेण्याि येणारे हनणयू आहण कामकाजाची माहहिी मी आपणाला कळवीि जाईन. माझा मुलगा 
ज्युआंव द साल्दान्य ह्याचे आगमन झाल्याबद्दल आपण जो आनंद व्यकि केलाि त्याबद्दल मी आपला 
आर्ारी आहे. मला आशा आहे की, त्याच्याकडे लोकाचें जे लक्ष गेले आहे, त्याची त्याला जाणीव होईल. 
देवाने आमच्या पदरी मोंबासाचा हवजय ज्याअथी टाकला आहे त्याअथी िो हवजय साजरा करण्यासाठी मी 
वसई शहराि िीन रात्रीपयंि रोंषणाई करण्याचा हुकभ म काढणार आहे. 
 

त्या प्रािंाि मंत्री पाठहवण्यासंबंधीचा हनणूय मी अद्याप घेिलेला नाही. आपण जो मनुष्ट्य सुचहवला 
आहे त्याच्या संबंधीचा ठराव मी घेऊ शकि नाही. लुईश द मेलु पेरैरा ह्यानंा हलहहण्याि येि आहे व 
युरोपलाही पत्र जाि आहे. मला आपणास सागंावसेे वाटिे की, िहाची मभळ कलमे ह्या सहचवालयाि 
आली पाहहजेि. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, १२ ऑकटोबर १७२८. 
 

(t52) BACAIM, No. 5, FLS 31. 
 

व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो की, वसईच्या गव्हनूरने मराठ्याचं्या गर्दवष्ट 
आहण अहमन्य राजाचे कल्याण हे शहर जाळल्याने हा राजा वठणीवर आला आहे व त्याने पोिूुगीजाशंी िह 
केला आहे. 
 

“महाशय— 
 

आरमाराच्या सेनापिीने जो अहवाल पाठहवला आहे त्यावरून मोंबासा, पािे आहण झाहंजबार व 
देल्गादच्या र्भहशरापयंिचा हकनारा आमच्या हािी आल्याची बािमी खरी ठरली आहे. मी आपणाला ह्या 
संबंधीचा सहवस्िर अहवाल लवकरच पाठवीि आहे. मराठ्यानंी िहाचा र्गं करून आमच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशाि आक्रमणे सुरू केली होिी. त्यामुळे त्याचं्या हवरुद्ध मला उपाययोजना करणे र्ाग पडले. त्याचें 
कल्याण ह्या नावाचे शहर आहण हकल्ला आमच्या हद्दीला लागभनच आहे. हे ठाणे म्हणजे एक व्यापाराचे आहण 
हजल्ह्याचे कें द्र असल्याने िे आम्हालंा घेणे अशकय होिे. म्हणभन मी िे जाळभन टाकण्याचा बेि केला. िो बेि 
यशस्वी होिाच मराठ्याकंडभन आमच्याकडे िहाची मागणी आली. आहण महाराजानंा कळहवण्याि मला 
आनंद वाटिो की, हा िह वसई येथे महाराजाचं्या हिथल्या सेनापिीसमोर पार पडला. िहाची कलमे 
आमच्या दृष्टीने मानाची आहेि ही हवशषे गोष्ट आहे. पहहल्या प्रथमच हा बलाढ्य राजा खाली येऊन 
आमच्याशी िह करण्यास ियार झाला. 
 

मराठ्यापं्रमाणेच हसद्दी याकुिखान ह्यानेही आमच्याशी िह केला आहे. हा िहदेखील महाराजानंा 



 

अनुक्रमणिका 

फायदेशीर आहे. त्याने आम्हालंा काही खंडणी देण्याचे कबभल केले आहे. दोन वषांमागे िो आम्हालंा एक 
कपर्ददकदेखील देण्यास ियार नव्हिा. अशा रीिीने ह्या राज्याि सापं्रि शािंिा नादंि आहे. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव सुखी करून त्याचे रक्षण करो.” 
 

गोवा, १४ ऑकटोबर १७२८. 
 

(58) LIVRO DAS MONCDES, No. 95, B FLS 250. 
 

गोव्याचा गव्हनूर आंग्ऱ्यासंबधंाने उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो— 
 

उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु काश्कु इमेलु ह्यासं— 
 

आपले हद. २३ ऑकटोबरचे पत्र हमळाले. मी आपणाला कळवीि आहे की, दीवला काही देशी 
हशपाई रवाना केले आहेि. आंग्ऱ्यानंीही काही गडबड सुरू केल्याचे मला कळले आहे. म्हणभन चौलला 
काही हशपाई व अहधकारी पाठहवण्याचे ठरहवले आहे. 
 

माद्राफावलसंबधंी मी मला शकय होईल िेव्हा आवश्यक िे हनणयू घेईन. आपणाला उपयोग 
करिा येईल अशी योग्य िी संधी हदली जाईल. आगं्ऱ्याचें पत्र आहण चौलच्या कॅप्टनला आपण त्यानंा 
पाठहवण्यास साहंगिलेले उत्तर माझ्या पाहाण्याि आले. िे पत्र मला पसंि आहे. आंग्ऱ्यानंी जर पुनः 
गडबड करण्याचा प्रयत्न केला िर माझ्या पभवीच्या व्हाइसरॅायने जसा गाजावाजा केला होिा, िसा 
कोणिाच गाजावाजा न करिा मी त्यानंा पश्चािाप होण्यासारखा धडा हशकवीन. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, १० नोव्हेंबर १७२८. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(55) BACAIM, No. 5, FLS 35. 
 

व्हाइसरॉय हडचोलीच्या लष्ट्करी मोहहमेचा वृत्तािं पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो :— 
 

“महाराज— 
 

महाराजानंी मला आपल्या विीने हडचोलीच्या लढाईि र्ाग घेिलल्या सैहनकाचें व अहधकाऱ्याचें 
आर्ार मानण्याचा हुकभ म केला आहे. मला महाराजानंा कळवायचे आहे की, ह्या मोहहमेि कुठल्या 
अहधकाऱ्याने जर जास्ि मेहनि घेिली असेल िर िी साजंट मोर आंदे्र हरबैस कौहिन्यु ह्यानंी. त्यानंी केवळ 
हल्ल्याचीच रचना केली असे नव्हे, िर त्यानंी रस्त्याि अडथळे उर्ारून शत्रभला खंदकािभनही हुसकभ न 
लावले. हा अहधकारी हुषार िर आहेच, परंिु युद्ध कलेिील हशस्िही त्याच्या अंगी पुरिी बाणंलेली 
आहे................... वगैरे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो.” 

 
(63) LIVRO DASMONCOES, No. 15 (b) FLS 283. 

 
गोव्याचा व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला सरदार हपलाजी जाधव व बाजीराव ह्याचं्यासबंंधाने 

पुढील पत्राि काही सभचना करिो :— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 

आपली पते्र हमळाली. त्या पत्रािंील उत्तरे मी ह्या पत्राि देि आहे. 
 

हपलाजी जाधव आहण बाजीराव ह्या दोघासंबंंधाने मला आपणास अशी सचना करायची आहे की, 
त्यानंा आपण सागंाव े की, युद्धकैद्याचंी मुकििा करण्याि आली आहे. त्यानंा इशारा द्यावा की, जे कैदी 
सुटायचे असिील त्याचंी मुकििा माझी परवानगी आल्यावर केली जाईल. त्या दरम्यान जर त्यानंी 
कोणत्याही र्ागाि आक्रमणे केली, िर त्याचा सभड म्हणभन त्या युद्धकैद्याचंी डोकी उडहवण्याि येिील. 
िसेच िे आमच्या प्रदेशाि जे काय करिील िेच आम्ही त्याचं्याही प्रदेशाि करू असे त्यानंा कळवाव.े 
 

कल्याणच्या सुरे्दाराशी मतै्रीचा बहाणा करावा, कारण िोही आमच्याशी त्याचप्रमाणे वागि आहे. 
माझ्या मिे त्याचे हे विून दुटप्पी आहे. आम्हीही त्याचं्याशी त्याच धोरणाने वागले पाहहजे. त्याला सागंाव े
की, कल्याणमध्ये त्याच्या अहधकाराच्या कके्षि............... उपसग ू होणार आहे. हे आपण 
पावसाळ्यापयंि चालभ  ठेवाव.े मी आपणाला हनग्रोचा नजराणा देण्याची परवानगी देि आहे................ 
म्हणजे त्याच्या आक्रमणाचा आम्हालंा हनदान ह्या वषापयंि िरी उपद्रव होणार नाही. 
 

आंग्ऱ्याचंा प्रश्न हा माझ्या दृष्टीने जरा कठीण प्रश्न आहे. हा काळा धपाटा घािल्याहशवाय गप्प 
बसायचा नाही. परंिु ित्पभवी मराठ्याशंी समझोिा झाला पाहहजे. पण कोणत्याही पहरथिीि गप्प बसभट 
मुकाट्याने सोसणे उपयोगाचे नाही. आमची सापं्रि त्याचं्याशी युद्ध करण्याची ियारी नाही. आपण त्याला 
पण हलहभन त्याच्याकडे दमणच्या पालाची आहण मच्छीमारी गलबिाची मागणी करावी. त्याला सागंाव ेकी, 
ह्या अटी शािंिेच्या नसभन युद्धाच्या आहेि. त्याच्याकडभन उत्तर आल्यावर पुढची उपाययोजना करिा 
येईल. पण ह्या सव ूघडामोडींचा वृत्तािं मला वरचेवर कळवीि जावा. आहण त्याने जर कुरापिी काढण्यास 
सुरुवाि केली, िर येत्या उन्हाळ्यापयंि त्याच्या हालचालींवर पाळि ठेवावी. त्यावळेी त्याचा समाचार 
घेणे मला शकय होईल असे वाटिे. 
 

ह्या शत्रभचा हनःपाि करण्यासाठी सव ू प्रकारच्या मागांचा अवलंब केला पाहहजे. आहण आपण 
जाहीर केले पाहहजे की, जो कुणी त्याचे मंुडके उडवील त्याला २० हजार असुप्या बक्षीस देऊन त्याचा 
मानसन्मान केला जाईल. मला आठविे की, फ्राव्न्सश्कु झुजे द सापंायु ह्याचं्या अमदानीि चौल येथील 
र्डंारी लोक ह्या संबंधी बोलि होिे. 
 

पकडलेल्या जहाजाहवषयी मला सुचवायचे आहे की, त्याि असलेला माल जरी महत्वाचा नसला 



 

अनुक्रमणिका 

िरी िो पुष्ट्कळ होिा ह्याि शकंा नाही. मला त्या धाडसाचे खभप कौिुक वाटले. 
 

झुजे हिकडे पोहोचला असेलच. व आपले हुकभ म त्याला हमळाले असिीलच. 
 

देव आपले रक्षण करो.”  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(65) BASAIM, No. 5, FLS 40. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस आंग्ऱ्यासंबंंधाने हलहहिो :— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इमेलु ह्यासं— 
 

आपले चालभ  माहीच्या पहहल्या िारखेचे पत्र हमळाले. त्या पत्राचे उत्तर मी गलबिावर न पाठहविा 
वगेळ्या मागाने पाठवीि आहे. आंग्ऱ्यासंंबधंी ज्या बािम्या आपण हदल्या आहेि त्या अस्वस्थ करणाऱ्या 
आहेि. त्याच्या धोरणाचा थागंपत्ता लागि नाही. िो आमच्या गलबिावंर हल्ला करीि आहे आहण आमच्या 
डोलकाठ्या िोडीि आहे. आहण त्याच बरोबर आमच्या माशुआ (छोट्या युद्धनौका) नाही अहर्वादन 
करीि आहे. मला पुष्ट्कळ वळेा असे वाटिे की, ह्या इसमाने इंग्रजाचंी हदशार्भल करण्यासाठी आमच्याशी 
युद्ध करण्याचा बहाणा केला आहे. आहण आिा गाहलया घेिल्यावर िो आमच्याशी आम्ही सुचहवलेला िह 
करणार आहे. मला संशय येिो की, त्याने मराठ्याशंी आिभन सधंान साधले असभन आमच्याशी िो लपंडाव 
खेळि आहे. माझी अशी समजभि आहे की, िो आमच्याशी इंग्रजाहंभन खेळलेल्या डावाहभन वगेळा डाव 
खेळणार आहे. मला वाटिे अशा अहनहश्चि पहरव्स्थिीि थोडी काळजी घेिलेली बरी. 
 

आपण त्याला कडक र्ाषेि हलहहले पाहहजे व त्याच्याकडे गलबिे आहण दमणचे पाले माहगिले 
पाहहजे. त्याच्या कानावर परर्ारे घालावयास लावले पाहहजे की, आम्ही इंग्रजाशंी सधंान साधणार 
आहोि. िसे जर झाले िर त्याचे जहमनीवरील आहण समुद्रावरील नौकायनाचे उत्पन्न बुडणार आहे. अशा 
रीिीने त्याच्या हवरुद्ध माझी उपाययोजना सुरू होईपयंि आपण त्यानंा गंुिवभन ठेवाव.े 
 

झुजे कुररैय हा आपल्या कुटंुबािील माणसासंह आपल्या खेड्याि जाि आहे. त्याने हा हनणयू 
आकव्स्मकपणे घेिला हे त्याच्या प्रयाणावरून हसद्ध होिे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ८ फेबु्रवारी १७२९ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

BACAIM No. 5, FLS 40v. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस आंग्ऱ्यासंबंंधी काळजी घेण्यास हलहहिो– 
 



 

अनुक्रमणिका 

“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु काश्कुइ मेलु ह्यासं— 
 

आपणाला पते्र हलहहल्यावर िीन गलबिे एकदम बरोबर आली. त्याचं्यावर आपली अनेक पते्र 
होिी. त्या पत्राचंी सहवस्िर उत्तरे मी आिा देऊ शकि नाही, कारण, माझ्या समोर माकावच्या मोहहमेवर 
जाणाऱ्या जहाजाचं्या जुळवाजुळवीचे प्रचंड आहण कंटाळवाणे काम पडले आहे. िरीही मी त्या पत्रािील 
महत्त्वाच्या िेवढ्या मुद्याचंी उत्तरे देि आहे. 
 

पहहली महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण आंग्ऱ्यासंंबधंी काळजी घ्यावी. आंगे्र मोठी कृिी करण्याच्या 
प्रयत्नाि आहेि असे मला वाटिे. आपणाला जर त्याच्या मागाि अडथळे आणण्याची संधी हमळाली, िर 
िी दवडभ  नये. हा हहवाळ्याि आपण कंपन्याचंी पुनघूटना करावी अशी माझी इच्छा आहे. 
 

आंग्ऱ्यानें चौलवरून जाण्याचा कर र्रलेला पाहभन मला आश्चय ूवाटले. ह्या बाबिीि आपणाला 
नवीन काही माहहिी असल्यास मला कळवावी. ज्युआंव द सौझ ह्यानंा मी हहवाळ्याि हदवला राहाण्याचा 
हुकभ म केला आहे. १५ ऑकटोबरपयंि आपण मला इकडे रे्टावयास याव.े ह्याचा अथू मी आपणाला जी 
रजा मंजभर केली आहे त्या रजेचा उपयोग करण्याचा आपला हवचार असेल िेव्हाच इकडे याव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, १ मे १७२९ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(68) BACAIN, No. 5, FLS 49 v. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, आंग्ऱ्याशंी शािंिेने वागणे, पण त्याच्याशी िह 
करू नये. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिीस— 
 

आपली हद. २०, २१ आहण २६ एहप्रलपयंिची पते्र हमळाली. 
 

आंग्ऱ्याहवषयी आपण जे काय हलहहले आहे त्याहवषयी मला आपणास सागंायचे आहे की, त्याच्या 
धोरणाि बदल झाला आहे असे मला वाटि नाही. िरीही त्याच्याशी शािंिेने वागाव.े पण िह करू नये. 
ह्याच पत्राबरोबर त्यालाही एक पत्र पाठवीि आहे. त्या पत्राची आहण त्याने मला हलहहलेल्या पत्राची 
नक्कलही जाि आहे. ही दोन्ही पते्र आपल्या पाहाण्यासाठी मी पाठवीि आहे. िी आपण वाचभन बघावी व 
त्यावरून त्याच्या धैयाची कल्पना करावी. आपण त्याच्याशी नेहमीच काळजीने वागले पाहहजे. माझे पत्र 
त्याच्याकडे पावसाळा सुरू होण्यापभवी रवाना करू नये, व त्याच्याकडे त्या पत्राच्या उत्तराचीही मागणी 
करू नये. 
 

मी दीवच्या हकल्लेदाराला आपणाहवषयी त्याची जी किूव्ये आहेि, त्याची जाणीव देऊन पत्र 
हलहहले आहे. मी त्याला कळहवले आहे की, त्या हकल्ल्याच्या यशाचा अहवाल त्याने आपणाला सादर 



 

अनुक्रमणिका 

केला पाहहजे आपल्या प्रािंामध्ये सापं्रि शािंिा नादंि असल्याचे वाचभन आनंद झाला. पण त्याचबरोबर 
आपणाला मी पुनः इशारा देि आहे की, आंगऱ्याहवषयी नेहमीच जागरूक असाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ११ मे १७२९ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

(69) BACAIM, No. 5, FLS 50. 
 

मराठ्यानंी दमणमध्ये हशरून लुटालभट केल्याची वािा गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळल्याने िो 
ित्संबधंी उत्तरेकडील सेनापिीस हलहीिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिीस— 
 

मला आलेल्या अनेक पत्रावरून कळिे की, शत्रभने दमणमधील दोन खेड्याि हशरून काही 
लोकानंा पकडभन नेले आहे. पण ज्याअथी, ही बािमी मला अद्याप आपणाकडभन कळलेली नाही, त्याअथी, 
हिच्यावर संपभण ू हवश्वास ठेवण्यास मी ियार नाही. िरी मला आपणास सभचना करायची आहे की माझ्या 
हुकुमाप्रमाणे ज्या खेड्याि हे आक्रमण झाले आहे, त्या खेड्याि माणसे पाठवभन हिथे खरोखरच आक्रमण 
झाले की काय त्याची चौकशी करावी. शत्रभशी आपण युद्धास सुरूवाि करू नये. जोपयंि शत्रभ आपणाशी 
उघडपणे युद्ध करणार नाही िोपयंि आपण गप्प बसाव.े साष्टी बेटाि बंदोबस्ि ठेवावा. व देशावरून नौका 
येईपयंि इंग्रजाचं्या हालचालीकडे लक्ष असभ द्याव.े आंग्ऱ्याचें जर हनधन झाले िर ठाण्याच्या सव ू
अहधकाऱ्यानंा उठाव करण्यास प्रवृत्त कराव,े आहण आगं्ऱ्याचें हनधन झाले नसल्यास मला िाबडिोब 
कळवाव.े वखारदारास दारूगोळ्याची खरेदी करण्यास सागंाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो वगैरे”. 
 

गोवा, १४ जुलै १७२९ ज्युआंव द साल्दाय द गामा. 
 

(71) LIVRO DE BACAIM, No. 5, FLS 52v. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस कळहविो की, त्याने हसद्दी व आंगे्र ह्याचं्याशी संबधं िोडभ  नयेि. 
मात्र पोिूुहगजाचं्या ज्या नौका त्या दोघानंी पकडल्या आहेि त्या त्याचं्याकडे परि मागाव्या. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

आपले चालभ  माहीचे हद. १६ चे पत्र हमळाले. त्या पत्राचे उत्तर करिाना मला आपणास सल्ला 
द्यावयाचा आहे की, जोपयंि आंगे्र आहण हसद्दी हे दोघे आमच्याकडील संबंध िोडणार नाहीि, िोपयंि 
त्याचं्याकडील संबंध आपण िोडभ  नये. आमचे हे धोरण फसव े आहे, अथवा आमच्यापाशी मनुष्ट्यबळाचा 
अर्ाव आहे, अथवा आम्ही युद्ध करण्यास हर्िो, अशी त्याचंी समजभि होण्याचा सरं्व आहे. परंिु माझी 



 

अनुक्रमणिका 

आपणाला आज्ञा आहे की, त्या दोघानंी आमच्या ज्या युद्ध नौका पकडभन नेल्या आहेि, त्या परि 
करण्यासंबधंी आपण त्याचं्याशी मुळीच पत्रव्यवहार करू नये. पण त्यानंी जर स्विः होऊनच ह्या बाबिीि 
आपणाला हलहहले िर मात्र त्यानंा समजेल अशा र्ाषेि उत्तरे पाठवावीि. त्याबद्दल त्या दोघानंा आनंद 
होईल आहण मलाही समाधान वाटेल. इिर प्रश्नाबाबि त्यानंा कळवाव े की, नौका परि केल्याहशवाय 
कोणत्याही प्रश्नावर त्याचं्याशी बोलण्याचा आपणाला माझा हुकभ म नाही. 
 

प्रािंामध्ये शािंिा प्रस्थाहपि होईल असे मला वाटि नाही. कारण माझा पभवानुर्व असा आहे की, 
मराठ्यानंा धमकी हदल्याहशवाय अथवा त्याचंी डोकी फोडल्याहशवाय िे वठवणीवर येि नाहीि, आहण िह 
करण्यास ियार होि नाहीि. कदाहचि राजाचे आगमन झाल्यावर िे िहाला ियार होिील पण िोपयंि 
िरी मला िहाची आशा वाटि नाही. मला आपणास सागंायचे आहे की, प्रािंाची िसुर्र देखील जमीन 
मराठ्याचं्या हािी राहािा कामा नये. िसे जर झाले, िर मी सगळ्यापंभवी उिरेकडील प्रािंाि जाऊन माझे 
बहलदान करीन. ज्यानंा आमच्या स्वामीच्या हुकुमाचंी आहण पोिूुहगजाचंी हवस्मृिी झाली आहे, त्याचं्यापैकी 
मी नाही. कारण आम्ही पोिूुगीज म्हणजे नेहमीच पोिूुगीज आहोि. आहशया खंडाि कु्रसाचे रक्षण करणारे 
आम्ही एकमेव कॅथॉहलक आहोि. आहण यापढेु देखील आम्हाला कुसाचे रक्षण करण्याचे हे पहवत्र काय ू
सदैव करायचे आहे. 
 

आपण कल्याणच्या सुरे्दाराशजेारी आहाि ह्याची मला जाणीव आहे, व त्याप्रमाणे काळजी घेि 
आहे. परंिु मला खात्री आहे की, कल्याणचा सुरे्दार दगलबाजी करणार नाही. 
 

मराठ्यानंी जर काही कुरापि काढली, िर त्यानंा टोला हाणण्याच्या बाबिीि आपण गैरसावध 
राहभ नये. मला बािमी कळली आहे की मराठ्यानंी लुईज आफोंस ह्याचं्या खेड्यासमोरील एक टेकडी 
आपल्या िाब्याि घेिली आहे. िसेच जोहगणीच्या बेटावरील काही कुणब्याचंी नाके मराठ्यानंी िोडली 
आहेि असेही मला कळले आहे. पण जोपयंि ह्या वािा मला आपणाकडभन अहधकृिपणे कळहवण्याि 
आलेल्या नाहीि िोपयंि त्याचं्यावर मी हवश्वास ठेवभ शकि नाही. 
 

हे गलबि हनवण्याच्या घाईि असल्याने मला आपणाला अहधक काही हलहहण्यास सभचि नाही. 
परंिु आपणाि मला पुनः एकदा आठवण करून द्यायची आहे की, मी िह पहरषदेची वािा ऐकण्यास 
उत्सुक आहे. ह्या पहरषदेि फायदा आमच्या स्वामीचाच होईल अशी माझी खात्री आहे. आहण मला कळले 
आहे की, हकहलचखानाची शाहभराजे हाचं्यावरील मोहीम सुरू झाली आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो वगैरे”. 
 

गोवा, २८ फेबु्रवारी १७३०  
 ज्युआंव. द साल्दान्य द गामा 

 
(79) BASAIM, No. 5, FLS 92. 

 
मराठे दमणमध्ये हशरल्याची वािा कळिाच गोव्याचा व्हाइसरॉय वसईच्या कॅप्टनला हलहहिो :— 

 



 

अनुक्रमणिका 

“फ्राव्न्सश्कु गेररा द मेहश्कि ह्यासं— 
 

आपले चालभ  माहीच्या हद. ७ चे पत्र हमळाले. त्या पत्रावरून मराठ्यानंी दमणच्या हद्दीि आक्रमण 
केल्याचे कळले. मला आपणास सभचवायचे आहे की, आपण मराठ्याचं्या प्रदेशाि, उदाहरणाथू कल्याणवर 
छापा घालभन लगेच माघार घ्यावी. मग त्यानंी िहाची मागणी केली की, आपण िहाचे पालन करण्यास 
ियार आहोि असे त्यानंा कळवाव.े माझा आपणाला हुकभ म आहे की, िे हजिकयादंा आमच्या प्रदेशाि 
आक्रमण करिील हििकयादंा त्याचं्या प्रदेशाि आक्रमण कराव.े दों. मान्युएल लेऑहनश द काश्त्र ुहे हिकडे 
एका पालासह जाि आहेि. दुसरे पाले दहक्षणेकडभन अद्याप आलेले नाही. िे आले की, लगेच हिकडे 
पाठवभन देिो. चाळीस सैहनक त्याचं्या हत्यारासह जाि आहेि. आपण ज्या गोळ्याचंी मागणी केली आहे, िे 
शिागाराि नाहीि. िे बनहवण्याि आले वकवा मंुबईहभन हवकि आणले की पाठवभन देईल. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २४ एहप्रल १७३०. 
 

(80) BACAIM, No. 5, FLS 70V. 
 

व्हाइसरॉय वसईच्या कॅप्टनला हलहहिो— 
 

“वसई शहराचे कॅप्टन फ्राव्न्सश्कु गेरर द मेहश्कि ह्यासं— 
 

आपले चालभ  माहीच्या हद. १५ चे पत्र हमळाले. दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यानंा आपल्या जागी 
पाठहवल्याबद्दल आपण िक्रार केली आहे. परंिु आपणाला अशी िक्रार करण्यास जागा नाही. कारण त्या 
प्रािंाचे र्हविव्य धोकयाि आल्याने हा हनणूय घ्यावा लागला. आपण म्हणिा की, हा प्रािं दों. आंिोहनयु 
काश्यु इ मेलु ह्यानंी आपल्या िाब्याि हदला िेव्हा येथे माणसे नव्हिी की शिेही नव्हिी. पण त्यामुळे 
आपले अपयश झाकभ  शकि नाही. 
 

आपण म्हणिा की, ह्या प्रािंामध्ये मराठ्यानंी संर्ाजीनंिर कधी एवढे मोठे आक्रमण केले नव्हिे. 
असे जर असेल िर िे आपले दुदेवच म्हणाव ेलागेल. कारण, त्या काळी मराठे सैन्यासह येऊन लुटालभट 
करि असि, आिा त्यानंी सैन्याहवना येऊन मुलुख काबीज केला. 
 

आपल्या पत्राि आपण कुमकेचा उल्लेख केला आहे. कुमक आली िर यश हमळण्याची आपणाला 
खात्री वाटिे. अपयशाची वािा येिाच मी कुमक पाठहवण्याचे िहकभ ब केले. दुसरी गोष्ट मोठे सैन्य 
पाठहवण्यास जहाजेही हमळाली नाहीि. दोन गाले आंग्ऱ्यानंी कैद केली आहेि आहण एक हसद्दीच्या कैदेि 
आहे. मे महहन्यािही जहाजाचंी पुष्ट्कळच हानी झाली. त्यामुळे कुमक पाठहवण्याची इच्छा असभनदेखील िी 
पाठहविा येि नाही. पण ह्या सव ू अडचणी असभनदेखील आपल्या अहधकारपदाची किूव्ये आपण 
बजावलीि हे मी मान्य करिो. आपल्या पत्रामध्ये आपण रात्रीच्या जमवाजमवीसबंधंाने जो उल्लेख केला 
आहे त्याहवषयी माझा आपणाला सल्ला आहे की, आपण त्या र्ानगडीि पडभ  नये. 
 



 

अनुक्रमणिका 

दों. आंिोहनयु ह्यानंा मी मला हव्या त्या हशफारशी करीि आहे. आपण जरी हफयादी असला िरी 
एक चागंला पोिूुगीज ह्या नात्याने आपणास शकय होईल िे आपण कराल व दों. आंिोहनयु ह्यानंा मदि 
कराल अशी आशा आहे. 
 

आपण जो खच ूकेलाि त्याबद्दल वाईट वाटिे. संधी येिाच त्याची र्रपाई केली जाईल. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २९ ऑकटोबर १७३०  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(82) BACAIM, No. 5, FLS 84. 
 

गोव्याचे व्हाइरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो की, शाहभराजे ह्याचं्या सैन्याि पुष्ट्कळच वाढ 
झाली असभन पोिूुहगजानंा जर मोगलानंी मदि केली नाही िर, मराठ्यासंमोर त्याचंा हनर्ाव लागणे कठीण 
आहे. 
 

उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

पाद्री मान्युएल द हफगेरेदु ह मोगल बादशहा आहण आंिरेचा राजा ह्या दोघानंा आमच्या स्वामीची 
पते्र घेऊन आल्याचे कळिाच फार आनंद झाला. पाद्री महाशयानंा इकडे येण्यास पुष्ट्कळच वळे झाला. िे 
हिकडे जवळजवळ एक वष ूराहहले. 
 

मी पाद्री मानुएल हफगेरेदु ह्यानंा प्रमाणपत्र देऊन लगेच मोगल बादशहाकडे पाठवीि आहे. 
कारण, आमच्या विीने िेथे त्याचंी फारच मोठी आवश्यकिा आहे. शाहभराजे ह्याचें लष्ट्करी सामर्थ्य ूपुष्ट्कळ 
वाढले असभन मोंगल बादशहाने जर आम्हाला मदि केली नाही िर, मराठ्यानंा जहमनीवर टक्कर देणे 
आम्हाला फारच कठीण जाणार आहे. सदहभू पाद्री मान्युएल हफगेरेदु ह्याचंी खचाची बचि व्हावी म्हणभन 
मोगलाचें दरबाराि आमचे वकील म्हणभन नेमण्याचा माझा हवचार आहे. वकील होण्यास त्याचं्याहशवाय 
दुसरा लायक मनुष्ट्य मला दुसरा कुणी हदसि नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ४ नोव्हेंबर १७३०. 
 

(83) LIVRO DACMONCOES, No. 97V, FLS 550V. 
 

व्हाइसरॉय वसईच्या सेनापिीस मराठ्याशंी व्हायच्या िहासबंधी हलहहिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
हे गलबि आपले पत्र घेऊन जाि आहे. आग्वादला दोन हफ्रगेटस आहण दोन गाहलयोि 

असल्याकारणे िी आपल्या इिर पत्राचंी उत्तरे घेऊन जािील. आपण होऊ घािलेल्या िहासंबधंाने 
मंुबईच्या गव्हनूरकडे शकंा व्यकि केली आहे. आपणाला ह्या बाबिीि सभचना करायची आहे की, आपण 
मंुबईच्या गव्हनूरला कळवाव ेकी, नवीन करार केला नाही त्याचे कारण हे की, त्या कराराि त्यानंा काय 
हव ेहोिे िे कळले नव्हिे. िोपयंि त्याचं्याकडे कुलाब्याहशवाय नवीन िक्रार करणे बरोबर होणार नाही. 
आहण ह्या हेिुनुसार त्यानंा आपण आगाऊ कळहवले पाहहजे की, आपणाला मराठ्याशंी नवीन करार 
करण्याचा माझा हुकभ म नाही. त्यानंा अशीही िाकीद द्यावी की, हसद्दी अथवा आंगे्र ह्या दोघानंी आमची 
पकडभन नेलेली जहाजे परि केली नसल्यास त्याचं्याशी युद्ध अटळ आहे. कल्याणच्या नवीन सुरे्दारने 
आपला दभि पाठवभन िह केला िर बरे होईल. हा िह त्यानंाही सोयीचा होईल. आपण ह्या अडचणींवर माि 
कराल अशी आशा आहे. 
 

मला खंबायिहभन जी बािमी कळली आहे हिच्यावरून मला असे वाटिे की, हकहलचखान आहण 
महाराजा सवाई जयवसग हे दोघे मराठ्याशंी युद्ध केल्याहशवाय राहाणार नाहीि. वकवा िे त्याचं्याशी िह 
िरी करिील. आपणाला मी सभचना देऊन ठेविो की, आंगे्र आहण हसद्दी ह्या दोघानंी जर आमची पकडभन 
नेलेली जहाजे परि केली नाहीि, िर इकडभन जाणाऱ्या युद्धनौकानंा वगेळे हुकभ म द्याव े लागिील. 
हकहलचखान आहण महाराजा सवाई जयवसग हे दोघे मराठ्याशंी युद्ध केल्याहशवाय राहाणार नाहीि, 
ह्याची मी आपणाला हफरून एकदा आठवण करून देि आहे. त्याचं्या हेिभवर काळच प्रकाश पाडभ  शकेल. 
त्या दरम्यान आम्हाला जे काय करिा येण्यासारखे आहे िे करू या. दोन्ही हफ्रगेटवर आहण गलबिावंर 
चारश ेपोिूुगीज असभन, त्यािील काही सैहनक आहण काही नाहवक आहेि. मागाहभन हनघणाऱ्या उरलेल्या 
दोन्ही युद्धनौकावंर उरलेले सैहनक जािील. आंगे्र हकवा हसद्दी ह्या दोघानंी आमच्या जहाजाचंी मुकििा 
केली नसल्यास त्याचं्याशी युद्ध हे केलेच पाहहजे. मागाहभन जाणाऱ्या हक्रगेटवर इिर हुकभ म धाडले 
जािील. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ६ नोव्हेंवर १७३० ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहलेल्या पत्राि कल्याणच्या सुरे्दारावर ढोंगीपणाचा 
आरोप करिो. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इमेलु ह्यासं— 
 

आपण पाठहवलेल्या गलबिापैकी चौथे गलबि इकडे येऊन पोहोचले. त्या गलबिावर 
पाठहवलेल्या पत्राचे उत्तर मी इकडभन कुमक घेऊन जाणाऱ्या दोन हफ्रगेटस आहण दोन गाहलयोटस 
ह्याचं्यावर पाठवीि आहे. दोन मोठी हफ्रगेटस हसद्दीवर चाल करून जाण्याची ियारी करीि आहेि. ह्या 
दोन्ही मोठ्या युद्धनौकानंी हसद्दीच्या बंदराि हशरून हिथल्या छोट्या जहाजावंर हल्ल े करायचे आहेि. हे 



 

अनुक्रमणिका 

हल्ल ेझाले िर मला फार आनंद होईल. 
 

कल्याणच्या र्ामट्याने (सुरे्दार) आपणाला पाठहवलेली जी पते्र आपण माझ्याकडे पाठवभन हदली 
आहेि, िी ढोंगी असभन माहहिी काढण्यासाठी व आपले लष्ट्करी सामर्थ्य ू पुनरस्थाहपि करण्यासाठी 
पाठहवली आहेि. मला त्याने फसहवल्याबद्दल त्याचे कौिुक केले पाहहजे. पण कुमक आल्यावर आपण 
त्याच्या हमत्रानंा पुढीलरीिीने फसवाव.े 
 

कंपन्यानंी वसईमध्ये प्रवशे केला की, त्यानंा हदवसा बाहेर पाठवाव ेव दुसऱ्या हदवशी परि आणाव.े 
रात्रीची काळजी घ्यावी. कारण माणसे नवीन आहेि. इश्ते्रला (नक्षत्र) ह्या युद्धनौकेवर एकभ ण हदडश े
पोिूुगीज सैहनक जाि आहेि, चाळीस गाहलयोटवर आहण कोंसेइसावं ह्या हफ्रगेटवर शरं्र. ही नौका लगेच 
सुरिला जाणार आहे. हिथभन िी दीवला जाऊन हिथे बंदुका, दारू गोळे, वगैरे युद्धोपयोगी सामान 
उपशील. हिथभन मग िी आवश्यक असेल िर वसोवाला जाईल. 
 

आपण जेव्हा प्रािंाचा राज्य कारर्ार आपल्या मेहुण्याच्या हवाली कराल िेव्हा त्याचं्याकडे 
रेहजमेंट, आकडे आहण मी आपणाला जे हुकभ म केले होिे िेही त्यानंा हवदीि कराव.े त्यानंा सागंाव ेकी, 
त्याचं्या किूबगारीवर मी हवसंबभन राहाि आहे. त्यानंी मोठी काळजी घ्यावी अशी माझी त्यानंा सभचना आहे. 
उदाहरणाथू पोिूुगीज सैहनकानंी पळभन जाऊ नये म्हणभन त्यानंी काळजी घेिली पाहहजे. ह्या बाबिीि 
आपण मंुबईच्या गव्हनूरनाही हलहाव.े कारण त्याचं्या पत्राि हशबंद्या काढभन घेण्याचा हवचार आहे असे 
कळिे. मंुबईच्या गव्हनूराचें आरमारही जरी नुसिे बाहेर असले िरी देखील आंग्ऱ्यानंा मंुबई बंदरािभन 
साष्टी व िुर् े ह्या बेटामंध्ये प्रवशे करिा येणार नाही. आपणालाही त्याचंा बचाव. करणे कठीण जाणार 
नाही. 
 

मला अशी बािमी कळली आहे की, आमचे काही लोक गट करून एकमेकाशंी पक्षपािीपणाने 
वागि आहेि. त्यानंी अशा रीिीने न वागिा खाप्री (हनग्रो) व कुणबी ह्यानंा लष्ट्करी हशक्षण देऊन व त्यानंा 
हत्यारे पुरवभन स्वामीच्या सेवसे लावायला हव ेहोिे. मी ह्या प्रश्नाि लक्ष घालण्यापभवी ही बेबंदशाही मोडभन 
काढण्यासाठी आपल्य चािुयाचा उपयोग आपण कराल अशी आशा आहे. 
 

आपणाला कुमक आल्यावर आपण कल्याणच्या सुरे्दारामागे िहाचा लकडा लावावा. आपण 
त्यानंा स्पष्टपणे हलहाव ेकी, त्यानंी िह िरी करावा वकवा युद्धास िरी ियार व्हाव.े कारण, त्यानंी आपल्या 
खेड्याबंरोबरच आमच्याही खेड्याचें उत्पन्न वसभल कराव े हे आम्हाला खपण्या सारखे नाही. मराठ्याचं्या 
सैन्याने खाली उिरून आमच्या खेड्याचें उपन्न गोळा करण्याऐवजी आम्ही िी जाळभन टाकलेली बरी. मात्र 
ज्या कुणब्यानंी मुख्य र्भमीवर खेडी वसहवली असिील त्यानंा त्या खेड्यािील र्ािाचे पीक काढभन िे 
आमच्या खेड्याि आणण्याची परवानगी द्यावी. 
 

आमचे सैन्य नेहमीच एकत्र असाव.े त्याची हवर्ागणी करू नये. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ८ नोव्हेंबर १७३०. ज्युआंव द सल्दान्य द गामा. 



 

अनुक्रमणिका 
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व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला कळहविो की, मराठ्यानंी वसईनहजकच्या ज्या टेकड्या 

व्याहपल्या आहेि त्या त्यानंी खाली कराव्या म्हणभन त्याचं्यावर लष्ट्करी दडपण आणाव.े 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इमेलु ह्यासं— 
 

माझी खात्री झाली आहे की, आमच्या सैन्याची र्ीहि वाटल्याहशवाय िो टेकड्या खाली करणार 
नाही. म्हणभन माझा आपणाला असा सल्ला आहे की, ह्या नौकावंर जाणारे सैन्य हिकडे जाऊन पोहोचले 
की, त्यानंा त्याचंी हत्यारे घ्यावयास लावभन व पडघम हजिके गोळा करिा येिील हििके करून त्याचं्या 
आवाजाि ह्या सैन्याला जहाजावंरून खाली उिरण्यास सागंाव.े आदें्र हरबैरा ह्यानंा सागंाव े की, ह्या 
सैन्याच्या संचालनाची त्यानंी अशा रीिीने रचना करावी की, िे दुरून आहे त्याहभन अहधक वाटाव.े ह्या 
सैन्याचा त्यानंी आंिोहनयु दुश सािुंश ह्याचं्या सैन्यामध्ये अंिर्ाव करावा. नंिर ह्या सैन्याने दहशि घालभन 
अथवा टेकडीवर प्रत्यक्ष हल्ला करून शत्रभला हिथभन हुसकभ न लावाव.े आहण ज्याअथी, युद्ध नौकावंरील 
हशबंदी पोिूुगीज आहे, त्याअथी ही हशबंदी खलाशाचंी र्र घालभन वाढहविा येईल. ह्या नौकावंर शिािे 
आहण दारूगोळा आहेच. पण ह्या बाबिीि एक सभचना करायची आहे िी ही की, ह्या माणसाचंी हशस्ि कमी 
असल्या कारणे त्याचंा सैहनकामंध्ये समावशे करिाना जरा काळजी घेिली पाहहजे. 
 

िह झाला िर हफ्रगेट त्याच्या हशबंदीसह परि पाठवभन द्याव.े त्याचप्रमाणे झुजे आिुंहनश ब्रासु 
ह्याचेंही पाले आले पाहहजे. त्यानंा मग इथभन जाणाऱ्या आरमाराबरोबर परििा येईल. उत्तरेकडील आहण 
दहक्षणेकडील दोन्हीही आरमाराचं्या हशबदं्यासाठी हिकडभन साठ वकवा सत्तर देशी हशपाई पाठवभन द्याव.े 
कारण गोरे सैन्य इकडे हशल्लक नाही. 
 

आंग्ऱ्याला आिा र्ावाची सबब सागंण्यास जागा नाही. कारण िो र्हुशरामध्ये आहे. हसद्दीलाही 
समथून करिा येणार नाही. त्या दोघाशंीही मी युद्ध पुकारले आहे. आपणाला माझी आज्ञा आहे की, आपण 
त्यानंा त्याचं्या आश्वासनाची आठवण करून देऊन पते्र हलहभ नयेि आहण त्यानंी जर आपणाला हलहहले िर 
आपण त्यानंा कळवाव ेकी, जहाजे परि केल्याहशवाय वाटाघाटी करायच्या नाहीि असा माझा आपणाला 
हुकभ म आहे. हसद्दीने जर िहाची बोलणी काढली, िर त्याला मी वर हदलेला जबाब द्यावा आहण िो जी 
जहाज परि करण्याची मागणी करीि आहे िी त्याला कोणत्याही पहरव्स्थिीि परि करू नयेि. त्या 
जहाजामंध्ये इथे असलेल्या जहाजाचंी र्र घालण्याचा माझा हवचार आहे”. 
 

गोवा, ११ नोव्हेंबर १७३०. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हाइसरॉय मोगल दरबारािील पोिूुगीज वहकलाला हलहहिो की, मोगल बादशहाने जर 
मराठ्याशंी युद्ध करण्याचे ठरहवले, िर पोिूुगीज त्याला मदि करण्यास ियार आहेि, असे त्याला 
सागंाव.े मोगल दरबाराि जाणारे झेजुस संघाचे पाद्री मान्युएल द हफगेरेदु ह्यानंा व्हाइसरॉयने केलेल्या 



 

अनुक्रमणिका 

काही सभचना :— 
 

(१) मी आपणाकडे एक महत्वाची कामहगरी सोपहवि आहे. आपण मोगल बादशहाला 
हवदीि कराव ेकी, त्याने जर मराठ्याशंी युद्ध जाहीर करण्याचे ठरहवले िर पोिूुगीज त्याला मदि 
करण्यास ियार आहेि. त्याने जर िीन वकवा चार हजार सैन्य खाली पाठहवले िर त्याच्या 
सैन्याच्या बळावर मी हर्वडंी आहण कल्याण ही मराठ्याचंी दोन ठाणी घेऊन िी बादशहाला देईन. 
बादशहाला जर मराठ्यावंर सैन्य धाडणे शकय झाले नाही, िर त्याने मराठ्यानंा आज्ञा करावी 
की, त्यानंी पोिूुहगजाचं्या प्रदेशाि आक्रमणे करू नयेि. 

 
(२) आपण बादशहाचं्या कानावर घालाव ेकी, हसद्दीने अलीकडे व्यापारी नौकानंा परवाने 

देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्याला हमळालेला हा अहधकार नबाबाच्या आहधकाराहभन मोठा 
आहे. हा अहधकार फकि पोिूुहगजानंाच िेवढा असभन सव ू जहाजे पोिूुहगजाचें परवाने घेिाि. 
फकि सरकारी महसभल खात्याच्या नौकानंा िेवढा हा परवाना माफ असिो. 

 
हसद्दीने अरबाशंी संधान साधले असभन पोिूुहगजाशंी युद्ध करण्याचा त्याचा हवचार आहे. 

िसे जर झाले िर बादशहाच्या खहजन्याचा मोठाच िोटा होणार आहे, हे बादशहाला पटवभन द्याव.े 
आणखी एक गोष्ट आपण बादशहाला हवदीि करावी की, हसद्दी आहण शाहभराज ह्या दोघाचंी दोस्िी 
जमली असभन लभट आहण खंडणी िे दोघे आपसामध्ये हवर्ागभन घेिाि. 

 
(३) हसद्दी बादशहाची फमाने धाब्यावर बसवभन मन मानेल िसा वागि आहे. त्याने 

दगलबाजीने आमच्या एका युद्धनौकेवरील अहधकाऱ्यानंा कैद केले. ही युद्ध नौका हमत्र ह्या 
नात्याने हसद्दीच्या बंदराला लागली होिी. हसद्दीने त्या. नौकेवरील अहधकाऱ्यानंा खान्यास 
बोलावभन त्यानंा दगलबाजीने हगरफदार केले व मग युद्ध नौका आपल्या िाब्याि घेिली. त्या 
कारणावरून पोिूुहगजानंी त्याच्याशी युद्ध पुकारले आहे. 

 
(४) हसद्दीच्या ह्या अहिरेकी विूनामुळे आहण अंदाधंुदीमुळे सुरिेच्या बंदराची फार हानी 

झाली आहे. कारण, हसद्दी स्विःला बादशहाचा सरदार म्हणवभन घेिो. वास्िहवक त्याचा दजा 
सरदाराहभन कमी आहे. परंिु िो सरदार म्हणवभन घेऊन खंडणी वसभल करिो व सुरि हजल्ह्याशी 
आहण त्या शहराशी शत्रभत्वाने वागिो. 

 
(५) पाद्री महाशयानंी बादशहाला अशीही हवनंिी करावी की, त्याने हसद्दीला आंग्ऱ्याशी 

युद्ध करण्याचा हुकभ म करावा. हसद्दी बादशहाच्या प्रजाजनाचं्या आहण इिर राष्ट्राचं्या नौकाशंी 
बेदरकारपणे वागि आहे. 

 
(६) शाहभराजे इिके बलाढ्य झाले आहेि की, त्याचं्यापासभन बादशहाच्या साम्राज्यालाही 

धोका हनमाण झाला आहे. फकि पोिूुहगजानंीच िेवढा त्याचं्याशी िह केलेला नाही. कारण 
शाहभराजे हे बादशहाच शत्रभ आहेि. हे पोिूुहगजानंा माहहि असल्याने त्यानंी त्याच्याशी झटापटी 
चालभ  ठेवल्या आहेि. मराठे दर वषी पोिूुहगजाचं्या प्रदेशाि आक्रमणे करिाि. िे जर असेच 
हशरजोर झाले िर अवजकय झाल्यावाचभन राहाणार नाहीि. कारण त्याचं्यापाशी बरेच गड आहण 



 

अनुक्रमणिका 

हकल्ल े आहेि. परंिु त्याचं्यावर स्वारी करणे ही कठीण गोष्ट नाही. आपण बादशहाच्या मनावर 
वबबवाव े की, त्याचे पणजोबा औरंगजेब बादशहा ह्यानंी मराठ्यानंा कोकणािभन हुसकभ न 
लावण्यासाठी हिकडे सैन्य घुसहवले होिे. मराठ्यानंी पोिूुहगजाचें बहुिेक सव ू परगाणे घेिले 
होिे, फकि लष्ट्करी ठाणी िेवढी त्याचं्यापाशी होिी. परंिु मोगलाचं्या मदिीमुळे त्यानंा मराठ्यानंी 
वजकलेला प्रदेश परि घेिा आला, व त्या स्वारीमुळे त्यानंा शािंिा आहण स्वास्र्थ्यही साध्य करणे 
शकय झाले”. 

 
गोवा, १४ नोव्हेंबर १७३०.  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 

 
(87) LIVRO DEREGIMENTOS E INSTRUSOES, No. 12, FLS 70V. 

 
व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो की, मराठे परार्व खाल्ल्याखेरीज िहाला ियार 

होणार नाहीि. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. आंिोहनयु काश्कु इ मेलु ह्यासं— 
 

आपण चालभ  माहीच्या १० ला हिकडभन इकडे येण्यास हनघणार असल्याचे मला कळहवले आहे. 
पण िरीही मी आपणाला हे पत्र हलहीि आहे. कारण, मला आशा आहे की, आपल्या जबाबदाऱ्या पुष्ट्कळ 
असल्याकारणे आपली अहधकारसभते्र आपण घाईने खाली ठेवणार नाही. 
 

मराठे िह करिील ह्यावर माझा कधीच हवश्वास नव्हिा, आहण नाहीही. िथाहप आम्ही जर 
त्याचं्यावर एक मोठा हवजय संपादन केला, िर मात्र िे िहाला ियार होिील. वकवा महाराजाचं्या (सवाई 
जयवसग) आगमनाची वािा कळिाच िे कदाहचि िह करण्याची शकयिा आहे. माझी देवापाशी प्राथूना 
आहे की, ह्या गोष्टीला कळवाचंा हवजय बस व्हावा. कारण, ह्या जािीच्या लोकानंा िसा एकादा हवजय बस 
होिो. त्याचे कारण हे की, त्याचंा राज्यकारर्ार हा लोकभ्रमावर चालि असिो. 
 

शहनवारी एक मोठी हफ्रगेट, दोन गाहलयोिा आहण एक गाहलया सुसर्ज्ज होऊन हिकडे हनघि 
आहेि. आंदे्र हरबैस ह्याचं्याशी सल्ला मसलि करून आपण जो हनणयू घेिला आहे, िो मला मान्य आहे. 
त्याचप्रमाणे झुजे द हमरादं ह्याचं्याही नेमणुकीला माझी समंिी आहे. 

 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 

 
गोवा, १३ हडसेंबर, १७३०. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, मराठ्यानंी जर िहाचा प्रस्िाव पुढे केला िर, 

माझ्या परवानगीहशवाय आपणाला िहाच्या वाटाघाटी करण्याचा हुकभ म नाही, असे त्यानंा सागंाव.े हसद्दी व 



 

अनुक्रमणिका 

आंगे्र ह्या दोघासंंबधंीही मी आपणाला असाच हुकभ म करीि आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्वहैर द हमनेहझश ह्यासं— 
 

आपली अहधकारसभते्र आपण धारण केली असिीलच असे धरून चालिो. आपले बुहद्धवैर्व, 
हनश्चय आहण हचकाटी ह्याचं्या बळावर आपण त्या दभरच्या आहण दुदैवी प्रािंाि पोिूुहगजाचंा दरारा पुनः 
प्रस्थाहपि कराल अशी आशा बाळगिो. 
 

आपण आहण मावळिे गव्हनूर दोघानंी हमळभन त्या प्रािंाच्या यशाचा जो अहवाल मला सादर केला 
आहे, त्यावरून माझे वरील मि झाले आहे. मराठ्याचं्या बाबिीि आपण दोघानंी जो अनुर्व व्यकि केला 
आहे िो आमच्या प्रहिष्ठलेा हनरूपयोगी आहे. म्हणभन माझा आपणाला हुकभ म आहे की, आपण जर िहाच्या 
वाटाघाटीि र्ाग घेिला िर त्यानंा सागंाव ेकी, त्यानंी आमचा जो मुलुख हगळंकृि केला आहे िो मुकि 
केल्याहशवाय िहाच्या वाटाघाटी करण्यास माझी परवानगी नाही. हा मुलुख मुकि करण्यासाठी माझे 
प्रयत्न चालले आहेि. माझ्या हािाि जी साधने आहेि िी उत्तरेकडे पाठहवण्याचा सपाटा मी सुरू केला 
आहे. हशपाई, रंगरूट आहण पाद्री ह्या सगळ्यासंह लढण्याचा मी हनधार केला आहे. 
 

आंगे्र आहण हसद्दी ह्याचं्या बाबिीिही माझी आपणाला आज्ञा आहे की त्यानंी आमच्या ज्या नौका 
पकडल्या आहेि त्या परि केल्याहशवाय त्याचं्याशी िहाच्या वाटाघाटी करण्याचा माझा आपणाला हुकभ म 
नाही, असे त्यानंा कळवाव.े त्याचप्रमाणे आमच्या युद्धनौकानंा त्या दोघाचं्या कुठल्याही बंदराि असलेल्या 
नौका पकडण्याचा आपण हुकभ म करावा. 
 

इंग्रजानंी जर आगं्ऱ्यावंर हल्ला केला, िर इंग्रजानंा मदि करावी. इंग्रज सेनापिीला कळवाव ेकी, 
आंग्ऱ्यानंी जर इंग्रज जहाजाचंा शोध केला िर इंग्रज जहाजाचं्या मदिीला युद्धनौका पाठहवण्याचा माझा 
आपणास हुकभ म आहे. 
 

मराठ्यावंर टोला हाणल्याहशवाय िे प्रािंािभन हनघभन जाणार नाहीि. िरी आपल्या सैन्याला आपण 
त्याचंी कुरापि काढण्याचा हुकभ म करावा, अथवा त्याचं्या खेड्याचंी जाळपोळ करण्यासाठी व काही 
लोकानंा पकडण्यासाठी नागरी वषेािील लोकानंा पाठवाव.े 
 

मला असेही वाटिे की, कल्याणवर हल्ला करण्याचाही जर बहाणा केला िरी देखील काम फते्त 
होईल. त्यामुळे कदाहचि त्याचं्यामध्ये लवकर घबराट माजण्याचीही शकयिा आहे. 
 

जी जागा मोकयाची आहे असे आपणाला वाटिे िेथे गोरे सैन्य कें द्रीि कराव.े कारण, ठाणी 
माशुंआ, वगैरे हठकाणी त्याचंी हवर्ागणी केली असिा त्याचें बळ हवर्ागभन जाईल व उत्तरेकडील प्रदेशाचा 
बचाव करणे त्यानंा कठीण जाईल. काही लोकाचंा असा दृहष्टकोण असण्याची शकयिा आहे की, सव ू
पोिूुगीज सैन्य जर एकीकडेच कें द्रीि केलेले मराठ्यानंा आढळले, िर िे त्याला िेथे गंुिवभन ठेवभन 
दुसरीकडभन हल्ल ेकरिील. त्याला माझे असे उत्तर आहे की, िसे जर झाले िर आपणाला कल्याण आहण 
हर्वडंी येथे आघाड्या उघडिा येिील. पण ह्या बाबिीि आपणाला जे काय वाटिे त्याप्रमाणे इिर अनुर्वी 
अहधकाऱ्याचंा सल्ला घेऊन वागाव.े 



 

अनुक्रमणिका 

 
इथभन शहनवारपयंि दोन गाहलयोिासह एक हफ्रगेट पाठहवि आहे. ह्या हिन्ही नौकावंरील सव ू

सैन्य पोिूुगीज आहे. ह्या सैन्याचा आपणाला आवश्यक असल्यास उपयोग करिा येईल, न झाल्यास हे 
सैन्य मंुबईला वकवा वसोवाला पाठहविा येईल. फकि पंचवीस गोरे सैहनक िेवढे असभ द्याविे. त्याचं्याऐवजी 
देशी सैन्याला िोफखान्यावर काम करण्यासाठी पाठहविा येईल. मंुबईच्या गव्हनूरने मला हे सैहनक देऊ 
केले आहेि. ध्वजनौका आहण बाकीची दोन जहाजे आठ हदवसानंी हनघिील. कारण, ह्या नौकाचंी अद्याप 
दुरूस्िी व्हावयाची आहे िी लवकरच होईल. अशी आशा आहे. 
 

इंग्रज सेनापिीने माहीम येथीन युद्धनौका काढभन घेिल्याबद्दल आपण त्याचं्याकडे जो खुलासा 
माहगिलाि िे चागंले केलेि. इंग्रज सेनापिीने काय जबाब हदला िे मला कळवाव.े आपण महाराजाचंी 
सेवा कळकळीने आहण उत्साहाने कराल अशी आशा बाळगिो. 
 

पाद्री कारर्ाऱ्याला पैशाचंी मदि कर म्हणभन पत्र पाठवीि आहे. कारण, गोव्याच्या वखारीची 
व्स्थिी वसईच्या वखारीसारखीच आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १३ हडसेंबर, १७३०. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला पुनः आठवण करून देिो की, मराठ्यानंी पोिूुहगजाचंा जो प्रदेश 
बळकावला आहे, िो त्यानंी खाली केल्याहशवाय त्याच्याशी िहाच्या वाटाघाटी करू नयेि की, व्यापार 
करू नये. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश, ह्यासं— 
 

आपले पत्र पावले. त्या पत्राि आपण खबर हदली आहे की, आपला चुलिबंधभ हनघभन गेल्यावर दोन 
हदवसानंी कल्याणचा रहहवाशी आला. आपण पुढे म्हणिा की, असेरीच्या कॅप्टनच्या पत्रावरून कोल राजा 
मध्यस्थी करण्यास ियार असल्याचे कळिे. िसेच कल्याणच्या युद्धकैद्यानंी आपणाला पते्रही हलहीली 
असल्याचे आपण म्हणिा. दमणच्या कॅप्टनने आपणाला सादर केलेला अहवाल आहण आपल्या हुकभ मान्वये 
कॅप्टन मोर आिंोहनयु द सािुंश ह्यानंी पाठहवलेली पत्राचंी उत्तरे ह्याचंाही त्या पत्राि उल्लेख असभन 
बाजीरावाच्या सैन्यासंबंधानेही आपण हलहहले आहे. ह्या पत्राचे उत्तर करिाना मला आपणास सागंायचे 
आहे की, कल्याणच्या कैद्याचंी पते्र आहण हिथल्या व्यापाऱ्याचंा प्रस्िाव ह्यावरून खंडणी देण्याच्या अटीवर 
आपण िहाला ियार होऊ नये. िसेच मराठ्यानंी आमच्या स्वामीचा जो मुलुख बळकावला आहे िोही 
त्यानंा सोडभन देण्यास ियार होऊ नये. 
 

कोल राजाच्या मध्यस्थीला आपण मान्यिा हदलीि िे चागंले केलेि. पण त्याचंा प्रस्िाव जर 
वरच्या प्रकरणासारखा असेल िर मात्र कधीच मान्यिा देऊ नये. असेरीच्या कॅप्टनच्या पत्राि जो िहाचा 



 

अनुक्रमणिका 

प्रस्िाव माडंण्याि आला आहे िो बनावट आाहण सदोष आहे असे मला वाटिे. माझी अशी ठाम समजभि 
आहे की, ह्या लोकानंा िहाच्या वाटाघाटी करण्याचा बहाणा करून आमच्याकडभन मीठ आहण इिर 
खाद्योपयोगी वस्िभ उपटायच्या आहेि. ह्या वस्िभंची त्याचं्याकडे मोठीच टंचाई आहे. म्हणभन माझी आपणाला 
सभचना आहे की, आपण त्याचंा िहाचा प्रस्िाव कोणत्याच कारणावरून अथवा ित्वावरून मान्य करू नये. 
मात्र त्यानंी जर आमचा मुलख आम्हाला परि केला आहण शािंिा प्रस्थाहपि केली, िर मात्र व्यापारावरील 
हनबधं उठहवण्यास हरकि नाही. 
 

मला असाही संशय येिो की, बाजीरावाचे आगमन होईपयंि आम्हाला िहाच्या वाटाघाटीमध्ये 
गंुिवभन ठेवण्याचा त्याचंा हा बनाव असावा. 
 

कोल राजाही पक्षपािी असावा असे मला वाटिे. त्याच्या वहकलाला छेडले असिा त्याचे धोरण 
काय आहे िे त्याच्याकडभन कळेल. आपण कल्याणच्या युद्धकैद्यानंा ज्या प्रकारचे पत्र घािले आहे, त्याच 
प्रकारचे पत्र आपण कोल राजालाही घालाव.े 
 

काहपिावं—मोर सािुंश ह्याचें पत्र हमळिाच मनोरा नदीिील होडग्यावंर हल्ल े चढवाव.े िसेच 
मुलकी पोषाखािील लोकानंा शत्रभच्या प्रदेशाि छापे घालण्यासाठीही पाठवाव.े 
 

आमच्या मुलुखाच्या र्ोगवट्याबाबि शत्रभ ज्या पैशाची मागणी उत्पन्न म्हणभन करीि आहे, िो पैसा 
त्यानंा देऊ नये. परंिु देणगी अथवा रे्ट म्हणभन काही देण्यास हरकि नाही. पण िी देिाना असा आव 
आणावा की, िी त्या त्या सरकारच्या हुकभ मामुळे देण्याि येि नसभन केवळ स्वचे्छेने हदली जाि आहे. 
 

त्या प्रािंाला मी जी कुमक पाठहवि आहे िी पोिूुगीज सैहनक आहण खलाशी ह्याचंी हमळभन 
बनलेली आहे. आणखी दीडश ेदेशी हशपाईही पाठहवि आहे. त्याचंा उपयोग सव ू हशबंद्यासंाठी करण्यास 
हरकि नाही. माझ्या हुकुमाप्रमाणे सव ूजहाजे मंुबईला पाठहवण्यास हरकि नाही. 
 

ज्यावळेी िह होईल वकवा शत्रभ माघार घेईल, वकवा त्यानंी आमचा मुलुख सोडभन जाण्याची आमची 
अट मान्य केली, िर युद्ध नौकावंरील हशबंद्यानंा िाबडिोब त्याचं्या नौकावंर पाठवभन त्यानंा माझ्या 
रेहजमेंटकडे रवाना कराव.े मीठ काढणाऱ्या आगऱ्यानंी जरी केवढीही हाकाटी केली िरी थोडेदेखील मीठ 
आपण कुठेच पाठवभ नये. 
 

आपल्या प्रािंाला आर्दथक मदि करण्याच्या बाबिीि माग ू शोधभन काढल्यावर मी आवश्यक िे 
हुकभ म काढीि आहे. मला वाटिे की पैसा कमी पडणार नाही. घोडे, बाँब आहण िो पाठवीि आहे. 
 

कैद्याचं्या छळाच्या बाबिीि आपण मराठ्याचंा मुलाहहजा बाळगभ नये. आहण जर कल्याणच्या 
सुरे्दाराने धमकी हदली आहण कुरापि काढली िर टोला लावण्याची संधी दवडभ  नये. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ११ जानेवारी १७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 



 

अनुक्रमणिका 
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व्हाइसरॉय वसईला कुमक पाठवभन त्या प्रािंाच्या सेनापिीला कळहविो की, मराठ्यानंी जो प्रदेश 

व्याहपला आहे, िो त्यानंी खाली केल्याहशवाय त्याचं्याशी िहाची बोलणी करू नयेि. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा दा हमनेहझश ह्यासं— 
 

आपण ज्या कुमकेची वाट पहाि होिा िी शवेटची कुमक हिकडे जाि आहे. कुमकेची आणखी 
आवश्यकिा असल्यास ध्वजनौकेवरील पायदळही मी हिकडे पाठवभ शकेन. आपण सेनापिीला पत्र घालभन 
कळवाव ेकी, िे सैन्य आपल्या हवाली करण्याचा आपणाला हुकभ म देण्याि आला आहे. 
 

माझी अशी समजभि आहे की, त्याचं्यावर कुठे िरी एके हठकाणी प्रहार केल्याहशवाय िे प्रािं खाली 
करणार नाहीि. म्हणभन आपण ह्या प्रश्नाला चालना देण्याची संधी दवडभ  नये. आहण ज्यावळेी 
त्याचं्याकडील माणसे थोडा मुलुख आपणाकडे देऊन अथवा खंडणी लादभन िहाच्या वाटाघाटी करण्यास 
ियार होिील िेव्हा त्यानंा आपण हनक्षभन सागंाव े की, त्यानंी टेकड्या आहण प्रािं खाली केल्याहशवाय 
त्याचं्याशी िहाच्या वाटाघाटी करण्याचा आपणास माझा हुकभ म नाही. आहण त्यानंी जर आपली मागणी 
मान्य केली नाही, िर मग त्याचं्याशी नेटाने युद्ध चालभ  ठेवाव.े 

 
प्रािंाि शािंिा प्रस्थाहपि झाली की, हफ्रगेटच्या हशबदं्या ज्याचं्या त्यानंा परि कराव्या मात्र कॅ. झुजे 

द आझेवदुे ह्याचें गाहलयोि िेवढे ठेवभन घ्याव ेव नवीन पाले ियार करून त्याच्यावर कॅ. आंिोहनयु आदं्राद 
ह्यानंा पाठवभन द्याव.े म्हणजे त्यानंा आरमाराबरोबर जाण्याची हसद्धिा करिा येईल. 

 
जे देशी लष्ट्कर हिकडे गेले आहे आहण जाि आहे त्याला आपणास पावसाळा संपेपयंि ठेवभन घेिा 

येईल. त्याचा उपयोग आपणाला साष्टी बेटाच्या वकवा आपणास वाटेल त्या र्ागाच्या संरक्षणासाठी 
उपयोग करिा येईल. 
 

नवीन पाले दुसऱ्या पालाबरोबर परि येईल. त्या दोन्हीच्यावरील हदडश े पोिूुगीज सैहनकानंा 
आपणास पावसाळ्यापयंि ठेवभन घेिा येईल. हशपायानंी पळभन जाऊ नये म्हणभन आपण फार काळजी घेणे 
आवश्यक आहे. कारण त्याचंी आम्हाला फार जरुरी आहे. 

 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 

 
गोवा, २० जानेवारी १७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय वसई येथील पोिूुगीज फौजाचें कॅप्टन मोरला हलहहिो की, त्याने गडावर हल्ला केला 

नाही िे चागंले केले. त्याच्यामिे मराठे पोिूुहगजानंा हर्ऊन पळभन गेले िर बरे— 



 

अनुक्रमणिका 

 
“उत्तरेकडील प्रािंािील कंपन्याचे कॅप्टन—मोर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यासं— 
 
कॅप्टन आिंोहनयु दुश सािुंश ह्याचें मला जे पत्र आले आहे त्या पत्राचे उत्तर करिाना मला त्यानंा 

सागंावयाचे आहे की, त्यानंी गडावर हल्ला केला नाही िे चागंले केले. गडावर हल्ला करण्याचा आपणाला 
सेनापिीचा हुकभ म होिा हे आपल्या पत्रावरून कळले. िथाहप माझा आपणाला सल्ला आहे की, शत्रभची 
कुरापि काढण्याची आपण एकही संधी दवडभ  नये. त्यामागील हेिु हा की, शत्रभने टेकड्या आमच्या र्ीिीने 
खाली कराव्या अथवा शत्रभला आमची र्ीहि वाटावी. म्हणभन कॅप्टन मोरना माझी सभचना आहे की, त्यानंीं 
शत्रभची कुरापि काढण्याची एकही संधी दवडभ  नये. मला कळले आहे की, शत्रभला आमची र्ीिी 
वाटल्याहशवाय िो आमच्याशी िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी येणार नाही. आहण जर मराठ्यानंा कळले 
की, वहदुस्थानाि जे पोिूुगीज सैन्य आहे, िे वसई व ठाणे ह्या दोन्हीचाच िेवढा बचाव करण्यास बस आहे, 
िर मग पोिूुगीज सैन्याचा वचक कमी होईल. गोष्ट अशी आहे की, ह्या युद्धाि एका वकवा दुसऱ्या र्ागावर 
िीन वकवा चार वळेा हल्ला झाला िो त्याचा बचाव पोिूुहगजावंाचभन करिा येईल. शत्रभ सैन्य कमी आहे, 
माझी अशी समजभि आहे की, पोिूुगीज सैन्याला येण्यास दोन वकवा एक हदवस उशीर झाला, िरी देखील 
शत्रभला कसब्यावर हल्ला करण्याचे धाडस होणार नाही. आहण ज्याअथी आम्हाला कल्याण घेिा येि नाही, 
दहशि घालिा येि नाही, त्याचंी खेडी जाळिा येि नाहीि, आहण हिश्चन धमाची दीक्षा देण्यासाठी मुले 
पकडिा येि नाहीि, आहण िहही करिा येि नाही, त्याअथी, काहपिावं—मोर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी 
हे सव ू सेनापिीसमोर माडंण्याची संधी दवडभ  नये. कारण हशपायाचंी एक हफरिी िुकडी बनवभन िी शत्रभ 
प्रदेशाि पाठहविा येईल. 
 

मी जे पोिूुगीज सैन्य हिकडे पाठहवले आहे, त्यािील इकडे परि आलेले पोिूुगीज सैहनक 
सोडल्यास उरलेले सैहनक चारश ेअठ्याण्णव आहेि. हशवाय अहधकारी आहेि िे वगेळेच. हशपाई अडीचश े
आहेि. आहण मी जर ध्वजनौका हिच्या हशबंदीसह हिकडे पाठहवली आहण गाहलयोि सािंाकु्रझ मागे 
घेिले, िर गोरे सैहनक हशपाई ३८ व स्थाहनक हशपाई हमळभन ह्या सगळ्याचंी अशी एक चागंली िुकडी 
बनेल की, िी शत्रभची दमछाट करण्यास बस होईल. सैन्यासंबधंी मी सेनापिी आहण काहपिावं मोर ह्या 
दोघानंा हलहीि आहे. शत्रभ सैन्यामध्ये अस्वस्थिा हनमाण झालेली मला हवी आहे. त्यानंा जर लभट हमळाली 
नाही, आहण धोकयाची र्ीिी वाटली िर िे िहाला िाबडिोब ियार होिील असे वाटिे. आहण असे जर 
झाले िर कॅप्टन मोर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी माझ्याकडे ज्या गोष्टींची मागणी केली आहे िी गोष्ट त्यानंा 
िाबडिोब पाठवभन हदली जाईल. 
 

उत्तरेकडील प्रािंाि पोिूुगीज सैहनक आहण खलाशी ह्याचंा जो आकडा आहे, िेवढा आकडा 
हिकडे यापभवी कधीच नव्हिा. त्या सैन्याच्या बळावर कॅप्टन मोर आंिोहनयु दुश सािुंश हे त्यानंा हव े िे 
साध्य करू शकिील. कारण त्याचंा अनुर्व आहण त्याचें शौय ूमोठे आहे”. 
 

गोवा, ५ माच ू१७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

(94) LIVRO DE BASAIM, No. 5, FLS 103V. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस कळहविो की, त्याने शत्रभच्या खेड्याचंी जाळपोळ करण्याचा 



 

अनुक्रमणिका 

जो हनणूय घेिला आहे त्याला आपला पावठबा आहे. ह्याच पत्राि त्याने उत्तरेकडील सेनापिीला 
आणखीही काही सभचना केल्या आहेि. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यास— 
 

शत्रभची खेडी जाळण्याचा व त्याच्या िाब्याि असलेल्या आमच्या कुणब्याचंी मुकििा करण्याचा जो 
हनणयू आपण घेिला आहे, िो मला मान्य आहे. मला आलेल्या अनेक पत्रावरून कळिे की, हा हुकभ म 
अमलाि आणणाऱ्या माणसाकंडभन लोकावंर जुलभम जबरदस्िी झाली आहे, व अनेक कुणबी मारले गेले 
आहेि. ह्या बाबिीि दों. मानुएल लेवोहनश द काश्त्र ु ह्याचं्याकडभ. पुष्ट्कळच अहिरेक झाला आहे. ह्या 
आरोपावर माझा हवश्वास बसि नाही पण आपण काळजी घ्यावी अशी माझी आपणाला सभचना आहे. माझा 
आपणाला हुकभ म आहे की, शत्रभवर टेकड्या, नद्या वकवा जंगले येथे हल्ला करण्याची आपण एकही संधी 
दवडभ  नये. िसेच मुलकी माणसे आहण लष्ट्करी हशपाई ह्यानंा खेड्यामध्ये पाठवभन त्याचं्याकडभन आपण 
शत्रभचा पाठलाग करावा आहण जर कोल राजाच्या दभिानी िह घडवभन आणण्याचा प्रयत्न केला व 
खंडणीची अथवा शत्रभच्या हािाि जो मुलुख आहे िो त्याच्या पाशीच ठेवण्याची त्यानंी मागणी केली िर त्या 
दभिानंा रजा द्यावी. 
 

कसब्यािील हशबंदी काढभन घेिली िर त्याला धोका हनमाण होईल असे जे सागंण्याि येिे िे मला 
पटि नाही. कारण ह्याच कसब्यावर ह्या पभवी दोन वकवा िीनदा हल्ला झालेला आहे. त्यावळेी िेथे पोिूुगीज 
सैहनक नसिानादेखील मुलकी माणसानंी त्याचे रक्षण केले होिे. 
 

आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी फार दभर जाऊ नये. शत्रभने हल्ला केला िर आपल्या सैन्याला मदि 
हमळणे कठीण होईल इिपि दभर त्यानंी जाऊ नये. शत्रभला कळिा कामा नये की, सव ू पोिूुगीज सैन्य 
कसब्यामध्ये त्याच्या रक्षणासाठी गोळा झाले आहे. िसे जर झाले, िर शत्रुला पोिूुहगजाहंवषयी जो वचक 
वाटिो िो कमी होईल. शत्रभची हानी हकिपि करिा येईल ित्संबधंी आपण झुजे द हमरादं व आंिोहनयु दुश 
सािुंश ह्याचं्याशी हवचारहवहनमय करावा. त्यानंाच ही योजना अमलाि आणण्याचा हुकभ म करावा. परंिु 
त्याबाबिीि गुप्ििा राखावी. कारण, त्याचा शत्रभला सुगावा लागिा कामा नये. ही योजना जर यशस्वी 
झाली, िर शत्रभच्या मनाि आमच्या हवषयी आदर आहण र्ीिी हनमाण झाल्यावाचभन राहाणार नाही. ह्या 
कामाचे महत्त्व आपण लक्षाि घ्याव.े 
 

मंुबईहभन इकडे कळहवण्याि आले आहे की, कल्याणहभन जहाजे वसईला व्यापारासाठी येि 
असिाि. मराठ्याशंी युद्ध केल्याहशवाय िे उत्तरेकडील मुलुख सोडणार नाहीि. मराठ्याचें जे उत्तरेकडे 
सैन्य आहे िे पाचश े लष्ट्करी हशपाई आहण चारश े घोडेस्वार ह्याच्याहभन अहधक नाही. त्याचंी हवर्ागणी 
हशबंद्यामध्ये झालेली आहे. माझ्या कानावर जे काय आले आहे, त्यावरून मी आपणाला इशारा देि आहे 
की, आपण ह्या गोष्टीवर इलाज करावा. असेही सागंण्याि येि असे की, जोपयंि कैदी कल्याण येथे आहेि 
िोपयंि मराठे त्यानंा जे काय हव ेआहे िे करणार आहेि. 
 

इंग्रजानंी आंगऱ्याशंी िह केलेला मला नको आहे. कारण, मला माहीि आहे की, त्यानंी िह करू 
नये असा त्यानंा हवलायिेचा हुकभ म आहे. िह करण्याि त्याचंा काही फायदा आहे असे मला वाटि नाही. 
त्याचंा हा सगळा खटाटोप युद्ध कैद्याचंी अदलाबदल करण्यासाठी आहे. िरी ह्यासंबधंीची चौकशी करून 



 

अनुक्रमणिका 

मला काय िे त्वरीि कळवाव.े म्हणजे मला पुढचे पाऊल टाकणे सुलर् होईल. 
 

कोणत्याही पहरव्स्थिीि युद्धनौका आहण त्याचं्यावरील हशबंद्या पावसाळ्यामध्ये ह्या हकनाऱ्यावर 
असिा कामा नये. म्हणभन माझी आपणाला आज्ञा आहे का, नाव वोलादेंझा आहण नाव हफस्काल, आरमार 
ियार झाल्यावर त्याचं्या खलाशासंह इकडे पाठवभन द्याव्या. त्याचप्रमाणे प्रत्येक नौकेवर गेलेली 
गॅ्रनेहडयसूची कंपनीही इकडे पाठवभन द्यावी. फ्राव्न्िश्कु झुजे हे गलबिही पाठवभन द्याव.े 
 

छोटी गलबिे त्याचं्या हशबदं्यासह पावसाळ्यामध्ये हिकडे राहहली िर हरकि नाही. बेनादू 
आंिोहनयु ह्याचें गलबि त्याच्या हशबंदीसह िाबडिोब परि करून िे सेनापिीच्या हवाली कराव.े 
सेनापिीवर मी जी कामहगरी सोपहवली आहे िी त्यानंा िाबडिोब पार पाडिा यावी म्हणभन ध्वजनौका 
हिच्या हशबंदीसह त्याचं्या हवाली करावी. ह्या बाबिीि हलगजीपणा करू नये. कारण, िे काम प्रािंाच्या 
हहिाचे आहे. जे जादा सैहनक असिील िे पावसाळ्यामध्ये हिकडे राहिील. पण िेही िह झाला नाही 
िरच. आहण जर िह झाला िर वोलादेंझा आहण हफस्काल ह्या दोन्ही नौका त्याचं्या हशबंद्यासंह िाबडिोब 
इकडे पाठवभन द्याव्या. आपणाला हजिकया हशपायाचंी आवश्यकिा असेल हििकयाचंी उर्ारणी करावी 
वकवा हे हशपाई दीव वकवा मंुबईहभन आणाव.े मला वाटिे ठाणे येथील हशबंदीला कुमक पाठहवलेली बरी. 
आपण हिथल्या िटबंदीला रे्ट हदल्याचे पत्राि हलहहलेच आहे. माझी अशी समजभि आहे की, सोपाराला 
लष्ट्कर उपयोगी पडेल. शत्रभच्या खेड्याि गडबड उडवभन देण्यासाठी हशपायाचं्या एका हफरत्या िुकडीचा 
उपयोग होईल. ह्या िुकडीचे वगेवगेळे गट पाडाव.े हे काम लेफ्टनंट हगनाल चागंले पार पाडभ  शकिील. 
कारण, अशा युद्धाि िे चागंले िरबेज आहेि. आपण त्यानंा ही कामहगरी स्वीकारण्याबाबि कळवाव ेव 
त्यानंी िी स्वीकारावी म्हणभन त्यानंा प्रवृत्त कराव.े 
 

िह जर लाबंणीवर पडला, िर मराठ्यानंा धमकी द्यावी की, आमच्या हािाि जी त्याचं्या 
मुलुखािील बायकामुले पडलेली आहेि, त्यानंा आम्ही बाटहवणार आहोि. आहण ही धमकी त्यानंा खरी 
वाटावी म्हणभन सदहभू बायकामुलानंा पाद्री पायदुश हकस्िावुंश (हिश्चनाचंा हपिा) ह्याचं्या हवाली कराव.े 
परंिु त्यानंा आिभन सागंाव े की माझा हुकभ म आल्यावाचभन त्यानंा बाटवभ नये. खाद्य वस्िभ बाहेर न 
पाठहवण्यास माझी मान्यिा आहे. त्याचप्रमाणे मंुबईच्या गव्हनूरला त्याच्या व्यापारासंबंधी जे उत्तर आपण 
पाठहवले आहे, िेही मला पसंि आहे. आपण कोणत्याही पहरव्स्थिीि व्यापार कल्याणला जाऊ देिा कामा 
नये. 
 

मराठे मीठ नेि असलेले पाहभन वाईट वाटिे. पण त्यावर इलाज नसल्याने गप्प राहहले पाहहजे. 
सा ंलुईज ह्या छोट्या हफ्रगेटवर दारूगोळा आहण हदडश ेबंदुका पाठहवण्याि येि आहेि. 
 

जी हत्त्यारे हिकडे दुरुस्ि करिा येि नाहीि िी इकडे पाठवभन द्यावी, म्हणजे िी पावसाळ्यामध्ये 
दुरुस्ि करिा येिील. 
 

आंगे्र आहण मराठे ह्या दोघाचंी युिी होिे की काय ह्यावर माझे लक्ष आहे. आपणाला जर ह्या संबधंी 
काही बािमी कळली िर िी मला िाबडिोब कळवावी. आंगऱ्यािे त्याच्या हग्रये येथील बंधभमाफूि 
माझ्याकडे िहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या आहेि. पण त्यावर माझा हवश्वास बसि नाही कारण, माझ्याशी 
वकवा इंग्रजाशंी युद्ध करण्याचा त्याचा हवचार आहे. सुरिेहभन बािमी आली आहे की, हकहलचखान सत्तर 



 

अनुक्रमणिका 

हजार घोडदळासह चालभन येि असभन िो पंचवीस मलैावर आहे. िो हिकडे महाराजा जयवसग ह्याचं्या 
पंचवीस हजार घोडेस्वाराचंी वाट पहाि आहे. हे सव ूसैन्य शाहभराजे ह्याचं्या हवरुद्ध आहे असे सागंण्याि 
येिे पण माझा त्यावर हवश्वास बसि नाही. 
 

आपल्या पत्राि जे काय अहधक आहे त्याचे उत्तर मी सावकाशीने देईल. आपण त्या प्रािंाचा 
कारर्ार कुशलिेने हाकिा आहाि असे मला सान थोराकंडभन कळले आहे. त्याबद्दल मला आनंद होि 
आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ७ माच ू१७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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एका लष्ट्करी अहधकाऱ्याने मराठ्यावंर मनोरा येथे हवजय हमळहवल्या बद्दल व्हाइसरॉय त्याचे 
पुढील पत्राि अहर्नंदन करिो. 
 

आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यासं— 
 

कॅप्टन मोर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी मनोरा येथे जो हवजय हमळहवला त्याबद्दल मी त्याचें 
अहर्नंदन करिो, व त्याचें आर्ारही मानिो. ह्या हवजयाने पोिंुहगजाचं्या नावाने पुनरूत्थान झाले आहे, 
ह्याि शकंा नाही. ह्या हवजयाची अपेक्षा करीि नव्हिो. 
 

कॅ. आिंोहनयु दुश सािुंश ह्याचं्याबरोबर ह्या मोहहमेि ज्या अहधकाऱ्यानंी र्ाग घेिला, त्याचेंही मीं 
आर्ार मानीि आहे. त्या सगळ्यानंा आिंोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी बोलवभन घेऊन त्यानंा माझा ठराव 
कळवावा. त्या सगळ्यानंा मी बढिी देण्याचे ठरहवले आहे. ह्या अनुर्वावरून एक गोष्ट हसद्ध झाली आहे िी 
ही की, पोिूुहगज थोडे असभनदेखील िे पुष्ट्कळ आहशयाहटक लोकाचंा परार्व करू शकिाि. माझी अशी 
समजभि आहे की, असेच हवजय हमळाल्याहशवाय मराठे हा प्रदेश सोडणार नाहीि. मला आशा आहे की 
आपणाला यापुढे असेच हवजय हमळि राहिील. कॅप्टन मोर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी असेच हवजय 
हमळवभन मराठ्याचंा हपच्छा पुरवावा, व त्यानंा हैराण करून सोडाTवे. त्यानंा आमच्या प्रदेशािभन हुसकभ न 
लावण्यासाठी म्हणभन नव्हे, िर आमच्या प्रदेशाचा त्यानंी उपयोग करू नये व त्याचा फायदा त्यानंा हमळभ 
नये, आहण त्यानंा स्वार्थ्य लार्भ नये म्हणभन. 
 

कॅप्टन मोर आंिोहनयु दुश ह्यानंी माझ्याकडे जो हुद्दा माहगिला आहे िो त्यानंा देण्यास कोणिीच 
हरकि नाही. परंिु िो त्यानंा िह झाल्यावर हमळेल. त्याचे कारण हे की, एका ठाण्यामध्ये शौयाने लढभन 
त्याचे रक्षण करणाऱ्या अहधकाऱ्याला हिथभन काढणे बरोबर नाही. आहण त्यािल्या त्याि माझ्या सैन्यामध्ये 
आघाडीवर लढणाऱ्या आंिोहनयु दुश सािुंश ह्याचं्यासारख्या वीराला िर हिथभन काढण्याचा माझा मुळीच 
हवचार नाही. अशा पराक्रमाबाबि बहक्षसे देण्याि येिाि. आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी त्यानंा हमळणाऱ्या 
बहक्षसाचा स्वीकार करण्यासाठी एकाद्या व्यकिीची नेमणभक करावी. 



 

अनुक्रमणिका 

 
गलबि हनघण्याच्या घाईि असल्याने मला ह्याहशवाय अहधक काही हलहहिा येि नाही. अशाच 

हवजयाची वाट पाहाि आहे. 
 

गोवा, १७ माच ू१७३१ ज्युआंव द सल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय वसईिील पहरव्स्थिीचा आढावा घेऊन पोिूुगालला राज्य सहचवास पुढील पत्र 
हलहहिो— 

 
“राज्य सहचव हदयोग द मेंदोंस कोिे रेआल ह्यास— 

 
हे पत्र मी आपणाला बसरामाग ेपाठहवि आहे. सा ंिेरेझा ह्या नौकेवर पाठहवलेल्या पत्रापेक्षा हे पत्र 

आपणाला लवकर हमळेल अशी आशा आहे. ही नौका इथभन पाच जानेवारीला हनघाली आहे. आपण 
महाराजानंा पुढील बािम्या सादर कराव्या. 
 

मराठ्यानंी अद्याप उत्तरेकडील प्रािंािील आक्रमण मागे घेिलेले नाही. पण मी इथभन हिकडे सैन्य 
पाठहवल्यावर मराठ्यानंी चकमकी बंद केल्या आहेि. िथाहप आम्ही त्याचं्या खेड्यामध्ये कुरापिी 
काढण्याचे सत्र चालभ  ठेवले आहे. त्याचा पहरणाम इष्ट िोच होऊन अनेक खेडी ओस पडली आहेि. 
ह्याहशवाय मराठ्यानंी आमची जी खेडी घेिली आहेि, त्या खेड्यािही दंगली माजहवण्याचा हनणूय मी 
नुकिाच घेिला आहे. त्याची पहरणिी खेडी हनमूनुष्ट्य होण्याि झाली आहे. ह्या दंगलीमुळे मराठ्याचें 
जकािीचे उत्पन्न घटले आहे व आमच्या बंदरािभन त्यानंा माल हमळेनासा झाला आहे. िे आिा आमच्याकडे 
िहाची मागणी करिील अशी मला आशा वाटिे. दुसरी गोष्ट अशी की, मराठ्याचं्या प्रदेशािभन पकडभन 
आणलेली अनेक बायका-मुले आमच्या हािाि आहेि. त्यानंा बाटहवण्याची धमकी हदली आहे. ही गोष्ट 
त्याचं्या मनाला फार लागिे. 
 

साष्टी बेटाचे रक्षण करण्यासाठी इंग्रजाकंडभन आम्हाला मदि झाली. िी मदि जर झाली नसिी 
िर िे बेट उध्वस्ि होऊन गेले असिे, पण हिकडे मी हशबंदी पाठहवल्यावर त्यानंी जेव्हा माघार घेिली 
िेव्हा त्यानंी माझ्याकडे मराठ्याशंी व्यापार करण्याची परवानगी माहगिली. काही झाले िरी िे व्यापारी 
लोक आहेि. त्यानंा मराठ्याचं्या गरजाचंा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घ्यायचा आहे. 
मराठ्यापंाशी जीवनोपयोगी वस्िभंचा िुटवडा आहे. मी इंग्रजानंा अद्याप मराठ्याशंी व्यापार करण्याची 
परवानगी हदलेली नाही. पण मला अशी र्ीिी वाटिे की, जर ही परवानगी हमळाली नाही िर िे 
हवलायिेहभन आलेल्या हुकुमाहवरुद्ध आंग्ऱ्याशंी िह करिील. आंगे्र त्यानंा हवरोध करणार नाहीि. आहण 
पावसाळ्यामध्ये त्यानंा समुद्रावर आंग्ऱ्याचंी र्ीिी वाटि नाही. अशा रीिीने िे आंग्ऱ्याचं्या प्रदेशािभन 
मराठ्याशंी व्यापार सुरू केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. असे जर झाले िर मला र्ीिी वाटिे की, मराठ्याचें 
बळ वाढेल. िे अंदाजे एक लक्ष घोडदळ गोळा करिील असे वाटिे. त्यामुळे माझ्या कष्टाि पुष्ट्कळच र्र 
पडणार आहे. िे आमची ठाणी घेणार नाहीि. कारण िे शाि त्यानंा अवगि नाही. पण काही झाले िरी 
त्याचं्याशी युद्ध चालभ  ठेवणे आम्हालंा जड जाईल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
मोगल बादशहाचे एक बलाढ्य सैन्य मराठ्यावंर चालभन येि आहे. परंिु मोगलाचें सरदार वहदभ 

वकवा मराठ्याचं्या जािीचे असल्याने िे त्याचं्याशी िह करिील अशी मला र्ीिी वाटिे. आहण मराठ्याचें 
सैन्य नष्ट होणार नाही. कारण िे मोठे असभन मराठे गहनमी काव्याने लढिाि. िे शत्रभशी समोरासमोर न 
लढिा त्याच्यावर चोरटे हल्ल ेचढवभन त्याला हैराण करून सोडिाि. 
 

हे मराठे म्हणजेच हशवाजीचे वारसदार होि. आपणाला कदाहचि माहीि असेलच की, कौंट द 
आल्व्होर ह्याचं्या आमदानीि हशवाजींचे आहण आमचे युद्ध जंुपले असिा मोगल बादशहा आमच्या मदिीला 
आला होिा व त्याने हशवाजीच्या सैन्याचा नाश केला होिा. 
 

आंग्ऱ्यानंी आमच्याशी उघड उघड शत्रभत्व आरंहर्ले आहे. हसद्दी अलग आहे. परंिु उत्तरेकडील 
युद्धािभन मुकि होिाच, त्याला मी शरण येण्यास लावणार आहे. आंग्ऱ्याचंी चाचेंहगरी मी बंद पाडीन आहण 
ज्या व्यापारावर आज हसद्दी पोसला जाि आहे त्याचा िो व्यापार मी बंद पाडीन. परंिु हे दोघे आमच्याशी 
लढण्याकहरिा मराठ्यानंा उत्तरेकडील प्रदेशाि मदि करिील अशी मला र्ीिी वाटिे. िथाहप, हा हनणयू 
िे घेिीलच असे सागंिा येि नाही. 
 

मला दारूगोळा, हत्यारे आहण िोफा ह्याचंी फार आवश्यकिा आहे. सव ूहफ्रगेटस सर्ज्ज करण्याि 
आली आहेि. आहण प्रदेशाच्या रक्षणासाठी जर माणसे असली िर महाराजानंी मला जी आज्ञा केली आहे 
िी अमलाि आणण्याचा मी प्रयत्न करीन. माणसे आली नसल्यास मात्र मला बचावापलीकडे दुसरे काही 
करिा येणार नाही. ह्या बाबिीि देव मला मदि करील अशी आशा बाळगिो. 
 

ध्वजनौका आहण गाहलया ह्या दोन्हींचा अद्याप पत्ता नाही. त्याचं्यावरील माणसे बेपत्ता झाली 
आहेि असे गृहीि धरून आम्ही त्याचं्याहवषयी शोक करण्यास सुरुवाि केली आहे. साष्टी बेटाच्या रक्षणाचे 
कामी इंग्रजाकंडभन आम्हालंा जी मदि झाली, त्याबद्दल इंग्लंडच्या राजाचे आर्ार मानणे सयुव्किक ठरेल. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, २० माच ू१७३१. 
 

वसई प्रािंािील पोिूुगीजानंी मराठ्यावंर हवजय हमळहवल्याची बािमी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला 
कळिाच त्याने त्या प्रािंाच्या गव्हनूरचे अहर्नंदन करून पुढील पत्र हलहहले— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हेरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

ईश कृपेने त्या प्रािंािील हवजयाची बािमी ऐकावयास हमळाली. आपण मेहनि घेऊन अचभकपणे 
हा हवजय हमळहवलाि ह्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो. हिकडभन आलेल्या बहुिेक सव ूपत्रानंी आपला 
गौरव केला आहे. 
 

राष्ट्राच्या आहण धमाच्या रक्षणाथू काही सैहनकानंी आपले बहलदान केले म्हणभन मला त्याची 



 

अनुक्रमणिका 

हफकीर वाटि नाही. शत्रभने त्याचंा आत्महवश्वास आहण त्याचंा पराक्रम जाणभन घेण्यािच आमचा मोठेपणा 
आहे. 
 

आंिोहनयु दुश सािुंश हा खरोखर एक मोठा वीर आहे ह्याि शकंा नाही. शत्रभ आजपयंि आमच्या 
अपयशावर िेवढा हवसंबभन राहहला. यापढेु आपली उत्तरोत्तर र्रर्राट होईल व शत्रभला आपली र्ीिी 
वाटेल अशी आशा बाळगिो. 
 

आंिोहनयु दुश सािुंश ह्याचं्याबरोबर त्या लढाईि ज्या अहधकाऱ्यानंी र्ाग घेिला त्या सगळ्यानंा 
आपण बोलावभन घेऊन त्याचें आर्ार मानाव ेव त्याचं्या पराक्रमाचे योग्य िे चीज केले जाईल असे त्यानंा 
आश्वासन द्याव.े 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, २० माच ू१७३१. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला मराठ्यासंबंंधी काही सभचना देऊन पुढील पत्र 
हलहहिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हेरा हमनेहझश ह्यासं— 
 

गलबिावर आलेल्या पत्रािंील मुद्याचंी उत्तरे देिाना मला आपणास कळवायचे आहे की, कोल 
राजाने िहाच्या मागणीखाली जे चािुय ू दाखहवले त्याबद्दल मला आश्चय ू वाटि नाही. त्याला िहाची 
बोलणी करून खरोखरच आमच्या प्रदेशाि आक्रमण करायचे होिे. ह्या बाबिीि मी आपणाला माझ्या 
मागच्या पत्राि इशारा हदलाच आहे. मराठ्यानंा युद्धाची झळ पोहोचल्याहशवाय िे िह करण्यास ियार 
होणार नाहीि, आहण आमचा मुलुखही िे खाली करणार नाहीि. आपणाला ह्याची जाणीव मी मागेच 
करून हदली आहे. म्हणभन आपण आिा िहावर हवसंबभन राहभ नये. पण िे जर स्विः होऊन िहाच्या 
वाटाघाटी करण्यासाठी आले, िर आपण त्यानंा सागंाव ेकी, त्यानंी मुलुख खाली केल्याहशवाय चकमकी 
थाबंणार नाहीि. 
 

आपणाला एखादी कामहगरी पार पाडायची झाल्यास ज्या अहधकाऱ्यावर आपण ही कामहगरी 
सोपहवणार आहाि त्याला िी हवहदि करून ह्या बाबिीि त्याला आपण सल्ला द्यावा. ह्या कामहगरीची वािा 
जर दुसऱ्याला कळली िर हिचे गौप्य फुटेल. म्हणभन काळजी घ्यावी. 
 

आपण जर मनोऱ्याला ित्परिेने मदि पाठहवली नसिी िर िे आम्हालंा गमवाव ेलागले असिे. 
ह्या ठाण्याच्या सेनापिीने त्याचंी पाण्याच्या बाजभने िटबंदी केली िर बरे होईल. म्हणजे पावसाळा सुरू 
होण्यापभवी िटबंदी करण्याची आवश्यकिा र्ासणार नाही. शत्रभने नदीमध्ये जे अडथळे उर्ारले आहेि िे 
हवशषे महत्त्वाचे आहेि, असे मला वाटि नाही. कोल राज्य शत्रभला मदि करीि आहे ह्याबद्दल मला शकंा 



 

अनुक्रमणिका 

वाटि नाही. आपण असेरीच्या सेनापिीला त्याच्या ठाण्याबाहेर न पडण्याची आज्ञा करावी. आहण कोल 
राजाने वकवा आणखी कुणी त्याच्याशी िहाच्या वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला िर त्याने सागंाव ेकी, 
ह्या वाटाघाटी त्यानंी वसईमध्ये आपणाशी कराव्या. 
 

पाद्री आंिोहनयु द हफगेरेदु ह्याचं्या पत्राकडे िभिू हवशषे लक्ष देण्याची जरूरी नाही. कारण, 
महाराजा सवाई जयवसग ह्यानंी शाहभ राजे ह्यानंा जे नवीन विेन देऊ केले आहे िे िे स्वीकारिील, असे 
मला वाटि नाही. ह्या िनख्यािभन शाहभ राजे एक लक्ष घोडेस्वाराचंा मुशाहहरा देऊ शकणार नाहीि, आहण 
त्याचें सरदार आज जे लुटालुटीवर जगि आहेि िेही हा प्रस्िाव मान्य करणार नाहीि. आहण शाहभ 
राजेदेखील हा िनखा स्वीकारण्याइिके मभखू नाहीि. कारण, त्यानंा माहीि असणे साहहजक आहे की, 
सैन्य हािाशी असल्याखेरीज िनखा सुरहक्षि करणे अशकय आहे िीच गोष्ट शािंिेचीही आहे. आहण 
लुटालभट केल्याहशवाय सैन्य ठेवणेही कठीण आहे, हे त्यानंा माहीि नसाव ेअसे म्हणिा येि नाही. जर ही 
गोष्ट खरी असेल िर िे दोघे एकमेकानंा फसवीि आहेि असे म्हणाव े लागेल. बघभ या दोघापंैकी कोण 
अहधक चिुर आहे िे. 
 

आमच्या प्रदेशावर खंडणी लादण्याचा जर मराठ्याचंा हवचार असेल िर त्याबद्दल मला मुळीच 
आश्चय ू वाटणार नाही. माझा सव ू र्ार देवावर आहे. त्याने असे होऊ देऊ नये. अशी माझी त्याच्याकडे 
प्राथूना आहे, बाजीरावाने पावसाळ्याच्या. सुरुवािीला आमच्या प्रदेशाि हशरू नये. मला ह्या बािमीहवषयी 
शकंा वाटिे. कारण इकडचा सव ू प्रदेश उजाड असल्याकारणे त्याला इथे लुटण्यास काहीच हमळणार 
नाही. आहण म्हणभनच िो ह्या प्रदेशाि उिरणार नाही असे मला वाटिे. पण काळजी घेिलेली बरी. व 
त्याला माझी मान्यिा आहे. हिकडे पाठहवण्यासाठी दारूगोळा आहण हत्यारे ियार होि आहेि. जे जहाज 
हे सामान घेऊन जाणार आहे, त्याची एक डोलकाठी नादुरुस्ि असभन िी दुरुस्ि झाल्यावर िे पाठवभन 
देईन. 
 

शत्रभने गोव्यामध्ये देखील दमबाजी सुरू केली आहे. पण मी जागरूक आहे. आहण त्याचीच मला 
आज जरुरी आहे. धैय ूआहण हचकाटी ह्या दोन्ही गोष्टी माझ्या अंगी आहेिच. 
 

मी मंुबईच्या गव्हनूरला हलहीि आहे. आपल्या पत्राि त्याला पाठवीि असलेल्या ज्या पत्राची 
नक्कल जाि आहे त्यावरून आपणाला त्या पत्राची कल्पना होईलच. आंग्ऱ्याने हुलुव े (?) वर पहारा 
ठेवल्याचे कळले. त्याच्यावर हल्ला करणे शकय होि असल्यास पहाव.े आपण शत्रभची खेडी जाळण्याची 
मोहीम सुरू केली पाहहजे असा माझा आपणाला सल्ला आहे. आंगे्र हा आमचा सवांि मोठा शत्रभ आहे. माझी 
अशी समजभि आहे की, िो ठाण्याला वढेा घालणार नाही. आहण त्याने जर हे धाडस केले िर त्याची गि 
मनोरासारखी झाल्यावाचभन राहाणार नाही, अशी माझी खात्री आहे. हशपाई जरी वाईट असले, िरी िे 
चागंले होिील. आमच्याशी लढणाऱ्या मराठ्यापेंक्षा िे चागंले होिील. त्याचंा उपयोग उघड्या ठाण्याच्या 
रक्षणासाठी व ज्या खेड्याि प्रहिकार होि नसेल िी खेडी जाळण्यासाठी होईल. आहण गोव्यामधभन जी 
हशबंदी मागहवली आहे िी हमळाली नाही िरी चालेल. 
 

जी माणसे खेड्यामध्ये येऊ लागली आहेि, त्यानंा आपण बऱ्या बोलाने वकवा वाईट रीिीने गोळा 
कराव.े आहण आवश्यक असेल िर चंद्रवाडी गडावरही हल्ला करावा. ह्या गडावर ऐंशो वकवा शरं्र हशपाई 
आहण एक पोिूुगीज अहधकारी ठेवावा. आमच्या खेड्याि शत्रभला बऱ्या बोलाने पेरून देणे हा त्यामागील 
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मुख्य हेिभ आहे. हसद्दाचे गलबि आले. िे िाब्याि ठेवायचे नसल्यास परि कराव.े परंिु हे सव ू माझ्या 
नावाने करू नये. 
 

इंग्रज आपल्या सोयीसाठी र्ाडंण उकरिाि हे पाहभन वाईट वाटिे. मला माहीि आहे की, त्याचें हे 
महत्वाचे राजकारण आहे. कल्याणमध्ये त्यानंा व्यापार पाठवभ देऊ नये. मंुबईच्या गव्हनूरला कळवाव ेकी, 
कल्याणला जहाजे पाठवभ न देण्याचा व हिकडभन जहाजे इकडे येऊ न देण्याचा माझा आपणाला हुकभ म 
आहे. हसद्दीचे प्रकरण वगेळे आहे. त्याचा आहण ह्याचा काही संबधं नाही. िभिू आम्हाला दुसरा इलाज नाही. 
 

वखारवाल्याला चालभ  महहना अखेर थोडी रक्कम खचासाठी देण्याि येणार आहे. ह्या रकमेचा 
हवहनयोग अनाठायी होऊ नये म्हणभन आपण काळजी घ्यावी. स्थलार्ावी मी आणखी हलहभ शकि नाही. 
मला आपणास आणखी काही हलहावसेे वाटल्यास िे छोट्या हफ्रगेटवर पाठहवल्या जाणाऱ्या पत्राि 
हलहीन. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २० माच ू१७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

(100) LIVRO DE BASAIM, No. 5, FLS 109. 
 

गैरहजर पोिूुगीज सैहनकानंी पोिूुहगजाचं्या शत्रभशी लढण्यासाठी गोव्याला हजर व्हाव.े म्हणभन 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील आज्ञापत्रक काढले. 
 

माझ्या स्वामीच्या राज्याच्या उत्तरेकडील प्रािंाचे सापं्रि मराठे, आंगे्र, च्यभहिया, कोल वगैरे शत्रभशी 
युद्ध चालभ  माहे. पोिूुगीज प्रदेशाच्या रक्षणासाठी व शत्रभला शासन करण्यासाठा लष्ट्कराचा संख्या वाढहवणे 
आवश्यक आहे. िरा गैरहजर असलेल्या सव ूपोिूुहगजानंा माझा आज्ञा आहे की, त्यानंी हा हुकभ म अमलाि 
यावा म्हणभन िाबडिोब गोव्याला हजर व्हाव.े जो कुणी फरारी झाला आहे, अथवा ज्याच्या हािभन एकादा 
गुन्हा घडला आहे, असा पोिूुगीज जर ह्या आजे्ञप्रमाणे गोव्याला हजर झाला िर त्याचा गुन्हा त्याला माफ 
केला जोईल. अशा आणीबाणीचे प्रसंगी आपल्या राजासाठी लढण्याकरिा सव ूपोिूुहगजानंी. गोळा झाले 
पाहहजे. जे कुणी ह्या आजे्ञचा र्गं करिील त्यानंा कडक हशक्षा केली जाईल. मंगलोरच्या वखारदाराला 
त्याच्या सहीचे आज्ञापत्रक काढभन गुन्हेगारानंा अर्य देिा येईल. मात्र ह्या गुन्हेगारानंी िाबडिोब सैन्याि 
र्रिी झाले पाहहजे. िे पत्रक म्हणजे ह्याच आजे्ञची नक्कल असभन हिच्यावर राजहचन्हाचा हशक्का आहे”. 
 

गोवा, ३ एहप्रल १७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

(101) LIVRO DOSREIS VIZINHOS, No 5, FLS 94V. 
 

व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला काही सभचना देऊन पुढील पत्र हलहहिो— 
 

“सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश— 
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आपल्या २९ माचूच्या पत्राचे उत्तर करिाना मला आपणास कळवायचे आहे की, आमच्या 

टोळ्यानंी खेड्यामंध्ये हशरून जुलभम जबरदस्िी केली असे मी म्हटल्याचे मला आठवि नाही. उलट, 
टोळ्याचें काम उपयुकि झाले असल्याने त्याला मी मान्यिा देि आहे, आहण आपणाला हुकभ म करीि आहे 
की, टोळ्याचें काय ूचालभ  ठेवाव.े खेड्यािील पट्टीवाले िक्रार करिील ह्याि शकंा नाही. सगळ्यानंा संिुष्ट 
ठेवभन राज्यकारर्ार हाकणे हे एक कठीण काम असिे. िे काम करण्यासाठी आपणाला पुष्ट्कळच कष्ट 
कराव े लागणार आहेि. परंिु माझी आपणाला सभचना आहे की, आपण मला आहण आमच्या स्वामीला 
संिुष्ट ठेवण्यािच समाधान मानाव.े 
 

मला ज्या सभचना येिील त्या मी आपणाकडे पाठवीि जाईन. लोक जे काय बोलिाि त्याचा 
अहवाल आपण मला देण्याची जरूरी नाही. आपण जे काय करणार िे बरोबर करणार ह्यावर माझा 
हवश्वास आहे. आहण माझे आपणाला सागंणे आहे की, आपण स्विःहवषयी आपण अहवश्वास वाटभन घेऊ 
नये. 
 

कुणब्याकंडभन शत्रभला मदि होि असल्यास मला त्याबद्दल मुळीच आश्चय ू वाटणार नाही. ह्या 
लोकानंा ज्याची र्ीिी वाटिे, त्याचंीच िे सेवा करिाि, व त्याचं्या बाजभने त्याचंा कल असिो. मराठ्याचंा 
हवजय होि आहे ह्या समजुिीने िे त्याचंी सेवा करिाि. उद्या जर आमचा जय होि गेला िर िे आमची 
सेवा करावयास लागिील. 
 

शत्रभवर हल्ल ेचढवभन त्याला हैराण करण्याची जी आज्ञा आपण आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंा हदलीि 
त्याबद्दल मला आनंद होि आहे. देव आम्हाला मदि केल्यावाचभन राहाणार नाही. आहण मला आशा वाटिे 
की, लवकरच आम्हाला एक मोठा हवजय हमळेल. कल्याणची गलबिे मंुबईला येि नाहीि ही बािमी 
आपणाला नसल्याचे आपल्या पत्रावरून कळले. मराठ्याचं्या सैन्याहवषयी आपण हनधास्ि असाव.े कारण, 
कल्याणला त्याचें जे सैन्य आहे िे कल्याणचे आहण त्याच्या शजेाऱ्याचें आहे. त्याचं्यापकैी कुणालाही 
पोिूुहगजाचं्या हल्ल्याची कल्पना असणार नाही. ही बािमी मला मराठ्याचं्या दरबारािभन कळली असभन िो 
हवश्वसनीय आहे. 
 

युद्ध कैद्याहंवषयी आपणाला जो आदर वाटिो त्यामुळे आपल्या हािभन किूव्यच्युिी होणार नाही 
ह्याची मला खात्री आहे. पण ह्याच युद्ध कैद्या ं हवषयीच्या आदरामुळे काही लोक आपल्या कामहगऱ्या पार 
पाडिाि हेही मला माहीि आहे. आहण मी आपणाला सभचना देि आहे की, माझ्या इशाऱ्याकडे आपण 
दुलूक्ष्य करू नये. ह्या सभचना आपणाला करीि आहे, त्याचे कारण हे की, आपली कामे अचभक होिाि हे 
मला माहीि आहे. 
 

इंग्रज आंग्ऱ्याशंी िह करीि नाहीि हे ऐकभ न आनंद झाला. गरज पडेल िेव्हा त्याचंा आपणाला 
उपयोग होईल. ह्यासंबधंी मी दों लुईज द कायिाने ह्यानंा हलहीि आहे. त्यानंा पाठहवण्याि येणाऱ्या 
पत्राची नक्कल आपणालाही पाठवीि आहे. आपणही त्यानंा हलहाव.े 
 

ठाण्याच्या िटबंदीहवषयी मला आपणास कळवायचे आहे की, हा प्रदेश मला अपहरहचि आहे. 
िरीपण आपणाला जे काय वाटेल िे कराव.े मी आपणाला पुनः एकदा बजाहवि आहे की, आपल्या 
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देशाच्या रक्षणासाठी युद्धकालाि काहीही करण्याचा आपणाला अहधकार आहे. आहण ज्यावळेी आपणाला 
वाटेल की, हे अहधकार आपणाला नाहीि िेव्हा िे मी आपणाला देईन. 
 

मला माहीि आहे की, हशपाई हे पोिूुगीज सैहनकासंारखे चागंले लढवैये नाहीि, पण िे लुटारू 
आहेि हे मला माहीि आहे. मराठ्यापंाशी ह्या हशपायाहंशवाय दुसरे कोणिेच हशपाई नाहीि. 
 

जोपयंि कसब्यामध्ये पायदळाचे सैन्य आहे िोपयंि त्यानंी इिर हठकाणी हल्ला करावयास जाव े
असे मला वाटि नाही. कारण असे गृहीि धरून चालायला पाहहजे की, मराठे हनर्यूपणे कसब्याि प्रवशे 
करिील. त्यानंी कसब्यामध्ये प्रवशे केल्यावर आमचे सैन्य त्याचं्यावर हल्ला करणार नाही. आहण मला 
वाटिे की, पायदळाने बराकीि प्रवशे केला की, हशपायानंा लुटालभट करावयास जािा येईल. त्यानंी 
हिकडे दोन हदवसापेक्षा अहधक वळे राहभ नये. पण हे सव ूआपण आपल्या सोयीप्रमाणे करून घ्याव.े िी 
कैदी ज्या घराि आहेि हिथभन त्यानंा बाहेर सोडभ  नये. पण अशी हभल उठवभन द्यावी की, त्यानंा आहण 
मुलानंा पाद्री हिश्चनाचंा बाप ह्याचं्या हवाली करण्याि आले आहे. िथाहप, सदहभू पाद्री महाशयानंा सागंाव े
की माझा हुकभ म आल्याखेरीज त्यानंी मुलानंा बाटवभ नये. 
 

ह्या अफवनेे कैद्याचं्या पालकामंध्ये घबराट माजल्यावाचभन राहाणार नाही. आपण जरा शािं 
असाव.े 
 

इंग्रज कल्याण नदीिभन व्यापार करिाि असे कळले. सापं्रि त्याचं्या वाटेला आपण जाऊ नये. 
मात्र आपण मंुबईच्या गव्हनूरला कळवाव ेकी, त्यानंी आपल्य लोकानंा शत्रभशी व्यापार करण्यास प्रोत्साहन 
देऊ नये. 
 

आंगे्र मराठ्यानंा मदि केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. मल माहीि आहे की, आम्ही जरी त्यानंा 
आमच्या बाजभने ओढण्याचा हकिीही प्रयत्न केला िरी िे आमचे कधीच हमत्र होणार नाहीि. उलट ह्या 
प्रसंगाचा िे चागंलाच फायदा घेिील. माझी आपणाला आज्ञा आहे की, त्याचं्या लष्ट्कराशी जर आमच्या 
सैन्याची गाठ पडली िर त्याला सोडभन देऊ नये. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”.  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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वसईिील एक पोिूुगीज सेनाहधकारी आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी व्हाइसरॉयला आपल्या अडचणी 
कळहवल्या होत्या. त्याला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले. 
 

“कंपन्याचें कॅप्टन मोर आिंोहनयु दुश सािुंश ह्यासं— 
 

शत्रभशी लढा देण्याच्या कामी आपल्या मागाि ज्या अडचणी आहेि त्याचें हदग्दशनू कॅप्टन मोर 
आंिोहनयु दुश सािुंश ंह्यानंी आपल्या पत्रािभन केले आहे. त्याचं्या नावाचा एवढा दरारा आहे की, िे हल्ला 



 

अनुक्रमणिका 

करण्याचा हवचार करीि आहेि असे जरी कळले, िरीदेखील शत्रभ त्याच्या हािाि असलेली बंदरे सोडभन 
देईल. 
 

काहपिावं मोर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंा माहीि असेलच की गोव्याचे सव ूसैन्य फकि बंदराचें 
िेवढे रक्षण करू शकेल. हे मराठ्यानंा माहीि नाही. ही गोष्ट अथात् पोिूुगीज राष्ट्राच्या सामर्थ्याला आहण 
माझ्या नावाला अहर्मानास्पद नाही असे कोण म्हणभ शकेल. आमच्या शत्रभने आम्हाला आजपाविेो कधीच 
हनवािंपणे राहभ हदले नाही. आम्ही त्याचं्या हनदशनूाला आणभन द्यायला पाहहजे की, आम्ही जरी 
संख्याबलाने लहान असलो, िरी आमच्या बापजाद्यापं्रमाणे आम्ही सिि लढि राहभ. 
 

काहपिाव-मोर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी मनोरा येथे जो पराक्रम गाजहवला िसाच पराक्रम 
गाजहवण्याची संधी त्यानंा पुनः प्राप्ि व्हावी, व त्यामुळे शत्रभच्या छािीि धडकी र्रावी अशी मी इच्छा 
करिो. आहण ज्याअथी, युद्धाचे कारण देव आहे, त्याअथी, त्याच्या पहवत्र नावाने आम्ही लढणे हे उचीि. 
मला आशा आहे की, देव आिंोहनयु दुश सािुंश ह्याचंी कुठल्याही संकटािभन मुकििा केल्यावाचभन राहाणार 
नाही. काहपिावं-मोर आंिोहनयु दुश सािुंश हे आपल्या पत्राि म्हणिाि की, त्या प्रािंाि माणसे जेव्हा 
अहधक होिी, िेव्हा िी काहीच करू शकली नाहीि, आिा माणसे कमी असल्याने िी............ करिील. 
मी त्यानंा सागंभ इव्च्छिो की, ज्याअथी मी माणसे पाठहवली आहेि, त्याअथी, त्यानंा मी काही िरी 
करण्याची आज्ञा हदली आहे. त्यानंी हिकडे काही केले नसल्यास मी त्यानंा हिथभन माघारा बोलवीन असा 
इशारा त्यानंा मी हदला आहे. आिा मी त्या प्रािंाि गॅ्रनेहडयसच्या चार कंपन्या ठेवण्याचा हनणयू घेणार 
आहे. त्या हशवाय हफरत्या कंपन्याही िेथे राहाणार आहेि. एकभ ण िीनशपेयंि माणसे हिकडे राहाणार 
आहेि. हशबंदीची कंपनी आहण दोन हफ्रगेस मी माघार बोलहवणार आहे. त्यानंी पावसाळ्यामध्ये मंुबईि 
राहहलेले मला नको आहे वहवाळ्यामध्ये मला त्याचंी गरज र्ासणार आहे. त्यावळेी देशाहभन नौका येणार 
आहेि. त्या आल्या की, त्या प्रािंाि शािंिा प्रस्थाहपि झाली नसल्यास त्यानंा परि नेिा येईल. 
 

पावसाळ्यामध्ये पोिूुगीज सैहनकानंा हचखलामध्ये चालिा येि नाही फकि हशपाई िेवढे युद्ध चालभ  
ठेविील. शत्रभच्या घोडेस्वारानंा देखील पावसाळ्यामध्ये युद्ध चालभ  ठेवणे कठीण जािे. आंिोहनयु दुश 
सािुंश ह्यानंा बक्षींस देण्यास मला आनंद होि आहे. हे बक्षीस याचं्या प्रहिहनधीच्या हवाली करण्याचा हुकभ म 
मी काढीि आहे”. 
 

गोवा, ४ एहप्रल १७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला हलहहिो की, कल्याणमध्ये एकही मराठा सैहनक नाही अशी 
बािमी आपणाला शाहभराजे ह्याचं्या दरबारािील एका गुप्ि हेराने कळहवली आहे. 
 

“उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

शाहभराजे ह्याचं्या दरबारािील माझ्या एका गुप्ि हेराकडभन मला कळले आहे की, कल्याणमध्ये 
एकही मराठा सैहनक नाही. आमच्याशी जे मराठा सैहनक युद्ध करीि आहेि िे सव ूकल्याणमधले आहेि. 
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जर हे असेच आणखी काही हदवस चालभ  राहहले िर हफ्रगेटचे आगमन झाल्यावर आम्ही त्या सैहनकानंा कैद 
करू शकभ . माझी अशी समजभि आहे की, मंुबईचा गव्हनूर साष्टी बेटाचे रक्षण दुसऱ्यादंा केल्यावाचभन 
राहाणार नाही. असे जर झाले िर इिर हठकाणच्या पोिूुगीज हशबंद्या एकत्र आणभन उत्तरेचे रक्षण करिा 
येईल. इिकेच नव्हे, िर आपल्या इच्छेप्रमाणे इिर हठकाणीही आपणाला हव े िे करिा येईल. त्या 
प्रािंाच्या रक्षणासबंंधी िभिू मला आपणास काही सभचना अथवा हुकभ म द्यायचे नाहीि. मंुबईच्या गव्हनूरने 
मला कळहवले आहे की, कल्याणचा सुरे्दार हा सरदार दार्ाडे ह्याचं्या पत्नीच्या र्याने आमच्याशी िह 
करण्याची शकयिा आहे. िो म्हणिो की दार्ाडेची पत्नी कल्याणवर चालभन येि असल्याचे आपणाला 
कळले आहे. असे जर झाले िर मला िहापेक्षा अहधक आनंद होईल. पावसाळ्यामध्ये इकडे जासुदाकडे 
पाठवा वयाचीं पते्र पुष्ट्कळ असभ नयेि. कारण िी ओळखली जाण्याचा संर्व असिो. दुसरी गोष्ट अशी की, 
आपण जी पते्र हलहाल िी गभढ र्ाषेि हलहहलेली असावी आहण वखारदार व ठाण्याचे कॅप्टन ह्यानंा सभचना 
करावी की, ज्या गोष्टींची वाच्यिा होण्याचा संर्व असिो त्याचंा त्यानंी पत्रामंध्ये उल्लखे करू नये. 
 

सुरिेच्या जहाजानंा परवाने द्यायचे नाहीि असे मी ठरहवले आहे. हसद्दी व मराठे ह्याचंी जहाजे 
आमच्या कके्षि येि नाहीि. सुरिेच्या जहाजानंी जर त्याचं्याशी व्यापार बंद केला िर त्याचंी फार हानी 
होणार आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ११ एहप्रल १७३१ 
 

िा. क. काहपिाहनया नौका इकडे आली आहे. िी उन्हाळ्यामध्ये प्रवास करण्याच्या व्स्थिीि 
नाही. 
 

ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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वसईच्या लष्ट्करी छावणीिील पोिूुगीज कंपन्याचा सेनापिी कॅप्टन-मोर आंिोहनयु दुश सािुंश 
ह्याने गुडनगड घेिल्यावर वसईच्या गव्हनूरला त्याने जो आपल्या लष्ट्करी मोहहमेचा दैनंहदन अहवाल 
सादर केला िो पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

चालभ  वषाच्या २५ एहप्रलला आपणाकडभन मला जो हुकभ म हमळाला त्या हुकभ माप्रमाणे मी ह्या 
छावणीिील सव ूसैन्याला चाल करण्याची आज्ञा केली. कारण, मी ज्या हठकाणी आहे, त्या हठकाणी ह्या 
सैन्याने गोळा व्हावयाचे होिे. साबाजहभन आपण जे नव्वद हशपाई पाठहवले त्याचंाही अंिर्ाव ह्या सैन्यामध्ये 
करण्याि आला. िो माझे हजराव्ल्दश हा गाहलयोिावरील सेकंड लेप्टनंटच्या हािाखालील पंचवीस गोरे 
सैहनकही ह्या मोहहमेि सामील झाले. हद. २६ ला सकाळी मी ह्या सैन्याची पहाणी केली. ह्या सैन्याि २९० 
गोरे सैहनक आहण त्याचें अहधकारी व ३०० हशपाई होिे. एकभ ण सव ू सैन्य ५२० होिे. त्याहशवाय १८ 
घोडेस्वार मोहहमेची दोन माणसे आहण इिर लवाजमाही होिा. मी दुपारी एक वाजिा सदहभू गडाच्या 
पायर्थ्याशी मुक्काम केला व आवश्यक त्या रक्षकाचंी रवानगी केली. त्याचबरोबर १०० हशपाईही वर 



 

अनुक्रमणिका 

पाठहवले, व त्याचं्या माग ू५० हग्रनेहडयसूची रवानगी केली. हशड्या, वगैरे सामानही वर पाठवभन हदले. रात्री 
आठ वाजिा गडावरील हल्ल्यास सुरूवाि झाली. शत्रभने आमच्यावर र्यंकर आग ओिण्यास सुरूवाि 
केली. त्या बेफाम सरबत्तीमुळे आम्हाला फार काळजी घेणे र्ाग पडले. रात्री दोन वाजिा आम्ही सुरहक्षि 
जागा गाठली. ह्या हठकाणी शत्रभपासभन आम्हाला धोका नव्हिा. हद. २७ ला सकाळी गोळीबारास पुनः 
सुरूवाि झाली. एका खडकावर एक अहधकारी होिा. त्याच्यावर गोळी झाडण्याि आली. शत्रभचा प्रहिकार 
िीव्र स्वरूपाचा होिा. म्हणभन मी खालभन आणखी आडोश,े हशड्या आहण माणसे आणण्याचा हनणयू घेिला. 
अशा रीिीने मी गडाला पभणू वढेा घािला. रात्र पडल्यावर मी सरबत्तीचा जोर वाढहवला. शत्रभला मी 
ओरडभन साहंगिले की, िे जर पळभन गेले नाहीि, िर आगीि नाहक होरपळभन मरिील. परंिु शत्रभने 
आम्हाला दाद हदली नाही. मी हनराश होऊन हल्ला सोडभन देण्याचा हवचार केला. सासष्ट माणसे ठार झाली 
होिी. असा वढेा यापभव्ही कधी पाहहला नव्हिा. 
 

वढे्याचे काम सोडभन देऊन मी िोफखाना सारं्ाळण्याचा हवचार करीि होिो. माझी पक्की समजभि 
झाली होिी की, िो गड घेणे हे मानवी सामर्थ्याच्या बाहेरील काम आहे. परंिु आश्चयाची गोष्ट ही की, शत्रभने 
आमच्या िुफान बहडमाराला आहण धाडसाला हर्वभन रात्री एक वाजिाच र्युारािभन खाली पडभन गड खाली 
केला. मला जेव्हा हे कळले, िेव्हा मी काही माणसे घेऊन वर चढलो. मला िो खरोखरच एक चमत्कार 
वाटला. काही जडवाद्याचंा चमत्कारावर हवश्वास नसिो. परंिु माझा त्याच्यावर हवश्वास आहे, कारण मी 
हिश्चन आहे. 
 

गडावर मी ८० हशपाई त्याचं्या अहधकाऱ्यासंह ठेवले. त्याचं्यामध्ये बरेच हिश्चन आहेि. शत्रभने 
धान्याचा आहण पाण्याचा मोठा साठा गडावर करून ठेवला होिा. 
 

गडाच्या पायर्थ्याशी िीन मुडदे आढळले. त्यािील दोघेजण िोफाचं्या गोळ्यानंी ठार झाले होिे. 
िर हिसऱ्याला बंदुकीची गोळी लागलेली होिी ज्या वाटेने हे लोक गडाबाहेर पडले, त्या वाटेवर 
सगळीकडे घायाळ लोकाचें. रकि साडंलेले हदसि होिे. माझे काम आटोपल्यावर मी गडावरून खाली 
उिरून माझ्या छावणीकडे हनघालो. हिकडे मी दुपारी एकला येऊन पाहोचलो. जे काय घडले िे हलहभन 
मी आपणाला सादर करीि आहे. त्याचप्रमाणे ह्या लोकाचंी बंदीिभन मुकििा झाल्याबद्दल मी आपले 
अहर्नंदन करीि आहे. आपल्या हािभन यापुढे अशाच मोहहमा व्हाव्या व त्याि र्ाग घेण्यास देवाने मला 
उत्तम आरोग्य द्याव ेअशी मी त्याच्याकडे प्राथूना करिो. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

सोपाराची छावणी, १६ एहप्रल १७३१ 
 
 आपला, 
 आंिोहनयु दुश सािुंश 
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व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला हलहहिो की, त्याने मराठ्यावंर काही हवजय हमळहवल्याची वािा 



 

अनुक्रमणिका 

त्याला चौलच्या हदवाणाने कळहवली आहे. ह्या हवजयाबद्दल व्हाइसरॉयने वसईच्या गव्हनूरचे पुढील पत्राि 
अहर्नंदन केले आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हैरा ह्यासं— 
 

चौलच्या हदवाणाकडभन मला बािमी हमळाली आहे की, िस्मस गडावर आहण चंद्रवाडी येथे 
आपली शत्रभशी गाठ पडभन आपण हवजयी झालाि. असे जर असेल िर मी आपले अहर्नंदन करिो. त्या 
प्रािंाि युद्धासंबधंी आपणाला जे काय करिा येणे शकय आहे, त्यासबंंधी माझी आपणाला सभचना आहे की, 
आपणाला मी जे हुकभ म पाठहवले आहेि त्याि सुधारणा करावी. आपणाला मी ह्या बाबिीि पभणू स्वािंत्रय 
देि आहे. शत्रभला शासन करण्याचा माझा जो ठराव आहे िो मात्र उन्हाळ्यापयंि िहकभ ब ठेवावा. आपण 
दीवला पठाणाचंी र्रिी करण्यासाठी माणसे पाठहवली असल्याची वािा इकडे आली आहे. आपण जो 
मनुष्ट्य हिकडे पाठहवला आहे त्याला हिकडे येऊ न देण्याचा हुकभ म मी कास्िेलावंला पाठहवला होिा. त्या 
हुकभ माचा आपल्या कामहगरीि अडथळा येऊ नये म्हणभन व गोंधळ टाळण्यासाठी मी आपल्या पत्राि आज्ञा 
पाठहवि आहे. 
 

मला वाटिे पावसाळ्यामध्ये आपण पोिूुगीज पायदळाला युद्धाि लोटभ  नये. पण ह्या बाबिीि मी 
आपणाला आपल्या इच्छेप्रमाणे वागण्याचे स्वािंत्रय देि आहे. अलीकडे माझी प्रकृिी ठीक नसल्याने आहण 
कामेही पुष्ट्कळ असल्याने ह्याहभन अहधक काही हलहभ शकि नाही. परंिु मी आपला एक गोष्ट कळवभ इव्च्छिो 
की, आपल्या कामहगरीचे चीज करण्याचा व आपल्या कारर्ाराचा गौरव करण्याचा माझा ठाम हनधार 
झाला आहे. ह्या हवषयी आपण हनवश्चि असाव.े 
 

जर कोणत्याही कारणावरून मी लागभ केलेल्या उपाययोजना कमी पडल्या िर वहदभवर सकिी 
करण्यास मागेपढेु पाहभ नये. कारण अशा पहरव्स्थिीि सव ूकाही कायदेशीर असिे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २० एहप्रल १७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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वसईच्या गव्हनूरने गुडनगड घेिल्याबद्दल व्हाइसरॉय त्याचे पुढील पत्राि अहमनंदन करिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा ह्यासं— 
 

माझ्या कारकीदीि आपल्यासारखा किूव्यदक्ष आहण हुषार सेनापिी मला लार्ला ह्याबद्दल मला 
देवाचे आर्ार मानले पाहहजेि. पोिूुगीज राष्ट्राचेदेखील आपण एक र्भषण आहाि ह्याबद्दल शकंा नाही. 
 

गुडनगडचा हवजय हा एक मोठा हवजय आहे. हा हवजय मला हजारवळेा आनंददायी वाटला. ज्या 
अडचणीिभन आपण शत्रभचा परार्व केलाि त्याबद्दल नव्हे, िर िो एक चागंला हवजय आहे म्हणभन 



 

अनुक्रमणिका 

आपणाला असाच आणखी एक मोठा हवजय हमळावा अशी माझी इच्छा आहे. जोपयंि मला ह्या नवीन 
हवजयाची बािमी कळणार नाही, िोपयंि माझे मन उत्कंहठि राहील. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, २४ एहप्रल १७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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ज्या पोिूुगीज सेनाहधकाऱ्याने गुडनगड घेिला त्याचे व्हाइसरॉय पुढील पत्राि अहर्नंदन करिो. 

 
“कंपन्याचें कॅप्टन मोर आिंोहनयु दुश सािुंश ह्यासं— 

 
गुडनगड येथे आपण जो हवजय हमळहवलाि त्या हवजयाची बािमी ऐकभ न मला आनंद झाला. हा 

हवजय सहिपटीनी मोठा आहे. कारण, त्यामुळे आमच्या सैन्याची प्रहिष्ठा िर वाढणार आहेच पण त्याचा 
पहरणामही मोठा होणार आहे. आहण माझ्या अहर्नंदनाचा स्वीकार केल्यावर आपले अचुक धोरण, सुदैव 
आहण पराक्रम ह्याबद्दलही मी आपले आणखी अहर्नंदन करीि आहे. ज्या अहधकाऱ्यानंी ह्या मोहहमेि र्ाग 
घेिला त्या सगळ्यानंा माझा आनंद कळवावा. 
 

ज्या पहरव्स्थिीि आम्हाला हा हवजय हमळाला िी पहरव्स्थिी आनंददायक आहे ह्याि शकंा नाही. 
पहहली गोष्ट ही की, आम्ही शत्रभच्या िळावर जाऊन हल्ला केला. दुसरी गोष्ट म्हणजे ध्वजनौका हिकडभन 
इकडे हनघाल्यावर हा हवजय हमळाला. पण शत्रभ हे मान्य करणार नाही हे मला माहीि आहे. िो म्हणेल 
की, ह्या प्रािंाच्या सेनापिीने आपणाला हव ेिे सैन्य ठेवभन घेऊन बाकीचे गोव्याला पाठवभन हदले. 
 

मी आपणाला ह्यापभवीच सभचना हदली आहे की, आपणाला मनोराचे कारर्ारी म्हणभन नेमण्याचा 
माझा हनश्चय झाला आहे. परंिु माझ्यासमोर एक पेच उर्ा राहहला आहे. आहण िो म्हणजे त्या प्रािंाच्या 
सैन्याच्या मुख्य पदावरून आपली दुसरीकडे बदली कशी करावी हा. जोपयंि शत्रभ हिकडे आहे, िोपयंि 
आपणाला हिथल्या सैन्याच्या सेनापिी पदावरून हलहवण्याि धोका आहे. आपली जागा र्रून काढणारा 
दुसरा कुणी मनुष्ट्य मला हदसि नाही. दुसरी गोष्ट अशी की सैन्यालाही काळजी वाटेल व िे आपणाबरोबर 
जाण्याची इच्छा दशवूील. म्हणभन मी असा ठाम हनणयू घेिला आहे की, आपली आणखी िीन वषपेयंि 
बदली करू नये. मात्र िीन वषानंिर आपली नक्कीच बदली केली जाईल. ह्या बाबिीि र्ाडोत्री सैहनक 
अनेक प्रश्न हवचारिील ह्याि शकंा नाही. पण त्याकडे दुलूक्ष केले म्हणजे झाले. िरी माझा हा हनणूय 
आपणाला मान्य आहे असे मी गृहीि धरिो. 
 

युरोपाि ही पद्धिी आहे हे आपणाला माहीि असेलच. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २४ एहप्रल १७३१ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 



 

अनुक्रमणिका 
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व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला हलहहिो की, मराठ्याकंडभन गोव्याला धोका हनमाण झाला आहे. 

ह्याच पत्राि िो गुडनगड व चंद्रवाडी ह्या दोन्ही गडाचंी िटबंदी करण्याचीही त्याला सभचना करिो. 
 

“उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यास— 
 

गुडनगड हशबंदी ठेवण्याचा जो हनणयू आपण घेिला आहे, िो बरोबर आहे, असे मला पुष्ट्कळ वळेा 
वाटिे. केवळ आिाच नव्हे, िर पुढेदेखील िेथे हशबंदी असावी असे मला वाटिे. त्या गडावर जाणारा माग ू
आपण शोधभन काढला पाहहजे. फकि एकच दुगमू माग ू िेवढा ठेवावा असे माझे मि आहे. माग ू शोधभन 
काढला आहण िटबंदी केली की गडावर िलाव वकवा टाकया बाधंण्याचीही व्यवस्था झाली पाहहजे. ही 
व्यवस्था झाल्याखेरीज शत्रभचे आक्रमण झाले असिा, गडाचा आश्रय घेणाऱ्या लोकाचं्या कुटंुबाचंी िेथे 
व्यवस्था होणार नाही. चंद्रवाडीच्या गडाचीही िटबंदी करून िेथे हशबंदी. ठेवली पाहहजे असे मला वाटिे. 
अथाि हा प्रदेश माझ्या माहहिीचा नसल्याने आपणाला हे काम ज्यारीिीने करून ध्यायचे असेल त्यारीिीने 
करून घ्याव.े 
 

मला असे वाटिे की, सैबाणची छावणी सशि करण्यापभवी िटबंदीचे काम पुण ूकरून घ्याव.े 
 

महसभल खात्याच्या व्हेदोर—नजरलने वखारदाराला जो हुकभ म पाठहवला आहे, त्याि मी बदल 
केला आहे. अशा हनषेधामुळे आपली यव्त्कंहचिही हानी होणार नाही ह्याबद्दल आपण हनवश्चि असाव.े मला 
आपणास पुनः एकदा कळवायचे आहे, कीं मराठ्याकंडभन येत्या वषी गोव्यावर स्वारी होण्याचा संर्व आहे. 
परंिु ह्या लोकाचंा कृिीपेक्षा वाचाळपणावरच अहधक र्र असिो. म्हणभन मला त्याचंी र्ीहि वाटि नाही. मी 
दक्षिा घेिलेली आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २५ एहप्रल १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला कळहविो की, वसईमध्ये जे िी आहण पुरुष कैदी आहेि त्याचं्या 
सुटकेबद्दल मोठ्या रकमा घेिल्याहशवाय त्याचंी मुकििा करू नये. त्यानंी पैसे र्रून मुकििा करून 
घेण्यास नकार हदल्यास त्यानंा गोव्याला पाठहवण्याची धमकी द्यावी. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश हास— 
 

दोन हदवसाचं्या प्रवासाच्या सुदैवी यशानंिर आरमार येथे येऊन पोहोचले. आपले पत्र वाचभन 



 

अनुक्रमणिका 

बहघिल्यावर पुढच्या यशाची आशा हनमाण झाली. देवाच्या कृपेवर हवसंबभन राहभन मी यशाचे पोवाडे 
गाण्याची मनीषा मनाि बाळगीि आहे. ईशकृपेने जर चंद्रवाडी गड खाली करण्याि आला, िर त्याची 
िटबंदी करावी, व त्याि हशबंदी ठेवावी. कारण दुसरे दोन्ही गड शत्रभ सोडभन देणार आहे, वकवा 
आमच्याकडे िहाची मागणी करणार आहे. असे जर घडले िर आपण त्यानंा कळवाव े की, माझ्या 
हुकभ माहशवाय त्याचं्याशी िह करण्याचा आपणाला अहधकार नाही. िसेच त्यानंी पोिूुगीज प्रदेश खाली 
केल्याहशवाय त्याचं्याशी िहाच्या वाटाघाटी करणे अशकय आहे. असे ऐकिो की, वसईला असलेले पुरुष 
आहण िी कैदी श्रीमंि आहेि. त्याचं्या मुकििेसाठी र्रर्क्कम रकमाचंी मागणी करावी. त्यानंी त्या रकमा 
र्रण्यास नकार हदल्यास त्याचंी मुकििा केली जाणार नाही. अशी त्यानंा धमकी द्यावी. त्यानंा सागंाव ेकी 
त्यानंी पैसे र्रून आपली मुकििा करून घेिली नसल्यास त्याचंी मुकििा केली जाणार नाही. त्यानंा 
दहशि घालावी की, त्यानंी पैसे र्रून आपली मुकििा करून घेिली नसल्यास त्यानंा गोव्याला पाठवभन 
देण्याि येईल. त्याचं्या आईबापानंाही असे हलहभन त्याचं्याकडन पत्राचंी उत्तरे मागवावी. 
 

पाद्री हफगेरेदु हद. १२ ला अहमदाबादेस खंबायि माग े रवाना झाले. त्यानंा शाहभ राजाकडभन 
पासपोटू हमळाला. ही घटना आशादायक आहे असे मला वाटिे. मला आशा आहे की, आपल्या 
कारकीदीि आपणाला पुष्ट्कळ सौख्य प्राप्ि होईल. उन्हाळ्याच्या सुरूवािीला त्या प्रािंास मदि 
करण्याच्या ियारीस मी लागि आहे. िोपयंि युद्ध संपेल असे मला वाटि नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ३० एहप्रल १७३१ 
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वसईिील कंपन्याचे व लष्ट्करी िळाचे कॅप्टन मोर आंिोहनयु दुश सािुंश हे उत्तरेकडील प्रदेशाचे 
आहण हकल्ल्याचे कॅप्टन मोर मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंा वरळीच्या मोहहमेचा दैनंहदन अहवाल 
पुढील हनवदेनािभन सादर करिाि. 
 

कॅप्टन मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंी त्यानंा मराठ्याचं्या वरळी ह्या नावाच्या खेड्याि 
आक्रमण करण्याचा हुकम केला होिा. कॅप्टन मोर आिंोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी हर्वडंीपयंि जो प्रवास 
केला त्याचाही वृत्तािं खालील हनवदेनाि आला आहे. 
 

चालभ  वषाच्या २४ मेला आपण मला आमच्या हद्दीला लागभन असलेल्या शत्रभच्या प्रदेशाि आक्रमण 
करण्याचा हुकभ म केला होिा. त्या हुकभ माप्रमाणे मी हशपायाचं्या सव ूकंपन्यानंा बंदराि गोळा होण्याचा हुकभ म 
केला. त्या सव ूकंपन्याचंी पहाणी करण्याि आली असिा िे एकभ ण ५०० र्रले. त्याचं्यामध्ये साबाज आहण 
साष्टी येथील हशपायाचंाही अंिर्ाव होि होिा. दुपारी एक वाजिा त्या सव ू हशपायासंह मी कौंद द 
आंकोलाकडे चाल करण्यास सुरुवाि केली. त्याचं्यावर मी पहहला अहधकारी म्हणभन दों ज्युआंव द 
आझेवदुे व दुसरा अहधकारी म्हणभन साबाजचा नाईक—मोर ह्या दोघाचंी नेमणभक केली सैन्याची हवर्ागणी 
करून मी प्रत्येक अहधकाऱ्याकडे एकेक हवर्ाग सुपभिू केला. पैकी पहहल्या हवर्ागाकडे लढण्याचे काम 
देण्याि येऊन दुसऱ्या हवर्ागाकडे खेड्याचंी जाळपोळ करण्याचे काम सोपहवले. त्या खेड्यामंध्ये एक 
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जत्रा र्रणार असल्याची बािमी मला कळली होिी. त्या दोघा ंअहधकाऱ्यानंा आवश्यक िे आणखी काही 
हुकभ म देऊन मी त्यानंा मागसू्थ केले व मी माझ्या छावणीकडे परिलो. िेथे मला गलबिे आहण इिर ियारी 
करण्याचे काम करायचे होिे. 
 

हद. ५ ला मला पहहल्या अहधकाऱ्याने कळहवले की, िो सैबाणला असभन, हिथभन पुढे गेलेला नाही. 
कारण, त्याला दोन गुप्ि हेराकंडभन कळले की, ज्या खेड्याि जत्रा र्रली होिी, िेथे कल्याणचे सुरे्दार 
अप्पाजीपंि हे बऱ्याच सैन्यासह आले होिे. त्या सैन्याि घोडदळ िसेच पायदळही होिे. हे सैन्य त्यानंी त्या 
खेड्यािील मंहदराच्या रक्षणाथू आणले होिे. अप्पाजीपिं ह्याचं्या आगमनाची बािमी कळल्याने पहहल्या 
अहधकाऱ्याने हल्ल्याचा हुकभ म अमलाि आणला नाही. 
 

हद. ६ ला मी ह्या सैन्यास माघार घेण्याचा हुकभ म केला. कारण, त्यानंी जर हल्ला करण्याचे धाडस 
केले असिे, िर शत्रभकडभन त्याचंा नाश केला जाण्याची र्ीिी होिी. माझा हुकभ म हमळिाच त्याने मला 
कळहवले की, त्याने खेड्याकडे गुप्ि हेराचंी रवानगी केली आहे. त्यास हेरानंी बािम्या आणल्या की, पुढे 
काय करायचे िे ठरवभ. त्याने वाटेि काही खेडभि पाठहवले होिे त्यानंा त्याने माझ्याकडे पाठवभन हदले. 
त्याच हदवशी त्याने मला हनरोप पाठहवला की, कल्याणचे सुरे्दार अप्पाजीपिं हे हनघभन गेले असभन 
खेड्यामध्ये त्यानंी फारच थोडे सैन्य मागे ठेवले आहे. त्या माहहिीप्रमाणे त्याने हद. ७ ला पहाटेस खेड्यावर 
हल्ला करण्याचा हनणूय घेिला. त्या हल्ल्याि त्याने खेड्याची पुष्ट्कळ हानी केली. त्याने लुटालभट आहण 
जाळपोळ िर केलीच पण अनेक खेडुिानंा आहण पाच घोड्यानंा ठार मारले. त्याने माघारा हफरिाना 
आपणाबरोबर एक घोडा, एक घोडी, काही बैल आहण पुष्ट्कळ कापड आणले. िो त्या हदवशी दुपारी 
छावणीि परिला. त्याच हदवशी मी त्याला दुसऱ्या मोहहमेची ियारी करण्याचा हुकभ म केला. प्रवास लाबंचा 
असल्याने वाटेि शत्रभकडभन वाटेि परार्व होऊ नये म्हणभन चागंली ियारी करणे आवश्यक होिे. हद. ८ ला 
दुपारी २१६ गोरे हशपाई, त्याचें गोरे अहधकारी व ४५० हशपाई ह्याचं्यासह नौका हाकारल्या. िी एकभ ण ३८ 
गलबिे होिी. मी पालेपयंि अशा रीिीने प्रवास केला. िेथे हर्वडंी नदीि हशरण्यासाठी र्रिीची वाट 
पहाि राहहलो. येथे आपण हदलेले हुकभ म मला हमळाले. लगेच मी लढाईची चार गलबिे बरोबर नेली. हद. 
९ ला पहाटेस िीन वाजिा मी सैन्य उिरहवले, व त्याचंी बटहलअन्समध्ये रचना करून त्यानंा खेड्याकडे 
चाल करण्याचा हुकभ म केला. लवकरच आमची शत्रभच्या घोडदळाशी गाठ पडली त्यानंा आमच्या 
आगमनाची वािा कळल्याने सुरे्दार अप्पाजीपिं हे िेथे आमची वाट पहाि होिे. आम्ही शत्रभशी लढिा 
लढिा खेडे गाठले व त्याला पाच बाजभंनी आग लावभन हदली. 
 

शत्रभने आमच्यावर आिभन आहण बाहेरून असा दोन्ही बाजभनी हल्ला केला. शत्रभकडभन माझी पुष्ट्कळ 
माणसे मारली जाणार आहेि ह्याचा मी पुवानुर्वाप्रमाणे अंदाज केला. िसे झाले असल्यास आम्हाला 
माघार घेणे कठीण होऊन बसले असिे, म्हणभन मी सैन्याला माघार घेण्याचा हुकभ म केला. त्याच वळेी 
शत्रभच्या घोडदळाप्रमाणेच पायदळानेही खेड्यािभन बाहेर पडभन आमच्यावर सव ूबाजभंनी गोळीबार करण्यास 
सुरुवाि केली. त्यानंी आमच्याशी नुसिा लपंडाव सुरू केला होिा. िे झटकन येि गोळीबार करीि आहण 
पसार होि. त्यामुळे त्याचं्याशी आम्हाला समोरा समोर लढिा आले नाही. िे पाहभन मी लढिा लढिा 
माघार घेण्यास सुरुवाि केली. आम्ही शत्रभचे अनेक घोडेस्वार आहण पायदळाचे सैहनक ठार केले. त्याचंी 
मी गणिी केली नसल्याने नक्की आकडा देऊ शकि नाही. आमच्या पैकी दोन गोरे आहण चौदा हशपाई 
जखमी आहण एक ठार झाला. जखमीना बंदरापयंि आणण्यास फार सायास पडले. शत्रभचा गोळीबार 
चालभच होिा. त्यािंच पाण्याची दलदलही होिी. शवेटी आम्ही कसे बसे वसई बेटापयंि येऊन पोहोचलो. 
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िेथे सैहनकानंा र्ोजन करण्यास आहण हवश्रािंी घेण्यास थोडा अवकाश हदला. दुपारी िीन वाजिा 
वसईच्या छावणीकडे हनघालो. िेथे पोहोचल्यावर सैहनकानंा प्रत्येकाच्या ठाण्याकडे पाठवभन हदले. हा 
मोहहमेि लहान मोठ्या एकभ ण एकोणिीस अहधकाऱ्यानंी र्ाग घेिला. िे सव ूचकमकीि शौयाने लढले. 
त्याचें आपण आर्ार मानाव.े 
 

देव आपणाला दीघायुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 

सोपाराची छावणी, १३ मे १७३१. 
 

 आपला, 
 आंिोहनयु दुश सािुंश 
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वसईच्या गव्हनूरला मराठ्याकंडभन जो परार्व खावा लागला त्याबद्दल व्हाइसरॉय त्याचे पुढील 
पत्राि सातं्वन करिो. िो म्हणिो की, पोिूुगीज सैन्यािं मराठ्याचें गुप्ि हेर असल्याबद्दल आपणाला आश्चय ू
वाटि नाही. 
 

उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

आपण पाठहवलेले जहाज इकडे १६ ला येऊन पोहोचले व त्याची १८ ला पते्र देऊन रवानगी 
केली. पते्र घाईि आहण सभचिील िशी हलहहली आहेि. आपण जे काय केलेि िे मला पसंि आहे. जे काय 
घडले त्याबद्दल आपण कष्टी होऊ नये. कारण हवजय हे नेहमीच हमळि नसिाि. आम्ही चालभ  पहरव्स्थिी 
लक्षाि घेिली पाहहजे, शत्रभला जाणभन घेिले पाहहजे. शत्रभचा शोध करून त्याच्यावर हल्ले चढहवले 
पाहहजेि. 
 

आमच्यामध्ये शत्रभचे गुप्ि हेर असल्यास त्याबद्दल मला मुळीच आश्चय ू वाटणार नाही. आहण 
ज्याअथी, िे आपणाला माहीि आहे, त्याअथी, त्यानंी एकादी योजना अमलाि आणण्याचा प्रयत्न केल्यास 
आपण िी उधळभन लावली पाहहजे. हर्वडंी शहर जाळभन टाकले अथवा नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न नाही, प्रश्न 
महत्त्वाचा आहे िो आम्ही शत्रभच्या नाकावर हटच्चभन िेथे सैन्य उिरहवले, त्याच्याशी लढाई देऊन त्या 
शहराला आग लावभन हदली. आहण हिथभन माघार घेिली हा आमचा मुख्य उदे्दश हा शत्रभ प्रदेश काबीज 
करण्याचा नसभन िो जाळभन बेहचराख करणे हा आहे. आपण मला कळहवले आहे की, लपालाचं्या कॅप्टन 
मोरला सहा माशुंआ देऊन हकल्ल्यावर िोफा डागण्यासाठी पाठहवले आहे. पण त्या शहरावर काही बूँज 
अथवा गोळे पडणार आहेि की काय िे आपण मला कळहवलेले नाही. िे जाणभन घेण्यास मी फार उत्सुक 
आहे. चंद्रवाडी गडावर शत्रभने सैन्य आणभन ठेवले असेल िर या गडावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न आपण करू 
नये. आपण म्हणिा की, कोल राजा मराठ्याबंरोबर आला आहे. पण त्याच्या खेड्याि आपणाला आक्रमण 
करायचे आहे हे आपण हवसरिा कामा नये. आपण आपल्या सैन्याला िसा हुकभ म द्यावा. आमची आक्रमणे 
सुरू झाली आहण मराठ्यानंी त्याची नुकसानर्रपाई केली नाही की, कोल राजा आमच्याशी सरळ िह 
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करण्यास ियार होईल. 
 

दमणच्या कॅप्टनला अपयश आलेले पाहभन वाईट वाटले. मी सुचहवलेल्या अहधकाऱ्याची त्याने 
नेमणभक केली नाही, म्हणभन असे झाले अशी माझी समजभि आहे. आपल्या पत्राबंरोबर मी दमणच्या 
कॅप्टनलाही एक पत्र पाठहवले आहे. िे त्याला पोहोचिे कराव.े त्या पत्राि मी त्याची चागंलीच हजेरी 
घेिली आहे. 
 

बाजीरावाहवषयी इकडे आलेल्या बािम्या गोंधळाि टाकणाऱ्या आहेि. कुणी म्हणिाि िो लढाई 
हरला आहे, िर कुणी म्हणिाि त्याने लढाई वजकली आहे. माझी आपणाला आज्ञा आहे की, आपण 
पोिूुगीज सैहनकानंा पावसाळ्या मध्ये लढाईवर पाठवभ नये. समुद्रावरील युद्ध आपल्या अनुर्वाप्रमाणे व 
संधी हमळेल त्याप्रमाणे करण्यास हरकि नाही. हशपायानंा वाटेल त्या हठकाणी लुटालभट आहण जाळपोळ 
करिा येईल. पोिूुगीज सैहनकानंा पावसाळ्यामध्ये अन्नाची बेगमी कमी पडभ  नये म्हणभन काळजी घ्यावी. 
त्याचं्या हबछान्याकडे आहण इिर सोयींकडे लक्ष देण्यास हवसरू नये. िारापभरच्या कॅप्टनने आपणाला कोल 
राजाहवषयी ज्या बािम्या कळहवल्या आहेि त्या खऱ्या असण्याची शकयिा आहे. परंिु ह्या अहधकाऱ्याच्या 
काही बािम्याहंवषयी मला संशय येिो. 
 

फोंडभ  साविं मला हशपाई परुहवणार असल्याची बािमी मंुबईच्या गव्हनूरला जी कळली आहे िी 
अजीबाि खोटी आहे. फोंडभ  साविं ह्याचं्याकडे मला हशपाई पुरहवण्याइिके मुबलक सैन्य नाही. त्याचें 
आहण आंग्ऱ्याचें वाकडे असल्याकारणाने िे नेहमी युद्धाच्या ियारीि असिाि. आहण म्हणभन िे आपल्या 
राज्याबाहेर हशपाई पाठवभ शकि नाहीि. उन्हाळ्याच्या सुरुवािीपयंि युद्ध संपले नसल्यास आपणाला 
कुमक पाठहवली जाईल. आपण माझ्यासाठी काही घरे राखभन ठेवलीि िर मला आनंद होईल. 
 

आपल्या पत्रासोबि चौलच्या कॅप्टनला एक पत्र पाठहवले आहे िे त्याला पोहोचिे कराव.े कारण िे 
अहिशय महत्त्वाचे आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, १७ मे १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
 

(114) LIVRO DE BASAIM, No. 5, FLS 125C. 
 

गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला राज्य-सहचवास वसईिील घडामोडींचा आढावा घेऊन पुढील 
पत्र हलहहिो :– 
 

राज्य सहचव, हदयोग द हमनेहझश कोिूरेआल ह्यासं,— 
 

सा ं िेरेझा ही नौका हिकडे हनघभन गेल्यावर देखील इकडे उत्तरेकडील प्रदेशािंील युद्ध चालभ  
राहहले. परंिु शत्रभला हवशषे यश आले नाही. त्यानंी आमच्या सव ूठाण्यावर हल्ल ेचढहवले. शवेटचा हल्ला 



 

अनुक्रमणिका 

मनोरा येथील ठाण्यावर झाला. ह्या ठाण्याचा कारर्ार फ्राकुं बारावं द गालेव्न्फल्ड हे पाहाि होिे. हे 
धोकयाि होिे, कारण िेथे मोहहमेिील सव ू सैन्य गोळा झालेले होिे. शत्रभने पाण्याची बाजभ व्यापभन नदी 
काठावर िोफा माडंभन ठेवल्या होत्या त्याहशवाय बंदुकधारी हशपाई होिे िे वगेळेच. वढे्याि सापंडलेल्या 
सैन्याला बाहेरून कुमक न येऊ देण्याची कामहगरी ह्या बंदुकधारी सैन्यावर सोपहवण्याि आली होिी. 
पहरव्स्थिी आणीबाणीची होिी, पण िरीही प्रािंाचे गव्हनूर मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंी सव ूधोके 
पत्करून ठाण्याला कुमक धाडली. ही कामहगरी त्यानंी वसईच्या छावणीचे प्रमुख कमाडंर आंिोहनयु दुश 
सािुंश ह्याचं्याकडे सोपहवली. िे २०० हशपाई आहण १५० गॅ्रनेहडयसू ह्याचं्यासह नदीि हशरले. त्यानंी 
नदीिील अडथळे दभर केले व नदीकाठावरील शत्रभचा हवरोध मोडभन काढभन मनोरा येथे सैन्य उिरहवले. त्या 
सैन्याच्या आगमनामुळं पाण्याकडील बाजभ शत्रभच्या धोकयापासभन मुकि झाली. शत्रभने नंिर आपल्या 
छावणीि माघार घेिली. पण आंिोहनयु दुश सािुंश [ह्याचं्या हािाखालच्या सैन्याला एवढा चेव आला की, 
त्यानंी शत्रभचा त्याचं्या छावणीपयंि पाठलाग केला. शत्रभचे २०० घोडेस्वार आहण सव ू पायदळ त्याचं्या 
सामोरा आले. घोडेस्वार दौडि आलेले पाहािाच आमच्या हशपायानंी] २५ हशपायानंा मागे ठेवभन पळ 
काढला. शत्रभने आमच्या सैन्याला सव ू बाजभने वढेले होिे. परंिु कमाडंंट आंिोहनयु दुश सािुंश हे 
रहिमात्रही डगमगले नाहीि. शत्रभशी त्यानंी हनधड्या छािीने दोन हाि केले. ह्या चकमकीि शत्रभचे [६० 
घोडेस्वार आहण पायदळाचे हदडशहेभन अहधक सैहनक ठार झाले. िे पाहािाच शत्रने वाट फुटलेल्या बाजभने 
पळ काढण्यास सुरूवाि केली. अशा रीिीने शत्रभच्या छावणीि गोंधळ माजल्याने आमच्या सैन्याचे चागंले 
फावले. त्यानंी छावणीची मनःपभि लभट केली. त्यानंी शत्रभच्या िोफा देखील काबीज केल्या. 
 

शत्रभ पळभन गेल्यावर आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी आपल्या सैन्याला माघार घेण्याचा हुकभ म केला. 
पण दबा धरून बसलेल्या शत्रभने त्याचं्यावर हपछाडीच्या बाजभने हल्ले चढहवले. आमच्या सैन्याला शत्रभशी 
अनेक हठकाणी लढणे र्ाग पडले. त्याचा पहरणाम असा झाला की, सैन्याचे बळ हवर्ागभन गेले व शत्रभचा 
जोर झाला. त्यामुळे आिंोहनयु दुश सािुंश ह्यानंा माघार घेणे र्ाग पडले. त्याचंी ही दुसरी माघार होिी. 
पण त्यानंी जरी माघार घेिली असली िरी शत्रभला चागंलेच चोपभन काढले असल्याने त्याचंी त्याने दहशि 
घेिली होिी. िे पुनः चढाई करिील ह्या र्ीिीने त्यानंी आपली सव ूठाणी सोडभन देऊन माघार घेिली. 
पोिूुहगजाचं्या नावाचा पुनः एकदा वचक हनमाण झाला. 
 

सदहभू आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी वसईच्या गव्हनूरच्या हुकुमावरून गुडनगड ह्या नावाच्या दुगमू 
गडावर हल्ला चढहवला. ह्या गडावर शत्रभच्या अनेक िटबंद्या होत्या. आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी प्रस्िुि 
गडाच्या समािंर रेषेि असलेली एक टेकडी शत्रभशी सबंद हदवस लढभन वजकली. गड लढहवणे अशकय 
असल्याचे पाहािच शत्रभने िो खाली करून सोडभन हदला. 
 

चंद्रवाडी ह्या नावाचा आणखी एक गड आंिोहनयु दुश सािुंश यानी वसईच्या गव्हनूरच्या 
हुकुमावरून घेिला. हा हिसरा हुकभ म होिा. ह्या गडावर शत्रभचे बरेच मोठे सैन्य होिे, व िटबंदीही मजबभि 
होिी. 
 

वसईच्या गव्हनूरने हर्वडंी ह्या नावाच्या शहरावर हल्ला करण्याचा व कल्याणवर िोफा डागण्याचा 
हनणयू घेिला. शत्रभला ह्या हल्ल्याचा सुगावा लागल्याने त्याने हर्वडंी येथे बरेच सैन्य आणभन ठेवले. 
आंिोहनयु दुश सािुंश हे ४० गलबिे घेऊन हर्वडंीला गेले. त्याचं्यापाशी २५० गोरे सैहनक आहण ४५० देशी 
हशपाई होिे. शत्रभ त्याचंी हकनाऱ्यावर वाट पाहाि राहीला. आमचे सैन्य बंदुकानंा संहगनी लावभन 



 

अनुक्रमणिका 

हकनाऱ्यावर उिरले व त्याने शत्रभ सैन्यावर हल्ला चढहवला. शत्रभने शहराच्या बाजारापयंि माघार घेिली. 
आमच्या सैन्याने दरवाजािभन आि घुसभन व कें बळाची सुमारे शरं्र घरे जाळभन टाकली. त्यानंी नंिर 
आपल्या नौकापंयंि हशस्िीि माघार घेिली. ह्या वळेी काळ्या हशपायाचंी हशस्ि गोऱ्या हशपायाचं्या 
हशस्िीहभन चागंली होिी. ह्या वरून एक गोष्ट हसद्ध झाली िी ही की, अशा रीिीने हशस्िीि लढणाऱ्या 
सैन्याला घोडदळाची र्ीिी वाटण्याचे कारण नाही. पायदळाच्या हशपायानंा घोडदळाची नेहमीच र्ीिी 
वाटि आली आहे. मनोराच्या मोहहमेंि आमचे दोन साजंट, पाच गोरे सैहनक आहण पाच देशी हशपाई ठार 
होऊन १७ गोरे आहण काळे सैहनक ठार झाले. 
 

गुडनगडावरील मोहहमेि फकि दोन सैहनक जखमी झाले. हर्वडंीवरील छाप्यािं आमचे िीन 
सैहनक ठार आहण सुमारे वीस जखमी झाले. त्या सगळ्यानंा माघारा नेण्याि आले. 
 

ह्या हिन्ही हवजयानंिर शत्रभने आमच्यावर आणखी हल्ल ेचढहवले नाहीि. हद. ६ नंिरची हिकडील 
बािमी नसल्याने शत्रभने आमच्याशी िहाची मागणी केली की काय िे कळलेले नाही. सापं्रि शाहभराजे ह्याचें 
ह्या प्रदेशावरील लक्ष दुसरीकडे वधेले आहे. त्याचं्या सरदारामंध्ये दुफळी माजली आहे. दुसरी गोष्ट ही 
की, मोगल सरदार हकहलचखान ह्याचं्याशीही िे लढि असल्याने त्यानंा खाली सैन्य पाठहवण्यास सवड 
नाही. 
 

आमचे वकील पाद्री हफगेरेदु हे सापं्रि महाराजा सवाई जयवसग ह्याचं्या दरबाराि आहेि. 
शाहभराजे हे महाराजा सवाई जयवसग ह्याचं्या जािीचे असल्याकारणे त्याचं्याहवषयी महाराजानंा सहानुर्भिी 
वाटिे. परंिु िे पोिूुहगजाचेंही हमत्र आहेि. म्हणभन शाहभ राजे व पोिूुगीज ह्या दोघाचंा िे िह घडवभन 
आणण्याची शकयिा आहे. 
 

इंग्रज आम्हाला फकि पावसाळ्यामध्ये मदि करिाि. िे साष्टी बेटाचे रक्षण करिाि. पण आज 
त्याचं्यावर पोिूुगीज हे आपले रक्षणकिे आहेि असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. आगं्ऱ्यानंी त्याचं्यावर 
त्याचं्या बंदरािच हल्ला चढहवला. त्याचं्यापाशी हशबंदी नव्हिी फकि िीन छोट्या युद्धनौका होत्या. आमचा 
हफस्कलही हिकडेच होिा. िो इश्ते्रला ह्या नावाच्या हफ्रगेटसह इंग्रजाचं्या मदिीला धावला. त्याचे िे 
धाडस इिके यशस्वी झाले की, आगं्ऱ्याचं्या आरमारी िुकडीि नऊ पाले, िीन गलबिे आहण दोन हजार 
खडे आहण हशवाय राखीव सैन्य असभन देखील आमच्या युद्ध नौकेसमोर त्याला माघार घ्यावी लागली. 
अशा रीिीने इंग्रज युद्धनौका आगं्ऱ्याचं्या िावडीिभन सुटल्या व त्या आपल्या आरमाराला जाऊन हमळाल्या. 
 

ही वािा वसईच्या गव्हनूरला आहण इंग्रजानंा कळिाच त्यानंी फार आनंद झाला. गव्हनूरने माझे 
आर्ार मानले. इंग्रजाचं्या मदिीला जाणारे पोिूुगीज हफस्कल म्हणजे लुईज व्व्हयैरा मािोझु हे होि. 
 

कमाडंंट आंिोहनयु दुश सािुंश ह्यानंी जी बहादुरी गाजहवली त्याबद्दल त्यानंा ९०० असुप्यांचे 
उत्पन्न बक्षीस म्हणभन मी नेमभन हदले आहे. महाराजानंी त्याला मान्यिा द्यावी अशी माझी प्राथूना आहे. 
 

मी सहा हफ्रगेटस बाधंभन घेिल्या असभन त्यािंील िीन हलकया आहेि. त्याचं्यावर हकनाऱ्यावर 
पहारा करण्याची कामहगरी सोपहवण्याि येणार आहे. हसद्दी व आंगे्र ह्याचं्या जहाजावंर पाळि ठेवण्याची 
कामहगरी त्याचं्याकडे राहाणार आहे. बाकीच्या िीन्ही हफ्रगेटसचे एक आरमार बनहवण्याि येणार आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

माझ्यापाशी सापं्रि सैन्य आहण दारूगोळा ह्याचंी कमिरिा आहे. हिकडभन येणाऱ्या नौकाही कमिरिा दभर 
करिील. अशी [आशा आहे. पैशाचंीही अडचण आहे. कारण युद्धासाठी फार खच ूकरावा लागला हे िर 
झालेच. पण सरकारी उत्पन्नािही घट झाली आहे. 
 

आमच्या अडचणीकडे महाराज लक्ष देिील अशी आशा बाळगिो. 
 

देव आपले रक्षण करोद्र वगैरे”. 
 

गोवा, २७ जभन १७३१ 
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व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, मराठ्यानंी िह केला नसल्यास त्याचं्या 
प्रदेशािं देशी हशपायानंा पाठवभन आक्रमणे सुरू करावीि. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं,— 
 

आपण पाठहवलेले शवेटचे गलबि ह्या बंदरािभन हिकडे िीनदा जाण्यास हनघाले आहण िीनदा 
परि आले. िे इंग्रजाचं्या गलबिासंह इकडे पावसाळ्यासाठी आले. इंग्रजाचं्या गलबिासंह इकडे 
पावसाळ्यासाठी आले. इंग्रजाचं्या िीन गलबिापकैी एक गलबि फुटले. 
 

मंुबईहभन पाठहवलेल्या एका जासुदाकडील वरील पत्रावरून कळले की, हर्वडंीच्या मोहहमेनंिर 
उिरेकडील प्रदेशाि आिा शािंिा आहे. आमच्या आहण शत्रभच्या दोवाचं्याही लष्ट्करी हालचाली बंद 
आहेि. काही हवहशष्ट पत्रावंरून असेही कळिे की, हिकडील काही खेड्याि पेरणी झाली आहे. परंिु 
आपणाकडभन ह्या बािम्या अहधकृिपणे कळल्याहशवाय त्या खऱ्या आहेि असे मी मानभ शकि नाही. िह जर 
झाला नाही, िर आपण शत्रभ प्रदेशाि हशपायानंा धाडभन आक्रमणे सुरू करावीि. वहदुस्थानािं मला जो 
अनुर्व हमळाला आहे, त्यावरून माझा असा अंदाज आहे की, बाजीरावाने जर माघार घेिली, आहण 
हकहलचखानाने शाहभराजे व बाजीराव ह्या दोघाशंी युद्ध घोषणा केली िर कल्याणचे सुरे्दार स्विः होऊन 
िहाला ियार होिील. त्यानंी जर िहाची मागणी केली, िर आपण त्यानंा सागंाव ेकी, त्यानंी आमचा जो 
मुलभख घेिला आहे िो परि केल्याहशवाय त्याचं्याशी आपणाला िह करिा येणार नाही. दुसरी गोष्ट आम्ही 
खंडणी र्रणार नाही असेही त्यानंा सागंाव.े कारण, ह्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे गुलामहगरीचे द्योिक आहे. 
 

शत्रभकडभन लुटण्याि आलेल्या वस्िभ हललावाि काढाव्या. िी कैद्याचं्या हशध्याि कपाि करावी व 
त्यानंी आपल्या घरी आपल्या नािेवाईकाना पते्र हलहावी म्हणभन त्याचं्यावर सव ूप्रकारचे दडपण आणाव.े 
त्यानंी जर हलहहले िर आपण त्यानंा हवरोध करू नये. कैद्यानंा एका मापट्याचे िीन र्ाग िादुंळ आहण १२ 
पया इिका हशधा रोज द्यावा. ह्या संबधंीचा हुकभ म कोठीदाराला द्यावा. 
 

मला आलेल्या खासगी पत्रावरून कळिे की, त्या प्रािंािील लोक आपल्या राज्य कारर्ारावर 
फार खुष आहेि. माझ्या मनािही आपणाहवषयी आदर वसि आहे. हे आपणाला कळहवण्याची जरूरी 



 

अनुक्रमणिका 

नाही. 
 

जर िह झाला, िर हिकडील नव े पाले व दोन गाली गे्रनेहडयसंसह पाठवभन द्यावी. हफरत्या 
सैहनकानंा ठेवभन द्याव.े माझ्या बदली येणारा व्हाइसरॉय जर आला नाही िर आंगे्र आहण हसद्दी ह्या दोघानंा 
माझ्याशी िह करावयास लावण्याचा माझा हवचार आहे. 
 

जर पठाण आले, िर आपण त्याचंा उपयोग करून घ्यावा. कारण त्यानंा कामाहशवाय मुशाहहरा 
देणे बरे वाटि नाही. 
 

पते्र गलबिावर पाठहवली जाि आहेि. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ३० जभन १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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गोव्याचा गव्हनूर इंग्लंडच्या दरबारािील पोिूुगीज वहकलाला हलहहिो की, वसई प्रािंाि 
पोिूुहगजानंी काही हवजय संपादन केले असल्याने पोिभूगीज आहण मराठे ह्याचं्यामध्ये िहाच्या वाटाघाटी 
सुरू झाल्या आहेि. 
 

लंडनच्या दरबारािील पोिभूगीज वकील आंिोहनयु गाल्व्हावं द लासेदे ह्यासं,— 
 

गेल्या वषी इंग्रज नौकावंरून मला आपले पत्र आले नाही. परंिु इिर बािम्यावंरून मला कळले 
आहे की, आपली प्रकृिी उत्तम आहे. आपणाहवषयी मला आदर वाटिो हे आपणास हलहहण्याची जरूरी 
नाही. आपल्या पत्रासमविे जाि असलेली पते्र आमच्या दरबाराि लवकर पोहोचिी करण्याची िसदी 
घ्यावी. 
 

इकडे सापं्रि हवशषे घडामोडी नाहीि. उत्तरेकडील प्रािंाि आम्ही काही हवजय संपादन केल्यामुळे 
मराठ्याशंी िहाच्या वाटाघाटी सुरू होण्याची शकयिा हनमाण झाली आहे. 
 

देवाने आपणाला पुष्ट्कळ वषे आयुष्ट्य द्याव ेअशी त्याच्यापाशी प्राथूना आहे. 
 

गोवा, १ ऑगस्ट १७३१  
 आपला हमत्र, 
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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अनुक्रमणिका 

 
व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, कल्याणचे सुरे्दार अप्पाजीपंि ह्याचं्या 

वकीलाने पोिूुहगजाशंी जुळवभन आणलेला िह मोडला गेल्याबद्दल आपणाला आश्चय ूवाटि नाही. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

आपले हदनाकं २४ जुलैचे पत्र हमळाले. पावसाळ्यामध्ये आपण मला हलहहलेले हे पहहलेच पत्र 
आहे. हिकडील बािम्या नसल्याने मी काळजीि होिो. आपले पत्र आल्यावर िी काळजी दभर झाली. 
 

अप्पाजीपंि ह्याचं्या वहकलाने आमच्याशी जुळवभन आणलेला िहाचा करार त्यानंी मोडला ह्या 
बद्दल मला हबलकभ ल आश्चयू वाटि नाही. माझ्या अनेक पत्रावरून आपणाला िे कळभन येईलच. 
आप्पाजीपंिाचें वकील त्याचें कटंुब आहण कल्याणमधील व्यापारी ह्यानंा मुकि न करण्याचा जो हनणूय 
आपण घेिला आहे िो मला मान्य आहे. त्यानंा अटक करून ठेवल्याने िरी िह होिो का बघभया. मग हा 
िह र्ावी कालाि हटको वा न हटको. आिा आपण एकाच गोष्टीचा र्रवसंा ठेवला पाहहजे आहण िो म्हणजे 
बाजीराव आहण शाहभराजे हे दोघे हा िह मान्य करिाि की काय हा. वकवा हकहलचखानाने त्याचं्यावर हल्ला 
करिाच त्यानंी िहाची मागणी करणे. येत्या जासुदाकडे िहाची कलमे येण्याची मी वाट पाहाि आहे. 
आहण त्यानंी जर िहासबंंधी काही हालचाल केली नाही िर आपण त्याचं्याशी चकमकी सुरू कराव्या. 
 

आपणाला ज्या बािम्या कळल्या आहेि त्याच बािम्या चौलच्या कॅप्टननेही मला कळहवल्या 
आहेि. िह जर झाला िर नवीन पाली आहण दोन्ही गाली ह्याचं्यावर गं्रनेहडयसूच्या कंपन्या इकडे पाठवभन 
द्याव्या. ह्या संबंधी मी आपणाला मागे हलहहले होिे, िे आठवि असेलच. त्या नौका आहण माझ्यापाशी 
असलेल्या नौका हमळभन एक चागंले आरमार होईल. त्या आरमाराचा उपयोग बंदरावंर छापे घालण्यासाठी 
व ह्या प्रािंाच्या हकनाऱ्याचे रक्षण करण्यासाठी होईल. व्यापाराचे रक्षण करणारे आरमार म्हणभनही त्याचा 
उपयोग करिा येईल असे मला वाटिे. 
 

हसद्दी आहण आंगे्र ह्या दोघाचें युद्ध पेटले आहे. चौलच्या कॅप्टनला मी सावध राहाण्याचा इशारा 
हदला आहे. जर माझ्याजागी दुसरा व्हाइसरॉय आला नाही, िर मी हिकडे ठाण्याच्या पहाणीसाठी जाणार 
आहे. ठाण्याच्या दुरुस्िीची आवश्यकिा िर आहेच. पण र्ावी कालाि नवीन पद्धि स्वीकारण्याचीही 
आवश्यकिा आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २० ऑगस्ट १७३१ 
 

िा. क. मनोराच्या जंगलाि हमळालेल्या हवजयाबद्दल अहर्नंदन. 
 

ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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मराठ्यानंी पोिभूहगजाचें काबं ह्या नावाचे ठाणे घेिले असिा, त्या ठाण्याच्या कॅप्टनने व्हाइसरॉयला 

जेव्हा िी वािा कळहवली, िेव्हा त्याने त्याला पुढील उत्तर हलहहले. 
 

“लुईज द मेलु द सापंायु ह्यासं— 
 

आपले हद. २५ जुलैचे पत्र हमळाले. त्या पत्राि आपण काबं मराठ्यानंी घेिल्याचे कळहवले आहे. 
त्याचप्रमाणे शत्रभने दगलबाजीने युद्धकैदी केल्याचे, त्याचंी नंिर मुकििा केल्याचे, व त्यानंा वसईला 
जाण्यास परवानगी हदल्याचेही आपण कळहवल आहे. आहण शवेटी आपण सैबाणच्या छावणीचे कॅप्टनपद 
आपल्याकडे परि देण्याची मागणी केली आहे. 
 

ह्या सव ू प्रश्नाचंी उत्तरे देिाना मला आपणास कळवायचे आहे की, केवळ अंदाधंुदीमुळे काबं 
शत्रभच्या हािाि पडले. शत्रभला हा हवजय अगदी स्वस्िाि हमळाला. त्यानंी आमच्या अहधकाऱ्यानंा आहण 
सैहनकानंा केवळ युकिीने कैद करून हनःशि केले. हा हवजय त्यानंी केवल कलृव्प्ि लढवभन हमळहवला. 
 

आपण म्हणिा की, आपण शत्रभच्या शपथेवर हवसंबभन राहहलो. हा गाफीलपणा आपणाला क्षमा 
करिा येण्यासारखा नाही. आपण ओलीस ठेवलेल्या माणसानंा बरोबर न घेिा बाहेर पडला हा आपल्या 
हािभन मोठाच हलगजीपणा घडला. आहण वर आपण माझ्याकडे आपल्या अहधकारपदाची मागणी करिा 
मी आपणाला कळवीि आहे की, ही मागणी करण्याचा आपणाला अहधकार नाही. कारण, आपले किूव्य 
आपण नीट बजावलेले नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २० ऑगस्ट १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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वसईच्या गव्हनूरने मराठ्याशंी जो िहजुळवभन आणला त्याला व्हाइसरॉयने मान्यिा हदली. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेझीश, ह्यासं— 
 

चौधरीच्या मुलाहंवषयी आपण जे गभढ र्ाषेि हलहहले आहे िे वाचभन आनंद झाला. त्या प्रािंाि 
शािंिा राखण्याचा िो एकच काय िो सुरहक्षि माग ू आहे. आपण त्याला जी उत्तरे पाठहवलीि िी मला 
मान्य आहेि. आपणाला मला फकि एकच गोष्ट सभचवावयाची आहे िी ही की, आम्ही आिा हिकडे िह 
केला असल्याने युद्धाची सव ू जबाबदारी मुसलमानावंर टाकण्याचा प्रयत्न करावा. पैशासंंबधंी आपण 
त्याला हलहाव े की, मराठ्याशंी पुष्ट्कळ हदवस युद्ध कराव े लागल्याने आपणापाशी पैसा नाही. इंग्रज 
गव्हनूरकडेही कजू मागिा येि नाही. त्याची कारणे दोन आहेि. इंग्रजानंा प्रस्िुि गोष्टीचा सुगावा लागभ न 
देणे, युरोहपयन राष्ट्रामंध्ये पशैाच्या टंचाईचा गवगवा होऊ न देणे. हिसरी गोष्ट आपणाला दुसऱ्याकंडे कजू 



 

अनुक्रमणिका 

मागण्याचे स्वािंत्रय नाही असे सागंणे. 
 

रघुनाथपंि ह्याचं्याशी आपण जो िह जुळवभन आणला आहे त्या िहाची कलमे मला पसंि आहेि. 
पण ह्या बाबिीि मी आपणाला आठवण करून देि आहे की, त्या कराराि मराठ्यानंी बळकावलेली 
इंचर्रदेखील शाही जमीन सोडण्याचे व नजराणे पाठहवण्याचे कलम असभ नये. हा करार झाला नाही िर, 
आपण पंिाचंा वकील आहण कल्याणचे व्यापारी ह्याचंी मुकििा करू नये”. 
 

गोवा, २० ऑगस्ट १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

व्हॉइसरॉय वसई शहराच्या कॅप्टनला हलहहिो की, केवळ दैवी कृपा आहण पोिूुहगज लष्ट्कराची 
र्ीिी ह्यामुळेच मराठे िह करण्यास ियार होिील. 
 

“वसई शहराचे कॅप्टन दों. लुईज कायिानु द आंल्मदै ह्यासं— 
 

आपले मागच्या महहन्याच्या २४ चे पत्र हमळाले. आपण मला पत्र हलहहण्याची िसदी घेिलीि 
ह्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. कल्याणच्या सुरे्दाराने िहाच्या कराराि कोलदाडंा घािला ह्याबद्दल 
मला मुळीच आश्चय ूवाटि नाही. आम्ही त्यानंा िहाला प्रवृत्त केल्याने िे िह करण्यास ियार होिील असे 
मला वाटि नाही. फकि दैवी कृपा आहण पोिूुहगजाचें लष्ट्करी बळ ह्यामुळेच हा िह होईल. 
 

त्या ठाण्याच्या ज्या गरजा आहेि त्यानंा मी िभिू मंजुरी देऊ शकि नाही कारण, वळे योग्य नाही. 
साधनाचंा उपयोग करण्याची पहरव्स्थिी हनमाण होिाच मी त्या गरजा मंजुर करीन. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २२ ऑगस्ट १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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उत्तरेकडील प्रािंािील सैन्याचं्या कंपन्याचें कप्टन—मोरने मराठ्याचंी िीन खेडी जाळल्याबद्दल 
व्हाइसरॉय त्याचे खालील पत्राि अहर्नंदन करिो व जाळपोळीचे सत्र असेच चालभ  ठेवाव े अशी त्याला 
हचथावणी देिो. आपल्या १३ जुलैच्या पत्राचे उत्तर पाठहविाना त्या प्रािंािं आपणाला जे यश हमळि आहे 
त्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन करीि आहे. मनोरा नदीवरील जंगलाि आपणाला जो हवजय हमळाला 
आहण आपण नजीकची जी िीन खेडी जाळलीि िो आपला पराक्रम खरोखरच कौिुकास्पद आहे. 
 

मराठ्याशंी होऊ घािलेला करार जर झाला नाही िर, चकमकींचे सत्र आपण असेच चालभ  ठेवाव.े 
मला वाटिे शत्रभच्या छािीि धडकी र्रण्यास आपले नाँव बस आहे”. 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोवा, २२ ऑगस्ट १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हॉइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला असा सल्ला देिो की, मराठ्याशंी होऊ घािलेला िहाचा करार 
होवो अथवा न होवो, पण मोगल सैन्य जर कल्याणवर चालभन आले िर त्याला मदि करावी. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिीस— 
 

मराठ्याशंी िह झाला िर फार चागंले. पण जरी िो झाला नाही, िरीदेखील मोगल सैन्य 
कल्याणवर चालभन आल्यास आपण ह्या सैन्यास पैशाची मदि सोडभन इिर सव ूप्रकारची मदि करावी. ह्या 
बाबिीि हकहलचखान व इिर मुसलमान ह्यानंा आपण जी पते्र हलहहलीि िी पते्र मला मान्य आहेि. 
मुसलमानाकंडभन आपणाला जी पते्र येिील िी पते्र आपण माझ्याकडे जशीची िशी न पाठहविा त्याचंा 
आशय िेवढा साकेंहिक र्ाषेि पाठवावा मग पत्र घेऊन येणारी जहाजे सुरहक्षि असोि वा नसोि. 
 

हर्वडंीच्या व्यापाऱ्यानंा पकडाव.े त्याचं्याशी वाटाघाटी करू नयेि मात्र पैसे घेऊन त्याचंी मुकििा 
करण्यास हरकि नाही. त्याचं्याकडे मोठ्या रकमाचंी मागणी करावी. परंिु माझ्या परवानगीहशवाय सौदा 
पटवभ नये. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २९ ऑगस्ट १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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कल्याणच्या सुरे्दाराने िह केला नाही म्हणभन व्हाइसरॉय त्याला हशव्या देऊन वसईच्या 
गव्हनूरला पुढील पत्र हलहहिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन हसव्हैराद हमहनझीश ह्यासं— 
 

आपले हद. ३१ जुलैचे पत्र हमळाले. कल्याणच्या गव्हनूरने आपला शब्द पाळला नाही. ह्याबद्दल 
मला मुळीच आश्चय ूवाटि नाही. कारण, ही माणसे हवश्वास ठेवण्याच्या लायकीची नाहीि. िी पाजी आहण 
लुच्ची आहेि. मी मनाि पक्की खभणगाठ मारली आहे की, हा िह आमच्या सामर्थ्याच्या बळावर िरी होईल 
अथवा घाटामध्ये होणाऱ्या युद्धानंिर िरी होईल. ज्याअथी, कल्याणच्या सुरे्दाराहवषयी आपणाला 
हिरस्कार वाटि आहे त्याअथी, आपण त्याचं्याशी कुरापि चालभ  ठेवाल अशी आशा आहे. अलीकडे सैबाण 
नजीकच्या खेड्याि ज्या चकमकी झडल्या त्याचंी बािमी वाचभन आनंद झाल्यावाचभन राहहला नाही. त्यानंी 
केळमे नावाच्या खेड्याि कुरापि काढल्याची बािमी इकडे आली आहे. परंिु ही बािमी मला आपणा 



 

अनुक्रमणिका 

कडभन अहधकृिपणे कळली नसल्याने हिच्यावर मी हवश्वास ठेवीि नाही. आहण िी जर खरी असेल िर िे 
त्याचं्या ओसरलेल्या उत्साहाचे द्योिक आहे असे म्हणाव ेलागेल. 
 

अप्पाजीपंि ह्याचं्या पत्राला आपण जे शवेटचे उत्तर पाठहवलेि िे मला पसंि आहे. आहण शाहभराजे 
याचं्या दरबाराि पोिूुगीज व मराठे ह्याचं्या मध्ये होऊ घािलेल्या िहाहवषयी कुणीच काही बोलि नाही 
अशा आशयाचे जे मुजोरपत्र मला गणेश नाईक ह्याचं्याकडभन आले आहे त्या पत्राची नक्कल मी आपणाकडे 
पाठवीि आहे. अंिाजी रघभनाथपंि आहण हपलाजी जाधव ह्या दोघाकंडभनही मला पते्र आली आहेि. परंिु 
त्या पत्रावर माझा हवश्वास बसि नाही. त्या पत्रानंा मी जी उत्तरे पाठहवली आहेि त्याचं्या नकला मी 
आपणाकडे पाठवीि आहे. ह्या उत्तराचंा आशय कल्याणला कळावा म्हणभन आपण िी कल्याणच्या 
वहकलाला दाखवावी. त्यानंी मला केलेल्या सभचना हकिी र्यंकर आहेि िे एकदा कल्याणच्या सुरे्दाराला 
कळभन चुकलेले बरे. ही काळजी घेिलेली बरी. कारण िथाकहथि गणेश नाईक उफू इग्नाहसयु द 
सािंािेरेझा हा एक क्षुद्र म्हािारा आहे. त्याच्याहवषयी मला जे काय माहीि आहे त्यावरून त्याला पोिूुहगज 
हलहीिा येिे हे मला माहीि आहे. िो पुष्ट्कळ हदवस माझ्याकडे होिा. त्यानंी मला जी िहाची कलमे 
सभचहवली आहेि, िी मला मान्य आहेि असे सागंणारे एकादे माझे बनावट पत्र ियार करण्यास हा मनुष्ट्य 
कमी करणार नाही. 
 

माझ्या मागािील पैशाची अडचण ही सवाि मोठी अडचण आहे. पण िरीही मी ियारी करीि 
आहे. माझ्याबदली जर नवीन मनुष्ट्य आला नाही िर, हिकडे युद्ध चालभ  झाल्यास मी नक्कीच येणार आहे. 
िरी माझ्यासाठी एकादे घर बघभन ठेवाव.े 
 

गॅ्रनेहडयसूच्या कंपन्यानंी बंड केले असल्याची वािा इकडे आली आहे. ह्या बंडाळीमागे एकाद्या 
अहधकाऱ्याचा हाि आहे की काय याची गुप्िपणे चौकशी करून मला िाबडिोब गुप्ि रीिीने कळवाव.े 
माझ्याकडे आपण ज्या मंजुऱ्या पाठहवल्या होत्या त्या परि जाि आहेि. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २९ ऑगस्ट १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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वसई प्रािंािील घोडदळाचे कहमशनर जनरल, साष्टी बेटाचे आहण ठाण्याच्या हकल्ल्याचे कमाडंर 
वसज्योर फ्राव्न्सश्कु द मेलु द काश्त्र ु हे उत्तरेकडील प्रािंाचे दीवपयंिच्या शाही महसभल खात्याचे कॅप्टन 
जनरल वसज्योरा मािीन्यु द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंा मराठ्याचें एक उत्कृष्ठ बंदर पनवले ह्याच्यावर 
केलेल्या हल्ल्याचा दैनंहदन वृिािं खालील पत्राि सादर करिाि. 
 

“आपण मला चालभ  महहन्याच्या दोन िारखेस पनवले जाळभन टाकण्याचा हुकभ म केला होिा. िसेच 
त्या बंदराि जी जहाजे होिी त्यानंाही आग लावभन देण्याचा व शत्रभची सवू प्रकारची हानी करण्याची आपण 
मला आज्ञा केली होिी आपल्या हुकुमाप्रमाणे प्रस्िुि मोहीम मी पुढील प्रमाणे पार पाडली. 



 

अनुक्रमणिका 

 
त्याच रात्री वसईच्या हशबदंीि असलेली हशबंदी मी पनवलेला पाठवभन हदली. सोपाराच्या 

छावणीि ज्या दोन कंपन्या होत्या त्यानंाही मी हिकडे हनघण्याचा हुकभ म केला. ह्या कंपन्याबंरोबर 
हशपायाचं्या पंधरा कंपन्या जाि होत्या. हे सैन्य बावीस गलबिाि बसभन रवाना झाले. ह्या गलबिानंा 
ठाण्याच्या हकल्ल्यािील दोन कंपन्या र्रलेली आणखी पाच गलबिे येऊन हमळाली. ह्या दोन्ही गोऱ्या 
कंपन्याबंरोबर हशपायाचं्या आणखी दोन कंपन्या होत्या. ह्या सव ूसैन्याची एक सलग िुकडी बनली व िी 
गंटा नदीि प्रवशे करिी झाली. (िेथे हदवस उजाडला). िो हदवस िेथे घालहवण्याचा माझा हवचार होिा. 
पण िे शकय झाले नाही. कारण, त्या हकनाऱ्यावर फार हचखल असल्याने सैन्य उिरहविा आले नाही. 
फकि हशपायाचें िेवढे थोडे सैन्य िेथे उिरहवण्याि आले. हे सैन्य जहमनीवरून िुर्केडे रवाना झाले नंिर 
जहाजेही िुर्केडे रवाना झाली, व त्या हकनाऱ्यावर सैन्य उिरहवण्याि आले. िे सैन्य पुढीलप्रमाणे होिे. 
गॅ्रनेहडयसूच्या चार कंपन्या, प्युहजहलयसूची एक कंपनी, एकभ ण गोरे सैन्य त्याचं्या अहधकाऱ्यासह २०८. 
हशपाई ५०२. हे सव ूसैन्य मी जहाजावंर चढहवले. हे काम संध्याकाळी सहा वाजेपयंि पभणू झाले. िी वळे 
र्रिीची होिी. र्रिीची जरूरी असल्याने मी हिची वाटच पाहाि होिो. 
 

मी त्या हकनाऱ्यावरून एकभ ण ३५ गलबिासह पुढे हनघालो. ह्या गलबिाबंरोबर आणखी दोन 
गलबिे जाि होिी. त्यािील एक गलबि बाँब्सनी र्रलेले िर दुसरे दारूगोळ्याचे होिे. ह्या सव ू
गलबिानंा पाच युद्धनौकाचें संरक्षण होिे. मी थेट साबाजला गेलो. िेथे मला आपले शवेटचे हुकभ म 
हमळाले. िेथे माझ्या गलबिानंा आणखी दोन गलबिे येऊन हमळाली. िी हिथल्या हिश्चन हशपायाचंी 
होिी. त्या गलबिावंर सेकंड लेप्टनंट आलेशादं्र पेरैरा कौहिन्यु व दोवमगुश एल्सा हे दोघे अहधकारी जाि 
होिे. दारूगोळा आहण बाँब्स ह्यानंी र्रलेली दोन्ही जहाजे मी मागे ठेवली. कारण ही जहाजे पनवले नदीि 
ओहोटीच्या वळेी ठेविा येि नव्हिी. िी जर ठेवली असिी िर िी नेण्याचा हेिु सफल झाला नसिा. 
लोकाचंी अशी कल्पना होिी की, पनवले नदीि आम्हाला काही अडथळ्यानंा िोंड द्याव ेलागेल. पण िसे 
काही घडले नाही. आम्ही कादेंच्या हकनाऱ्यावर सैन्य उिरहवले. िेथे मी १३ गलबिासंह जाऊन 
पोहोचलो. सैन्य उिरहवण्याचे काम कोणिाच गोंधळ न होिा पार पडले. अशा प्रसंगी हे काम शािंपणे 
िहचिच होि असिे. आहण िेही हशपायासंारख्या कमी हशस्िीच्या माणसाचें बाबिीि. 
 

ज्या हठकाणी सैन्य उिरहवण्याि आले िी जमीन इिकी अरंूद आहण लहान होिी की, िेथे एक 
बटॅहलअनदेखील बनहवणे अशकय होिे. म्हणभन मला ओहोटीपयंि थाबंाव े लागले. ित्पभवी नदीच्या पैल 
हिरावर हिनश ेहशपाई पाठहवले. िे पलीकडे छािीर्र पाण्यािभन गेले. त्या हशपायाचं्या प्रत्येकी दीडशचे्या 
दोन िुकड्या पाडण्याि आल्या व त्याचें नेिृत्व घोडदळािील कॅप्टन झुजे द हफगेरेदु ह्याचं्याकडे देण्याि 
आले. मी त्या हठकाणी चंद्रोदयापयंि थाबंलो व मग मी पनवलेच्या हदशनेे चाल करण्यास सुरूवाि केली. 
कॅप्टन झुजे द हफगेरेदु ह्याचं्या हािाखाली देण्याि आलेल्या दोन्ही िुकड्यापंैकी एक िुकडी हकनाऱ्याच्या 
रोखाने आहण दुसरी हकल्ल्याच्या रोखाने हनघाली. ह्या सैन्याला शत्रुकडभन प्रहिकार झाला. परंिु आमच्या 
सैन्याचा जोर झाल्याने त्यानंी माघार घेिली. आमच्या सैन्याने आपली कामहगरी यशस्वीपणे पार पाडली. 
त्यानंी हकल्ल्यावर हल्ला केला नाही, कारण, आपणाकडभन मला िसा हुकभ म नव्हिा. पनवलेीवर हल्ला 
यशस्वी िर झालाच, पण िे गावं ह्या हल्ल्याि पभणूपणे उध्वस्थ झाले. सवू प्रकारची चीजवस्िभ त्या हल्ल्याि 
जळभन खाक झाली. हशपायानंीही मोठी लुटालभट केली. मी त्यानंा साबाजला ७९ गुरे आणण्याचा हुकभ म 
केला. ही गुरे त्यानंी पनवलेच्या हल्ल्याि पकडली होिी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

हल्ल्याि ठार झालेल्या माणसाचंी आम्ही गणिी केली नाही. परंिु पुष्ट्कळ माणसे जाळपोळीि 
होरपळभन मेली. आमच्या बाजभची काही माणसे ठार आहण अकरा जखमी झाली. ह्या हल्ल्याि ज्या गोऱ्या 
सैहनकानंी देशी हशपायानंी आहण अहधकाऱ्यानंी र्ाग घेिला त्या सगळ्यानंी त्यानंा नेमभन हदलेली कामे 
हशस्िीि पार पाडली. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

ठाण्याचा हकल्ला, ७ ऑकटोबर १७३१  
 फ्राव्न्सश्कु द मेलु द काश्त्र ु
 

(126) LIVRO DAS MONCOES, No 91, FLS 190. 
 

व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पत्राि हिकडभन पते्र आली नाहीि म्हणभन वचिा व्यकि 
करिो. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझस, ह्यासं— 
 

अलीकडे त्या प्रािंाची खबरबाि नसल्याने मी फार बेचनै होऊन गेलो आहे. कारण, अजभनपयंि 
िरी हिकडभन एकही गलबि इकडे आलेले नाही. मी आपणाला जासुदाबरोबर आहण १० सप्टेंबरला 
गलबिावर पाठहवलेली पते्र आपणाला हमळाली की नाही िे जाणभन घेण्यास फार उत्सुक झालो आहे. पते्र 
गहाळ झाली असल्यास आपण मला िसे कळहवणे आवश्यक होिे. 
 

देशाहभन अद्याप नौका आल्या नसल्याने मी फार अस्वस्थ झालो आहे. इकडभन मोसमामध्ये 
पाठहवलेली पते्र आपणाला हमळाली की नाही िे िाबडिोब कळवाव.े 
 

युद्ध चालभ  असल्यास चकमकी चालभ  ठेवाव्या, आहण दीवला पठाणाचें सैन्य ियार करण्याच्या 
बाबिीि हलगजीपणा करू नये. जेरोहनमु द व्हाद्र ह्यानंी मला कळहवले आहे की, पठाणानंा हनहश्चिपणे 
पाठहवण्याि येईल. जर िह झाला िर गॅ्रनेहडयसूच्या िुकड्या, नवीन पाले व दोन्ही गाली ह्याचं्यासह 
इकडे त्वरीि पाठवभन द्याव्या. कारण ह्या नौकाहंशवाय उत्तरेकडील आहण दहक्षणेकडील आरमार ियार 
करिा येि नाही. िह जरी झाला िरीदेखील त्या प्रािंािील ठाणी आहण बुरूज ह्याचं्या दुरूस्िीसाठी मी 
पैसा पाठवीि आहे. आपल्या सभचनाचंी वाट पाहाि आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १० ऑकटोबर १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

(127) LIVRO DE BACAIM, No. 5, FLS 134. 
 



 

अनुक्रमणिका 

वसई येथील पोिूुगीज सैन्याने पनवलेवर यशस्वी छापा घािल्याबद्दल व्हाइसरॉय वसईच्या 
गव्हनूरचे पुढील पत्राि अहर्नंदन करिो. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 

पनवलेच्या यशाबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो. मी फ्राव्न्सश्कु द मेलु ह्यानंा पत्र हलहभन त्याचें 
आर्ार मानले आहेि. ह्या मोहहमेच्या ियारीसाठी दों. लुईज द कायिानु व त्याचें सासरे दों आंिोहनयु द 
काश्त्र ुह्या दोघानंी जी मेहनि घेिली त्याबद्दल त्या दोघाचें आपण माझ्या विीने आर्ार मानाविे. 
 

बाजीरावाचें बंधभ त्या प्रािंावर चालभन येि असल्याची जी बािमी आहे हिच्यावर माझा हवश्वास 
बसि नाही. कारण मला इकडे ज्या बािम्या कळल्या आहेि त्या बािम्याशी प्रस्िुि बािमी हवसंगि आहे”. 
 

गोवा, २४ ऑकटोबर १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

(128) LIVRO DE BAEAIM, No. 5, FLS 138B. 
 

व्हाइसरॉय वसईच्या गव्हनूरला कळहविो की, गोव्याला संर्ाजी व बाजीरावाच्या सैन्याचा एक 
र्ाग ह्याचं्यापासभन धोका हनमाण झाला आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन्यु द हसल्व्हैर द हमनेहझश, ह्यासं— 
 

ह्या हफ्रगेठवर २० हजार असुप्या पाठवीि आहे. त्याचा हवहनयोग आपल्या आजे्ञप्रमाणे करावा. 
चौलला २० हजार पाठवीि आहे. [त्या ठाण्याहवषयी आपण आिा हनवश्चि असाव.े 
 

हकनाऱ्यावरील फ्रें च माणसे इकडे पोहोचली आहण युद्ध चालभ  राहहले िर, मी त्यानंा हिकडे लगेच 
पाठवभन देईन. युद्ध थाबंले िर िे पाच वकवा सहा जानेवारीपयंि थाबंेल. युद्ध थाबंल्यास युद्धािभन 
बचावलेल्या गॅ्रनेहडयसूना इकडे त्याचं्या अहधकाऱ्यासह पाठवभन द्याव.े हफलीप द व्हालादाहरश ह्यानंाही 
त्याचं्याबरोबर इकडे येण्याचंा माझा हुकभ म आहे असे त्यानंा कळवाव.े आमची हफ्रगेटस हकनाऱ्यावर 
असल्याने त्याचं्यामधन आहण छोट्या गा हलयािंभन त्यानंा इकडे येिा येईल. कारण, त्याचंी मला इकडे 
फार जरूरी आहे. हफ्रगेटस नसल्यास त्या माणसानंा नव ेपाले आहण गाहलये ह्याचं्यामधभन आणिा येईल. 
 

इश ते्रला हे हफ्रगेट चौल आहण वसई येथे दारू घेऊन जाि आहे. ह्याच हफ्रगेटवर दीवलाही दारू 
आहण काही माणसे पाठहवण्याि येि आहेि. ही नौका दीवहभन सुरिलाही जाईल, व हिथनवसईला येईल, 
ह्या कालाि जर त्या नौकेवरील माणसाचंी आपणाला आवश्यकिा असली. िर त्यानंा मंुबईला सोडण्याचा 
हुकभ म देण्याि आला आहे. इथभन लवकरच हनघणाऱ्या इिर दोन हफ्रगेटसनाही हाच हुकभ म देण्याि आला 
आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोवा, १९ नोव्हेंबर १७३१ 

 
िा. क. मला संर्ाजी व बाजीरावाची एक िुकडी ह्या दोघापंासभन धोका हनमाण झाला आहे. परंिु 

माझ्या आिापयंिच्या अनुर्वावरून त्यानंा अगोदर धमकी हदली िर हा धोका टळेल असे मला वाटिे. मी 
आवश्यक िी काळजी घेि आहे. 
 

माझी अशी समजभि आहे की, कोठीदार दुरुस्ि व्हायची व दुरुस्ि न होण्यासारखी हत्यारे हफ्रगेटने 
परि मागहवणार आहेि. त्यानंी हा हुकभ म जरी धाडला नाही िरीदेखील आपण त्याची अंमलबजावणी 
करावी. 
 

ज्युआंव साल्दान्य द. गामा 
 

LIVRO DE BACAIM, No. 5, FLS 144. 
 

उत्तरेकडील प्रदेशाच्या पायदळाचे कॅप्टन मोर आंिोहनयु दुश सािुंस ह्यानंा मनोराच्या वढे्यासंबधंी 
हमळालेला वृत्तािं :– 
 

मराठ्यानंी मनोराला वढेा घािला असिा त्या ठाण्याच्या कंप्टनने प्रािंाचे सेनापिी मािींन द 
हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंा िी बािमी कळहवली व संरक्षणाला आवश्यक असलेल्या गोष्टी पाठहवण्याची 
त्यानंा हवनंिी केली. ठाण्यामध्ये पाण्याची मोठी टंचाई होिी व महत्त्वाची उणीव िीच होिी. सेनापिी 
मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंी कॅप्टन मोरना हुकभ म केला की, त्यानंी सोपारा येथील ठाण्यािील 
माणसासंह मनोराच्या मदिीला आवश्यक त्या वस्िभ घेऊन जाव.े गल्व्होिज (?) येथील ठाण्यामध्ये 
दीडश ेमाणसे होिी. ह्या माणसानंा दोन युद्ध नौकामध्ये र्रून िी सोपारा नदीिभन मनोराकडे हाकण्याि 
आली. नदी इिकी अरंूद आहे की, हिच्या काठावरून सुटणाऱ्या बंदुकीच्या गोळ्या नौकावंरून जाि 
होत्या. नदीच्या एका काठंावर शत्रभ होिा, व त्याने फे्रइराझ हे बेट घेिले होिे. नदीमध्ये शत्रभने अडथळे 
उर्ारले होिे. त्यामुळे नौकानंा थाबंवाव ेलागले. शत्रभचा गोळीबार चालभ  असिानाही िे अडथळे कुऱ्हाडीने 
िोडण्याि आले. हे अडथळे शत्रभने मनोरापयंि सवूत्र उर्ारले होिे. सैन्यदेखील शत्रभच्या गोळीबारास न 
जुमानिा उिरवाव ेलागले. सैन्य उिरल्याबरोबर मोच्याच्या आड गेले. कारण शत्रचा गोळीबार अहवरि 
चालभ  होिा. ठाण्याला वढेा घालणारे शत्रभसैन्य दोनश ेपायदळ आहण दीडश ेघोडेस्वार ह्याचें होिे. कॅप्टन 
मोरनी आपल्या सैन्याला पुढे चाल करण्याचा हुकभ म हदला. त्या हुकुमाप्रमाणे सैन्याने चाल करिाच 
उर्यपक्षी क्षणर्र िीव्र स्वरूपाची चकमक उडाली. ह्या चकमकीि आमच्या सैन्याची सरशी होऊन शत्रभने 
वढेा उठवभन माघार घेिली. शत्रभची छावणी हिथभन थोड्याशा अंिरावर असल्याची बािमी कळिाच 
हिच्यावर हल्ला करण्याचा हनणूय घेण्याि आला. त्याप्रमाणे हल्ल्यास सुरूवाि झाली. परंिु छावणीिील 
शत्रभ सैन्य पुष्ट्कळच अहधक असल्याने चढाई थाबंहवण्याि आली. पण कॅप्टनमोंर आपल्या हािाखालच्या 
अहधकाऱ्यानंा म्हणाले की, आम्ही चढाई थाबंहवलेली पाहभन शत्रभला वाटेल की, आम्ही त्यानंा भ्यालो. 
म्हणभन िे आमच्यावर फेर हल्ला चढवभन आमचा नाश करिील. िरी धाडस करून चढाई पुढे चालभ  करू या. 
त्या हनश्चयाप्रमाणे चढाई चालभ  करण्याि आली असिा शत्रभ मोच्याआड जाऊन लढभ  लागला. मोचे उध्वस्थ 
झाल्यावर शत्रभने माघार घेिली. पण नंिर चारश े पायदळाचे आहण दोनशाहभन अहधक घोडेस्वारानंी 



 

अनुक्रमणिका 

आमच्यावर फेर हल्ला चढहवला. आम्ही त्याचंा अगदी कडवा प्रहिकार केला. ह्या फेर हल्ल्याि शत्रभची 
शरं्राहभन अहधक माणसे ठार झाल्याने त्याने माघार घेिली. कॅप्टनमोरच्या सैन्यापैकी अवघे चार ठार आहण 
वीस जखमी झाले. 
 

(७-१०-१७३१ आहण १६-१०-१७३१). 
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व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला कळहविो की, मुसलमानाचं्या शब्दावर हवश्वास ठेवभ नये. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

हकहलचखानाने व इिर मुसलमानानंी हलहहलेल्या पत्राचं्या नकला वाचल्या. फकि पहरच्छेद 
सोडभन इिर सव ूमजकभ र मला मान्य आहे. 
 

पहरच्छेदाि म्हटले आहे की, कराराचे बंधन नसिाना आम्ही मदि करू. ह्या लोकानंा गुहपिाचंी 
हदक्कि नसिे. हा दोष त्याचं्या बोलण्यािही असिो. म्हणभन मजकुराचे र्ाषािंर करून िे जाहीर केले 
पाहहजे. कल्याणच्या लोकाशंी कधीच िह करू नये. ही गोष्ट गुप्ि असायला पाहहजे होिी, िी कागदावर 
आणायला नको होिी. कारण िी हकहलचखानाच्या बाजभने असभनदेखील त्याला त्याबद्दल आश्चय ू
वाटल्यावाचभन राहणार नाही. 
 

देशाहभन नौका न आल्याने सैन्याची टंचाई हनमाण झाली आहे. त्या प्रािंाला मी फकि 
गॅ्रनेहडयसूच्या दोन कंपन्याची िेवढीमदि पाठवभ शकेन. संर्ाजीच्या धोकयाला िोंड देण्यासाठी मी 
गोव्यामंध्ये काही देशी सैन्य उर्ारले आहे. िे सैन्य आहण काही हशपाई इकडेच राहाणार आहेि. जेरोहनयु 
द व्हाद्र ह्यानंी मला कळहवले आहे की, पठाण ियार आहेि िोपयंि िे आले नाहीि िर जे हफ्रगेट मदि 
घेऊन जाईल िे त्यानंा आणील. 
 

खचाचा िकिा पाहहला. मी आपणाला साहंगिलेच आहे की, युद्ध कैद्यानंा हवशषे मानाने वागवभ 
नये. आमच्या युद्ध कैद्यानंा िे ज्यारीिीने वागहविाि त्याचप्रमाणे आम्ही त्याचं्या युद्ध कैद्यानंा वागहवले 
पाहहजे. माझी िर अशी समजभि आहे की, त्याचं्या युद्ध कैद्यानंा जर आम्ही वाईट रीिीने वागहवले िर िे 
िहाला लवकर ियार होिील. 
 

देशाहभन नौका न आल्याने मी त्या प्रािंाकडे जाऊ शकि नाही. मी अडीचश ेफ्रें चाचंी वाट पाहाि 
आहे. मी आपणाला पुनः आठवण करून देि आहे की, िह झाल्यावर हिकडील गॅ्रनेहडयसू आहण नौका 
इकडे त्वहरि पाठवभन द्याव्या. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २५ ऑकटोबर १७३१  



 

अनुक्रमणिका 

 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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व्हाइसरॉय वसईच्या सेनापिीला कळहविो की, त्याने मराठ्याचं्या युद्ध कैद्यासंंबधंाने जे धोरण 
स्वीकारले आहे िे आपणास पसंि आहे. 
 

“आपल्या हद. ५ च्या पत्राि आपण जो अहवाल मला सादर केला आहे, िो माझ्या पहाण्याि 
आला. अप्पाजीपिं ह्याचं्या बेमुवूिखोर सभचनामुंळे हा करार होऊ शकला नाही, हे मला आिा कळभन 
चुकले. वसईमध्ये असलेल्या युद्ध कैद्यानंा आपण जी वागणभक देिा आहाि िी मला मान्य आहे. 
हिश्चनाचं्या पाद्री बापाला सागंाव े की, त्याचं्या हवाली ज्या वहदभना करण्याि आले आहे, त्याचं्या 
धमांिराच्या बाबिीि त्यानंी घाई करू नये. कारण, िसे झाले िर आम्हाला दुसऱ्या एका झगड्याला िोंड 
द्याव ेलागेल. हिश्चनाचं्या बापाला सागंाव ेकी, हे कैदी युद्धकैदी म्हणभन त्याचं्याकडे ओलीस ठेवण्याि आले 
आहेि. 
 

मला सािाऱ्याहभन ज्या बािम्या हमळाल्या आहेि त्या बािम्यापं्रमाणे हपलाजी जाधव हे अद्याप 
खाली उिरलेले नाहीि असे मला वाटिे. मला सािाऱ्याहभन खुद्द हपलाजी जाधव ह्याचेंही पत्र आले आहे. 
 

कल्याणच्या सुरे्दाराला आपण जे उत्तर पाठहवलेि िे चागंले आहे. व्यापारी कैद्यानंा िुरंुगाि 
टाकभ  नये, फकि त्याचं्या हशध्याि िेवढी कपाि करावी. त्यानंा त्याचं्या पदरच्या पैशािभन खाद्य हजन्नस 
हवकि आणण्यास सागंाव,े व सरकारी पैशािभन फकि मयाहदि अन्न िेवढे द्याव.े 
 

सैहनक आहण अहधकारी ह्याचं्यामध्ये पसरलेल्या पटकीच्या साथीबद्दल वाईट वाटिे. त्याचंी 
छावणी दर पंधरा हदवसानंी वकवा महहन्याने बदलावी. केवळ ह्याच उपायाने साथीचे रोग आटोकयाि 
येिाि. 
 

लेप्टनंट जनरलचे पत्र वाचले, व मनोरा येथे हमळालेल्या हवजयाबद्दल आनंद झाला. दर पंधरा 
हदवसानंी इकडे गलबि पाठवाव.े हफ्रगेटवर पैसे पाठहवले आहेि. त्या पैशािभन इंग्रजाचंा पगार हनयहमि 
द्यावा. आहण दीवहभन जी हंुडी आली आहे हिच्यािभन आहण इिर पैशािभन सैन्याचा पगार द्यावा. आहण सवड 
झाल्यास ह्याच गलबिावर ३० हजार असुप्यांची एक हंुडी पाठहवली जाईल. पाद्र्ाचं्या इच्छेचा आपण 
वाईट अथू केल्याचे पाहभन वाईट वाटिे. िे आमच्या स्वामीची जी सेवा करिाि िी फारच बहुमोल आहे. 
 

िोफखाना आहण बडागड ह्यासंबधंी आपण कल्याणच्या सुरे्दाराला जे पत्र पाठहवलेि िे मला 
पसंि आहे. खेडी जाळण्याच्या मोहहमेि आपणाला जे यश आले िे कौिुकास्पद आहे. मानुएल लोहपश 
ह्यानंा जे अपयश आले त्याचे समथून मी करू शकि नाही. मनोरा येथील पठाणानंा मागे घ्याव.े िे िेथे 
आजारी पडि असल्याचे पाहभन वाईट वाटिे. साष्टी आहण सोपारा येथील िळ त्यानंा चागंले आहेि. हिथभन 
त्यानंा मोहहमेवर पाठहविा येईल. आंिोहनयु दुश सािुंश ह्याचें बदली दुसरा अहधकारी जाि आहे. त्यानंा 
आहण त्याचं्याबरोबर जाणाऱ्या सैहनकानंा ंचागंली वागणभक द्यावी. लेप्टनंट कनूल हे अनुर्वी आहेि हे िर 
झालेच, परंिु खुद्द आमचे स्वामीनी त्याचंी वहदुस्थानाि पाठहवण्यासाठी हनवड केली आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
हफ्रगेटवर सजून आहण दवाखाना जाि आहे. ऋग्णालयािील सैहनकानंा चागंली वागणभक 

देण्याचा हुकुमही पाठवीि आहे. 
 

सािंाकु्रझच्या गडाच्या हकल्लदेाराची नेमणभक केली आहे. त्याहशवाय आपण ज्याचंी नेमणभक केली 
आहे, िेही हफ्रगेटवर जाि आहेि. हमठाहवषयीचा आपला हनणयू मला मान्य आहे. हमठाची हनयाि 
करण्यास माझी परवानगी आहे. परंिु ह्या हुकुमाचा गाजावाजा न करण्याची काळजी घ्यावी. हशपायाचं्या 
शुश्रुषेची परवानगी जाि आहे. त्याचप्रमाणे छावणीिील सैन्याला खायला देण्याचीही मंजुरी जाि आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे” 
 

गोवा, १६ नोव्हेंबर १७३१  
 ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
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मंुबईला गव्हनूर वसईच्या हकल्लेदारास हलहहिो की, कल्याणच्या सुरे्दाराने त्याला मराठे व 
पोिूुगीज ह्या दोघामंध्ये मध्यस्थी, करण्याची हवनंिी केली आहे. 
 

“महाशय दों लुईज द आल्मदै ह्यासं— 
 

ह्या शहराच्या मोहहमेच्या साजंटमाफूि पाठहवलेले आपले पत्र हमळाले. त्याचं्यामाफूि पाठहवण्याि 
आलेली छोटी िोफही हमळाली. 
 

काही हदवसामागे अशी बािमी कळली होिी की, शत्रभने केळम ह्या नावाच्या खेड्याि आक्रमण 
करून काही खेडी जाळली. ह्या हल्ल्याि शत्रभची काही माणसे ठार होऊन त्याने माघार घेिल्याचीही 
बािमी होिी. मी आमच्या दहक्षणेकडील नौकाचं्या आगमनाची वाट पाहाि आहे. िी गोव्याला थाबंभन 
हिथल्या बािम्या आणल्याहशवाय राहाणार नाहीि. 
 

दोन हदवसामागे मी उत्तरेकडील सेनापिीला पत्र हलहभन कळहवले की, कल्याणंच्या सुरे्दाराने 
मला पत्र घालभन मराठे व पोिूुगीज ह्या दोघामंध्ये िह घडवभन आणण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची हवनंिी 
केली आहे. ह्या संबंधी वाटाघाटी करण्याकरिा आपला एक वजनदार मनुष्ट्य इकडे पाठहवण्याची त्यानंी 
ियारी दशहूवली आहे, जर सेनापिी महाशयानंा ही गोष्ट पसंि असेल, िर त्यानंी आपला एकादा दभि 
इकडे पाठवावा. त्याचं्या उत्तराची मी वाट पाहाि आहे. कारण, त्याचें उत्तर आल्याहशवाय मला 
कल्याणच्या सुरे्दाराचं्य पत्रास उत्तर पाठहविा येणार नाही. ह्या वाटाघाटीिभन जे काय हनष्ट्पन्न होईल िे 
आपणाला कळहवण्याची व्यवस्था केली जाईल. िथाहप, मला आपणास हमत्र ह्या नात्याने कळवायचे आहे 
की, कल्याणच्या सुरे्दाराचा हा प्रस्िाव इथल्या माझ्या एका हवश्वासािील व्यकिीच्या प्रयत्नानी आलेला 
आहे. आपणाला कदाहचि वाटण्याचा संर्व आहे की, कल्याणच्या सुरे्दाराने हा प्रस्िाव केवळ 
अडचणीमुळे पुढे माडंला आहे. पण वस्िुव्स्थिी िशी नाही िह आहण युद्ध ह्या दोन्हीपैकी चागंले काय िे 



 

अनुक्रमणिका 

आपणाला व आपल्या सारख्या लोकानंा माहीि आहे. आमच्या शजेारच्या प्रदेशाि शािंिा प्रस्थाहपि व्हावी 
म्हणभन ह्या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे ठरहवले. 
 

आपण जो पक्षी मला रे्ट म्हणभन पाठहवला, त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. ह्या पक्ष्याचे 
युरोपाि कौिुक झाल्यावाचभन राहाणार नाही. िो मी युरोपाि पाठवभन देण्याचे ठरहवले आहे. हिकडे 
पाठहवण्याची जर आपली पते्र असिील िर िी आमच्या जहाजावंर पाठवावी जहाजे येत्या महहन्याच्या २० 
ला इथभन हनघणार आहेि. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

फोटू मंुबई, २५ हडसेंबर १७३१ 
 
  

 आपला हवश्वासभ, 
 हमत्र आहण सेवक, 
 राबटू कोइव्हन 
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व्हाइसरॉय वसईची पते्र हनयहमि येि नाहीि म्हणभन वचिा व्यकि करून वसईच्या गव्हनूरला 
हलहहिो. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

यंदा हिकडभन येणारी पते्र कमी होि गेल्याने मला काळजी लागली आहे. म्हणभन मी काही 
हदवसामागे हिकडे एक नौका रवाना केली. िी नौका हिकडे पोहोचली असेलच. आिा हे गलबि पाठवीि 
आहे. हिथभन आलेली पते्र मेलंुडीला घेिा येिील अशी आशा आहे. 
 

हिकडभन इकडे येणारी माणसे वगेवगेळी र्ाषा बोलिाि. म्हणभन हिकडला हनरोप कळल्यावाचभन 
मी नवीन हनणयू घेऊ शकि नाही. आहण म्हणभन फ्रें चाचंी व इिर राष्ट्राचंी मदि मी थोपवभन धरली आहे. 
जोपयंि ह्या मदिीची हिकडे जरूरी आहे असे मला कळहवण्याि येणार नाही, िोपयंि ही मदि हिकडे 
पाठहवली जाणार नाही. कुणाकडभन िरी मला कळले आहे की, कोल राजाच्या एका दभिाने मध्यस्थी करून 
िह घडवभन आणला आहे. असे जर झाले िर मला फार आनंद होईल. 
 

माझा प्रवास येत्या महहन्याच्या २५ िारखेपासभन सुरू होणार आहे. जर िो पुढे ढकलला गेला िर 
मी आपणाला लगेच कळवीन. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. गोवा, २२ हडसेंबर १७३१. 
 



 

अनुक्रमणिका 

िा. क. त्या प्रािंाि जे पोिूुगीज सैहनक, हशपाई आहण देशी माणसे आहेि त्याचंी एक यादी करून 
माझ्याकडे पाठवभन द्यावी. 
 

गोवा, २९ हडसेंबर १७३१. ज्युआंव द साल्डान्य द गामा. 
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व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, बाजीरावाकडभन आपणाला पत्र आले असभन 
त्याि पोिूुगीज िह का करीि नाहीि अशी हवचारणा करण्याि आली आहे. ह्याच पत्राि बाजीरावाने 
खंडणी र्रण्याबद्दलही हलहहले आहे, असे िो म्हणिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश, ह्यासं— 
 

आपल्या हद. ४, ५, ७, आहण २० हडसेंबरच्या पत्रावरून त्या प्रािंाच्या पहरव्स्थिीचे आकलन झाले. 
चौलचा हदवाण, बाजीराव आहण आंगे्र ह्याचंा हेिु कळला. त्यानंा आपण जे उत्तर हदलेि िे मला पसंि 
आहे. मी आपणाला आंग्ऱ्यानंा न हलहहण्याबद्दल कळहवले होिे. पण हा एक मी अपवाद आहे असे धरून 
चालिो. मलाही बाजीरावाकडभन पत्र आले आहे. िे दोन दभिामंाफूि पाठहवण्याि आले. त्या पत्राि त्याने 
आम्ही िह का करीि नाही अशी हवचारणा केली आहे. त्याने माझ्याकडे मागणी केली आहे की, वार्दषक 
खंडणी गोव्यामध्ये र्रण्याि यावी. आपण चुहियाच्या पत्राला जसे उत्तर पाठहवले िसेच उत्तर मी 
बाजीरावाच्या पत्राला पाठहवले आहे. त्या उत्तराची नक्कल मी आपणाकडे पाठवीि आहे. 
 

अप्पाजीपंि ह्यानंी जो लपंडाव चालहवला आहे िो मी बाजीरावाला कळहवला आहे. 
 

माहीम केळमच्या प्रवशेाबद्दल आपला जो ग्रह झाला आहे िोच ग्रह माझाही झाला आहे. 
शत्रुप्रदेशाि आक्रमणे करण्याबद्दल आपण जो हनणयू घेिला आहे िो मला मान्य आहे. कोल राजाच्या 
वहकलाच्या ठरावाबाबि मला आपणाला कळवायचे आहे की, आपण जे काय हलहहिा त्याप्रमाणे वागाव.े 
 

बऱ्याच हदवसापंासभन चौलची बािमी नसल्याने मी काळजीि आहे. संघाच्या पाद्रीकडे पैशाचंी 
आणखी मागणी करू नये. कारण त्या प्रािंाकडे जो पैसा गेलेला आहे, िो त्यानंीच हदलेला आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ९ जानेवारी १७३२. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हाइसरॉय वसईच्या हकल्लेदारास हलहहिो की, त्याच्या हनवृत्तीपभवी आंगे्र आहण चभहिया ह्या दोघानंी 
जर पोिूुहगजाशंी िह केला, िर आपणाला आनंद वाटेल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

“वसईचे हकल्लेदार दों. लुईज कायिानु द आल्मदै ह्यासं— 
 

आपली हद. १० व ३० हडसेंबरची पते्र हमळाली. त्या हशबंदीसाठी शिे हमळहवण्याची आपण जी 
खटपट चालहवली आहे, हिच्यामागील सद्धहेिभ मला कळला. पण ह्या आहण इिर प्रश्नासंबधंीचा हनणूय 
घेण्याचे काम माझे. नसभन िे माझ्या जागी येणाऱ्या नवीन व्हाइसरॉयचे असल्याने हा प्रश्न मी त्याचं्याकडे 
सोपवीि आहे. 
 

हिकडभन इकडे येण्याकरिा हनघालेले गलबि मेलंुदी येथे शत्रभने पकडल्यामुळे मला आपली पते्र 
हमळाली नाहीि. 
 

आंगे्र व चभहिया ह्या दोघानंी िहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्याचे ऐकभ न आनंद झाला. हा िह जर मी हे 
सरकार सोडण्यापभवी झाला असिा, िर त्याचे श्रेय मला हमळाले असिे. 
 

इंग्रज आहण आंगे्र ह्या दोघामंधील िह व्यवहाराि उिरणार नाही हे मला माहीि होिे. इंग्रजानंी 
नेहमी जागरूक राहहले पाहहजे, त्याचे हे एक कारण आहे. 
 

कल्याणच्या सुरे्दाराला आपल्या खेड्याि यश आले नाही हे ऐकभ न आनंद झाला. 
 

मला कळहवण्याि आले आहे की, परैकाची िटबंदी ही आपल्या कके्षिील एका खेड्याि आहे. 
आहण म्हणभन िेथे एका कॅप्टनची नेमणभक करण्याचे आपले वैहशष्ट्ट्य आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ९ जानेवारी १७३२. ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 
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व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास हलहहलेल्या पत्राि वसईिील पहरव्स्थिीचा आढावा 
घेिो. 
 

“महाराज— 
 

उत्तरेकडील सेनापिीने ज्या अहवालाची प्रि माझ्याकडे पाठहवली आहे, हिच्यावरून त्या 
प्रािंािील हवजयाची महाराजानंा कल्पना होईलच अशी आशा आहे. गेल्या सहा महहन्यापासभन हिकडे 
शत्रभची काही हालचाल नाही. मात्र, आमच्या हालचाली त्याचं्या प्रदेशाि चालभ  आहेि. त्या प्रािंाि पोिूुगीज 
सैन्य आहे. नोंदणी पत्रकावरून िे हदसभन येिे. पोिूुगीज सैन्याहशवाय ५०० पठाण आहण ३०० लष्ट्करी 
हशपाईही हिकडे आहेि. ह्या सैन्यामुळे त्या प्रािंाच्या नेहमीच्या हशबंदीि वाढ झाली आहे. िे आज बरेच 
मोठे आहे. शत्रभने अनेक वार िहाची मागणी केली, आमच्या लष्ट्करी सामर्थ्याला हर्वभन नव्हे, िर अंिगिू 
अडचणीमुळे. त्या कारणास्िव त्यानंा कोकणाि उिरिा येि नाही, मराठे आज एवढे बलाढ्य आहेि की, 



 

अनुक्रमणिका 

िे आज केवळ मोगलाशंीच लढि आहेि असे नाही, िर त्याचंा छळही करीि आहेि. सुदैवाने ईश्वराची 
आमच्यावर कृपा आहे म्हणभन ठीक आहे, नाहीिर उत्तरेकडील प्रािंाची पहरव्स्थिी खरोखरच काळजी 
करण्यासारखी आहे. 
 

मराठ्यानंी जो िहाचा प्रस्िाव सुचहवला आहे त्याि दोन कलमे आहेि, आहण िी म्हणजे वहदभचे 
धमूस्वािंत्रय मान्य करणे, त्यानंा मंहदरे बाधंभ देणे व प्रत्येक खेड्यामागे मराठ्यानंा खंडणी र्रणे. त्याचंा ह्या 
बाबिीि असा युव्किवाद आहे की, जर चभहिया राजा आहण कोल राजा खंडणी घेिाि, िर मग िी आम्हीच 
का घेऊ नये? पण ही दोन्ही कलमे मला मान्य नसल्याने त्यानंा मी मान्यिा हदलेली नाही. हा पोिूुगीज हट्ट 
यशस्वी होऊन िह होईल वकवा माझ्या प्रयाणानंिर िरी िो होईल अशी मी आशा करिो. माझ्या बलाढ्य 
आहण सवूश्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन त्याचें रक्षण करो”. 
 

गोवा, १० जानेवारी १७३३. 
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वसईचा हकल्लेदार व्हाइसरॉयला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, कल्याणच्या सुरे्दाराच्या 
हवनंिीवरून मंुबईच्या गव्हनूरने मराठे व पोिूुगीज ह्या दोघामंध्ये िह घडवभन आणण्यासाठी खटपट सुरू 
केली आहे. 
 

“महाशय (वसज्योर)— 
 

हे हफ्रगेट हिकडे जाि असल्या कारणे, त्याच्यावर आपणाला पत्र पाठहवण्याची संधी मी साधीि 
आहे. आपणाहवषयी मला केवढा आदर वाटिो िे आपणास हलहहण्याची जरूरी नाही. 
 

आपल्या हनदशनूास मी आणलेच आहे की, ह्या हफ्रगेटच्या समुद्रावरील आहण जहमनीवरील 
कॅप्टनने सुरिेच्या बंदराि दोन मालवाहभ जहाजे पकडली होिी. आिा असे कळिे की, िी जहाजे त्या 
बंदराच्या फ्रें च आहण इंग्रज डायरेकटसूची आहेि. इंग्रज डायरेकटरने मला पत्र घालभन आपल्यामाफूि त्या 
जहाजाचंी मुकििा करण्याची हवनंिी केली आहे. त्या राष्ट्राशी ज्या अथी आमचा चागंला संबधं आहे, 
त्याअथी त्या जहाजाचंी मुकििा करावी असे मला वाटिे. 
 

आपणाला कळहवण्यास मला आनंद वाटिो की, कल्याणच्या सुरे्दाराने पोिूुगीज व मराठे ह्या 
दोघामंध्ये उत्तरेकडील प्रािंाि िह घडवभन आणण्याची हवनंिी मंुबईच्या गव्हनूरला केली होिी. त्या 
हवनंिीप्रमाणे मंुबईच्या गव्हनूरने हालचाली सुरू केल्या आहेि. ह्या बाबिीि त्यानंी मला जे पत्र पाठहवले 
होिे, िे पत्र मी आपणाकडे प्रस्िुि पत्रासोबि पाठहवि आहे. हा िह लवकर होईल अशी आशा आहे. ह्या 
वाटाघाटींचा वृत्तािं आपणाला कळहवण्याि येईलच. 
 

हकहलचखान खाली उिरला असभन त्याचे काही सैन्य चभहियाच्या प्रदेशाि हशरले आहे. शाहभराजे 
ह्याचंा एक सरदार इकडे बाजीरावाच्या सैन्याला हमळण्याकरिा आला आहे. शत्रभची काही माणसे पळभन 
जाि आहेि, व हकहलचखानापासभन आपला बचाव करण्याकरिा आमच्या प्रदेशाि हशरि आहेि. त्यामुळे 



 

अनुक्रमणिका 

िह लवकर होण्याची हचन्हे हदसि आहेि. 
 

आपण ह्या मोसमाि पोिूुगालला हनघभन जाि असल्याच्या बािमीला दुजोरा हमळि आहे. आपण 
हनघभन जाि असल्याचे पाहभन मला फार वाईट वाटिे. कारण आपणाकडभन मला नेहमीच प्रोत्साहन हमळि 
आले आहे. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

वसईचा हकल्ला, १५ जानेवारी १७३२. 
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मंुबईच्या गव्हनूरने वसईच्या गव्हनूरला पत्र घालभन कळहवले की, मराठ्याचें दभि िहाच्या 
वाटाघाटीसाठी मंुबईला आले आहेि. 
 

“महाशय (वसज्योर) मािीन द हसल्व्हैरा द हमनहझश ह्यासं— 
 

चालभ  महहन्याच्या १६ िारखेचे आपले पत्र आज सकाळी हमळाले. आपणास कळहवण्याि येि आहे 
की, कल्याणचे सुरे्दार अप्पाजीपिं ह्याचें दोन दभि हशवराम पंडीि आहण रायाजी रामजी हे दोघे इकडे 
िहाच्या वाटाघाटीसाठी आले आहेि. त्याचंा दजा माझ्यापेक्षा आपणालाच अहधक माहीि असला पाहहजे. 
िरी ह्या वाटाघाटीि र्ाग घेण्यासाठी आपली समान दजाची माणसे आवश्यक िे अहधकार देऊन इकडे 
पाठवावी. आपल्या सेवसे मी सदैव हजर आहे. देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

फोटू मंुबई, १८ जानेवारी १७३२. आपला हवश्वासभ सेवक, 
 रॉबटू कोइव्हन. 

 
वसईच्या गव्हनूरने मंुबईच्या गव्हनूरच्या पत्रास पुढील उत्तर पाठहवले. 

 
“सर रॉबटू कोइव्हन ह्यासं— 

 
आपले हदनाकं १८ जानेवारीचे पत्र हमळाले. त्या पत्राि आपण कल्याणचे सुरे्दार अप्पाजीपंि 

ह्याचें दोन दभि हशवराम पंडीि आहण रायाजी रामजी हे दोघे िहाच्या वाटाघाटीसाठी मंुबईला आले 
असल्याचे मला कळहवले आहे. त्या दोघाचंा दजा आपणापेक्षा मला अहधक माहीि नाही. िथाहप त्यापैकी 
एकजण अप्पाजीपंि ह्याचं मेहुणे असाविे असे वाटिे. मी लवकरच ह्या शहरािील एक प्रमुख नागहरक 
फ्राकुं द मेलु द काश्त्र ुह्यानंा िहाच्या वाटाघाटीसाठी आवश्यक िे अहधकार देऊन हिकडे पाठहवि आहे. 
व्यव्किमत्ता आहण व्यवसाय ह्या दोन्हीही बाबिीि िे अगे्रसर आहेि. 
 

आपल्या सेवसे मी नेहमीच रूजभ आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

वसई, १९ जानेवारी १७३२. 
 

(14) LIVRO DAS MONSOES, No. 99, FLS 131. 
 

वसईच्या गव्हनूरने मराठ्याशंी िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपला जो दभि मंुबईला पाठहवला 
त्याला त्याने पुढील सभचना हदल्या— 
 

ह्या प्रािंाच्या घोडदळाचे कहमशनर जनरल आहण साष्टी प्रािंाचे कमाडंंट फ्राव्न्सश्कु द मेलु द 
काश्त्र ु ह्यानंा मी व्हाईसरॉय नामदार ज्युआंव द साल्दान्य द गामा ह्याचं्याकडभन हमळालेल्या हुकभ मान्वये 
कल्याणचे सुरे्दार अप्पाजीपंि ह्याचें दभि हशवरामपंि व रायाजी रामजी ह्याचं्याशी िहाच्या वाटाघाटी 
करण्यासाठी मंुबईस पाठवीि आहे. ह्या प्रसंगी त्यानंा मी पुढील सभचना करीि आहे :— 
 

(१) कल्याणचे सुरे्दार कृष्ट्णराव महादेव ह्याचें वकील राघोपंि ह्यानंी त्यानंा सदहभू सुरे्दाराकडभन 
हमळालेल्या अहधकारान्वये जो करार केला होिा, िो करार आम्हाला अहधक सोयीचा आहे. हा करार 
मान्य व्हावा म्हणभन आपण शकय िे कराव.े वकवा त्या करारािील कलमाप्रमाणे नवीन करार करावा. आहण 
जर असा करार होऊ शकि नसेल, िर नवीन कराराि आपण पुढील अटी घालाव्या :— 
 

(१) आमचे गड परि हमळाविे, (२) कोणिेच र्ाष्ट्य न करिा आमचा प्रदेश खाली 
करावा, (३) आहण ह्या अटी लवकर अंमलाि आणभन पहहल्या कलमाचे पालन कराव.े 

 
(२) कैद्याचंी अदलाबदल व्हावी व िी शकय िो मंुबईला अथवा परेइक (?) ला वकवा 

अन्य कोणत्याही सोयीच्या जागी व्हावी. 
 

(३) आमचा िोफखाना आम्हाला परि हमळावा म्हणभन आपण सव ूप्रकारचे प्रयत्न कराव.े 
त्याच्याबदली आम्ही जहाजाचें कापड परि करू. 

 
हे कलम जर त्यानंा मान्य नसेल, िर आहण त्यामुळे जर वाटाघाटीि पेच प्रसंग हनमाण 

झाला, िर हनदान आपला िोफखाना, हवशषे करून काबं येथील िोफखाना की जे ठाणे त्यानंी 
दगलबाजीने घेिले. िरी आम्हाला परि हमळावा. 

 
(४) कृष्ट्णराव महादेव ह्यानंी जो िह केला िो कुलाबा येथे झालेल्या िहानुसार केला 

होिा. त्या करारािील हिसऱ्या कलमाप्रमाणे सरकारच्या महसभल खात्याचा कर न र्रण्याचा 
अहधकार आम्हाला हमळाला होिा. त्याचप्रमाणे पाचव्या कलमाप्रमाणे दारूगोळा, औषधे, वगैरे 
वस्िभ त्यानंा आमच्या प्रदेशािभन नेण्याची सवलि होिी. ह्या कराराला जनरल दों लुईज द कोस्ि 
ह्यानंी मान्यिा हदली होिी. त्यानंा सागंाव ेकी, त्यानंी ह्या कराराचा र्गं करून आमच्या प्रदेशाि 
लुटालभट आहण आक्रमण केले िरी त्यानंी जी लभट आमच्या प्रदेशाि केली, िी आम्हाला परि 
हमळावी. कृष्ट्णराव महादेव ह्याचं्याशी झालेल्या कराराप्रमाणे त्यानंा आमच्याकडभन कर वसभल 



 

अनुक्रमणिका 

करण्याचा अहधकार नव्हिा. हल्ली आंगे्र हा कर बळजबरीने वसभल करीि आहेि. कुलाबा येथे 
झालेल्या करारािील हिसऱ्या कलमाप्रमाणे त्यानंा आमच्या प्रदेशाि दारूगोळा आहण इिर सामान 
खरेदी करून त्याचं्या प्रदेशाि नेिा येईल. 
 

(५) त्यानंी जर आमच्या िोफा परि करण्यास नकार हदला, िर त्यानंा आपण सागंाव े
की, ह्या युद्धाि त्याचें जे युद्ध साहहत्य आमच्या हािाि पडले आहे िे आम्ही त्यानंा परि करणार 
नाही. 

 
(६) मागील करारािील कलमाप्रमाणे आपण दोन्ही प्रदेशािंील व्यापाराचं्या 

अदलाबदलीस परवानगी द्यावी. कारण दोन्हीही बाजभचा व्यापार कमकुवि स्वरूपाचा असल्याने 
ही िरिभद करिा येईल. 

 
(७) त्यानंी जर पभवीप्रमाणे हर्वडंी येथभन कोणिाही कर न र्रिा मीठ नेण्याची परवानगी 

माहगिली, िर ही सवलि आपण त्यानंा देऊ नये. मात्र िे कर र्रण्यास ियार झाले असल्यास 
त्यानंा मीठ नेण्याची परवानगी द्यावी. 

 
(८) कृष्ट्णराव महादेव ह्यानंी जर आपल्या मालाच्या वहािुकीसाठी चार पाच गलबिाचं्या 

वाहिुकीकरिा परवानगी माहगिली, पण गलबिाचंा कर र्रण्यास ियारी दशहूवली नाही, िर 
आपण सरकारी खहजन्याची नुकसानी करून त्यानंा िी परवानगी देऊ नये. 

 
(९) त्यानंी जर आमच्या प्रदेशािभन हर्वडंी, कल्याण वकवा आपल्या प्रदेशािील 

कोणत्याही हठकाणी चुन्याची वाहिुक करण्याची परवानगी माहगिली, िर त्यानंा जकाि 
र्रल्याहशवाय हा माल नेण्याची परवानगी देऊ नये. कारण ही सवलि त्यानंा आम्ही यापभवीच्या 
कुठल्याच कराराि हदलेली नाही. 

 
(१०) त्यानंी जर िाव्हेली ह्या नावाच्या खेड्याि घरे, वखार वकवा आणखी काही 

बाधंण्यास परवानगी माहगिली, िर ही परवानगी आपण त्यानंा देऊ नये. मग ही जमीन खासगी 
असो वा सरकारी असो. ही सवलि फकि आमव े महाराज पोिूुगालचे राजे हेच िेवढी देऊ 
शकिाि. 

 
(११) त्यानंी जर आमच्या िोफा आहण आमची जहाजे परि करण्यास नकार हदला, 

आहण त्याचं्या सुरिेहभन मंुबईकडे हनघालेल्या जहाजावंरील आम्ही जप्ि केलेला माल परि 
माहगिला, आहण हा माल त्यानंा हमळाला नसल्यास िह जर होि नसेल िर हा माल सशिू परि 
करण्याचे आपण त्यानंा आश्वासन द्याव.े 

 
(१२) त्यानंी जर आमच्या हद्दीिील खेड्यावंर खंडणी बसहवण्याचा प्रयत्न केला, िर 

त्यानंा आपण ही खंडणी र्रण्यास साफ नकार द्यावा. कारण, पोिूुगालच्या राजाचा मुलुख 
कुणालाच कर र्रि नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

(१३) कल्याणच्या सुरे्दाराच्या प्रहिहनधींनी जर आमच्या प्रदेशावर कुठल्याही शत्रभने हल्ला 
केला असिा आम्हाला मदि करण्याचा व आमच्या बाजभने आमच्या शत्रभशी लढण्याचा प्रस्िाव 
िहाच्या वाटाघाटीचे वळेी माडंला, व त्याच्या बदली आपल्या शत्रभशी आम्ही लढाव ेअसे कलम 
कराराि घालण्याचे ठरहवले, िर आपण हे कलम मान्य करू नये. मात्र जर दुसऱ्या मराठ्यानंा 
आमच्या प्रदेशािं आक्रमण वकवा लुटालभट करण्यास मर्ज्जाव करण्याची त्यानंी ियारी दशहूवली 
िर, मात्र त्यानंा मदि करण्यास कबभल व्हाव.े 

 
त्यानंी जर आणखी काही नवीन सभचना केली िर आपण मला लगेच कळवाव.े 

 
वसई, २० जानेवारी १७३२ 

 
वसईच्या गव्हनूरने मराठ्याशंी िह जुळवभन आणल्याची वािा व्हाइसरॉयला कळहवली असिा, िो 

त्याला पाठहवलेल्या उत्तराि म्हणिो की, केवळ मोगल स्वारीच्या र्ीिीने मराठे िह करण्यास ियार 
झाले— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

आपले हद. १३ चे पत्र हमळाले. िह जुळवभन आल्याची वािा कळभन आनंद झाला. िो पार पडलाच 
असेल. हा िह करण्यास मराठे केवळ मध्यस्थीमुळे ियार झाले नसभन िे मोगलाचं्या र्ीिीने ियार झाले. 
महाराजाचें पत्र शाहभराजे ह्यानंा पोचिे करीि आहे. पाद्री हफगेरेदु ह्याचं्या पत्राचे उत्तर पाठहवण्याचे काम 
मी माझ्या बदली येणाऱ्या व्हाइसरॉयसाठी ठेवीि आहे. कारर्ाराची सभते्र परवा सुपभिू केली जाणार आहेि. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २० जानेवारी १७३२ ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 
 

(143) LIVRO DE BASAIM, NO. 5,FLS 148. 
 

वसईच्या गव्हनूरने मराठ्याशंी होऊ घािलेल्या करारासंबंधाने आपला प्रहिहनधी फ्राव्न्सश्कु द 
मेलु द काश्त्र ुह्याला पुढील खासगी पत्र पाठहवले. 
 

“फ्राव्न्सश्कु प मेलु द काश्त्र ुह्यासं— 
 

आमचे स्वामी पोिूुगालचे राजे व मोगल सम्राट ह्या दोघाचं्या मतै्रीचा करार आहे हे आपणाला 
माहीि आहेच. ह्याच कारणावरून दख्खनचे मोगल सुरे्दार हकहलचखान ह्याचंा आहण माझा संबंध 
आलेला आहे. त्याचंा कल्याणवर स्वारी करण्याचा हवचार असल्याने त्यानंी माझ्याकडे मदि माहगिली 
होिी. त्या पत्राचे मी उत्तर पाठहवले. मराठ्यानंी जो प्रस्िाव पुढे माडंला आहे, त्याच्यामध्ये देखील ह्याच 
मुद्याचा अंिर्ाव झालेला आहे, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ह्या वाटाघाटी मंुबई गव्हनूरच्या 
मध्यस्थीनुसार होि आहेि. मराठ्यानंा मोगलाहंवरुद्ध लढण्यासाठी आमची दोस्िी वकवा मदि िरी हवी 



 

अनुक्रमणिका 

आहे, अथवा आम्ही िटस्थिा िरी पाळावी अशी त्याची इच्छा आहे. िरी माझा आपणाला सल्ला आहे, की, 
हा प्रश्न आपण िहािभन वगळण्याचा प्रयत्न करावा. पण मराठे जर हट्टच धरून बसले िर आपण िटस्थिा 
स्वीकारण्याची इच्छा दशवूावी. पण मंुबईच्या गव्हनूरना आिभन सभचना द्यावी की, मोगल सैन्य जर खाली 
उिरले आहण त्यावळेी जर दोन्ही पक्षापंकैी कुठल्या एका पक्षाला मदि करावयाची झाली िर आम्ही 
मोगलानंा मदि करू. त्याचे कारण मी वर हदलेच आहे. मोगलानंी उद्या मराठ्यापं्रमाणे आमच्याशी शत्रभत्व 
करू नये म्हणभन ही काळजी घेणे र्ाग आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो. वगैरे. 
 

वसई, २० जानेवारी १७३२. 
 

(144) LIVRO DAS MONSOES 
 

गोव्याचे हंगामी गव्हनूर जनरल पोिूुगीजाचं्या वहदुस्थानािील राज्यािील पहरव्स्थिीचा अहवाल 
आपल्या राज्यास पुढील पत्राि सादर करिाि. िे म्हणिाि की ह्या राज्याची व्स्थिी फारच वाईट आहे. 
 
महाराज— 
 

ह्या राज्याचा कारर्ार आम्ही आमच्या हािी घेिला. आपण ह्या जागी आमची नेमणभक केलीि 
त्याबद्दल कृिज्ञिा व्यकि करण्यासाठी आम्ही गुडघे टेकभ न आपल्या शाही हािाचे वारंवार चुंबन घ्यायला 
पाहहजे, हे िर झालेच, परंिु त्याचबरोबर ह्या राज्यावर जे हवनाशाचे संकट िरंगि आहे, त्यािभन त्याची 
मुकििा करून त्याला आपण वर उठहवले पाहहजे. 
 

उत्तरेकडील युद्ध चालभच आहे. हिथल्या पहरव्स्थिीि फारसा बदल नाही. व्हाइसरॉयनी िह 
घडवभन आणण्याचा हनष्ट्फळ प्रयत्न केला. पैसा आहण सैहनक ह्याचंा काही उपयोग झाला नाही. युद्ध चालभ  
राहहल्याने सरकारी खहजना िर हरकामा झालाच आहे, परंिु वारंवार होणाऱ्या करवाढीमुळे प्रजा 
हवालदील झाली आहे. कानारी (देशी) हशपायाचं्या पलटणी उर्ारण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्याचा काही 
उपयोग झाला नाही. ह्या देशी हशपायापंैकी काहीजण िर वठेीस धरून आणलेली कोवळी पोरे आहण र्णंग 
हर्कारी होिे. अशा लोकानंा हत्यार पेलिा येणे िरी शकय आहे का? पाँडेचरीहभन लाबोर्ददन ह्या नावाच्या 
फ्रें चाने शरं्र गोरे आहण काही मलबारी हशपाई आणले. (गोऱ्या सैहनकापंैकी दहा बारा फरारी पोिूुगीज 
होिे). ह्या लोकाचंा पगार आगाऊ देण्याि आला होिा. परंिु िे हनरुपयोगी ठरल्याने त्यानंा परि पाठवभन 
देण्याि आले. 
 

राज्याचे बहुिेक सैन्य नष्ट झाले आहे. बहुिेक सव ूपराक्रम गाजहवलेल्या सैहनकानंा बढिी देण्याि 
येऊन िे अहधकारी झाले. िर जे सामान्य सैहनक होिे. िे हनधन पावले. उत्तरेप्रमाणेच (हिकडे पटकीच्या 
साथीने अनेक सैहनक मरण पावले). इकडेही सैन्याची कमिरिा आहे. आिापयंि देशाहभन देव मािा (माद्र 
देउश) ही एकच नौका िेवढी येथे येऊन पोहोचली आहे. ह्या नौकेवर अवघे दोनश ेसैहनक आहेि. हिचा 
प्रवास इिका संथ झाला की िी मोसाहंबकला न थाबंिा थेट इकडे आली. िी ह्या बंदराला हदनाकं २९ 
नोव्हेंबरला लागली. अलीकडे ह्या राज्यावर ओढवलेल्या अनेक संकटामुंळे आहण अहनहश्चि पहरव्स्थिीमुळे 
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ह्या राज्याच्या शत्रभूँचे आहण शजेाऱ्याचें चागंलेच फावले आहे. आंगे्र हदवसेंहदवस आपल्या नौकासंह आमच्या 
हकनाऱ्याच्या अगदी नजीक येि चालला आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील नौकायन कठीण होऊन बसले आहे. 
टपालाच्या गलबिानंा देखील त्याचा उपसग ूपोचि आहे. 
 

न्यायदानािंही सावळा गोंधळ आाहण र्ानगडी माजल्या आहेि. न्यायमभिी काम नीट करीनासे 
झाले आहेि. ह्या न्यायमभिीपैकी एकजण सोडल्यास बाकीचे नालायक आहेि. त्यानंा स्वच्छिेची देखील 
कल्पना नाही. 
 

साष्टी आहण बादेश ह्या दोन्ही प्रािंािंील प्रजेचा हिथल्या गव्हनूराकंडभन फार छळ होि आहे. ह्या 
छळाला कंटाळभन लोकानंी स्थलािंर करण्यास सुरूवाि केली आहे. ह्या स्थलािंरामध्ये हनष्ठाविं 
कॅथॉहलक म्हणवभन घेणारे लोक देखील आहेि. 
 

धमामध्ये बजबजपुंरी माजली आहे. दोन पंथाचें लोक सोडल्यास उरलेल्या हिश्चनामंध्ये हशस्ि 
अशी मुळीच उरलेली नाही. थोडकयाि सागंावयाचे म्हणजे ह्या प्रािंाि सगळीकडे सावळागोंधळ माजभन 
राहहला आहे. ही पहरव्स्थिी कशी सुधारावी हाच आमच्या समोरील आज महत्वाचा प्रश्न आहे. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीचे देव पुष्ट्कळ वषे रक्षण करून, त्याला सुखी करो.” 
 

गोवा, २४ जानेवारी १७३२. 
 

(145) LIVRO DAS MONSOES, No. 99, FLS 263. 
 

गोव्याचे हंगामी गव्हनूर पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविाि की पोिूुगीजाचंा मराठ्याशंी िह 
होिाच सभरिेमध्ये त्याचं्याहवरुद्ध प्रहिहक्रया सुरू झाली आहे. 
 
“महाराज— 
 

ही डाक बंद करीि असिानाच उत्तरेकडील प्रािंािील पते्र आली त्या पत्राचं्या नकलाचंा ह्या 
टपालािं अंिर्ाव करण्याि येि आहे. ही पते्र नजरेखालभन घािल्यावर मराठे व पोिूुगीज ह्याचं्यामध्ये 
झालेला िह आहण इश्ते्रला ह्या युद्ध नौकेचे कप्िान ज्याआंव द सौझ फेरराज यानंी सुसा बंदरानजीक जी 
दोन गलबिे पकडली त्याची सुरिेमध्ये काय प्रहिहक्रया झाली िे आपल्या ध्यानी येईलच. 
 

िी दोन्ही गलबिे छोटी होिी. मावळत्या व्हाइसरॉयनी िी सोडभन देण्याचा हुकभ म केला. त्या 
घटनेमुळे जो बदल झाला, त्याचे हनवारण करण्याचे काम आमच्यावर आले. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ट स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन त्याला सुखी करो.” 
 

गोवा, २६ जानेवारी १७३२. 
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(146) LIVRO DAS MONSOES, No. 99, FLS 299. 
 

गोव्याचे हंगामी गव्हनूर कनाटकाच्या राजाच्या दरबारािंील पोिूुगीज वहकलाला सभचना देिाि 
की, त्या राजाच्या दरबारािं आगं्रानंा जे वजन आहे िे नष्ट करण्याचा त्यानंी प्रयत्न करावा. 
 
 
बेदुरच्या दरबाराि आंगऱ्यानंा जे वजन आहे िे वजन आमच्या राज्याला घािक असल्याकारणाने िे 
कोणत्याही मागाचा अवलंब करून नष्ट करण्याचे काम आपणाला पार पाडायचे आहे हे आपण लक्षािं 
घ्याव.े 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, २९ जानेवारी १७३२ 
 

आच ूहबशप हप्रमज दों. हक्रस्िोव्हावं द मेलु, िोमे गोहमश मोरेइश 
 

(147) LIVRO DOSREIS VIZINHOS, No. 7, FLS 101. 
 

व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास मराठे व पोिूुगीज ह्याचं्यामधील िहाची कलमे पाठवभन 
हलहहिो. 
 
“महाराज— 
 

उत्तरेकडील िहाच्या कलमाचंी नक्कल ह्या पत्रासमविे आपणाकडे जाि असभन त्या प्रािंाच्या 
गव्हनूरचीं पते्रही त्याचं्यासोबि पाठवीि आहे. त्यावरून हा करार झाल्याची आपली खात्री पटेल अशी 
आशा बाळगिो. हा करार अमलािं आला आहे. मराठ्यानंी हवलंब न लाविा गड खाली केले आहेि, व 
गव्हनूरच्या हुकुमान्वये िे िाब्याि घेण्याि येि आहेि. हे गड मोकयाचे जागी असल्याने त्यानंा महत्वाचे 
स्थान प्राप्ि झाले आहे. हे गड मराठ्याचें हािी असल्याने िहाचे मागाि त्याचंा मोठाच अडथळा हनमाण 
झाला होिा. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन त्याचे रक्षण करो. 
 

गोवा, ११ जानेवारी १७३३ 
 

(151) LIVRO DAS MONSOES, No.101, FLS 1187. 
 

खालील पत्र मंुबईच्या गव्हनूरचे आहे. िे त्याने पोिूुगीज वहदुस्थानच्या मावळत्या गव्हनूरला 
हलहहले आहे. ह्या पत्राि मराठे व पोिूुगीज ह्या दोघामंध्ये झालेल्या िहाचा उल्लखे आहे. 
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मी हदनाकं १४ माचलूा नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा जी पते्र पाठहवली होिी, त्या पत्राचं्या 
उत्तरादाखल हलहहलेली दोन्हीही पते्र हमळाली. ही पते्र हदनाकं २६ ला हलहहण्याि आलेली आहेि. 
 

आपण आपली अहधकारसभते्र खाली ठेविाना इश्त्रोला ह्या युद्धनौकेच्या कॅप्टनने पकडलेल्या दोन 
छोट्या नौका सोडभन हदल्याची आनंदाची बािमी प्रस्िुि पत्राि आहे. आपल्या सौजन्याबद्दल आर्ारी आहे. 
ह्या छोट्या नौकाची मुकििा व्हावी अशी मी मागणी केली होिी. यापढेु अशा घटना घडभ  नयेि म्हणभन 
आपण जो हुकभ म काढलाि त्या बद्दलही आर्ारी आहे. 
 

आपणास कळहवण्यास आनंद वाटिो की, काल माझ्या समक्ष उत्तरेकडील सेनापिी व कल्याणचे 
गव्हनूर ह्या दोघामंधील िहाच्या करारावर सह्या झाल्या. ह्या सह्या त्या दोघाचं्या प्रहिहनधीनीं केल्या. 
प्रस्िुि कराराची एक प्रि मी आपणाकडे पाठवीि आहे. कलमें मंजुरीसाठी कल्याण व वसई येथे 
पाठहवण्याि आली आहेि. हा करार अंमलाि लवकर येईल अशी मला आशा आहे. हा करार व्हावा म्हणभन 
मी जे पहरश्रम घेिले िे आपणाला माहीि असिीलच. आपल्या सेवसे मी सदैव हजर आहे.” 
 

फोटू, मंुबई ३१ जानेवारी १७३२ 
 

१ फेबु्रवारी १७३२ आपला सेवक, 
 रॉबटू कोइव्हान 

 
उत्तरेकडील प्रदेशाचें आहण हकल्ल्याचें कॅप्टन जनरल वसज्योर मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश व 

कल्याणचे आहण कोकणािील हकल्ल्याचें व प्रदेशाचे सुरे्दार श्री. कृष्ट्णराव महादेव ह्या दोघामंध्ये झालेला 
शािंिेचा आहण मतै्रीचा करार. हा करार मंुबई बेटाचे आहण हकल्ल्याचें गव्हनूर आहण अध्यक्ष सर रॉबटू 
कोइव्हन ह्याचं्या मध्यस्थीने घडभन आला. ह्या करारावर पोिूुहगजाचें विीने उत्तरेकडील घोडदळाचे 
कहमशनर जनरल व साष्टी बेटाचे कॅप्टन मोर वसज्योर फ्राव्न्सश्कु द मलु द काश्त्र ुव मराठ्याचं्या राज्याच्या 
विीने श्री. हशवराम पंहडि व रायाजी नाईक ह्या दोघानंी सह्या कल्या : 
 

१. पोिूुगीज व मराठे ह्या दोन्ही राष्ट्रामंध्ये उत्तरेकडील प्रदेशावरून िेढ हनमाण झाली होिी. ह्या 
दोन्ही राष्ट्रानंी आिा आपल्या समाईक कल्याणाचा हेिु डोळ्यासमोर ठेवभन आपापल्या प्रदेशाच्या 
स्वास्र्थ्यासाठी एक बळकट असा, कायमचा, अस्सल आहण प्रामाहणक शािंिेचा करार करण्याचे ठरहवले 
आहे. ह्या करारान्वये दोन्ही पक्षािील व्यापार मुकि होणार असभन एकमेकाकंडील एकमेकाचं्या संपकाची 
वृद्धी होणार आहे. 
 

२. ज्या अथी ह्या युद्धाि उर्य पक्षाचंी प्राणहानी होऊन माणसे घायाळ होऊन लुटालभट झाली, 
त्या अथी आिा उर्य पक्ष मान्य करीि आहे की, िे यापुढे शािंिेचे पभणू पालन करिील व अशा गोष्टी होऊ 
न देण्याची काळजी घेिील. 
 

३. ह्या युद्धाि मराठ्यानंी चंद्रवाडी, टकमक, कमणदुग,ू आहण बडागड हे गड आपल्या िाब्याि 
घेिले होिे. िे त्यानंी ह्या करारान्वये खाली कराव,े व हिथल्या हशबंद्या काढभन घ्याव्या. िसेच हे गड आहण 
पोिूुहगजाचंा जो प्रदेश त्यानंी व्याहपला होिा िो त्यानंी पोिूुहगजाचं्या हवाली करावा. ह्या गडावंर जो र्ाि 
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आहण दारुगोळा असेल िो वकवा त्याची वकमि कृष्ट्णराव महादेव ह्यानंा चुकिी करण्याि यावी. 
 

४. काबं, हफरंगीपाडा, आहण सैबाण ह्या हकल्यामंध्ये असलेल्या पोिूुहगजाचं्या ज्या िोफा 
मराठ्यानंी घेिल्या होत्या त्या िोफा कृष्ट्णराव महादेव ह्यानंी उत्तरेकडील प्रदशाचे गव्हनूर वसज्योर मार्दिन 
द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंा परि कराव्या. त्या लहान मोठ्या एकभ ण चौदा िोफा होत्या. त्या वसज्योर 
मार्दिन द हसल्व्हैरा हे ज्याचं्या हवाली करावयास सागंिील त्याचं्या हवाली करण्याि याव्या. 
 

५. ह्या युद्धामंध्ये जे युध्दकैदी दोन्ही पक्षाचं्या हािी पडले त्याचंी अदलाबदल करण्याि यावी. 
आहण जे फरारी एकमकाचं्या प्रदेशाि पळभन गेले आहेि त्यानंा एकमेकाचं्या िाब्याि मंुबई येथे देण्याि 
याव.े 
 

६. पोिूुगीजानंी कल्याणची बरीच जहाजे पकडली होिी, आहण मराठ्यानंीही पोिूुगीजाचंी दोन 
हफ्रगेटस, एक बोट, आहण त्याचं्या प्रजाजनाचं्या नौका पकडल्या होत्या. ह्या सव ू नौकाचंी अदलाबदल 
करण्याि यावी. 
 

७. पोिूुगीजानंी मराठ्याचें दोन घोडे घेिले होिे. िे सापं्रि वसई येथील हखल्लारािं आहेि. वसईने 
गव्हनूर वसज्योर मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यानंी हे घोडे कल्याणचे सुरे्दार कृष्ट्णराव महादेव ह्याचं्या 
हवाली कराव.े 
 

८. कौंट द हिलेर (?) हा रस्िा राठ्याना ं खुला होईल. व नादुंकी व इिर नद्यािंभन त्यानंा 
नौकायन करण्यास परवानगी हमळेल. मात्र ह्या बाबिीि सरकार महसभल खािे व आपले प्रजानन ह्याचंी 
काहंी नुकसानी न होऊ देण्याची दक्षिा घेईल. 
 

९. कल्याण प्रािंाचं्या नद्यािंभन आहण प्रदेशािंभन व्यापाराची वाहिुक करण्याची सवलि ह्या 
राज्याच्या प्रजाजनानंा प्राप्ि होईल व अशा रीिीने दोन्ही राज्यािंील प्रजाजनानंा एकमेकाचं्या प्रदेशािं 
सारख्याच सवलिी हमळिील. 
 

१०. कल्याणला जर दारूगोळा, गंधक, हशशें, वगैरे वस्िभंची आवश्यकिा असेल, िर त्याला ह्या 
वस्िभ ह्या राज्याि खरेदी करण्याची सवलि असेल. ह्या वस्िभ इकडे त्याला माफक वकमिीला हमळभ 
शकिील. िीच गोष्ट िोफाचंीही असेल. 
 

११. कल्याण आहण हर्वडंी येथील जहाजाचंी पोिंुगीज राज्यािंील, नद्यािंभन ये जा चालभ  असिा 
त्याचं्यावर जर पाचं शरेापंयंि िंबाखभ असेल िर त्या जहाजानंा कोणत्याच प्रकारचा अडथळा अथवा 
उपद्रव होणार नाही. 
 

१२. प्रस्िभि कलमें पालन करण्याि आल्यावर असे जाहीर करण्याि येि आहे की, कल्याण आहण 
हर्वडंी. येथील व्यापाऱ्यानंा वसई शहरािं त्याचं्या व्यापाराच्या वाहिुकीचे वळेी हवश्रावि घेण्याची परवानगी 
देण्याि येईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३. कल्याण आहण हर्वडंी येथील जहाजानंा पोिूुगीज प्रदेशािंभन हदवसा अथवा रात्री त्याचंी 
िपासणी करण्याि आल्यावर अहनबधंपणे ये जा करिा येईल. जुन्या पद्धिीप्रमाणे ही िपासणी लायक 
अहधकाऱ्याकंडभन केली जाईल. त्याचं्याकडभन जहाजानंा कोणत्याच प्रकारचा उपद्रव होणार नाही. 
 

१४. जे घोडे पोिूुगीज अथवा अन्य प्रदेशािभन खुष्ट्कीच्या मागे वकवा जलमाग ेआणण्यािं येिील 
त्यानंा कोणिाच अडथळा न करिा जाऊ हदले जाईल. मात्र त्याबद्दल नेहमीचा कर र्रावा लागेल. ही अट 
खाजगी लोकानंाही लागभ आहे. पण कल्याणच्या सुरे्दाराच्या बाबिीि जुनी अट लागभ केली जाईल. 
 

१५. हा करार हटकावा म्हणभन सगळयानंी इच्छा केली पाहहजे. कारण दोन्ही राज्याच्या समाईक 
हहिाच्या दृष्टीने त्याची आवश्यकिा आहे. म्हणभन उर्य पक्षामंध्ये परस्पराहंवषयी वाटणारा संशय दभर व्हावा 
या हेिभने सदहभू मार्दिन द हसल्व्हैरा व कृष्ट्णराव महादेव ह्या दोघानंी र्ावी कालाि पकडण्याि येणाऱ्या व 
एकमेकाचं्या राज्यािंभन पळभन जाणाऱ्या सैहनकानंा एकमेकाचं्या हवाली करण्याचे ठरहवले आहे. 
त्याचप्रमाणे सदरहु कृष्ट्णराव महादेव हे कबभल करिाि की, यामुळे मराठे पोिूुगीज प्रदेशानं आक्रमण 
करणार नाहीि. इिकेच नव्हे, िर िे असे आश्वासन देिाि की, पोिूुगीज प्रदेशावर कोणी हल्ला केला, िर 
जणभ, काही हा हल्ला आपणावरच झाला आहे असे समजभन िे िो हल्ला परिवभन लावण्याचा प्रयत्न करिील. 
ह्या बाबिीि मराठ्याचें धोरण देखील पोिूुगीजाचं्या सारखेच असाव.े 
 

१६. ह्या कराराि र्ाग घेणारे प्रहिहनधी वसज्योर प्राव्न्सश्कु द मेलु आहण हशवराम पंवडि आहण 
रायाजी रामजी असे जाहीर करिाि की, प्रस्िुि कराराला मान्यिा हमळावी म्हणभन पोिूुहगजाचें विीने 
वसज्योर मािीन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश व मराठ्याचं्या विीने श्री कृष्ट्णराव महादेव ह्या दोघानंी करार 
झाल्यापासभन दहा हदवसाचें आि त्याच्यावर सह्या कराव्याि, व शकय हििकया लवकर िो अंमलाि 
आणावा. 
 

हा करार झाला आहे म्हणभन पुराव्यादाखल साक्षीदार ह्या नात्याने त्याच्यावर पोिूुगीज राज्याचे 
वकील वसज्योर फ्राव्न्सश्कु द मेलु द काश्त्र ुव मराठ्याचें वकील श्री. हशवराम पंहडि व श्री. रायाजी रामजी 
ह्या हिघानंी सह्या केल्या आहेि. हे अहधकार त्यानंा देण्याि आले होिे व आपापल्या राज्याचंी प्रमाणपते्र 
त्यानंी बरोबर आणली होिी. िी त्यानंी वहकलािींच्या स्वागिाचे वळेी सादर केली. 
 

हा करार मंुबई बेटाचे आहण हकल्याचे अध्यक्ष आहण गव्हनूर जनरल सर रॉबटू कोइव्हन ह्याचं्या 
मदिीने त्याचं्या समक्ष पार पाडला. त्याचंी ह्या करारावर सही आहे. 
 

फोटू, मंुबई, ३० जानेवारी, १० फेबुवारी १७३२–३२ 
 
 रॉबटू कोइव्हन, फ्राव्न्सश्कु द मेलु द काश्त्र ु
 मार्दिन द हसल्व्हैरा द हमनेहझश. 
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वसईच्या हकल्ल्याचा कॅप्टन जनरल फ्राव्न्सश्कु द मेलु द काश्त्र ु हा मराठ्याशंी झालेल्या 



 

अनुक्रमणिका 

कराराप्रमाणे चंद्रवाडी आहण टकमक हे दोन्ही गड िाब्याि घेऊन चंद्रवाडी ह्या गडास सािा माहरया (सेंट 
मेरी) हे नाव हदल्याचे व्हाइसरॉयला कळहविो. 
 
“महाराज— 
 

मी फ्राव्न्सश्कु दे मेलु द काश्त्र ुआपणाला कळहवि आहे की, कल्याणच्या सुरे्दाराने मला गडाच्या 
कबजासंबधंी हलहहले असिा मी ह्या कामहगरीवर लगेच एक िुकडी रवाना केली. त्या िुकडीचा सेनापिी 
मला कळहविो की, त्याने हदनाकं १८ च्या दुपारी चार वाजिा चंद्रवाडी गडाचा कबजा घेिला. ह्या गडाचे 
नाव आिा सािंा माहरया असे ठेवण्याि आले आहे. टकमक गडाचा कबजा हदनाकं २० रोजी संध्याकाळी 
पाच वाजिा घेण्याि आला. 
 

हे दोन्ही गड अत्यिं महत्वाचे आहेि. िहाची फलश्रुिी ही असभन, त्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन 
करीि आहे. 
 

सािंा माहरया ह्या गडावर सापं्रि १४० माणसाचंी हशबंदी ठेवण्याि आली आहे, टकमक गडावर 
६० माणसे आहेि. ही ठाणी गोगारी (?) च्या हािी ठेवणे इष्ट नसल्याने मी त्यानंा त्याचं्या मुलुखाकडे परि 
पाठवभन देण्याचा हवचार करीि आहेि. हे लोक खच ू फार करिाि, ह्या गडाचं्या नायकानंी मला त्या 
गडासंबधंीची माहहिी पुरहवली आहे. टकमक गडाचा नायक म्हणिो की, ह्या गडाला नैसर्दगक संरक्षण 
असल्याने त्याच्या रक्षणासाठी पुष्ट्कळ माणसाचंी जरूरी नाही. सािंा माहरया गडाच्या हकल्लेदाराने 
माझ्याकडे आणखी माणसाचंी मागणी केली आहे. िो म्हणिो की, ह्या गडाच्या रक्षणासाठी १४० माणसे 
पुरेशी नाहीि. ह्या दोन्ही गडापंैकी एक गड माहीमच्या हद्दीि पडिो िर दुसरा मनोराच्या. ही दोन्ही गाव े
त्या गडाचं्या हशबदं्यानंा दाणागोटा पुरहविाि. ह्या पुढे ह्या गावानी त्या हशबंद्यानंा दाणागोटा पुरहवला 
पाहहजे की नाही ित्संबधंीचा हुकभ म माझ्याकडे त्वहरि पाठवावा. मला वाटिे की, ह्या गावानी जर 
हशबंद्यानंा दाणागोटा पुरहवण्याचे बंद केले, िर त्याचं्यावर उपासमारीची पाळी येईल. मी लवकरच 
सैबाणला जाि आहे. हिथल्या लोकाचं्या राहणीसाठी नवीन जागेची हनवड करणे आवश्यक आहे. 
आपणाकडभन हुकभ म आल्या हशवाय मी िटबंदीच्या ियारीस लागि नाही. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करून आपणास सुखसमदृ्धी देवो.” 
 
वसई, २२ माचू १७३२. 
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गोव्याहुन पोिूुगालला राज्यसहचवाला गेलेल्या एका पत्राि म्हटले आहे की, मराठे शािं आहेि. 
परंिु नुकिेच त्यानंी हसद्दीच्या एका सेनाहधकाऱ्याला हफिवभन त्याचे काही गड आहण हकल्ल ेदगलबाजीने 
घेिले. 
 
“राज्यसहचव, ह्यास— 
 



 

अनुक्रमणिका 

ह्या बंदराला लागलेल्या एका फ्रें च जहाजावर प्रस्िुि पत्र काही बािम्या देऊन पाठवीि आहे. हे 
जहाज फ्रान्सला जुलै महहन्याि पोहोचणार आहे असे सागंण्याि येिे. पत्रािील बािम्या आपण 
महाराजानंा सादर कराव्या. 
 

ह्या मोसमािंील दोन नौका इकडे हदनाकं १२ आहण १५ सप्टेंबरला येऊन पोहोचल्या. त्याचंा प्रवास 
चागंला झाला. मोसाहंबकला बाधंलेली नौकाही इकडे येऊन पोहोचली. ह्या नौकेवर माणसे इिर 
नौकावरील माणसाहंभन बरीच अहधक मेली. 
 

सापं्रि मी सा ं िेरेझा (सेंट थेहरसा) ह्या नौकेच्या दुरुस्िीचे काम हािी घेिले आहे. ही नौका 
जानेवारी महहनाअखेर प्रवासास हनघभ शकेल असे वाटिे. 
 

आमच्या राज्याचे शजेारी हल्ली शािं आहेि. मात्र पावसाळ्याच्या सरुवािीला मराठ्यानंी हसद्दीच्या 
एका सेनाहधकाऱ्याला हफिवभन त्याचे काही गड आहण हकल्ल े दगलबाजीने घेिले. हे गड आहण हकल्ल े
मराठ्याचें हािी पडल्याने त्याचं्या सामर्थ्याि पुष्ट्कळच वाढ झाली आहे. माझ्या मनाि हसद्दीचे दोन जलदुग ू
घेण्याचा हवचार होिा. 
 

हसद्दी आहण मराठे या दोघानंीही माझ्याकडे मदिीची याचना केली होिी. त्यानंा मी कळहवले की, 
त्या दोघामंध्ये मध्यस्थी करण्यास मी ियार आहे. त्याची पभवूियारी म्हणभन दाडंा बंदराकडे मी दोन 
युद्धनौका रवाना केल्या. िेथे शाहभ राजे ह्याचंा सेनापिी बाजीराव हा आपल्या सैन्याचा िळ देऊन बसला 
आहे. त्याने त्या बेटास वढेा घािला आहे. हसद्दीची िी राजधानी आहे. परंिु ह्या बेटाला नैसर्दगक संरक्षण 
असल्याने िे बाजीरावाला घेणे शकय होईल असे वाटि नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १३ हडसेंबर १७३३. 
 

चौलच्या ठाणेदाराने व्हाइसरॉयला बाजीरावाने दाडं्याचा वढेा उठहवला असल्याचे कळहवल्याचे 
व्हाइसरॉयच्या प्रस्िुि ठाणेदाराला हलहहलेल्या खालील पत्रावरून कळभन येिे : 
 
आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं, 
 

वसईहभन आलेल्या एका गलबिावर पाठहवलेली आपली चौल येथे १६, १७ आहण १८ हडसेंबरला 
हलहहलेली व त्याच महहन्याच्या २२ ला आहण २३ ला ठाणे येथे हलहहलेली पते्र मला हमळाली. ह्या पत्राचंी 
उत्तरे मी चौलच्या गलबिावर पाठवीि आहे. ह्याच गलबिावर आपली पहहली पते्र येण्याची मी वाट पहाि 
होिो. परंिु िी न आलेली पाहभन मी असा अंदाज केला की, काहीिरी हलगजीपणा झाल्याने िी मागे 
राहहली. त्याचा खुलासा आपण दुसऱ्या पत्राि केलाच आहे. 
 

बाजीरावाने वढेा उठवभन हसद्दीशी िडजोडदेखील न करिा माघार घेिल्याचे कळले. शत्रभची 
वजकलेली ठाणी हािी ठेवण्यािच युद्धािील खरा हवजय असिो. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपल्या १७ हडसेंबरच्या पत्रावरून कळले की, हसद्दीच्या जहाजानंी आमचे परवाने बाळगाव े

म्हणभन िािेखान ह्यानंी आमच्याशी जी िडजोड केली होिी िी आिा हसद्दी पाळावयास ियार नाही. आपण 
त्याच पत्राि म्हणिा की हसद्दीला आमचे परवाने घ्यायला लावणे माझ्या हािाि आहे. असे आपण का 
हलहहले िे माझ्या ध्यानी आले नाही. िरी त्याचा खुलासा करावा. 
 

आमच्या ह्या जुन्या हक्काची पुनस्थापना करण्याचे काही माग ूआपणालंा मला सुचवायचे आहेि का 
िे आपण मला उलट पत्री कळवाव.े बाजीराव हनघभन गेल्यावर व हदवाणाच्या गढीच्या योजनेसंबधंाने सव ू
उपाययोजना अमलाि आणल्यावर सेनापिीशी सल्लामसलिीला गेलाि हे फार चागंले केलेि. 
 

आंगऱ्यानंा मराठ्याकंडभन मदि होण्याचा संर्व आहे. पण आम्हालंा दोन बाजभंनी मदि होण्याची 
शकयिा आहे. पहहली गोष्ट ही की चौलचा हकल्ला जवळ आहे. आहण दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या नदीिील 
पालाकंडभन ह्या योजनेला मदि होणार आहे, आहण ज्याअथी ही योजना आपल्या हािभन पार पडणार आहे. 
त्याअथी, िी यशस्वी होणार ह्याबद्दल मला हिळमात्रही संदेह वाटि नाही. मी ह्या बाबिीि उत्तरेकडील 
सेनापिीला हलहीि आहे. आपणालंा सव ू प्रकारची मदि करण्याबाबि मी त्याला कळवीि आहे. मी 
आरमाराची रवानगी केली आहे. मला आपणासं एक सभचना द्यायची आहे िी ही की, ह्या मोहहमेि जे 
अहधकारी र्ाग घेणार आहेि त्याचं्यापैकी एकाला िरी हल्ल्याचा अनुर्व असायला पाहहजे. 
 

माद्रा फावालसबंंधी बोलायचे झाल्यास ही मोहीमदेखील फारच कठीण आहे. कारण हसद्दींना 
िटबंदीची माहहिी असणार ह्याि शकंा नाही. आहण म्हणभन त्यानंी बचावाची ियारी चागंलीच केली असली 
पाहहजे. 
 

आंगऱ्याहवरुद्ध इंग्रज आहण पोिूुगीज ह्या दोघाचंी युिी व्हावी म्हणभन जे प्रदान चालभ  आहेि त्यामध्ये 
इंग्रजाचंा कधी ना कधी आके्षप हा असिोच. िरी ह्या युिीसंबंधी त्याचं्या काय अपेक्षा आहेि िे एकदा त्यानंी 
जाहीर केलेले बरे”. 
 

गोवा, २ जानेवारी १७३४. कौंट द सादंोहमल. 
 

(166) LIVRO DE CHAUL, No. 2, FLS 2. 
 

व्हाइसरॉय चौलच्या ठाणेदारास पुढील पत्र हलहहिो :— 
 
आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं, 
 

आपली सवू पते्र हमळाली. मी आपणाला कळवीि आहे की, माझा दुसरा हुकभ म येईपयंि 
हदवाणाची गढी आपल्या हािी ठेवावी. मी ह्या बाबिीि उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहलेच आहे. मला 
कळले आहे की, मराठ्याचंा मोहरा पुन्हा हसद्दीकडे वळला आहे, ही बािमी फोंडभ  साविं ह्याचं्या राज्यािभन 
इकडे आली आहे. ही बािमी जर खरी असेल िर आपली योजना कृिीि उिरहवण्याच्या बाबिीि काळजी 
घेिली पाहहजे. मी ह्या प्रश्नासबंंधी आपणालंा व उत्तरेकडील सेनापिींना हलहहलेच आहे. िरी आपण 



 

अनुक्रमणिका 

हवचारहवहनमय करून काय िो हनणयू घ्यावा. ह्यासंबधंी मी आपणालंा ह्याच पत्राि पुन्हा एकदा हलहीि 
आहे. 
 

आंग्ऱ्यानंी हग्रयेहभन एक पाले इकडे पाठहवले आहे हे खरे आहे. दमणच्या पालाि त्याला जे 
पोिूुगीज आहण पाद्री सापडले होिे, त्यानंा त्याने ह्या पालावर इकडे पाठहवले आहे. परंिु ह्यावरून अशी 
समजभि करून घेण्याचे कारण नाही की, कैद्यानंा परि करून त्याला आमच्याशी सलोखा साधायचा आहे. 
त्याने आम्हालंा पाठहवलेल्या पत्राि म्हटले आहे की, दमणच्या पालापंाशी आपले परवाने नव्हिे म्हणभन ही 
पाले आपण घेिली. मी आगंऱ्याला उलट पत्री कळहवले आहे की, त्यानंी जर आमची पाले परि केली 
नाहीि आहण िो जर अशी लभट करण्यास पुनः प्रवृत्त झाला िर त्याला शत्रभ म्हणभन वागहवण्याि येईल. 
 

इंग्रजाचें उत्तर माझ्या पाहण्याि आले आहे. त्या पत्रािील मजकुरासंबधंी मी जो अंदाज केला 
होिा िो खरा ठरला आहे. 
 

मी चौल नगरपाहलकेला घरे बाधंण्याची जी हशफारस केली होिी, हिची मी हफरून हद्वरुकिी 
करीि आहे. ह्यासंबधंी वारंवार सव ू प्रकारचे हुकभ म देणार आहे. हनजामउल्मुल्क ह्याने मला जे पत्र 
पाठहवले आहे िे आर्ार प्रदशनूाचे आहे. मी हसद्दीला जी मदि पाठहवली होिी त्याबद्दल हनजामउल्मुल्कने 
माझे आर्ार मानभन हे पत्र पाठहवले आहे. त्या पत्राि त्याने हसद्दीला आणखी मदि पाठहवण्याची हवनंिी 
केली आहे. त्यावरून मला असा संशय येिो की हसद्दीवर मराठ्याचंी हफरून स्वारी होणार असल्याचा 
त्याला सुगावा लागला असावा. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १५ जानेवारी १७३४. कौंट द सादंोहमल. 
 

(168) LIVRO DE CHAUL, No. 2, FLS 4V. 
 

व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो की, इंग्रजानंी जर मराठ्याचं्या ठाण्यामंधील 
प्रसरणाला आळा घािला नसिा, िर मराठ्यानंी पोिूुहगजाचंा उत्तरेकडील प्रािं हवशषेकरून साष्टी बेट 
कधीच घेिले असिे. 
 
“महाराज— 
 

उत्तरेकडील प्रािं हा ह्या राज्याचा महत्त्वाचा र्ाग असभन साष्टी बेट हा त्याचा सवांि उत्तम आहण 
सगळ्याचें लक्ष असलेला िुकडा आहे. ह्या मुलुखावर मराठ्याचंा नेहमीच डोळा होिा. आहण जर इंग्रजानंी 
त्याचं्या आक्रमणाला ठाणे हजल्ह्याि आळा घािला नसिा, िर त्यानंी हा मुलुख कधीच हगळंकृि केला 
असिा. परंिु असे जरी असले िरी ह्या बेटाला धोका हा आहेच. आहण म्हणभन मी उत्तरेकडील प्रािंाचे 
सेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यु ह्यानंा हुकभ म केला की, त्यानंी ह्या बेटाची पहाणी करून त्याच्या रक्षणासाठी 
एकादी िटबंदी उर्ारणे शकय आहे का िे पहाव.े िदनंिर मी वसई नगरपाहलकेच्या हसनेटला हलहहले 
की, ह्या िटबंदीच्या उर्ारणीचा एकादा माग ूशोधभन काढावा. आदें्र हरबैरा कौहिन्यु ह्यानंी एका िटबंदीचा 



 

अनुक्रमणिका 

आराखडा काढला आहे. त्या आराखड्याची एक प्रि मी महाराजाकंडे पाठवीि आहे. त्याचप्रमाणे सदरहभ 
आंदे्र हरबैरो ह्यानंी ह्या िटबदंीच्या खचाचे जे अंदाजपत्रक ियार केले आहे त्याचीही एक प्रि मी ह्या 
पत्रासोबि पाठवीि आहे. ह्या कामावरून सदरहभ आदें्र हरबैरा ह्यानंी केवढी मेहनि घेिली त्याची 
महाराजानंा कल्पना होईलच. ह्या कायानुसार त्यानंी महाराजाचंी बहुमोल अशी सेवा केली आहे. ईश 
कृपेने हे काय ूपभण ू झाल्यावर अशाच आणखीही िटबंद्या उत्तरेकडील प्रािंाि हठकहठकाणी उर्ारण्याचा 
माझा हवचार आहे. ह्या िटबंद्यामुंळे िो प्रािं सुरहक्षि होईल अशी मला खात्री वाटिे आहण ह्या िटबदं्या 
एकदा पभण ूझाल्या की बलाढ्य आहण घमेंडखोर मराठ्याचं्या शजेारापासभन आम्ही हबनधोक होऊ. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 

गोवा, १९ जानेवारी १७३४. 
 

(169) LIVRO DAS MONçOÊS, No. 102b, FLS 657 : 
 

व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो की, इकडे गोऱ्या सैहनकाचंी कमिरिा 
असल्याने आपणाला देशी हशपायाचं्या पलटणी उर्ारणे र्ाग पडले आहे. 
 
“महाराज— 
 

ह्या राज्यािील पोिूुगीज सैहनकाचंी कमिरिा ही नेहमीचीच िक्रार आहे. हवशषेेकरून 
अलीकडच्या काळाि रोगराईच्या प्रादुर्ावामुळे पुष्ट्कळ गोरे सैहनक मृत्युमुखी पडले आहेि. त्याचा 
पहरणाम असा झाला की, सैहनकाचं्या कमिरिेमुळे आम्हालंा देशी हशपायाचं्या पलटणी उर्ारणे र्ाग 
पडले. ह्या पत्रासोबि महाराजाकंडे जो िकिा पाठहवला जाि आहे त्यावरून महाराजानंा ह्या सैन्याची 
कल्पना होईलच. ह्या सैन्याकडे सरहद्दीच्या रक्षणाचे काम सोपहवण्याि येणार आहे. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो. 
 
गोवा, १९ जानेवारी १७३४. 
 

(169) LIVRO DAS MONçOES, NO. 102b, FLS 680. 
 

व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजास कळहविो की, पोिूुहगजाचें शत्रभ शािं आहेि. मात्र 
मराठ्याचें आहण हसद्दीचे युद्ध पेटले आहे. 
 

“ह्या राज्याचे आमचे शजेारी सापं्रि शािं आहेि. परंिु पावसाळ्याच्या सुरुवािीला मराठ्यानंी 
हसद्दीचे काही हकल्ल ेआहण गड घेिल्याने मला काळजी पडली आहे. हसद्दीच्या एका सेनापिीला मराठ्यानंी 
हफिुर करून घेिल्याने िे गड आहण हकल्ल े मराठ्याचं्या हािी पडले. त्याने हसद्दीचे काही जलदुगहूी 
मराठ्याचं्या िाब्याि देण्याचे कारस्थान रचले होिे. ह्या कामी दोन सेनाहवर्ाग उपयोगाि आणण्याि आले 
होिे. त्यानंी हसद्दीच्या हकल्ल्यावर हल्लेही चढहवले होिे. पण हसद्दीला मंुबईकर इंग्रजानंी मदि पाठहवल्याने 



 

अनुक्रमणिका 

मराठ्याचंी ही मोहीम फसली व त्यानंा माघार घ्यावी लागली. माझ्याकडेही त्या दोघानंी मदिीची मागणी 
केली होिी. त्या हवनंिीप्रमाणे मी दाडंा बंदराकडे दोन युद्धनौका पाठहवल्या होत्या. ह्या हशष्टमंडळाचे 
नेिृत्व आंिोहनयु कार्ददन फ्रॉइश ह्याचं्याकडे देण्याि आले होिे. त्याचं्याहवषयी उर्यपक्षामंध्ये चागंले मि 
आहण आदर असल्याने मध्यस्थीचे काम करण्यास त्याचं्याहशवाय दुसरा कुणी लायक मनुष्ट्य मला 
आढळला नाही. परंिु मराठ्यानंी हसद्दीवर हवजय न हमळहविाच वकवा त्याच्याशी समझोिा करण्यापभवी 
माघार घेिली. मराठ्यानंी युद्धािभन माघार घेिलेली मला नको होिी. त्याचे कारण हे की, आमचे शजेारी 
एकमेकाशंी युद्धाि गंुिले म्हणजे आम्हालंा स्वास्र्थ्य हमळिे. व त्या दरम्यान शत्रभचा हल्ला होऊ नये म्हणभन 
िटबंदी करून घेिा येिे आमचा शजेारी आंगरे हा मात्र आमचा नेहमी काळजीचा हवषय होऊन राहहला 
आहे. त्याच्याकडभन व्यापाराि अडथळे होि आहेि. त्याच्या सागरी सामर्थ्याि अलीकडे पुष्ट्कळच र्र 
पडली आहे. त्याने दगलबाजीने हसद्दीच्या आरमाराची पुष्ट्कळच हानी केली. िो आिा मराठ्याशंी िुल्यबळ 
झाला आहे. त्याच्यापाशी १२ हभन अहधक पाली आहण ३० अथवा ४० गलबिे आहेि. िो एक मोठा चाचा 
आहे. त्याच्या नौकाचं्या हालचाली दु्रि होि असल्याने िो चपलिेने हल्ला करून पळ काढिो. त्याने 
अनेकदा माझ्याशी िह करण्याचे ध्वहनि केले आहे. पण एके बाजभने िो िहाची र्ाषा बोलिो आहे, िर 
दुसऱ्या बाजभने आमच्या व्यापाऱ्याचंी जहाजे पकडिो आहे. त्याचं्या पत्राि िहाची र्ाषा असिे, पण 
त्याचबरोबर िो हनर्यूपणे हलहहिो, की, आमचे व्यापारी त्याचे परवाने बाळगीि नाहीि म्हणभन िो त्याचं्या 
जहाजानंा अटक करीि आहे. मी त्याला माझ्या दृहष्टकोनाप्रमाणे उत्तर पाठहवले आहे. परंिु हे असे फार 
हदवस चालभ  राहणे इष्ट नाही. त्याचा नाश केल्याहशवाय आम्हालंा शािंिा लार्णार नाही. आहण िेच हवचार 
सापं्रि माझ्या मनाि घोळि आहेि. परंिु हे काम पार पाडावयाचे झाल्यास त्याच्या आरमारासारख्या 
मोठ्या आरमाराची आवश्यकिा आहे. आहण हे आरमार येथे उपलब्ध होणे अशकय आहे. ह्या राज्याला िे 
बाधंणेही शकय नाही. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 

गोवा, १९ जानेवारी, १७३४. 
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मंुबई गव्हनूरच्या मध्यस्थीने पोिूुगीज आहण मराठे ह्याचंा जो िह झाला, त्या िहासंबधंी 
पोिूुगालचा राजा व्हाइसरॉयला हलहहिो— 
 

मी ईश कृपेने पोिूुगाल आहण आल्गाव्हू प्रािंाचा राजा, आहफ्रकेिील प्रदेशाचा आहण हगनीचा 
स्वामी दों. ज्युआंव वहदुस्थानचे व्हाइसरॉय आहण कॅप्टन जनरल कौंट द सादंोहमल ह्यानंा कळवीि आहे 
की, आपले गेल्या वषीच्या हदनाकं ११ जानेवारीचे पत्र मला हमळाले. त्या पत्राि आपण माझ्याकडे 
उत्तरेकडील प्रदेशाि झालेल्या िहाची कलमे पाठहवली आहेि. ह्या िहाच्या वाटाघाटी व्हाइसरॉय ज्यु 
आंव द साल्दान्य द गामा ह्याचं्या कारहकदीि सुरू होत्या. ह्या िहाची कलमे नजरेखालभन घािली असिा 
िी उपयुकि आहण मानाची आहेि असे मला आढळभन आले. ज्याअथी, हा करार मंुबईचे गव्हनूर रॉबटू 
कोइव्हन ह्याचं्या मध्यस्थीने मंुबई येथे झाला, की ज्यानंी मराठ्याशंी झालेल्या युद्धाच्या वळेी साष्टी बेटाला 
मदि पाठहवली होिी, त्याअथी, त्याचं्या ह्या सेवबेद्दल मी त्याचें आर्ार मानाव े असे आपणालंा वाटले; 
आपली सभचना मला पटल्याने मी हदनाकं ३ फेबु्रवारीला र्रलेल्या माझ्या सागरोत्तर सल्लागार मंडळाच्या 



 

अनुक्रमणिका 

बैठकीि हा ठराव पास करून घेिला. िरी आपणालंा कळहवण्याि येि आहे की, माझ्या विीने आपण 
सदरहभ रॉबटू कोइव्हन ह्याचें आर्ार मानाविे. त्यानंा माझा हनरोप कळवावा की, त्यानंी ही जी आमच्या 
राज्याची सेवा केली आहे त्याबद्दल मी इंग्लंडचे राजे माझे बंधभ आहण मावसर्ाऊ ह्यानंा रॉबटू कोइव्हन 
ह्याचं्या सेवबेद्दल त्यानंा पाहरिोहषक देऊन त्याचं्या कायाचे चीज करण्याची हशफारस करीि आहे. 
 

हे पत्र हलस्बन शहरी हद. ११ माच ू१७३४ रोजी हलहहण्याि आले. 
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मराठे हसद्दीवर हल्ला करण्याची ियारी करीि असल्याची वािा चौलच्या पोिूुगीज ठाणेदाराला 
कळिाच, त्याने िी व्हाइसरॉयला कळहवली. व्हाइसरॉयने त्याला पुढील उत्तर पाठहवले. 
 

‘चौलचे कॅप्टन ह्यासं— 
 

आपले चालभ  महहन्याच्या १८ िारखेचे पत्र हमळाले. चौल शहरासंबंधी आपण जी चागंली बािमी 
हदली आहे, त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे व त्याला मान आहे हे वाचभन आनंद झाला. आपल्या 
कारहकदीि त्या शहराि सापं्रि सुबत्ता असभन िे जागरूक आहे. ह्या शहराची अशीच र्रर्राट होऊन िे 
सुखी असाव ेअशी इच्छा करिो. 
 

आंग्ऱ्यानंी केलेल्या िहाच्या मागणीमागील हेिभसंबधंाने आपणे जे हवचार व्यकि केले आहेि िे मला 
मान्य आहेि. ह्यासबंंधी मी आपणालंा दुसऱ्या एका पत्राि हलहहले आहे. 
 

हसद्दीहवरुद्ध सैन्य ियार होि आहे ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. त्याचे कारण हे की, हे 
युद्ध चालभ  ठेवण्याचे सामर्थ्य ूहसद्दीमध्ये नाही. परंिु इंग्रजानंा त्याला मदि करिा येईल. आहण माझी अशी 
समजभि आहे की, िे त्याला मदि केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. कारण, दार्ोळ अथवा दाडंा ह्या दोन्ही 
ठाण्यापंैकी एकादेही ठाणे जर मराठ्याचं्या हािाि पडले िर, इंग्रजाचंी फार हानी होणार आहे. िे काहीही 
असो, पण गेल्या वषाप्रमाणे ह्या युद्धािदेखील आपण हसद्दीला मदि करण्याच्या बाबिीि जागरूक राहहले 
पाहहजे. कारण, िो हटकभ न राहाणे हे आमच्या हहिाचे आहे. त्याला मदि करण्याचा एकच माग ूआहे आहण 
िो म्हणजे हकनाऱ्यावर एक मोठे आरमार ठेवणे. 

 
चौलच्या हदवाणाने चौल शहराशी बेइमानीपणा केल्याचे आपण जे म्हणिा त्यावर माझा हवश्वास 

बसि नाही. परंिु काळजी घेिलेली बरी. त्याचा बेइमानीपणा हसद्ध करण्यासाठी म्हणभन त्याची पते्र 
हमळहवण्याकरिा आपण जी युकिी लढहवण्याचे ठरहवले आहे, िी युकिी मला पसंि आहे. मादा 
फावलसंबधंी आंग्ऱ्याचंा जो हेिभ आहे, त्याची कल्पना देणारी आपली बािमी वाचली. ह्या बािमीचा मला 
हसद्दीशी ह्या प्रश्नासंबधंी वागिाना उपयोग झाला. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २९ सप्टेंबर १७३४. कौंट द सादंोहमल 
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व्हाइसरॉय चौलच्या ठाणेदारास कळहविो की, हनजामउल्मुल्कने मराठ्याचं्याहवरुद्ध सैन्याच्या 

हालचाली सुरू केल्याची जी वािा त्याने पाठहवली िी ऐकभ ण आपणासं आनंद झाला. 
 

“चौलचे कॅप्टन कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 

आपले १३ ऑकटोबरचे पत्र हमळाले. ह्या हफ्रगेटवर पन्नास बंदुका त्याचं्या संहगनीसह पाठहवण्याचा 
मी हुकभ म केला आहे. त्या ठाण्याला सापं्रि मी एवढ्याच काय त्या बंदुका पाठवभ शकिो. कारण, देवाच्या 
कृपेने देशाहभन इकडे २६ ऑकटोबरला येऊन पोहोचलेल्या नौकेवर मदि आली नाही. म्हणभन मला वाटिे 
की, हिकडे जर बंदुका असल्या िर त्या दुरुस्ि करून घ्याव्या. नवीन बंदुका येईपयंि ह्या बंदुकाचंा 
आपणासं उपयोग करिा येईल. 
 

हनजामउल्मुल्कने मराठ्याहंवरुद्ध लष्ट्करी हालचाली सुरू केल्याची जी बािमी आपण पाठहवली 
आहे, िी जर खरी असेल िर, िी आनंदाची आहे असे म्हणाव े लागेल. आपण ह्याबाबि मला वरचेवर 
कळवीि जाव.े इकडे अशी बािमी आली आहे की, मराठ्याचें काही सैन्य हसद्दीवर चालभन येि आहे. 
बाजीरावाने मला कळहवले आहे की, शाहभराजे ह्यानंी त्याचं्याकडे ही मोहीम पुन्हा सोपहवली आहे. त्याने 
अशी सभचना केली आहे की, हसद्दीने जर त्याला आंग्ऱ्याहवरुद्ध मदि केली असिी िर, त्याने हसद्दीशी िह 
केला असिा. मी आहण मंुबईच्या गव्हनूरनी दोघानंी हमळभन आंग्ऱ्याहवरुद्ध बाजीरावाशी हािहमळवणी केली 
असिी. पण इंग्रजाचंी मदि बाजीरावाला नको आहे. त्याचा जो एक हवश्वासभ दभि इकडे आला होिा 
त्याच्याकडे मी हा प्रस्िाव मोठ्या आनंदाने ऐकण्याची इच्छा व्यकि केली, व मला जे काय करिा येणे 
शकय आहे िे करण्याचे आश्वासन हदले. कारण, िभिू त्या हकनाऱ्यावर मी सैन्य पाठवभ शकि नव्हिो. माझी 
योजना मी उत्तरेकडील सेनापिीला कळहवली आहे. माझी अशी समजभि आहे की, हसद्दीचे जलदुग ू
काबीज करणे ही एक अशकय गोष्ट असल्याचे मराठ्याला (बाजीरावाला) पटले आहे. व म्हणभन िो 
आंग्ऱ्याचे हकल्ल ेकाबीज करण्याचे मनसुब ेरचीि आहे. परंिु मला असे वाटिे की, आगं्ऱ्यासारख्या र्यंकर 
चाचं्याचा नाश व्हावा ही जरी माझी इच्छा असली िरी, त्याचे हकल्ल े मराठ्याचं्या हािी पडलेलेही मला 
नको आहेि. कारण, मराठे हे आंग्ऱ्याहभन बलाढ्य असल्याकारणे, त्यानंी जर आंग्ऱ्याचें जलदुग ूघेिले िर, 
त्याचं्यापासभन आम्हाला धोका हनमाण होईल. माझी अशी इच्छा आहे की, आंगे्र व मराठे ह्याचें युद्ध अवश्य 
सुरू व्हाव.े परंिु िे दीघूकाल चालभन आंग्ऱ्याचंा एकही हकल्ला मराठ्यानंा घेिा येऊ नये. ह्या हेिुने 
बाजीरावाला केवळ नाममात्र मदि करण्याचा माझा हवचार आहे. कारण आंग्ऱ्यानेही बाजीरावाला कणखर 
प्रहिकार करू नये असे मला वाटिे. व म्हणभन बाजीरावाला ही मदि करणे अगत्याचे आहे. माझे हवचार मी 
उत्तरेकडील सेनापिीला कळहवले आहेि, व बाजीरावाशी हवचारहवहनमय करून त्याच्या मयादेि त्याला 
मदि करण्यास कळहवले आहे. 
 

मला असाही संशय येिो की, हा प्रस्िाव आम्हाला सभचहवण्यामागे बाजीरावाचा एकादा अंिस्थ हेिु 
असावा. कदाहचि आम्हाला फसहवण्याचीही त्याची इच्छा असावी. इंग्रजानंाही त्याने अशीच सभचना 
केल्याचे कळिे. हेिु हा की, आमच्याकडभन हसद्दीला मदि होऊ नये, व हलगजीपणा झाला िर त्याला 
हसद्दीचा परार्व करणे सुलर् व्हाव.े पण हा डाव हाणभन पाडण्यासाठी आम्ही डोळ्यािं िेल घालभन 
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जागरूक राहहले पाहहजे. िरी माझी आपणाला सभचना आहे की, हसद्दी जर संकटाि सापंडला िर त्याला 
आपणाकडभन होईल िेवढी मदि करावी. मी उत्तरेकडील सेनापिीलाही असेच हलहहले आहे. आपल्या 
हवश्वासािला एकादा मनुष्ट्य असला िर, त्याच्यामाफूि आंग्ऱ्यानंा ह्या बाबिीि इशारा देण्यास हरकि 
नाही. त्याला फकि एवढीच सभचना द्यायची की, बाजीराव त्याच्यावर अचानकपणे हल्ला करण्यासाठी येि 
आहे. िरी त्याने जागरूक असाव,े व सव ू सामर्थ्य ू एकवटभन हसद्दीवर हल्ला करू नये. पण बाजीरावाला 
आंग्ऱ्याचं्या अंगचोरपणाचा सयंश येिा कामा नये, हे त्याला सभचहवले पाहहजे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ५ नोव्हेंबर १७३४ कौंट द सादंोहमल 
 

(179) CHAUL, No. 2, FLS 17V. 
 

आंग्ऱ्यामंध्ये र्ाऊबंदकी सुरू असल्याची वािा चौलच्या ठाणेदाराने व्हाइसरॉयला कळहवली 
असिा, िो त्याला उलटपत्री कळहविो की, शाहभराजे ह्यानंी एका र्ावाचा पक्ष उचलभन धरला िर 
पोिूुहगजानंी दुसऱ्या र्ावाचा पक्ष उचलभन धरावा. िसेच ह्या र्ाऊबंदकीमुळे आंग्ऱ्याचें सामर्थ्य ूकमी होणार 
म्हणभन व्हाइसरॉयने पत्राि समाधान व्यकि केले आहे. 
 

“चौलच्या ठाण्याचे कॅप्टन कायिानु द सौझ परैरा ह्यासं— 
 

गलबिावर पाठहवलेली आपली सव ूपते्र हमळाली. गेल्या महहन्याच्या २९ ला हलहहलेल्या आपल्या 
शवेटच्या दोन पत्राचे उत्तर करिाना आपल्या प्रयत्नानंा यश येऊन दोघा ंर्ावामंध्ये कलह हनमाण झाल्याचे 
पाहभन मला आनंद होि आहे. हा कलह चालभ  राहहला िर आमच्या दृष्टीने िो फायद्याचा आहे. ह्या 
र्ाऊबंदकीमध्ये शाहभराजे ह्याचंा कल जरी मानाजी आंगे्र ह्याचं्या बाजभने असला िरी हसद्दीशी त्याचें सापं्रि 
युद्ध चालभ  असिा व ह्या युद्धाि आंग्ऱ्याचं्या सामर्थ्याची त्यानंा आवश्यकिा असिा िे त्या दोघा र्ावामंध्ये 
उद्या उघड दोन िट पाडिील असे मला वाटि नाही. माझी अशी इच्छा आहे की, शाहभराजे कुणाची बाजभ 
घेिाि िे बघण्यासाठी मानाजी आंगे्र ह्यानंी शाहभराजे ह्याचं्या दरबाराि जाव.े आहण शाहभराजे ह्यानंी जर 
आंग्ऱ्याचंी दौलि दोघा ंर्ावामंध्ये हवर्ागण्याचे ठरहवले िर, मात्र आम्हाला धाकट्या र्ावाची बाजभ घेऊन 
त्याला मदि करणे सोयीच होईल. पण िी मदि आम्ही एका अटीवर करू. त्याने गढी आमच्या हवाली 
केली पाहहजे. आपण ज्या युद्धाचा प्रस्िाव मला सभचहवला आहे िे युद्ध आजच्या पहरव्स्थिीि सुरू करिा 
येईल असे मला वाटि नाही. कारण देशाहभन जी नौका इकडे आली आहे, हिच्यावर फारच थोडे सैन्य 
आले आहे. आहण त्यािील पुष्ट्कळशी माणसे रुग्णालयाि आजारी आहेि. माणसे मेलीही आहेि पुष्ट्कळ. 
उत्तरेकडील आहण दहक्षणेकडील आरमारावर सैन्य पाठहवण्याची आवश्यकिा आहे, हशवाय बेटे 
(िीसगाडी), साष्टी, आहण बादेश ह्या िीन्ही हजल्ह्याचं्या रक्षणासाठीही सैन्याची आवश्यकिा आहे. पण 
िरीही आपण आपली योजना उत्तरेकडील सेनापिीकडे कळवभन त्याचें मि अजमावाव.े मानाजी आंगे्र 
सािाऱ्याला जाईिोपयंि आपणाला हे सव ूकरिा येईल. उत्तरेकडील सेनापिीच्या मिाला मी मान देिो हे 
कदाहचि आपणाला माहीि असेलच. ह्या बाबिीि त्याचें मि काय आहे िे कळल्यावर पुढचा हवचार करिा 
येईल. ह्या पत्रासमविे जे पत्र जाि आहे िे उत्तरेकडील सेनापिींना पोहोचिे कराव.े त्या पत्राि मी 
आपल्या योजनसंबधंीची माहहिी त्यानंा हदली आहे. िरी हे पत्र त्यानंा िाबडिोब पोहोचिे कराव.े पण 



 

अनुक्रमणिका 

दरम्यान जर सदहभू सेनापिीनी एकादा हवचार मनाि आणला, हवशषेेकरून गढीसंबधंी िर, आपण त्याचंा 
हुकभ म िाबडिोब अंमलाि आणावा. मला र्रवसंा आहे की, एकादी गोष्ट िडीस जाण्याची शकयिा 
असल्याहशवाय िे िी गोष्ट हािाि घेणार नाहीि. 
 

गलबिाचंी वसुली आहण आंग्ऱ्याचं्या माणसाचंी मुकििा आपण जी केलीि ित्संबंधाने मी 
आपणाला आरमारावर पाठहवलेल्या पत्राि हलहहले आहे. आिा मी आपणाला एवढीच सभचना करिो की, 
मुकि झालेल्या माणसानंी जर मुकि होण्यासाठी र्रलेल्या रकमेची मागणी केली िर, िी त्यानंा परि 
करावी व पुढे आणखी रक्कम वसभल करू नये. हमठाचा कर योग्य असाच आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १३ हडसेंबर १७३४ कौंट द सादंो हमल 
 

(108) CHAUL, No. 2, FLS. 21V. 
 

व्हाइसरॉय चौलच्या ठाणेदारास आंग्ऱ्याचं्या संबंधाने हलहहिो :— 
 

“चौलचे कॅप्टन कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 

आपले हद. १८ चे पत्र घेऊन येणारे गलबि इकडे काल येऊन पोहोचले िे आपल्या पत्राचे उत्तर 
घेऊन हिकडे रवाना होि आहे. 
 

आंग्ऱ्याचं्या र्ाऊबंदकीसंबधंाने मी आपणाला माझा दृष्टीकोण कळहवलाच आहे. उत्तरेकडील 
सेनापिीनींही ह्या प्रश्नासंबधंी हवचार केला असल्याचे त्याचं्या चालभ  महहन्याच्या हद. १५ च्या पत्रावरून 
हदसभन येिे. ह्या पत्राि त्यानंी जे काय हलहहले आहे िे मला मान्य आहे. आपल्याला मी हद. १३ ला जे पत्र 
हलहहले आहे, त्या पत्रािील माझी मिे सेनापिीच्या मिाशंी िंिोिंि जुळिी आहेि. मानाजी आंगे्र ह्यानंी 
आम्हाला गढी परि केली पाहहजे. कारण िी गढी हदवाणाची असल्याने िी आम्हाला त्याला परि करायची 
आहे. पण ही गढी जर आपल्या हािाि आली िर, माझ्या नवीन हुकभ माहशवाय आपण िी हदवाणानंा परि 
करू नये. मानाजी आंगे्र ह्यानंी शाहभराजे ह्यानंा रे्टण्यासाठी सािाऱ्याला जाव े म्हणभन आपण त्यानंा जो 
सल्ला देणार आहाि त्याची वाच्यिा न होऊ देण्याची दक्षिा ध्यावी व त्या सल्ल्यामागील अंिस्थ हेिभही 
मानाजीच्या ध्यानी येिा कामा नये. त्याला वगेळा पाडण्याचा हा डाव आहे हे त्याला कळभन चुकिा 
उपयोगाचे नाही. 
 

ह्या सव ू प्रश्नाचं्या बाबिीि जी कळकळ आहण लढाऊ पहवत्रा घेिलाि त्याबद्दल मला आपले 
खरोखरच कौिुक करावसेे वाटिे. परंिु मी आपणाला इशारा देऊ इव्च्छिो की, उत्तरेच्या सेनापिीच्या 
अपरोक्ष आपण मानाजी व इगं्रज ह्यानंा कजाऊ पैसे आहण मदि देऊन िहाच्या वाटाघाटी केलेल्या मला 
आवडणार नाही. कारण हा व्यवहार करण्याचा आपला अहधकार नाही. ह्या गोष्टी उत्तरेकडील. 
सेनापिीच्या अहधकारािील आहेि, म्हणभन त्या आपण त्याचं्याकडे सोपवाव्या. महशदीचे काय करायचे. िी 
पाडायची की, ठेवायची असे आपण पत्राि हवचारिा ह्या वकवा अन्य कोणत्याही प्रश्नाचे बाबिीि आपण 



 

अनुक्रमणिका 

उत्तरेकडील सेनापिीचा सल्ला ध्यावा, व िे सागंिील त्याप्रमाणे वागाव.े हद. १३ ला हलहहलेल्या पत्राि मी 
आपणाला कळहवलेच आहे की, इकडे सैन्य फार थोडे असल्याकारणे मी हिकडे कुमक पाठवभ शकि नाही. 
िीच गोष्ट शिाचंीही आहे. ह्या संबंधी आपण जो व्यवहार केला आहे त्याला मी मंजुरी देऊ शकि नाही. 
आपण हा व्यवहार करायला नको होिा. मानाजी आंगे्र व त्याचंी सावत्र आई ह्या दोघानंी मला पते्र हलहहली 
असल्याचे आपण पत्राि म्हणिा पण िी पते्र अद्याप माझ्याकडे आलेली नाहीि. आपण माझ्याकडे ज्या 
दारूगोळ्याची मागणी केली आहे िो दारूगोळा मी पहहली संधी हमळिाच पाठवभन देईन. पण ज्याअथी, 
त्याला पुष्ट्कळ मागणी आहे, आहण पुरवठा कमी आहे, त्याअथी, त्याचा उपयोग आपण मयाहदि स्वरूपाि 
करावा. िसेच ह्या दारूपैकी हकिी दारू खच ूकेली आहे आहण हकिी दारू हशल्लक आहे, त्याचा हहशबेही 
मात्र आपण हदला पाहहजे. 
 

माझे असे मि आहे की, मानाजी आंगे्र ह्याना आपण जी मदि केली आहे िी मदि माझ्या मिे 
टाळिा आली असिी. कारण शाही खहजन्याला पैशाचा असा खच ू करणे परवडि नाही. उत्तरेकडील 
सेनापिींचे जे पत्र आले आहे, त्यावरून मानाजी आंगे्र ह्यानंी आपल्या र्ावाची काही र्ािाची गलबिे 
पकडल्याचे कळभन चुकले. त्याचप्रमाणे आपण मला बािमी हदली आहे की, इंग्रजाकंडभन त्यानंा पैशाचे 
आश्वासन हमळाले असभन त्यानंा आपणही मदि केली आहे. ह्यावरून मी असा हनष्ट्कष ूकाढला आहे की, 
ज्याअथी, इंग्रजानंी त्यानंा आर्दथक मदि देण्याचे कबभल केले आहे, त्याअथी, त्यानंा आणखी मदिीची 
जरूरी नाही. िरी आपली मदि आपण बंद करावी, व संधी हमळेल त्यावळेी त्यानंा हदलेल्या रकमा वसभल 
कराव्या. त्यानंा हदलेल्या रकमाचं्या पावत्या घेिल्या आहेि हे आपण मला कळहवलेच आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २३ हडसेंबर १७३४ कौंट द सादंो हमल 
 

(181) CHAUL, No. 2, FLS. 23V. 
 

व्हाइसरॉय आंग्ऱ्यासंंबधंी चौलच्या ठाणेदारास पुन्हा हलहहिो :— 
 

“चौलचे कॅप्टन कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 

आपल्या ३१ हडसेंबरच्या पत्राचे हे उत्तर आहे. ह्या पत्रासमविे उत्तरेकडील सेनापिीला आपण २४ 
आहण ३० िारखेला जी पते्र घािलीि त्याचं्या नकला आल्या आहेि. त्या पत्रावंरून मानाजी आंगे्र ह्यानंी 
हसद्दी व इंग्रज ह्या दोघाशंी सुरू केलेल्या वाटाघाटींची माहहिी कळली. त्यावरून आपण म्हणिा की, 
मराठ्याचें मानाजी आंगे्र ह्याच्याकडील वागणे प्रामाहणकपणाचे नाही. ह्याच कारणावरून मानाजी आंगे्र 
ह्याचे त्याचं्या र्ावाशी झालेले र्ाडंण आपण समजि होिा हििके आमच्या फायद्याचे नाही, हे मी िेव्हाच 
िाडले होिे. 
 

मानाजी व बाजीराव ह्या दोघानंा मी पते्र पाठवीि आहे. त्या पत्राचं्या नकला मी आपल्या 
पत्रासमविे पाठहवि आहे. त्याचप्रमाणे आपणाला मी हद. २३ ला जे पत्र पाठहवले होिे, त्याचीही नक्कल 
प्रस्िुि पत्रासमविे पाठवीि आहे. आपल्या पत्राचे िे उत्तर आहे. त्या पत्राि मी म्हटले आहे की, ह्या सव ू



 

अनुक्रमणिका 

गोष्टी उत्तरेकडील सेनापिींना कळवाव्या व त्याचं्या हुकुमाप्रमाणे वागाव.े िोच सल्ला मी आपणाला ह्या 
पत्रानुसार पुन्हा देि आहे. आपण म्हणिा की, इकडभन जी माणसे हिकडे पाठहवण्याि आली आहेि, िी 
हनरूपयोगी आहेि. आपण ज्या प्रकारच्या माणसाचंी मागणी केली होिी िी माणसे पाठहवण्यास मला 
आनंद वाटला असिा. परंिु माझा नाईलाज आहे. माझ्या अडचणी मी आपणाला मागच्या पत्राि 
कळहवल्याच आहेि. आपण जे काय मनाि आणिा िे मी सगळेच पभणू करू शकि नाही. माझे हद. २३ 
हडसेंबरचे पत्र आपणाला हमळालेच असेल. त्या पत्राची नक्कल मी ह्या पत्रासोबि पाठवीि आहे. आपण 
िोफा ओिण्याचे काम बंद केलेच असेल की, ज्या कामाबद्दल चौल शहराने माझ्याकडे िक्रार केली होिी. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, १२ जानेवारी १७३५ 
 

ह्या टपालाि जाि असलेले पत्र वसईला त्वरीि रवाना कराव.े 
 
 कौंट द सादंोमल 
 

(182) CHAUL, No. 2, FLS. 26. 
 

व्हाइसरॉय चौलच्या कॅप्टनला पुनः हलहहिो— 
 

“चौलचे कॅप्टन ह्यासं— 
 

मानाजी आंगे्र ह्याचं्या दोस्िीसंबंधाने आपला पुरिाच भ्रम हनरास झाला असेल, असे मी धरून 
चालिो. ह्या दोस्िीसंबधंाने आपण मनाि केवढे माडें रचले होिे. 
 

मानाजी आंगे्र ह्याचंी सुरूवािीपासभनची वागणभक दुटप्पीपणाची होिी आपला कायूर्ाग साधिाच 
त्याचें अंिरंग उघडे झाले. िे सुरूवािीपासभन आपल्या हहिसंबधंानंा जपि होिे. गरीब हबचाऱ्या हदवाणाचंी 
मशीद देखील िे सोडण्यास ियार झाले नाहीि. ही मशीद म्हणजे जुलभम जबरदस्िीचा मभिीमंि पुरावा 
आहे. ह्या र्ाऊबंदकीिभन आपण गढी घेण्याचे मनसुब े रचीि आहाि. ह्या हवजयािभन आपला कोणिा 
फायदा होणार आहे त्याचा आपण हवचार केला पाहहजे. आहण त्याि पुन्हा मराठ्यानंा दुखवभन. 
 

आपल्या कल्पनेप्रमाणे आपण जर गढीवर हल्ला केला िर, िी उध्वस्थ झाली असेल आहण हिचे 
रक्षण करणारे नेहमीप्रमाणे पळभन गेले असिील. अशा पहरव्स्थिीि जर मराठ्यानंी हस्िके्षप केला िर 
उत्तरेकडील युद्धाचा र्डका उडाल्यावाचभन राहाणार नाही. 
 

आपण माझ्याकडे दारूगोळ्याची मागणी केली आहे. माणसेही आपणाला हवी आहेि. कोठाराि 
दारूगोळ्याची जरी कमिरिा नसली िरी, िो हिकडे कसा पाठवावा हा एक प्रश्नच आहे. कारण इकडे 
नौकाचंी कमिरिा आहे. इश्ते्रला ही हफ्रगेट दहक्षणेकडील आरमाराबरोबर गेली आहे. सा ंलुईज दो पािाशु 
इकडे आहे. पण हिला देशाला जाणाऱ्या नौकेबरोबर पाठवायची आहे. आहण मी हिकडे माणसेही पाठवभ 



 

अनुक्रमणिका 

शकि नाही. कारण, मलाच इकडे माणसाचंी कमिरिा आहे. रुग्णालयाि बरीच माणसे आजारी आहेि. 
इकडची पहरव्स्थिी जाणभन घेण्याची जबाबदारी आपणावर नाही हे जरी खरे असले िरी, हिच्याकडे 
आपण दुलूक्ष करणेही बरोबर नाही. कारण आपण ज्या योजना आखल्या आहेि त्या पार पाडण्यासाठी 
माणसाचंी आवश्यकिा आहे. आपल्या योजना जरी हकिीही उपयुकि असल्या िरी त्यासबंंधी हवचार 
केल्याहशवाय त्या आपण आखायला नको होत्या. मानाजी आंगे्र व बाजीराव ह्या दोघानंा दोन पते्र पाठवीि 
आहे. त्याचंा उपयोग आपणाला पुढीलप्रमाणे होऊ शकेल. जर पहरव्स्थिी शािं असली आहण िी मतै्री 
चालभ  ठेवण्यास पोषक असली, आहण शत्रभ मशीद िाब्याि देण्यास अथवा िी खाली करण्यास ियार नसला 
िर, आपण फकि १२ जादेवारीचे िेवढे पत्र पाठवाव.े जर पहरव्स्थिी िेढीची असली िर, १६ जानेवारीचे 
पत्र पाठवाव.े ह्या पत्राच्या नकला आपणाकडे पाठवीि आहे. त्या नजरेखालभन घािल्यावर त्याचंा हेिभ 
आपल्या ध्यानी आल्यावाचभन राहाणार नाही. ह्याच पत्राचं्या नकला उत्तरेकडील सेनापिीकडेही पाठवीि 
आहे. त्याचंाही सल्ला आपण अवश्य घ्यावा. 
 

इकडे असलेल्या दुसऱ्या गलबिावर िोफाचें गोळे पाठहवण्याचा प्रयत्न करीि आहे. हिकडील 
घटना मला वारंवार कळवीि जाव्या. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १६ जानेवारी १७३५ 
 

(183) CHAUL, No. 2, FLS26. 
 

व्हाइसरॉय वहदुस्थानािील राजकीय घडामोडींचा आढावा घेऊन पोिूुगालला आपल्या राजास 
हलहहिो. 
 

“महाराज— 
 

मागच्या वषी मी महाराजानंा हसद्दी व मराठे ह्या दोघामंधील युद्धाचा वृत्तािं कळहवला होिा. 
त्यावळेी मराठ्याचं्या फौजा हसद्दीच्या जलदुगांना वढेा देऊन बसल्या होत्या. त्यानंी नंिर माघार घेिली 
होिी. पण पुढे मराठ्याचं्या िाज्या दमाच्या फौजानंी खाली उिरून हसद्दीच्या ह्याच ठाण्यावर दुप्पट 
जोमाने हल्ल े चढहवले होिे. िथाहप, ह्या ठाण्याचा बचाव करणाऱ्या हसद्दीच्या सैन्याने मराठ्याचंा कडवा 
प्रहिकार केला होिा. शवेटी मराठे हनराश झाले, त्यािच पावसाळाही सुरू झाला. म्हणभन मराठ्यानंी 
दुसऱ्यादंा माघार घेिली. मी ह्या युद्धाि िटस्थिा स्वीकारली होिी. पण हसद्दीला मी आिभन मदि करीि 
होिो. कारण, मराठ्यासंारखा बलाढ्य शजेारी इकडील समुद्रावरील बंदराचंा स्वामी झाल्यास आमच्या 
हहिसबंंधानंा त्याचं्यापासभन धोका हनमाण झाला असिा. काही हदवसामंागे कान्होजी आंगे्र ह्याचें दोन मुलगे 
संर्ाजी व मानाजी ह्या दोघामंध्ये मोठे र्ाडंण होऊन मानाजी आंगे्र हा संर्ाजीच्या र्ीिीने आमच्या 
चौलच्या छावणीि पळभन आला. संर्ाजी आपणालंा ठार करील अशी त्याला र्ीिी वाटि होिी. ह्या दोघा 
बंधभंमधील कलह आंग्ऱ्याचं्या शत्रभच्या चागंलाच पर्थ्यावर पडला. कारण, आंग्ऱ्याचंा नाश व्हावा ही त्याचं्या 
शत्रभंची मनापासभन इच्छा आहे. हवशषेेकरून संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्याहवषयी िर त्याच्या शजेाऱ्यानंा र्यंकर दे्वष 
वाटिो. कारण संर्ाजी जसा शभर आहे िसाच िो क्ररही आहे. ह्या दोघा र्ावामंध्ये र्ाडंण होऊन मानाजी 



 

अनुक्रमणिका 

आंगे्र हा चौलला पळभन आल्याचे कळिाच इंग्रज आहण हसद्दी ह्या दोघानंी त्याच्याशी संधान साधभन त्याला 
मदि करण्याचे आश्वासन हदले. चौलच्या कॅप्टननेही त्याचें चागंले स्वागि करून त्याला संरक्षण हदले. 
कारण मानाजी आंगे्र कुलाब्याचा कारर्ार पाहाि होिा, िेव्हा त्याचा आहण चौलच्या कॅप्टनचा स्नेह जुळला 
होिा. 
 

इकडे मराठ्यानंीही मानाजीची बाजभ उचलभन धरली. ह्या र्ाऊबंदकीि हस्िके्षप करून त्यानंा 
आंग्ऱ्याच्या राज्याि हशरकाव करायचा आहे, वकवा कुलाब्याचा हकल्ला बळकावयाचा आहे. कारण, त्यानंा 
समुद्रावरील एक बंदर हव ेआहे. मराठ्यानंा मानाजीकडभन जी मदि आली िी त्याने चौलच्या हदवाणाच्या 
गढीि नेऊन ठेवली. ही गढी मानाजीचा र्ाऊ संर्ाजी ह्याने हसद्दीचे व मराठ्याचें युद्ध झाले िेव्हा चौलच्या 
हदवाणावर हल्ला करून बळकावळी होिी, व गेले वषरू्र िी त्याच्याकडे होिी. ही गढी चौलच्या हदवाणाला 
परि करावी म्हणभन चौलच्या हदवाणाने हिची मानाजीकडे मागणी केली. ह्या गढीच्या बाबिीि मी पभवी 
आंग्ऱ्याशंी बोलणी केली होिी. िी चौलच्या हदवाणाला परि हमळावी असे मला वाटि होिे, कारण हा 
हदवाण सुरुवािीपासभन पोिूुहगजाशंी इमानी राहहला आहे, व त्याला आमचे संरक्षण हमळि आले आहे. परंिु 
मानाजीने चौलच्या कॅप्टनच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षिा लावभन गढी परि करण्यास नकार हदला. 
चौलच्या कॅप्टनने मानाजीवर केलेले उपकार हवसरून जाऊन िो त्याच्यावर उलटलेला पाहािाच 
कॅप्टनला त्याचा र्यंकर संिाप आला व त्याने गढीपासभन थोड्याच अंिरावर असलेली मशीद घेण्याचा 
हनधार केला. ही गढी हनजून होिी. हिथे चौलच्या कॅप्टनने आपली काही माणसे ठेवली. 
 

चौलच्या कॅप्टनने मशीद िाब्याि घेिलेली पाहभन मानाजी आंगे्र र्यंकर क्रोधाहवष्ट झाला व िो 
चौलच्या छावणीिभन बाहेर पडला. त्याने गढीमध्ये जाऊन महशदीवर हल्ला करण्याचा हनणूय घेिला. त्याचे 
हे कृत्य कृिघ्नपणाचे होिे याि शकंा नाही. कारण ज्याने त्याला आश्रय हदला होिा, त्या 
उपकारकत्यावरच िो उलटला होिा. 
 

मानाजी असे काहीिरी केल्यावाचभन राहाणार नाही हे चौलच्या कॅप्टनला माहीि होिे. व म्हणभन 
त्याने हल्ल्यास िोंड देण्याची चागंली ियारी केली होिी. त्याच्या अंदाजाप्रमाणे मानाजीने महशदीवर हल्ला 
करिाच कॅप्टनने िो परिवभन लावला. ही बािमी जेव्हा उत्तरेकडील सेनापिीला कळली िेव्हा त्याने 
वसईची दोन पाले दारूगोळा आहण माणसे र्रून चौलला पाठवभन हदली. ही कुमक पाठहवण्यामागे त्याचा 
एक हेिभ होिा आहण िो म्हणजे आंग्ऱ्याकंडभन चौलच्या हदवाणाची गढी घेण्याचा. 
 

माझ्या मिे चौलच्या कॅप्टनला गढी घेिा येईल. परंिु ह्या छोट्या प्रकरणािभन मराठे आहण इंग्रज 
ह्या दोघामंध्ये युद्धाचा र्डका उडेल अशी मला र्ीिी वाटिे. कारण मराठ्यानंी मानाजीला सैन्याची मदि 
पाठहवण्यास सुरूवाि केली आहे, हे िर झालेच, पण मराठे फार प्रबळ आहेि. िेव्हा अशा बलाढ्य शत्रभशी 
उत्तरेकडील प्रािंासारख्या दभरच्या प्रािंाि युद्ध खेळणे आम्हाला परवडायचे नाही. म्हणभन मी हिकडे हुकभ म 
पाठहवला आहे की, त्यानंी हे प्रकरण आणखी हचघळभ न देिा हवझवभन टाकाव.े माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ 
स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 

गोवा, २५ जानेवारी १७३५ 
 

(184) LIVRO DAS MONSOES, No. 103, FLS 911. 



 

अनुक्रमणिका 

 
व्हाइसरॉय चौलच्या कॅप्टनला मराठ्याशंी सबुरीने घेण्याचा पुढील पत्राि सल्ला देिो. 

 
“चौलचे कॅप्टन ह्यासं— 

 
आपण पाठहवलेले गलबि काल रात्री इकडे येऊन पोहोचले. त्या गलबिावर आपण मला 

पाठहवलेले गेल्या महहन्याच्या हद. ३० चे पत्र हमळाले. त्या पत्रावरून कळभन चुकले की, मानाजी आंगे्र 
प्रकरणी मी आपणालंा सल्ला देऊन जे पत्र पाठहवले होिे िे आपणाला हमळाले. ह्या बाबिीि त्याचे 
आपणालंा आश्चय ू वाटण्याचे कारण नाही. कारण ह्या जगाि सगळ्याचंी मिे सारखी नसिाि. हवचारा 
हवचारामंध्ये रे्द असिो. आहण अनुर्वाने पटवभन हदले आहे की, एकाद्या छोट्याशा हठणगीिभन मोठा वणवा 
र्डकभ  शकिो. िो हनणायक होऊ शकिो. 
 

मला माहीि आहे की, मानाजी आंगे्र प्रकरणी आपण ज्या रीिीने वागला िे विून आपली स्विःची 
आहण पोिूुगीज राष्ट्राची इभ्रि राखण्यासाठी आपला हेिभ आपण हनहश्चिपणे साध्य केला आहे. ह्याि शकंा 
नाही. आपण जे धैय,ू कळकळ आहण जागरूकपणा दाखहवला िो प्रशसंनीय आहे. त्याचप्रमाणे ह्या युद्धाि 
ज्या अहधकाऱ्यानंी आहण सैहनकानंी र्ाग घेिला त्याचंी हचकाटी आहण पराक्रम ही दोन्हीही 
वाखाणण्यासारखी आहेि. माझ्या विीने त्या सगळ्याचें आपण आर्ार मानाविे. ही गोष्ट नेहमी माझ्या 
लक्षाि राहील व त्याचं्या सुखसोयीि र्र घालण्याचा व त्याचंी पगारवाढ करण्याचा मी प्रयत्न करीन. 
 

मशीद िाब्याि घेण्याच्या कामी आपला र्ाग नव्हिा हे मला कळले. त्याचप्रमाणे दों. लुईज द 
बोिेल्यु ह्यानंी िी िाब्याि घेण्याचा जो हुकभ म केला िोही वावगा नव्हिा. माझ्या मिे गढी हवकभ न टाकणे 
फायद्याचे आहे. कारण, ह्या कृिीिभन उत्तरेकडील युद्धाचा र्डका उडण्याचा संर्व आहे. पण हे युद्ध 
आम्हालंा फायदेशीर होण्याची शकयिा नाही. आहण म्हणभन हे प्रकरण एवढ्यावरच थाबंाव े असे मला 
वाटिे. माझ्या मिे चौलच्या हदवाणाची गढी मराठ्यापाशी असली म्हणभन आपल्या ठाण्याना धोका आहे 
असे मानण्याचे कारण नाही. कारण आम्हाला अनुर्वाने कळलेच आहे की, मराठ्यानंा वढे्याचे युद्ध 
अवगि नाही. एकाद्या ठाण्याला वढेा घालभन त्याच्यावर हल्ला करून िे घेणे त्यानंा जमि नाही. आहण 
जोपयंि त्या ठाण्याचे प्रमुख आपण आहाि िोपयंि िरी त्याला शत्रभचा मुळीच धोका नाही. अशा 
पहरव्स्थिीि जर हे प्रकरण सामोपचाराने हमटि असेल िर बाजीरावाचे कानी घािले पाहहजे की, गढीवर 
त्याचा वकवा मानाजी आंगे्र ह्याचा कोणिाच अहधकार नसभन चौलचे हदवाण हेच हिचे खरेखुरे मालक आहेि 
व त्यानंाच िी कायद्याने हमळाली पाहहजे. ह्या संबंधी मी उत्तरेकडील सेनापिींनाही पत्र घालीि आहे. हे 
पत्र पिाशावर पाठवीि आहे. पत्र पाठहवण्यासाठीच म्हणभन िे ठेवभन घेण्याि आले होिे. पत्राहशवाय 
त्याच्यावर दारूची ७० वपपे, लहान गोळ्याचं्या २० पेट्या, ५०० हािवॉम्स, ४,००० कॅप्स आहण ५० 
सैहनकाचंी एक िुकडी पाठवीि आहे. िभिू आपणाला मी जे काय पाठवभ शकिो िे एवढेच. सध्य 
पहरव्स्थिीि मला ह्याहभन अहधक काही पाठहविा येि नाही. आपल्या मागणीप्रमाणे जर मला अहधक काही 
पाठहविा आले असिे, िर मला फार आनंद झाला असिा. पण आजारापायी आिापयंि पुष्ट्कळ सैहनक 
मृत्युमुखी पडले आहेि आहण बरेच रुग्णालयाि आजारी आहेि. मी आंगे्र प्रकरणी िडजोडीचा माग ू
पत्करला त्याचे कारण हे आहे. 
 

पािाशवर आल्कोहोल आहण औषधे पाठवीि आहे. त्या हशबंदीच्या शिवैद्याने त्याची मागणी केली 



 

अनुक्रमणिका 

होिी. आंगे्र प्रकरण सामोपचाराने हमटले िर मी पाठहवलेले सैहनक आपण परि पाठहवल्यास मला हव े
आहेि. पण आपणालंा जर त्याचंी आवश्यकिाच असेल िर त्यानंा ठेवभन घ्याव.े कारण, त्या हशबंदीला 
हवश्रािंीची फार आवश्यकिा आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ५ फेबु्रवारी १७३५ कौंट द सादंोहमल 
 

व्हाइसरॉय चौलच्या ठाणेदाराला हिकडील घडामोडीसबंंधाने पुढील पत्र हलहहिो— 
 

“चौलचे कॅप्टन कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 

आपले २७ आहण २८ एहप्रलचे पत्र हमळाले. ह्या पत्रासंमविे आपण कॅप्टन इंचडू व उत्तरेकडील 
सेनापिी ह्या दोघाचंी जी पते्र पाठहवली आहेि िीही हमळाली. बाजीराव व आंगे्र ह्या दोघाशंी आपण 
िडजोड केली असल्याचे आपल्या पत्रावरून कळले. ही िडजोड मला समाधानकारक वाटली नाही. पण 
त्याला इलाज नाही. 
 

संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी हसद्दीच्या गावडेाकोट ह्या नावाच्या हकल्ल्यास वढेा घािला असल्याची जी 
बािमी आपण मला पाठहवली आहे, िी काळजी करण्यासारखी आहे. हसद्दीचे जे पत्र आपण माझ्याकडे 
पाठहवले आहे त्याि ही वढे्याचा उल्लखे आहे. परंिु ह्या पत्राि त्याने संर्ाजी आगें्र ह्याचं्या स्वारीबाबि 
काळजी व्यकि केल्याचे हदसि नाही. िो म्हणिो की, त्याच्या पभवूजापं्रमाणे आमच्याशी सलोख्याचे संबधं 
ठेवण्याचा त्याचा हवचार आहे. त्यावरून मी असा िकू केला की, ज्या वळेी त्याने हे पत्र हलहहले त्यावळेी 
वढे्याला सुरुवाि झाली नसावी. मी त्याला त्याच्या बंदराि आमची जी गलबिे पकडली गेली त्यासंबधंी 
हलहीि आहे. व माद्राफावालचाही त्याि उल्लखे करीि आहे. 
 

लक्ष्मीबाईंनी हदलेला इशारा हा जरी दुलूक्षनीय नसला िरी, िो फार हवचार करण्यासारखा आहे 
असे मला वाटि नाही. कारण, ज्यावळेी उत्तरेकडील प्रदेश आमच्या प्रदेशापासभन अलग होिा, िेव्हा 
मराठ्यानंी युदे्ध करून कोणिाच फायदा घेिला नाही. आहण आिाही त्याचंा काही फायदा होईल असे 
मला वाटि नाही. माझा असा अंदाज आहे की, शत्रभ आमच्या प्रदेशाि हशरेल म्हणभन आम्ही वचिा करावी व 
हसद्दीला आम्ही मदि करू नये म्हणभन हा इशारा देण्याि आला असावा. 
 

आपण म्हणिा की, मानाजी आंगे्र ह्यानंी िडजोडीच्या कलमाहवरुद्ध एक गढी आहण एक गड 
आपल्या हािी ठेवला आहे. मला असे वाटिे की, मशीद पाडण्याचे काम बंद ठेवलेले बरे. िे काम बंद 
ठेवल्याने आपला बराच खच ूवाचेल. मानाजी आंगे्र ह्यानंी मशीद का पाडीि नाही असे जर हवचारले िर, 
त्यानंा उत्तर द्याव ेकी, त्यानंी टेकडीवरील गड आपल्या हािाि ठेवला आहे म्हणभन आम्ही मशीद पाडीि 
नाही. त्यानंी जर गड सोडभन हदला िर आम्ही मशीद पाडभ  आहण मशीद पाडायची झाल्यास िी 
िोफखान्याचे साजंट मोर वकवा एकादा इंहजहनयर त्याचं्या सल्ल्याहशवाय पाडभ  नये. फार खच ून करिा िी 
फकि दारूच्या सहायाने पाडावी. पण आिा पावसाळा जवळ आला आहे. त्यामुळे हे काम उन्हाळ्यापयंि 
स्थहगि ठेवलेले बरे. त्यावळेी उत्तरेकडील एकाद्या इंहजहनयरलाही आणिा येईल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
कंपन्याचंी यादी व मृि आहण जखमी ह्याचंा आकडा पाहहला. अशा गहनमी हल्ल्याि आहण अहवरि 

गोळीबाराि फार थोडी माणसे कामास आली ही माझ्या मिे देवाचीच कृपा आहे. 
 

दारूगोळा हवकि घेण्यासाठी आपण जो खच ूकेला िोही मी पाहहला. माझ्या दृष्टीने हा खच ूफार 
आहे. हवशषेेकरून िोफाचं्या दारूवर आहण गोळ्यावंर बराच खच ूकरण्याि आला आहे. िोफासंाठी असा 
र्रमसाट खच ूकरणे आपल्याला परवडण्यासारखे नाही. िोफाऐंवजी फ्रें च सैहनक िटाच्या र्ोकािभन ज्या 
बंदुका उडहविाि त्या बंदुका वापरणे फायद्याचे असिे. पुन्हा त्याचंा नेमही अचभक असिो. 
 

सापं्रि मी आपणाला बंदुकीच्या गोळ्या पाठवभ शकि नाही. कारण इकडे त्याचंी फार टंचाई आहे. 
देशाहभन पुरवठा येईपयंि लोखंडाचे िुकडे पाडभन त्याचं्यावर िभिू गरज र्ागवावी. मी देशाकडे पुरवठ्याची 
मागणी केली आहे. 
 

ज्या अहधकाऱ्याचंा आपण पत्राि उल्लखे केला आहे त्यानंा मी आर्ार प्रदर्दशि करून पते्र पाठवीि 
आहे. ज्याचंा हनदेश पत्राि आलेला नाही, त्या सगळ्याचें आपण माझ्या विीने आर्ार मानाविे. पण ह्या 
सवांमध्ये आपण म्हणजे त्याचें स्फभ र्दिस्थान आहाि. आपली स्फभ िी घेऊन त्या सगळ्यानंी काम केले. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ७ मे १७३५. कौंट द सादंोहमल 
 

(191) CHAUL, No. FLS 31. 
 

व्हाइसरॉय कोकणािील राजकीय घडामोडीसंबधंाने उत्तरेकडील सेनापिीस पुढील पत्र 
हलहहिो. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यु ह्यासं— 
 

हद. ३१ ऑगस्टला इकडभन वसईला जाणाऱ्या एका गलबिावर मी आपणालंा एक पत्र पाठहवले 
होिे. आपणाकडभन मला जी पते्र आली त्याचें िे उत्तर होिे. हे गलबि इकडभन हिकडे जायचे होिे म्हणभन 
मी ह्यापभवी पत्र हलहहले नव्हिे. कारण ह्या गलबिाचा प्रवास सुरहक्षि होईल अशी माझी कल्पना होिी. पण 
अनुर्व उलटा आला. ज्यावळेी िे छोटे गलबि वसईला पोचले असेल असे मी मनाि म्हणि होिो, 
त्यावळेी िे मेलंुडीच्या दोन गलबिानंी पकडल्याची बािमी आली. िथाहप, ह्या गलबिाच्या मालकाने ह्या 
शहरािील एका व्यापाऱ्यामाफूि त्याची मुकििा करून त्याच्यावर पाठहवलेली पते्र वसईला पोहोचिी 
करण्याचा प्रयत्न चालहवला आहे. पण त्या दरम्यान मी आपणाला हे पत्र पाठवी ि आहे. ठाण्याची िटबंदी 
झपाट्याने होईल व त्या कामाकडे दुलूक्ष होणार नाही असे मी धरून चालिो. आपल्या ६ सप्टेंबरच्या पत्राि 
गोवळकोट हकल्ल्याचा वढेा यशस्वी झाल्याची बािमी आहे. मंुबईच्या गव्हनूरनेही मला ही बािमी 
कळहवली आहे, आहण हसद्दी अब्दुल रहहमानच्या दभिानेही हिचा उल्लखे केला आहे. हा दभि इकडे हसद्दी 
अब्दुल रहहमानच्या सुरे्दारीला मोगल बादशहाने मंजुरी हदल्याची वािा मला कळहवण्यासाठी व मी माझे 



 

अनुक्रमणिका 

आरमार मराठे व आंगे्र ह्याचं्या हवरुद्ध लढण्यासाठी हसद्दीच्या मदिीला पाठवाव ेम्हणभन माझ्याकडे मागणी 
करण्यासाठी आला आहे. आपल्या सैन्याला मराठे व आंगे्र ह्याचं्यावर हल्ला करणे सोपे जाव ेम्हणभन त्यानंा 
मी चौलच्या छावणीि िळ ठोकण्यास परवानगी द्यावी, व चौल येथील गढीवर आहण आजभबाजभच्या 
खेड्यावंर हल्ला करून िी नष्ट करिा यावी म्हणभन आपल्या गलबिानंा मी चौल नदीिभन जाण्यायेण्यास 
परवानगी द्यावी अशी हसद्दीने माझ्याकडे मागणी केली आहे. त्या मागणीबरोबरच चौल नदीिील एका 
छोट्या बेटाची िटबंदी करण्याचीही त्याने माझ्याकडे परवानगी माहगिली आहे. हे बेट चौलच्या 
ठाण्यापासभन दोन कोसावंर आहे. िे जर हसद्दीच्या हािी आले िर आंग्ऱ्याचं्या बऱ्याच खेड्यावंर त्याला 
वचूस्व प्रस्थाहपि करिा येईल. हसद्दीला आमच्याकडभन वीस छोट्या िोफाही हव्या आहेि. ह्या िोफा 
हकहलचखान उल्मुलुक ह्यानंी त्याच्याकडे माहगिल्या असल्याने त्या त्याला हकहलचखानानंा द्यायच्या 
आहेि. मी ह्या िोफा चौलच्या ठाणेदाराला त्यास हवकण्याचा हुकभ म करावा अशी त्याची मागणी आहे. 
 

ह्या सव ूमागण्या करीि असिा हसद्दीला माद्राफावल पाडण्याच्या आमच्या मागणीची व मराठ्याशंी 
त्याने युद्ध सुरू केले िेव्हा त्याने आमच्याशी जो करार केला, िो अंमलाि आणण्याची आठवण झालेली 
नाही. मी त्याला हलहीि आहे की, ह्या दोन प्रश्नाचंा हवचार झाल्याहशवाय मला त्याच्या मागण्याचंा हवचार 
करिा येणार नाही. 
 

माद्राफावल पाडभन टाकण्याची आम्ही हसद्दीकडे अनेकदा मागणी केली असिा िी त्याने अद्याप 
अंमलाि आणलेली नाही. हसद्दीने मला आश्वासन हदले होिे की, माझ्या इच्छेप्रमाणे हा प्रश्न सोडहवला 
जाईल. 
 

हसद्दी मला हलहहिो की, येत्या उन्हाळ्याि साष्टी बेटावर स्वारी करण्याचा मराठ्याचंा बेि आहे. 
असाच इशारा मला वरच्या चौलच्या हदवाणाचा र्ाऊ महमद हैदरखान ह्यानेही हदला आहे. आपल्या 
मागण्या मी मान्य कराव्या ह्या हेिभने जरी ही बािमी हसद्दी आहण हैदरखान ह्या दोघानंी मला कळहवली 
असली िरी, हिच्याकडे दुलूक्ष करून चालणार नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, १ ऑकटोबर १७३५ कौंट द सादंोहमल 
 

(192) LIVRO DE BACAIM, No. 6, FLS 32. 
 

व्हाइसरॉय चौलच्या ठाणेदारास कळहविो की, संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी आपणाकडे मदिीची याचना 
केली असभन चौल नदीिभन आपल्या जहाजानंा वाहिभक करू देण्याची परवानगीही त्यानंी माहगिली आहे. 
 

“हचौलचे कॅप्टन ह्यासं— 
 

ज्या गलबिावर आपली १५ आहण १८ ऑकटोबरची िीन पते्र आली, त्याच गलबिावर त्याचें 
उत्तरही पाठहवि आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

हफ्रगट नाझारेथवर मी िोफाचें हजार गोळे पाठहवले आहेि. हद. ६ माचूच्या पत्राि आपण 
माझ्याकडे ज्या गोळ्याचंी मागणी केली होिी िे हेच गोळे आहेि. त्याच युद्धनौकेवर मी आपण माहगिलेली 
औषधेही पाठहवली आहेि. दारू, काडिुसे आहण बंदुका ह्याचंी जी मागणी आपण केली आहे, त्या शकय 
झाल्यास मी आरमारावर पाठवभन देईन. बंदुकाहंवषयी मी हनहश्चि काही सागंभ शकि नाही. कारण यंदा 
देशाहभन हत्यारे आली नाहीि. म्हणभन माझी आपणाला सभचना आहे की, आपणाकडे जी नादुरुस्ि हत्यारे 
असिील िी दुरुस्ि करून घ्यावीि. 
 

हसद्दी, आंगे्र आहण मराठे ह्याचं्या संबंधी आपण ज्या बािम्या पाठहवल्या आहेि, त्या कळल्या. मी 
आपणाला दोन ऑकटोबरला जे पत्र हलहहले त्यानंिर इकडे हग्रयेच्या बंदरािभन एक नौका आली. त्या 
नौकेवर संर्ाजी आंगे्र ह्याचंा एक दभि मला त्याचें पत्र घेऊन आला होिा. ह्या पत्राि त्यानंी माझ्याकडे 
मदिीची याचना केली आहे. आपण मला ह्या मागणीची बािमी अगोदर हदलीच होिी. त्याचप्रमाणे चौल 
नदीि आपल्या जहाजानंा अहनबधं वाहिुकीची परवानगी असावी अशीही त्यानंी मागणी केली होिी, व 
आपणाला सरपण, पाणी वगैरे वस्िभ पुरहवण्याची मागणी केली होिी. त्यानंा मी उत्तर पाठहवले की, त्यानंी 
दमणच्या व्यापाऱ्याचंी जी िीन पाली पकडली होिी िी परि करण्याबद्दल मी त्यानंा १७३३ च्या 
हडसेंबरमध्ये पत्र हलहहले होिे. पण िी पाली त्यानंी अद्याप परि केलेली नाहीि. त्याचप्रमाणे त्यानंी 
चौलच्या हदवाणाची .......... जी गढी अन्यायाने घेिली आहे िीही परि केली पाहहजे. कारण चौलच्या 
हदवाणाला आमचे नेहमीच संरक्षण हमळि आले आहे. जोपयंि ह्या मागण्या त्याचं्याकडभन पभण ू होणार 
नाहीि, िोपयंि त्याचं्या मागण्याचंा माझ्याकडभन हवचार होणार नाही असे मी त्यानंा स्पष्टपणे कळहवले 
आहे. 
 

माझा आपणाला सल्ला आहे की, हसद्दी, आंगे्रबधंभ आहण मराठे ह्या सगळ्याशंी वागिाना आपण 
िटस्थिेचे धोरण स्वीकारून जागरूक रहाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ३ नोव्हेंबर १७३५ कौंट द सादंोहमल 
 

(195) CHAUL, No. 2, FLS 45. 
 

मानाजी आंगे्र ह्याचं्याकडे असलेली हदवाणाची गढी त्याला परि करण्याचा हुकभ म शाहभराजे ह्यानंी 
मानाजी आंगे्र ह्यानंा केला असल्याची वािा हदवाणाने व्हाइसरॉयला कळहवली असिा, त्याने त्याला पुढील 
उत्तर पाठहवले. 
 

“वरच्या चौलचे हदवाण िाजुद्दीन अलीखान ह्यासं— 
 

मानाजी आंगे्र ह्यानंा शाहभराजे ह्यानंी आपली वरच्या चौल येथील गढी परि करण्याची आज्ञा केली 
असल्याची बािमी देऊन आपण मला जी दोन पते्र हलहहली होिी, िी मला हमळाली. ही गढी आपणाला 
परि हमळावी म्हणभन मी केवढी खटपट केली िे आपणाला माहीि आहेच. शवेटी िी आपणाला परि 
हमळाल्याचे पाहभन मला फार आनंद झाला. ह्या गढीसंबधंाने माझा शाहभराजे, मानाजी आंगे्र व संर्ाजी आंगे्र 



 

अनुक्रमणिका 

ह्याचं्याशी पत्रव्यवहार झाला होिा. ह्या कामाहशवाय आपली आणखी काही कामे असल्यास मी खटपट 
करीन. मी चौलच्या ठाणेदारास ह्यासंबधंी हलहीि आहे. हवशषेेकरून आपणाकडे व आपल्या बंधभकडे लक्ष 
देण्याची त्याला सभचना करीि आहे”. 
 

गोवा, १४ नोव्हेंबर १७३५ कौंट द सादंोहमल 
 

(196) CHAUL, No. 2, FSL 50. 
 

व्हाइसरॉय कोकणािील पहरव्स्थिीचा आढावा घेऊन पोिूुगालला आपल्या राजास हलहहिो : 
 

“महाराज, 
 

गेल्या वषी चौल येथे मानाजी आंगे्र व मराठे ह्याचं्याशी आमची जी िेढ हनमाण झाली होिी, िी 
आिा हमटली आहे. त्यानंी अखेर मशीद पाडण्यास परवानगी हदली. महशदीची बाधंणी मजबभि असल्याने 
िी पाडभन टाकण्याचे काम मोठे कठीण होिे. म्हणभन मी िी सवडीने पाडण्याचे ठरहवले त्याचे आणखी एक 
कारण हे की, यदाकदाहचि जर गढीवर आम्ही हल्हा करण्याचे ठरहवले िर हिचा आम्हाला ह्या कामी 
उपयोग व्हावा. 
 

मानाजी आंगे्र ह्यानंी कुलाब्याच्या हकल्ल्याचा कबजा घेण्याि यश संपादन केले आहे. हा कबजा 
संर्ाजंी आंगे्र ह्याचं्या सेनाहधकाऱ्यानंी त्यानंा हदला मानाजी आंगे्र ह्यानंा मराठ्याचंा पावठबा होिा. त्यामुळेच 
संर्ाजी आंगे्र ह्यानंा िो हकल्ला त्याचं्या हवाली करणे र्ाग पडले. पण ह्या प्रकरणी रकिपाि फार झाला. जे 
लोक मानाजी आंगे्र ह्यानंा सामील असल्याचा संर्ाजी आंगे्र ह्यानंा संशय आला, त्यानंा त्यानंी कंठस्नान 
घािले. आिा संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी िो हकल्ला परि घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेि. त्यानंी माझ्याकडे 
मदि माहगिली आहे. त्याचं्या हवनंिीप्रमाणे मी त्यानंा मदि करण्याची लालभच दाखहवली आहे. ही लालभच 
दाखहवण्यामागे माझा एक अिंस्थ हेिभ आहे. आहण िो म्हणजे त्याने आमच्या ज्या नौका बळकावल्या आहेि 
त्या मदिीच्या बदली परि हमळहवणे. 
 

मराठ्यानंी हसद्दीच्या ठाण्यावर हल्ला केला असिा हसद्दीने त्याचंा चागंलाच प्रहिकार केला. मराठे 
व संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्याशी त्याचे अद्याप युद्ध चाल आहे. 
 

त्या र्ाडंणाचा उपयोग मी आमच्या राज्याि शािंिा नादंावी म्हणभन करीि आहे. काहींदा िे 
आम्हाला त्रयस्थ म्हणभन आपणामध्ये मध्यस्थी करण्याची, िर काहींदा मदि करण्याची हवनंिी करिाि. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 

गोवा, २५ जानेवारी १७३६ 
 

LIVRO DAS MONSOES, No.104, FLS 136. 
 



 

अनुक्रमणिका 

चौलच्या ठाणेदाराने मानाजी आंगे्र ह्याचं्या र्ािाच्या आहण लाकडाच्या हमळभन सहा होड्या 
पकडल्याची वािा उत्तरेकडील सेनापिीने व्हाइसरॉयला कळहवली असिा त्याने पुढील पत्र पाठहवले. 
 

“चौलचे कॅप्टन ह्यासं— 
 

देशाकडे नौका पाठहवण्याच्या मोसमाि ज्या गलबिावर आपली पते्र आली, त्या गलबिावर मी 
आपणाला हनरोप धाडला होिा की, आपणाला त्या पत्राचंी पोच न धाडिा एकदम त्याचंी उत्तरेच रवाना 
करीि आहे. मी पोच पाठहवली नाही, कारण मला सवड नव्हिी. आिा मी आपणाला कळवीि आहे की, 
त्या गलबिावर साि पते्र आली. त्यािंील एक पत्र २८ हडसेंबरचे आहण बाकीची सहा जानेवारीची होिी. 
त्या पत्रापंैकी काही पत्राचंी उत्तरे मी पाठहवलीच आहेि, आिा उरलेल्या पत्राचंी पाठवीि आहे. 
 

उत्तरेकडील सेनापिीनी मला कळहवले आहे की, आपण मानाजी आंगे्र ह्याचं्या र्ािाच्या आहण 
लाकडाच्या हमळभन सहा होड्या पकडल्या असभन त्या का पकडल्या याचे कारण देण्यासाठी वसईला एक 
दभि पाठहवला आहे. 
 

मला अशीही बािमी कळली आहे की, हसद्दी साििने बाणकोटाचा हकल्ला शत्रभची र्यंकर हानी 
करून काबीज केला. ही बािमी ऐकभ न मला फार आनंद झाला. त्या हकल्ल्याच्या रक्षणकत्यांनी हल्ली 
चाचेंहगरीचा धंदा सुरू केला होिा व त्यामुळे चौल शहरच्या व्यापाराची फार हानी झाली होिी. 
 

मला आणखीही एक आनंदाची बािमी कळली आहे की, शाहभराजे ह्यानंी आपल्या हचटणीसाला 
मानाजी आंगे्र ह्यानंा हदवाणाची गढी परि करण्याबद्दल हलहावयास साहंगिले आहे. पण मानाजी आंगे्र 
काहीिरी सबब सागंभन ही गढी परि करण्यास नकार िर देणार नाही ना अशी मला र्ीिी वाटिे. 
 

त्या ठाण्याचा आपण पाठहवलेला नकाशा मी पाहहला. आहण झुडो लोहपश ह्यानंी मला त्याची 
माहहिी हदली, व कोणकोणत्या वस्िभंची जरुरी आहे िे मला हवदीि केले. त्यानंी मला जे काय साहंगिले िे 
आपणाशी सल्ला मसलि करूनच साहंगिले आहे. त्यानंी िे उत्तरेकडील सेनापिीना कळहवले असल्याने िे 
त्याकडे लक्ष हदल्याहशवाय राहाणार नाहीि. आपण हिकडे ज्युआंव नभहमश ह्याचंी गाहलया पाठहवण्याबद्दल 
कळहवले होिे. िेही आपण उत्तरेकडील सेनापिीला कळवाव.े म्हणजे िो ह्या संबंधी योग्य िो हनणयू 
घेईल. मी आपणाला अनेकदा कळहवले आहे की, आपण माझ्याकडे ज्या शिाचंी मागणी कली आहे, िी 
शिे माझ्याकडे नसल्याने मी िी पाठवभ शकलो नाही. नादुरुस्ि हत्याराचंी दुरुस्िी िेथे होऊ शकि 
नसल्यास िी दुरुस्िीसाठी इकडे पाठवभन द्यावी. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ५ फेबु्रवारी १७३६ कौंट द सादंोहमल 
 

(199) CHAUL, No. 2, FLS 56. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला कळहविो की, बाजीराव एका दभरच्या मोहहमेवर जाि 



 

अनुक्रमणिका 

असल्याची बािमी आपल्याला कळली असभन त्याने सापं्रि हसद्दीकडील युद्ध िहकभ ब ठेवले आहे. 
 

“आपण मला हद. २ जानेवारीला जे पत्र पाठहवले, त्या पत्राचे हे उत्तर आहे. त्या पत्रामध्ये आपण 
हिथल्या पहरव्स्थिीचा आढावा घेिला आहे. आपली किूव्ये आपण हनयहमिपणे आहण ित्परिेने पार 
पाडीि आहाि ह्याबद्दल आपले अहर्नंदन केले पाहहजे. 
 

आपल्या पत्राि आपण मानाजी आंगे्र ह्याचं्यासंबधंी जे काय हलहहले आहे िे वाचले. परंिु ह्या 
चाचं्याने मोठ्या नम्रिेने आपले काम करून आपले समाधान केले, ह्याबद्दल आपण त्याचे आर्ार मानले 
पाहहजेि. 
 

कल्याणच्या गव्हनूरला आपण जे काय हलहहलेि आहण त्याने आपणाला जे उत्तर पाठहवले िे 
माझ्या पाहाण्याि आले. हे सव ूआपल्या पद्धिीप्रमाणे अचभक पार पडले आहे. काही व्यवहारी लोकाकंडभन 
मला कळले आहे की, बाजीरावाला आमच्याशी युद्ध करणे परवडण्यासारखे नाही. कारण, ज्या नद्यािंभन 
मराठ्याचं्या व्यापाराची वाहिभक होिे त्या नद्या युद्धाि गंुिल्या िर त्या व्यापाराची हानी होईलं. ह्या 
व्यापारावर यानंा जो फायदा हमळिो िो त्यानंा हमळणार नाही. देवाने आमच्यावर हे मोठेच उपकार केले 
आहेि, असे म्हणाव ेलागेल. कारण आमच्यापाशी सापं्रि सैन्याची कमिरिा आहे. 
 

मराठे व हसद्दी ह्या दोघामंधील युद्ध आहण हसद्दीने मराठ्याकंडभन बाणकोटचा हकल्ला घेिल्याची 
वािा मला चौल येथभन कळली होिी. ही बािमी कळिाच हसद्दीने एका नवीन चाचं्याचा नाश केल्याबद्दल 
मला आनंद झाला होिा. पण आिा असे कळिे की, मराठ्यानंी बाणकोटचा हकल्ला हसद्दीकडभन हफरून 
घेिला आहे. मला असेही कळले आहे की, बाजीराव एका लाबंच्या मोहहमेवर गेला असभन हसद्दीच्या दृष्टीने 
ही गोष्ट फायद्याची आहे. कारण त्याला ह्या युद्धािभन सावरिा येईल व शत्रभने पुन्हा हल्ला केला िर त्याला 
िोंड देण्याची ियारी करिा येईल. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ८ फेबु्रवारी १७३६ कौंट द सादंोहमल 
 

(200) LIVRO DE BACAIM, No. 6, FLS 57V. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, मराठ्याशंी मानाचा िह झाला िर िो आपणास 
हवा आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिीस— 
 

आपल्या पत्राचे उत्तर मी ह्या पत्राचें द्वारा पाठहवि आहे. ही पते्र अनुक्रमे २, ३ आहण ५ व २३ 
जानेवारीची असभन िी हफ्रगेटवर आली. ह्या पत्राचें उत्तर मला लवकर पाठहविा आले नाही. त्याचे कारण 
हे की, मी मायदेशाला पते्र पाठहवण्याच्या गडबडीि होिो. हिकडे पते्र घेऊन जाणारी नौका ३० ला 
हनघाली. िी नाव हनघाल्यावर दहक्षणेकडे मोहहमेवर हनघणाऱ्या आरमाराची ियारी करावी लागली. िे 



 

अनुक्रमणिका 

आरमार इकडभन ४ ला हनघाले. 
 

आपण आपल्या पत्रािं जे काय म्हणिा आहण दमणच्या ठाणेदाराचे जे पत्र आपण माझ्याकडे 
पाठहवले आहे, त्यावरून कळभन चुकले की, युद्धमान पहरव्स्थिी १४ जानेवारीपयंि चालभ  राहहली. शत्रभची 
फार हानी झाली व त्याने िहाची मागणी केली. हा िह मानाचा व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. िहाच्या 
बािमीची मी वाट पाहाि आहे. हा िह उपयुकि िर आहेच, पण हदवला जे काय घडि आहे त्या दृष्टीने िो 
चागंला आहे. आपण म्हणिा की वरेावळला एक चाचंा उपव्स्थि झाला असभन, त्याचे पाहरपत्य 
करण्यासाठी आरमार पाठहवले आहे. ह्या चाचं्यासबंंधाने पठाणाने मला हलहहले आहे. त्या पत्राची नक्कल 
मी आपणाकडे पाठहवि आहे. पठाणाला मी उत्तर पाठवीि आहे व हिथल्या चाचं्याचा हनःपाि करण्यासाठी 
त्याला मदि करण्याचे आश्वासन देि आहे. 
 

असे कळिे की, ह्या चाचं्याचा आहण आंगे्र ह्या दोघाचंा चागंला सबंध आहे. त्याच्या हनःपािाची 
योजना यशस्वी व्हावी म्हणभन आपण शकय िो प्रयत्न करावा. ह्यासंबधंी मी दीवच्या हकल्लेदारासही हलहीि 
आहे. मानाजी आंगे्र ह्याची खोड मोडल्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो. हा अनुर्व त्याला फारच 
महागाि पडेल ह्याि शकंा नाही. आहण ज्याअथी मराठ्यानंाहंी दमणमध्ये चागंला धडा हमळाला आहे, 
त्याअथी, त्या प्रािंािं आिा शािंिा नादेंल आहण आपला राज्यकारर्ार यशस्वी होईल अशी आशा आहे. 
 

संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी हवलायिेहभन आलेली इंग्रजाचंी एक नौका पकडली असल्याची जी वािा 
आपण मला पाठहवली आहे, िी मला हग्रयेहभनही कळली आहे. इथल्या एका वहदभने िी मला पाठहवली. हा 
वहदभ इकडभन हिकडे गेलेल्या संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्या दभिाबंरोबर गेला होिा. िे िभ इकडे िहाच्या 
वाटाघाटीसाठी आले होिे हे आपणाला माहीि असेलच. िो वहदु आपल्या पत्राि म्हणिो की, संर्ाजी आंगे्र 
ह्यानंी आमच्या ज्या दोन नौका पकडल्या होत्या, त्या त्याने परि करण्याचे ठरहवले असभन त्या पाठवभन 
देण्याची ियारी चालभ  आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ८ फेबु्रवारी १७३६ 
 

(201) LIVRO DE BACAIM, No. 6, FLS 60. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, संर्ाजी आंगे्र ह्यानी पोिूुहगजाचं्या ज्या नौका 
१७३० वकवा १७३१ साली पकडल्या होत्या त्या त्यानंी परि केल्या असभन दमणची पालेही परि करण्याचे 
वचन हदले आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यभ ह्यासं— 
 

वसईहभन इकडे आलेल्या व आिा हिकडे परि जाि असलेल्या ह्या गलबिावंर मी आपणाला हे 
पत्र पाठहवण्याची संधी साधीि आहे. संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी माझ्याशी िहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या आहेि. 
ह्या िहाचा उपयोग त्याचं्या हािाि असलेल्या प्रदेशाि शािंिा प्रस्थाहपि होण्यासाठी होणार आहे. प्रस्िुि 



 

अनुक्रमणिका 

िहाची पभवू ियारी म्हणभन त्याने आमच्या दोन नौका मुकि केल्या आहेि. ह्या नौका त्याने १७३० अथवा 
१७३१ साली पकडल्या होत्या. ह्या नौकाबंरोबरच त्याने ह्या शहरािील व्यापाऱ्याचें जे कापड खंबायिच्या 
नौकावंर आपल्या िाब्याि घेिले होिे िेही परि केले आहे. िे कापड त्याने प्रस्िुि दोन्ही नौकावंर पाठवभन 
हदले. त्याने मला असेही कळहवले आहे की, दमणची जी िीन पाली त्याने पकडली होिी, िी परि 
करण्याचा त्याचा हवचार असभन िी आणण्यासाठी खलाशी पाठवभन द्याव.े ही पाली त्यानंी दोन वषांपभवी 
घेिली होिी. त्याचंी ही सबब खरोखर खरी आहे की काय िे बघण्यासाठी मी पुष्ट्कळ खलाशी हिकडे 
पाठवभन हदले आहेि. ह्या पालींवर जे कापड होिे त्याची वकमि त्याने पाठवभन द्यायची आहे. मी त्याला 
कळहवले आहे की, त्याने जी इंग्रज नौका पकडली आहे हिच्यावरील कापड त्याने इकडे पाठवभन देऊ नये. 
आहण ज्या इकडच्या व्यापाऱ्यानंा मी आंग्ऱ्याशी व्यापार करण्याची परवानगी हदली आहे, त्यानंाही मी इंग्रज 
नौकेवरील कापड आंग्ऱ्याकंडभन खरेदी न करण्याबद्दल बजावले आहे. असाच हुकभ म आपण आपल्या 
प्रािंािील व्यापाऱ्यानंाही करावा. 
 

अशा रीिीने इंग्रज नौकेवरील कापडाची हवल्हेवाट लावणे आंग्ऱ्यानंा अशकय झाले की, 
आगं्ऱ्याकंडभन िे परि हमळहवण्याच्या वाटाघाटी इंग्रजानंा करणे सुलर् जाईल. असे कळिे की, त्यानंी 
आपल्या कैद्याचं्या मुकििेसबंंधी प्रयत्न सुरू केले आहेि. मीही आगं्ऱ्यानंा पत्र घालभन इंग्रज िी-कैद्याचंी 
मुकििा करण्याची व मंुबईच्या गव्हनूरचे त्या नौकेवर हवलायिेहभन आलेले कापड त्याला परि करण्याची 
हवनंिी केली आहे. त्यानंा मी कळहवले आहे की, त्यानंी जर िसे केले िर मंुबईच्या गव्हनूरशी त्याचंा िह 
घडवभन आणण्याची माझी खटपट यशस्वी होण्यास मदि होणार आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ५ माच ू१७३६. कौंट द सादंोहमल. 
 

(202) LIVRO DE BACAIM, No. 6, FLS 68. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, बाजीराव ज्याअथी कोकणाि येि नाही, 
त्याअथी, शाहभराजे आहण मोगल ह्या दोघामंध्ये गंर्ीर स्वरूपाचे मिरे्द हनमाण झाल्याच्या अफवा उठल्या 
आहेि. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिीस, 
 

ह्याच गलबिावर आलेल्या आपल्या २५ एहप्रलच्या पत्राचे उत्तर मी आपणाला पाठवीि आहे. मी 
घोड्यावरून पडल्याने मला जी दुखापि झाली होिी िी आिा बरी आहे. माझ्या प्रकृिीहवषयी काळजी 
व्यकि केल्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. त्या प्रािंाच्या राज्यकारर्ाराची धुरा सिि वाहभन देखील 
आपली प्रकृिी हनकोप आल्याचे वाचभन आनंद झाला. ठाणे येथील बाधंकामाि िर आपण पुष्ट्कळच लक्ष 
घािले आहे. पठाणामुंळे वरेाळला अपयश आले, ह्याबद्दल मला मुळीच आश्चय ू वाटि नाही. कारण हे 
एिदे्दशीय लोक सगळीकडे सारखे आहेि. 
 

चौलच्या कॅप्टननी आपणाला मशीद पाडण्यासंबधंीचा जो अहवाल सादर केला आहे, िो महत्त्वाचा 



 

अनुक्रमणिका 

नाही हे खरे आहे, कारण, मानाजी आंगे्र ह्याचं्याकडील कराराि िी मशीद पाडण्यास हवरोध आहे. ह्या 
बाबिीि चौलच्या कॅप्टनला आपण जे काय हलहहले आहे त्याच्याशी मी सहमि आहे. आिा आपण चौलच्या 
कॅप्टनला माझ्या हनणूयाहशवाय हुकभ म करू शकिा. 
 

हसद्दीने जे काय घालहवले होिे, िे िो परि हमळवीि असल्याचे ऐकभ न आनंद झाला. यापुढे 
हसद्दीला जरी आमच्या सारखेच दुदैवाला िोंड द्याव े लागि असले, आहण त्याच्या शत्रभनी जरी ह्या 
संघषामध्ये र्ाग घेिला असला, िरी आपणाला ह्यासंबधंी उदासीन रहायचे आहे. मग बाजीराव हकिीही 
दभर असो. अशा कंड्या ऐकभ  येि आहेि की, ज्याअथी बाजीराव इकडे येि नाही त्याअथी, मोगल आहण 
शाहभराजे ह्या दोघामंध्ये गंर्ीर स्वरूपाचे मिरे्द हनमाण झाले आहेि. असे कळिे की, बाजीराव सवाई 
जयवसग ह्याचं्यासह हकहलचखानावर हल्ला करण्यासाठी येणार आहे. हकहलचखानाने यंदा दहक्षणेकडे 
मोहीम करून कनाटकाचा राजा, सोंदेचा राजा, सावनुरचा नबाब आहण हकत्तुरचा देसाई ह्याचं्याकडभन 
खंडणी वसभल केली. 
 

ठाण्याच्या िटबंदीसंबधंाने आपण जे काय हलहहले आहे िे वाचभन समाधान वाटले. आपल्या 
प्रािंाि शािंिा नादंि असभन सगळीकडे सुबत्ता आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ७ मे १७३६. कौंट द सादंोहमल. 
 

(206) LIVRO DE BACAIM, No. 6, FLS 74V. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला कळहविो की, मानाजी आंगे्र व हचमाजी अप्पा ह्या दोघानंी 
हसद्दीवर सिि हल्ला करून त्याचा नाश केला, व त्याला युद्धाि ठार केले, असे आपणाला चौलहभन 
कळहवण्याि आले आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 

आपली सहाही पते्र हमळाली. आरमारावर पाठवावयाची पते्र हलहायची होिी म्हणभन आपल्या 
पत्रानंा हवलंब झाला. 
 

हसद्दी हवजयी होईल असे आपणाप्रमाणे मलाही वाटले होिे. माझ्या मागच्या पत्राि मी हे हवचार 
व्यकि केले होिे. परंिु चौलहभन आलेल्या गलबिावर कायिानु द सौझ ह्यानंी मला जे पत्र पाठहवले आहे, 
त्या पत्राि िे म्हणिाि की, मानाजी आंगे्र व बाजीरावाचे बंधभ हचमणाजीपंि ह्या दोघानंी ३० एहप्रलला 
हसद्दीवर हल्ला करून त्याचा पभण ूनाश केला. ह्या लढाईि िो ठार वकवा प्राणाहंिक जखमी झाला, ही बािमी 
वाचभन मला फार वाईट वाटले. 
 

कायिानु द सौझ ह्यानंी असा अंदाज व्यकि केला आहे की, मराठे आहण आंगे्र हे दोघे आिा 
दाडं्यावर हल्ला केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. आहण हा हल्ला झाल्यास दाडं्याला त्या दोघाचंा प्रहिकार 



 

अनुक्रमणिका 

करिा येणार नाही. सदरहभ कायिानु द सौझ हे मला असेही कळहविाि की, हचमणाजीपिं ह्यानंी मानाजी 
आंगे्र ह्यानंा जी मदि केली, त्याबद्दल बक्षीस म्हणभन मानाजी आंगे्र ह्यानंी हचमणाजीपंि ह्यानंा उंच चौल 
येथील गढी अपूण करण्याचे कबभल केले आहे. ह्या सव ू बािम्या काळजी करण्यासारख्या आहेि, ह्याि 
शकंा नाही. 
 

संर्ाजी आंगे्र ह्याचंा माझ्याशी पत्रव्यवहार चालभ  आहे. परंिु इंग्रजाचं्या मुकििेसंबधंाने त्यानंी मला 
काही कळहवलेले नाही. खलाशी नसल्याने पाली पाठहविा येि नाहीि असे त्यानंी मला कळहवले होिे. मी 
हिकडे खलाशी पाठहवले आहेि. त्यानंा इकडभन हनघाल्यास िीन हदवस झाले. 
 

इंग्रज आहण आगं्ऱ्याचंा िह घडवभन आणणे ही एक कठीण गोष्ट आहे, असे आपण जे म्हणिा िे 
मला मान्य आहे. िसेच ह्या िहािभन आपला कोणिाच फायदा होणार नाही असे जे आपले मि आहे िेही 
मला मान्य आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ८ मे १७३६. कौंट द सादंोहमल. 
 

(206) LIVRO DE BACAIM, No. 6, FLS 76. 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, हचमणाजीअप्पा ह्यानंी हसद्दीवर हल्ला केल्याने 
आपणाला काळजी वाटि आहे, िरी हिथली पहरव्स्थिी काय आहे िे कळवाव.े 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. लुईज बोिेल्यभ ह्यासं– 
 

ज्याअथी, आपली पते्र घेऊन येणारी फिेमारी अद्याप इकडे आलेली नाही, त्याअथी, हिकडे काही 
काळजी करण्यासारखी पहरव्स्थिी नाही असे मी धरून चालिो. काही हदवसामंाग े इकडे अशी बािमी 
पसरली होिी की, बाजीरावाच्या बंधभने हसद्दीचे एक ठाणे घेिले आहे. हे ठाणे दार्ोळ िर नाही ना अशी 
मला र्ीिी वाटि होिी. परंिु कालािंराने िे खरे नसल्याचे हसद्ध झाले. इकडे आिा आणखी एक अफवा 
पसरली आहे की, हसद्दीने आपले एक ठाणे परि घेिले आहे. पण ह्या दोन्हीही बािम्या खोट्या आहेि असे 
मला वाटिे. िथाहप, हसद्दीचा परार्व झाला असेल िर त्याच्या मुलुखाची पहरव्स्थिी कशी काय आहे िे 
मला जाणभन घ्यायचे आहे. 
 

हकहलचखानाने आपल्या सैन्याची हवर्ागणी केल्यावर िो र्ागनगरला राहहला. त्याचे नेहमीचे 
ठाणे औरंगाबाद हे आहे. ह्या ठाण्यापासभन िो अथाि बराच दभर आहे. िो आपल्या नेहमीच्या ठाण्यापासभन 
इिका दभर रहायचे कारण काय िे मला जाणभन घ्यायचे आहे, व म्हणभन मी त्याची चौकशी सुरू केली आहे. 
येत्या महहन्याि ह्या गुढाचा उलगडा होईल अशी मला आशा आहे”. 
 

गोवा, ७ जुलै १७३६. कौंट द सादंोहमल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(208) LIVRO DE BACAIM, No. 6, FLS86V. 
 

बाजीरावाने, आपणाला आपले बंधभ संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्याहवरुद्ध मनुष्ट्य बळाची मदि करावी 
म्हणभन, मानाजी आंगे्र ह्यानंी बाजीरावाला २५ हजार रुपये पाठहवले आहेि. असे चौलच्या ठाणेदाराने 
व्हाइसरॉयला कळहवल्यावरून िो ठाणेदाराला पुढील पत्र हलहहिो— 
 

“चौलचे कॅप्टन कायिानु द सौझ परैरा ह्यासं— 
 
मलंुडीच्या कॅप्टनने पकडलेली दोन गलबिे मुकि करण्याबाबि जे दोन हशपाई पते्र देऊन आपण 

हग्रयेला पाठहवले होिे, िे इकडे यऊन दाखल झाले. त्यानंी मला आपली चालभ  महहन्याच्या ९ िारखेची 
दोन पते्र हदली. त्या पत्रावंरून आपणाला मला जे काय सागंायचे होिे िे कळभन चुकले. 
 

आपण म्हणिा की, बाजीरावाने, आपणाला आपले बंधभ मानाजी आंगे्र ह्याचं्याहवरुद्ध मनुष्ट्य बळाची 
मदि करावी म्हणभन, मानाजी आंगे्र ह्यानंी त्याच्याकडे २५ हजार रुपये पाठहवले आहेि. ही गोष्ट मला 
असंर्वनीय वाटि नाही. परंिु एका गोष्टीचे मला आश्चय ूवाटिे िे हे की, मानाजी आंगे्र हे चौल नदीिील 
नौकायनाला अडथळे आणीि आहेि. चौल नदीिील नौकायनाला आमची परवानगी लागिे ह्याची त्यानंा 
हवस्मृिी पडली की काय नकळे. पण िे जर हे हेिुपुरस्सर करीि असिील िर, त्याचंा हा 
हदवाळखोरपणाच म्हटला पाहहजे. बाजीरावाकडभनही त्यानंा ह्या बाबिीि मदि होण्याचा संर्व आहे. 
त्याचे कारण हे की, बाजीरावाने त्यानंा संर्ाजी आंगे्र व हसद्दी ह्या दोघाहंवरुद्ध मदि करण्यास सुरुवाि 
केली आहे. हसद्दीला त्यानंी कैचीि पकडले आहे, हे आपणाला माहीि असेलच. 
 

पण माझ्या मिे हे सव ू आमच्या बऱ्यासाठी होि आहे. कारण, जो पयंि िे एकमेकाशंी र्ाडंि 
राहिील िोपयंि आपण सुरहक्षि राहभ. माझी अशी समजभि आहे की, आपणाला मराठे व आंगे्र ह्या 
दोघापंासभनही र्ीिी नाही. आहण आपणाला जर र्ीिी असलीच िर उत्तरेकडील सेनापिीकडभन मदि 
हमळेल. आपण त्यानंा मराठे व आंगे्र ह्या दोघाचं्या शजेारासंबधंाने हलहहलेच आहे. आहण मला आशा आहे 
की, िे आपणाला मदि पाठहवल्यावाचभन राहणार नाहीि. परंिु हे सव ू चालभ  असिा एक गोष्ट 
खटकल्याहशवाय राहाि नाही, िीही की, एवढे मोठे सैन्य आपल्या शजेारी लवकरच उिरणार आहे हे 
माहीि असिा आपण माझ्याकडे शरं्र माणसाचंी कुमक मागिा ही. त्याच बरोबर आपल्या हशबंदीिभन 
माणसे बाहेर काढण्याचीही आपण ियारी केली आहे. ह्या लोकानंा हत्यारबदं करून नौकावंर 
पाठहवण्याचा आपला हवचार आहे. आहण ह्या नौका व्यापारी जहाजानंा संरक्षण देऊन दहक्षणेकडील 
बंदराकडे पाठहवण्याची आपण ियारी करिा आहाि. ह्या बाबिीि माझा आपणाला सल्ला आहे की, ही वळे 
मोहहमेवर जाण्याची नाही. मला एका हवश्वसनीय गोटािभन बािमी कळली आहे की, मराठे व मानाजी आंगे्र 
ह्या दोघावंर हल्ला करण्यासाठी हसद्दी, नौकानंी र्रलेली काही जहाजे चौल नदीि आणण्याचा, हवचार 
करीि आहे. हसद्दी कदाहचि हा अहवचार केल्याहशवाय राहाणार नाही. पण त्याला ह्या अहवचारापासभन 
आपण परावृत्त कराव.े त्याला हवरोध करणे आपणाला शकय आहे. कारण नदीचे मुख इिके अरंूद आहे 
की, त्या मुखावरील ठाण्याच्या परवानगीहशवाय एका माशीला देखील आि हशरिा येणार नाही. ह्या 
बाबिीि आपण ठाणेदाराला अगोदर इशारा देऊन ठेवावा. 
 

मंुबईहभन आलेल्या गलबिावर ही पते्र पाठहवि आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 

 
गोवा, २२ जानेवारी १७३६ कौंट द सादंोहमल 

 
(209) CHAUL, No. 2, FLS 66. 

 
बाजीराव वहदुस्थानािील मोहीम यशस्वी करून पुण्यास परिला असल्याची बािमी वसईच्या 

गव्हनूरने व्हाइसरॉयला कळहवली होिी. त्याला पाठहवलेल्या उत्तराि व्हाइसरॉय म्हणिो की, िी बािमी 
खरी असावी. 
 
उत्तरेकडील सेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यु ह्यासं— 
 

देशाकडील नौका येईल म्हणभन आपली पते्र घेऊन जाणारे गलबि मी थाबंवभन ठेवले होिे. पण िी 
नौका अखेर न आल्याने पते्र रवाना करीि आहे. 
 

ठाण्याच्या िटबंदीचे काम समाधानकारकपणे चालभ  असलेले पाहभन आनंद झाला. 
 

आपण मला हसद्दी सािच्या रेवासा येथील यशाची वािा कळवभन हलहहले होिे की, ह्या हवजयामुळे 
हसद्दीना युद्ध चालभ  ठेवणे शकय होि आहे. आपला अंदाज खरा ठरला आहे. कारण, हसद्दीनी सबंध 
पावसाळार्र युद्ध चालभ  ठेवले. 
 

बाजीराव मोगल दरबाराि यश हमळवभन आिा पुण्याला आला असल्याची जी वािा आपण 
पाठहवली आहे िो येथे प्रसृि झालेल्या वािेशी जुळिी आहे. औरंगाबादेहभनही हदवाण वजारिखान ह्याने 
पाठहवलेल्या पत्रािं प्रस्िुि बािमीचा उल्लेख आहे. हदवाण वजारिखान ह्याने माझ्याकडे नजराणे पाठवभन 
मतै्रीची याचना केली आहे. हकहलचखान र्ागनगरला असभन मोगल बादशहा व बाजीराव ह्या दोघाचं्या 
र्ीिीने त्याने हिकडे राहाणे पसंि केले आहे, असे कळिे. 
 

मराठ्याचंी हसद्दीवरील मोहीम िभिू बंद आहे. पण बाजीराव एका मोहहमेसाठी सैन्य गोळा करीि 
असल्याची बािमी आहे. ही बािमी मी आपणाला मंुबईमाग ेकळहवण्याची व्यवस्था केली होिी. आिा िी 
पुन्हा इकडभन पाठवीि आहे. 
 

मानाजी आंगे्र ह्यानंी महशदीमध्ये हशबंदी ठेवली असभन गढीचीही िटबंदी केली असल्याची चौलच्या 
कॅप्टनने जी बािमी आपणाला कळहवली होिी िी मला कळली. परंिु एक गोष्ट मला खटकली िी ही की, 
त्या कॅप्टनची मला अनेक पते्र येऊन देखील त्या पत्रािं ह्या बािमीचा उल्लखे नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २ ऑकटोबर १७३६ कौंट द सादंोहमल 



 

अनुक्रमणिका 

 
(210) LIVRO DE BASAIM, No. 6, FLS 91. 

 
व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला कळहविो की, संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी त्याच्याकडे आपले बंधभ 

मानाजी आंगे्र ह्याचं्याहवरुद्ध मदि माहगिली होिी. परंिु संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी त्याच्या मागण्या पभण ू न 
केल्यामुळे त्याने िी मदि संर्ाजी आंगे्र ह्यानंा पाठहवली नाही. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिीस— 
 

संर्ाजी आंगे्र ह्यानंा मी जे काय हलहहले होिे, िे जाणभन न घेिा वकवा िे आपल्याला कळि नाही, 
असा बहाणा करून िे आिा लोकानंा सागंि सुटले आहेि की, त्यानंी माझ्याकडे जी मदि पाठहवली होिी 
िी मी त्यानंा हदली नाही. मी त्यानंा मदि देण्यासबंंधी काही अटी घािल्या होत्या. पण त्या त्यानंी पभणू 
केल्या नाहीि, त्या नाहीिच, उलट िे लोकानंा सागंि सुटले आहेि की, त्यानंा मी ज्या गोष्टींचे आश्वासन 
हदले होिे िे आश्वासन मी पाळले नाही. मला आपणास सुचवायचे आहे की, संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्याशी आपण 
काळजीपभवूक वागाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ४ ऑगस्ट १७३६ कौंट द सादंोहमल. 
 

(211) BASAIM, No. 6, FLS 94V. 
 

व्हाइसरॉय चौलच्या कॅप्टनला हलहहिो की, बाजीरावाच्या पत्राला आपण उत्तर घािले आहे. 
 

“चौलच्या ठाण्याचे कॅप्टन कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 

मंुबईहभन आलेल्या गलबिावर आपण पाठहवलेले पत्र इकडे आले. त्या पत्राचे उत्तर मी ह्या 
गलबिावर पाठहवण्याकरिा ठेवले होिे. आपली हद. २१ २३, २४ आहण २५ सप्टेंबरची पते्रही हमळाली. त्या 
सगळ्याचें मी आिा उत्तर पाठवीि आहे. बाजीरावाच्या पत्राला मी उत्तर पाठवीि आहे. िे पत्र हजकडभन 
आले असेल हिकडभन त्याचे उत्तरही रवाना कराव.े ह्या पत्रानंिर बाजीरावाचे मला नवीन पत्र आलेले 
नाही. 
 

आंग्ऱ्याहवषयी बाजीरावाचा वाईट ग्रह झाला असल्याच्या ज्या बािम्या इकडे पसरल्या आहेि त्या 
खोट्या मानायला जागा नाही. कारण, त्या खोट्या असल्याचा पुरावा सापडि नाही. आहण संर्ाजी आंगे्र 
ह्याचं्याहवषयी आपण ज्या बािम्या पाठहवल्या आहेि त्या बािम्या मला इिर गोटािभन कळलेल्या बािम्याशंी 
जुळत्या आहेि. 
 

हसद्दीनी रेवासा येथे जो हवजय हमळहवला त्याचा वृत्तािं मला कळला आहे. पण त्याची हिकडे फार 
हानी झाल्याचे जे सुरूवािीला सागंण्याि येि होिे िेवढी नुकसानी त्याची झालेली नाही असे आिा 



 

अनुक्रमणिका 

कळिे. 
 

हसद्दी ह्याच्यासारख्या पराक्रमी आहण बहुगुणी योध्द्याचा मृत्यभ सव ू हसद्दीना जाणवल्यावाचभन 
राहाणार नाही. हसद्दीसािची जागा र्रून काढणारा पराक्रमी आहण हनश्चयी वीर हसद्दीमध्ये आहे की काय 
मला माहीि नाही. हसद्दीनी जर आगं्ऱ्याचंी कुरापि काढण्यासाठी चौल नदीि प्रवशे केला असिा िर, 
त्यानंा आगं्राचंी पुष्ट्कळ हानी करिा आली असिी ह्या आपल्या मिाशी मी सहमि आहे. परंिु त्याचे अहनष्ट 
पहरणाम आम्हाला र्ोगाव ेलागले असिे हेही िेवढेच खरे. कारण, मानाजी आंगे्र ह्यानंा मराठ्याचें संरक्षण 
असल्याने, हसद्दीनी आमच्या प्रदेशािभन त्याचं्यावर आक्रमण केल्याचे मराठ्यानंा कळिाच आमच्यावर 
त्याचंा रोष झाला असिा. गढी मराठ्यानंी व्याहपली नाही हे फार चागंले झाले. आहण मराठ्यानंी जर िी 
व्यापण्याचा हनणूय घेिला िर मानाजी आंगे्र ह्यानंा हिचा बचाव करिा येणार नाही. आहण मराठ्याकंडभन 
आमच्या उत्तरेकडील प्रािंाि आक्रमण होण्याची जर र्ीिी नसिी िर, संर्ाजी आगें्र ह्यानंा आम्ही मदि 
देऊ शकलो असिो. कारण, असे जर झाले असिे िर ह्यामाग ेगढी हिच्या कायदेशीर मालकाकडे देिा 
आली असिी. खुद्द संर्ाजी आंगे्र ह्यानंी देखील असे आश्वासन हदलेले आहे. परंिु वरील र्ीिीमुळे ह्या 
मागाचा अवलंब करिा येि नाही. िथाहप, अन्य नवीन माग ूसभचणार नाहीिच असे सागंिा येि नाही. त्या 
दरम्यान ह्या सव ूलोकामंध्ये दुही माजणे आमच्या फायद्याचे आहे. 
 

त्या ठाण्याचे संरक्षण व सुरहक्षििा, ह्यासंाठी मी गेल्या वषी काय केले िे आपणाला माहीि आहेच. 
आहण वळे आली िर त्या ठाण्यासाठी आणखी मदि केल्यावाचभन राहाणार नाही. परंिु आज मी त्या 
ठाण्याला हकिपि मदि करू शकेन ह्याची शकंा आहे. कारण, िे देशाहभन येणाऱ्या मदिीवर अवलंबभन 
आहे. उत्तरेकडील सेनापिींचेही त्या ठाण्याकडे दुलूक्ष झालेले नाही. हे मला माहीि आहे. आहण 
ज्याप्रमाणे त्यानंी मागे मदि केली त्याचप्रमाणे आिाही िे मदि करिील अशी मला आशा आहे. आहण जर 
आपण नेहमीप्रमाणे जागरूक राहहलाि आहण काळजी घेिलीि, िर गढी मराठ्याकंडे गेली काय अथबा 
आंग्ऱ्याकंडे राहहली काय, त्याची आपणाला वचिा करण्याचे कारण राहाणार नाही. कारण मला माहीि 
आहे की, त्या ठाण्याला कुणीही दीघूकाल वढेा घालभन राहभ शकणार नाही. मात्र त्या ठाण्याच्या गव्हनूरने 
डोळ्याि िेल घालभन जागरूक राहहले पाहहजे. 
 

संर्ाजी आंगे्र व मंुबईचे गव्हनूर ह्या दोघामंध्ये संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्या हवनंिीवरून मुलाखि घडवभन 
आणण्यासाठी आपण खटपट केली असल्याचे आपल्या पत्रावरून कळले. ही मुलाखि जरी आपण सद्
हेिभने घडवभन आणली असली िरी, आंग्ऱ्यामंध्ये आहण माझ्यामध्ये काय चालले आहे िे आपण जाणभन 
घेिले नसाव े असे मला आपले पत्र वाचल्यानंिर वाटले. आिा माझी आपणाला अशी सभचना आहे की, 
अशा कामाबद्दल आपणाला कुणी बोलला िर मला त्याची माहहिी अगोदर द्यावी. म्हणजे सव ूगोष्टी एकाच 
हदशनेे वाटचाल करावयास लागिील. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. कौंट द सादंोहमल. 
 

(213) CHAUL, No. 2, FLS 68. 
 

व्हाइसरॉय वरच्या चौलच्या हदवाणाला त्याच्या गढीसंबधंाने पुढील पत्र हलहहिो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

“वरच्या चौलच हदवाण िाजुहद्दन अलीखान ह्यासं— 
 

आपले पत्र हमळाले. त्या पत्राि आपण शाहभराजे ह्याचं्याकडभन मानाजी आंगे्र ह्यानंा आपली गढी 
परि करण्याचा हुकभ म आला असल्याचा हनरोप बाजीराव प्रधान ह्याचं्याकडभन आपणाला आल्याचे पत्राि 
म्हटले आहे. मानाजी आंगे्र ह्यानंी शाहभराजे ह्याचंा हुकभ म अद्याप पाळला नव्हिा आहण ज्याअथी आपण 
म्हणिा की, बाजीराव हे मला मानाजी आंगे्र व संर्ाजी आंगे्र ह्या दोघा ं र्ावासंबधंी हलहहणार आहेि, 
त्याअथी, मी त्याचं्या पत्राची वाट पाहाि आहे. 
 

बाजीरावाचे पत्र आले िर त्या पत्राचे जे उत्तर मी पाठवीन िे आपणाला उपयोगी पडणारे असेच 
असेल, आपले जे काय गेले आहे, िे आपणाला परि हमळाले िर मला आनंद होईल. आपण आपली 
चीजवस्िभ मागे टाकभ न चौल शहराि येऊन राहहला होिा. म्हणभन आपले जे गेले आहे िे आपणाला परि 
हमळाव ेअशी मी इच्छा करिो. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १० ऑकटोबर १७३६ कौंट द सादंोहमल 
 

(213) CHAUL, No. 2, FLS 74V. 
 

बाजीराव उत्तर वहदुस्थानच्या मोहहमेवर जाणार असल्याची वािा व्हाइसरॉयला कळल्यावरून िो 
उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यु ह्यासं— 
 

गेल्या महहन्याच्या हद. ३० ला इकडे गलबि येऊन पोहोचले. त्या गलबिावर आलेल्या राजा 
सावा लासेंग (?) ह्याच्या दभिाने मला आपली दोन पते्र हदली. त्याचें उत्तर मी आिा आपणाला पाठवीि 
आहे. आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे वाचभन आनंद झाला. 
 

सैबाणच्या हद्दीि झालेल्या दंडेलीकडे आपण हवठ्ठलपिं ह्याचें लक्ष वधेलेि िे चागंले केलेि. 
आपण ह्या बाबिीि बाजीरावाना हलहहण्याची िसदी घेिल्याने त्याचा पहरणाम चागंला झाला. त्यामुळे 
शािंिा प्रस्थाहपि होण्यास मदि झाली. गि सालाप्रमाणे यंदाही बाजीराव उत्तर वहदुस्थानच्या मोहहमेवर 
हनघणार असल्याची वािा जी आपण मला पाठहवली आहे, िी इकडे प्रसृि झालेल्या वािेशी जुळिी आहे. 
हसद्दी व आंगे्र ह्या दोघाचें युद्ध चालभ  राहहले िर िे आपल्या फायद्याचे आहे. हसद्दीचे लष्ट्करी सामर्थ्य ूचागंले 
असल्याने िो हे युद्ध चालभ  ठेवभ शकेल. 
 

देशाकडील नौका अद्याप आलेल्या नाहीि. ह्या मोसमाि त्या येिील असे वाटिे. बहुधा त्या 
मोसाहंबकला नागंर टाकभ न राहहल्या असाव्याि. मंुबईच्या गव्हनूरने बाजीरावाच्या हेिभ बाबि जे आपणाला 
हलहहले आहे, त्याहवषयी मी फारसा हवचार केलेला नाही. कारण ह्या बािमीचा हवचार आपण केलेलाच 
आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
वहदु लोकाचं्या जाहिरे्दासबंंधाने आपण बाजीरावाला चागंले उत्तर पाठहवलेि. ठाण्याच्या 

िटबंदीचे काम आपल्या मागदूशनूाखाली चागंले चालले असाव ेअसे मला वाटिे. ह्या उन्हाळ्याि िे काम 
पभण ूहोईल अशी आशा बाळगिो. ह्या बाधंकामासाठी दर घरामागे एक रुपया पट्टी वसभल करण्याची जरूरी 
नसल्याचे वाचभन आनंद झाला. ही पट्टी वसभल न करण्याबाबि मी त्या शहराच्या हसनेटला हलहहि आहे”. 
 

गोवा, १ नोव्हेंबर १७३६ कौंट द सादंोहमल. 
 

(215) LIVRO DE BASAIM, No. 6, FLS 107. 
 

मोगल बादशहाच्या एका हदवाणाने गोव्याला आहण गोव्यािील देवालयानंा रे्ट देण्यासाठी 
गोव्याला येण्याची इच्छा व्यकि केली असिा त्या मागणीस आपण कसा नकार हदला िे व्हाइसरॉय 
पोिूुगालला आपल्या राजास पुढील पत्राि हलहहिो :— 
 

“महाराज— 
 

चालभ  वषाच्या एहप्रल महहन्याि मोगल बादशहाच्या एका हदवाणाने गोव्यािील मंहदरानंा रे्ट 
देण्याची आपली इच्छा आहे िरी गोव्याला येऊ देण्याची आपणाला परवानगी द्यावी, असे मला पत्र 
हलहहले. हा हदवाण अत्यंि बलाढ्य असभन त्याचा दजा हनजाम उल्मुल्क नंिरचा आहे. मोगल बादशहाचा 
िो एक माडंहलक आहे. त्याला ह्या राज्यािील मंहदराप्रमाणेच समुद्रही बघायचा होिा. त्याचे जर इकडे 
आगमन झाले िर त्याचे काही अहनष्ट पहरणाम उद्र्विील असा हवचार करून पावसाळा जवळ आल्याचा 
व आरमारे अद्याप आली नसल्याची सबब सागंभन मी त्याच्या आगमनाचे मागाि अडथळे आणण्याचा प्रयत्न 
केला. आरमारे न आल्याची मी सबब साहंगिली, कारण त्याला युद्धनौका बघायच्या होत्या. परंिु त्याने 
माझे उत्तर पोहोचण्यापभवीच आपला प्रवासाचा बेि आखला. 
 

हा प्रस्िाव मी राज्य सल्लागार मंडळासमोर संमिीसाठी ठेवला. त्या ठरावाची एक प्रि मी प्रस्िुि 
पत्रासमविे महाराजानंा सादर करीि आहे. मोगल हदवाणाने स्विः होऊन ह्या राज्यास रे्ट देण्याची इच्छा 
दशहूवली असिा त्याला नकार देिा येि नव्हिा. कारण, िो एक सम्राटाचा हदवाण होिा, हे िर झालेच, 
परंिु ह्या राज्याचा हमत्र असलेल्या राजाचा प्रजाजन होिा. आहण दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एका 
बलाढ्य सम्राटाचा माडंहलक होिा. परंिु हा हदवाण मोठा असभन देखील त्याने आपणाबरोबर चाळीस 
माणसाहंभन मोठा लवाजमा आणला नाही. 
 

हा हदवाण सौंदेच्या राजाच्या माशले ह्या नावाच्या खेड्याि येऊन पोहोचला. हे गाव आमच्या 
कंुर्ार जुव ेबेटासमोरच आहे. त्याचा मुक्काम त्याच खेड्याि असावा असे मला वाटले. हिथभन िो दोनदा 
इकडे आला. मी त्याचे चागंले स्वागि केले. कारण त्याचा दजा मोठा असल्याने िसे स्वागि करणे 
आवश्यक होिे. 
 

माशले येथे येऊन दाखल झाल्यावर त्या हदवाणाने आपल्या आगमनाची बािमी मला कळहवली, व 
मला आपल्या रे्टीस बोलहवले. पण त्याच्या रे्टीस जाणे मला इष्ट वाटले नाही. शवेटी त्या पेचप्रसंगावर 
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मी एक िोडगा काढला. दोघानंीही अध्या वाटेवर नदी हकनारी शहनवारी रे्टाव ेअसे ठरले. त्या हदवशी देव 
मािेच्या दशनूास जाण्याचा माझा प्रघाि असल्याने िी संधी साधभन हदवाणालाही रे्टण्याचे मी ठरहवले. 
 

ह्या हदवाणाचे वास्िव्य माशले गावी असिानाच एके हदवशी नद्याचें सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम 
ह्याचं्याकडे एका जासभदाचे आगमन झाले. त्याने माझ्यासाठी हनजामलल््मुल्क ह्याचें पत्र आणले होिे. िो 
जासभल आंिोहनयु कार्ददम ह्याचं्याशी खंडणी संबधंाने बोलला. त्यानी पत्राची पोच देऊन त्याची रवानगी 
केली. व िी वािा माझ्या कानी घालण्याची व्यवस्था केली. मी लगेच कंुर्ारजुव ेबेटाच्या रक्षणासाठी िोफा 
आहण पायदळ रवाना केले, व हदवाणाच्या माणसाचंी वाट रोखभन धरली. हदवाणाने मला पत्र घालभन 
खुलासा केला. त्या आहण हनजामलल््मुल्कने धाडलेल्या पत्राची एकेक प्रि मी आपणाकडे पाठवीि आहे. 
पत्राि खंडणीचा उल्लेख नव्हिा. पण जासुदाने हा सव ूघोटाळा केला. त्याला कडक हशक्षा केल्याचे मला 
कळहवण्याि आले. 
 

ही घटना महाराजानंा हवदीि करावी अस मला वाटले. कारण माझ्या हािभन घडलेल विून 
बरोबर असभन महाराजाचं्या प्रहिष्ठलेा साजेसे आहे, अशी माझी समजभि आहे. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 

गोवा, २० हडसेंबर १७३६ 
 

(216) LIVRO DAS MONSOES, No. 106, FLS 108. 
 

व्हाइसरॉय पोिूुगालला आपल्या राजाला हलहहलेल्या पत्राि वहदुस्थानािील राजकीय 
पहरव्स्थिीचा आढावा घेऊन शवेटी म्हणिो :— 
 

“महाराज— 
 
.............................................................................................................
.....ह्या राज्याचे शजेारी सापं्रि शािं असभन, आमच्याशी िे शािंिेने वागि आहेि, िे एकमेकाशंीच र्ाडंि 
आहेि. उदाहरणाथू दोन आगें्र बंधभंची र्ाऊबंदकी चालभ  आहे. हसद्दी आहण मराठे व सुदेंचा राजा आहण फोंडभ  
साविं ह्याचें एकमेकाशी युद्ध चालभ  आहे. त्याचंी ही दुही आमच्या राज्याच्या स्वार्थ्याच्या दृष्टीने फायद्याची 
आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, आपल्यामध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी िे काहीदा आम्हाला हवनंिी करिाि. मी 
हे काम अथाि नावालाच करिो. कारण त्याचंी र्ाडंणे हमटलेली मला नको आहेि. िे एकमेकाहंवरुद्ध 
माझ्याकडे मदिीचीही मागणी करिाि. 
 

माझ्या बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड आयुष्ट्य देऊन सुखी करो”. 
 

गोवा, २२ हडसेंबर १७३६ 
 

(218) LIVRO DAS MONSOES, No. 106, FLS 9. 



 

अनुक्रमणिका 

 
फोंडभ  साविं र्ोसले व पोिूुगीज ह्याचं्यामध्ये जो शािंिेचा करार १७२६ साली झाला, त्या 

कराराला १७३६ साली पुढील पुस्िी जोडण्याि आली. फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी पोिूुगीज राज्याच्या 
प्रजाजनाचंी काही गलबिे आहण परागंी घेिल्याने नंिर त्यानंा आपल्याकडभन घडलेल्या ह्या कृत्याचा 
पश्चािाप झाला. व नामदार व्हाइसरॉय कौंट द सादंोहमल ह्याचं्याकडे समझोत्याच्या वाटाघाटी 
करण्याकरिा त्यानंी आपले दभि मान्यवर हवशम शणेवी ह्यानंा त्याचं्याकडे पाठहवले. सदहभू फोंडभ  साविं 
र्ोसले ह्यानंी नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा आपल्या दभिामाफूि कळहवले की, आपण पकडलेली गलबिे 
आहण होड्या परि करण्यास व इ. स. १७२६ सालचा करार पाळण्यास आपण ियार आहोि. मात्र त्या 
करारान्वये दरवषी दोन अरबी घोडे पोिूुहगजानंा देण्याची अथवा घोडे द्यावयाचे नसल्यास दर घोड्यामागे 
पाचश ेअसुप्या र्रण्याची जी अट आपणावर लादण्याि आली होिी त्या अटीप्रमाणे आपणाकडे जी अकरा 
वषाची बाकी थकली आहे िी आपणाला माफ करण्याि यावी. फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचंी कैहफयि ऐकभ न 
घेिल्यावर त्यानंा मागील १० वषाची बाकी माफ करण्याचा हनणयू घेिला. सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले 
ह्याचें वकील श्री हवश्राम शणेवी ह्यानंी एका वषाची एक हजार असुप्याची बाकी चुकिी करण्याचे व पुढील 
रक्कम दरवषी हनयहमिपणे र्रण्याचे कबभल केले. त्याचप्रमाणे त्यानंी, सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी 
पकडलेल्या नौकाचंी व त्याचं्यावरील कापडाची वकमि र्रण्याचेही कबभल केले. ही वकमि नद्याचें 
सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्याचं्या सल्ल्यानुसार ठरहवण्याचे व िी इ. स. १७३७ च्या माचू 
महहन्यापयंि फेडण्याचे ठरले. र्ोसल्याचे वकील श्री. हवश्राम शणेवी ह्यानंी असेही आश्वासन हदले की, 
पोिूुहगजाचंा आहण र्ोसल्याचंा जो २४ ऑगस्ट १७२६ रोजी शािंिेचा िह झाला िे यापढेु काटेकोरपणे 
पाळला जाईल. हवशषेेकरून पोिूुगीज राज्यािील देसाई प्रजाजनाचं्या बाबिीि ह्या कराराि जी कलमे 
आहेि िी कडकपणे पाळण्याचे त्यानंी कबभल केले. 
 

श्री. हवश्राम शणेवी ह्यानंी असाही हवाला हदला की, सरदेसाई फोंडभ  साविं ह्यानंी ह्या राज्याच्या 
प्रजाजनाचंी जी रक्कम घेिली आहे, िी त्यानंी फेडली नसल्यास िो फेडण्याची जबाबदारी आपणावर आहे. 
प्रस्िुि करारामध्ये आणखी एक कलम असे आहे की, सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचंा मुलगा नागोबा 
साविं र्ोसले ह्यानें ह्या राज्याचे जे प्रजाजन, प्रस्िुि कराराच्या र्रवशावर साविंाचं्या राज्याि जािील 
त्यानंा कोणत्याच प्रकारचा उपसग ूदेऊ नये वा त्यानंा अटक करून ठेवभ नये. िसेच नागोबा साविं र्ोसले 
ह्याने जर ह्या राज्याि हशरून चोरी केली िर, त्याचा जाब फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंा द्यावा लागेल. जर ह्या 
राज्यािील प्रजाजनानंी सरदेसायाचं्या राज्याि हशरून एकादी गैर कायदा गोष्ट केली िर, हिची िक्रार 
लगेच ह्या राज्याकडे केली जावी. म्हणजे हे राज्य त्या गैरकायदा गोष्टीचा न्याय हनवाडा करील. 
 

ही सव ूकलमे फोंडभ  साविं र्ोसले ह्याचें वकील श्री. हवश्राम शणेवी ह्यानंी त्यानंा प्राप्ि झालेल्या 
खास अहधकारान्वये मान्य केली आहेि, व राज्य हचटहणसाचं्या समक्ष करारावर सही केली आहे. 
त्याचप्रमाणे ह्या करारावर नामदार व्हाइसरॉय ह्याचंीही सही आहे. 
 

गोवा, १४ जुलै १७३६. 
 

हवश्राम शणेवी ह्याचंी. मराठी सही कागदाच्या सुरूवािीला व्हाइसरॉय ह्याचंी. सही. 
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फोंडभ  साविं र्ोसले ह्यानंी. व्हाइसरॉयला हलहहलेले पत्र :— 

 
“बलाढ्य आहण मोठे राज्य असलेले वहदुस्थानचे व्हाइसरॉय, नामदार पेदु्र मास्कारेन्यास कौंट द 

सादंोहमल, हे नेहमी सुखाि असाविे. 
 

मी कुडाळ परगण्याचा व इिर प्रािंाचंा सरदेसाई फोंडभ  साविं र्ोसले आपणाला अनेक सलाम 
करीि आहे. 
 

पोिूुगीज राज्याचा मी एक हमत्र असभन त्या राज्याशी मी शािंिेने वागि आलो आहे. परंिु अलीकडे 
काहीसा मिरे्द हनमाण झाला असावा असे वाटिे. ित्संबंधीचा खुलासा करण्यासाठी श्री. हवश्राम अनंि 
ह्यानंा आपणाकडे पाठहवि आहे. िे आपणाला सव ूकाही समजावभन सागंिील. िरी आपण िे लक्षपभवूक 
ऐकाव ेअशीं हवनंिी आहे. मतै्री आहण शािंिा त्या राज्याशी आहेच, आहण िी नेहमी सारखी चालभ  राहील. 
 

मागील करारावर सही करण्याचा अहधकार मी सदहभू हवश्राम ह्यानंा हदला आहे. शवेटी चागंल्या 
मतै्रीची अपेक्षा करून हे पत्र संपहविो. 
 

हे पत्र मी राज्याचा दुर्ाषी बोगण कामि ह्याने ११ जुलै १७३६ साली र्ाषािंहरि केले”. 
 

(220) LIVRO 10 DE PAZES. 
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भाग पाचिा 
[इ. स. १७३७–१७३९] 

 
पत्र क्र. १ 
 

गोव्याचा व्हाइसरॉय वरच्या चौलचे हदवाण िाजुहद्दन अलीखान ह्यास हलहहिो की, त्याची गढी 
त्याला परि हमळावी म्हणभन आपले प्रयत्न चालभ  आहेि. 
 

“उंच चौलचे हदवाण िाजुहद्दन अलीखान ह्यासं— 
 

आपली गढी आपणास परि हमळावी ही माझी इच्छा आहे, हे मी आपणास अनेकवार कळहवले 
आहे. माझा हेिभ साध्य होण्याच्या संधीची मी वाट पाहाि आहे. आपण माझ्याकडे पत्र हलहहण्याची मागणी 
केली आहे. माझ्या मिे पत्र हलहहण्याची ही वळे नाही. िथाहप, ह्या बाबिीि माझ्याकडभन हलगजीपणा 
होणार नाही हे आपण ध्यानाि ठेवाव.े िसेच ज्या वळेी माझ्या मदिीची आपणाला जरुरी र्ासेल त्या 
वळेीही िी मदि देण्याच्या बाबिीि माझ्याकडभन कसभर होणार नाही ह्याबद्दल आपण हनवश्चि असाव.े 
 

मानाजी आंगे्र ह्यानंी हसद्दी याकुिखान ह्यानंा जो प्रस्िाव सादर केला आहे, ित्सबंधंीची आपण 
पाठहवलेली बािमी मला कळली. त्याचप्रमाणे बाजीरावाने आपणाला ित्पभवी जी सभचना केली होिी, िी 
आपण मला कळहवलीच आहे. त्याच कारणावरून त्याला आहण आपणालाही मला उत्तर पाठवाविे” 
वाटले नाही. 
 

चौलच्या नवीन कॅप्टनला मी आपली हशफारस केलीच आहे. त्याच्याकडभन आपणाला चागंली 
वागणभक हमळेल अशी आशा बाळगिो”. 
 

गोवा, १४ फेबु्रवारी १७३७. 
 
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P.O., TOMO, I VLO. III, PART V, प. क्र. १. पृ. १. 
संपादक : A. B. DE BRAGANçA PEREIRA.  

 
(1) CHAUL, No. 2, FLS 81 V. 

 
पत्र क्र. ३ 
 

मराठ्याचं्या वसईवरील स्वारी संबंधाने व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी लुईज बोिेल्यु ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

चालभ  माहीच्या हद. ८ ला कारंजा येथभन हलहहलेल्या पत्रािील अनपेहक्षि बािमी मला आज 
सकाळी कळली. आपल्यासारखी आसामी त्या हखन्न रंगर्भमीवर असलेली पाहभन मन बेचैन होणे साहहजक 
आहे. जी रंगर्भमी की हजथे सगळ्यानंाच दुःख होणारी शोकाहंिका घडली आहे. परंिु ही वळे दुःख करीि 
बसण्याची नाही. संकटाचे हनवारण करण्यासाठी सगळ्यानंी ह्या वळेी आपल्या हािाशी असलेल्या 
साधनानुसार पुढे सरसावभन एकमेकानंा मदि केली पाहहजे. ज्यानंा इकडभन हिकडे जाणे शकय आहे िे मागे 
राहाणार नाहीि. दोन युद्ध नौका सर्ज्ज होि आहेि, वारे उलट्या हदशनेे वाहाि आहेि, त्यानंा िोंड 
देण्याची ियारी ह्या नौकावंर केली जाि आहे. ज्या माणसानंा मला हिकडे पाठहवणे शकय आहे, त्यानंा मी 
हिकडे पाठवीि आहे. आपल्या पत्राि आपण अशी र्ीिी व्यकि केली आहे की, मराठ्याकंडभन गोवा बेटे, 
बादेश आहण साष्टी ह्या प्रािंावर हल्ला होण्याचा संर्व आहे. आपले पत्र मला चौलच्या गव्हनूरामाफूि 
हमळाले. त्यानंीही मला हलहहलेल्या पत्राि चौलवर हल्ला होण्याची र्ीिी व्यकि केली आहे. िे म्हणिाि 
की, ह्या हल्ल्याि चार हजार सैन्य र्ाग घेणार आहे. त्यानंी माझ्याकडे मदि पाठहवण्याची मागणी केली 
आहे. त्याचं्याकडे दारूगोळ्याची टंचाई आहे. त्यानंा मी हे सामान हफ्रगे्रटवर चढवभन देणार आहे. दारूची 
इकडेही कमिरिा आहे. इकडील कोठाराि दारू नाही. पण ही कमरिा माझ्या हलगजीपणामुळे झाली 
नाही, हे आपण लक्षाि घ्याव.े इंग्रजाकंडभन आम्हाला दारूचा पुरवठा होण्याचा संर्व आहे. आपणही 
त्याचं्याकडभन ही मदि हमळहवण्याचा प्रयत्न करावा. 
 

आपणाला मला कळवायचे आहे की, चौलच्या पाद्री कारर्ाऱ्याने मला हलहहले होिे की, त्या 
ठाण्याि अन्नाची बेगमीही पुरेशी नाही. िे म्हणिाि की, ठाण्याच्या कॅप्टन मोरने धान्याच्या दोनच होड्या 
िेवढ्या पाठवभन हदल्या. मी इकडभन धान्य पाठवभन देण्याचा प्रयत्न करीि आहे. आमच्या हािाि सापं्रि जे 
काय आहे त्या कामािील सव ू अडचणींचा उल्लखे आपल्या पत्राि आहे. ह्या अडचणींचे आकलन मला 
माझ्या पापामुळे झाले आहे. मला आपणास कळवायचे आहे की, इिर राष्ट्राचं्या मदिीहशवाय ही कामहगरी 
पार पडणे कठीण आहे. हा एक प्रसंग असा आहे की, आमच्या हािाि जे काय आहे िे करून आम्ही 
मदिीसाठी आकाशाकडे डोळे लावभन त्याची करूणा र्ाकली पाहहजे. मला असे वाटिे की, इंग्रजानंी 
आम्हाला मदि केली पाहहजे. कारण ह्या प्रकरणी आम्हाला मदि करण्याि त्याचें हहि आहे. आहण इकडे 
अशी वािा पसरली आहे की, त्यानंी बादंोडा आहण वसोवा घेिले आहे. मला त्या प्रदेशाची माहहिी 
नसल्याने मी इकडभन माझी मिे व्यकि करू शकि नाही. िथाहप, नकाशावरून त्या प्रदेशाचा अभ्यास केला 
असिा, मला असे वाटिे की, डोंगरी येथील टेकडी आम्ही व्याहपली पाहहजे. कारण कुमक आली िर, 
शत्रभला ठाण्यािभन हुसकभ न लाविा येईल. दुसरी गोष्ट अशी की, ही टेकडी हािाि असल्यावर वसई नदीचे 
प्रवशेद्वार म्हणभन हिचा उपयोग करिा येईल. 
 

इंग्रजानंी बादंोडा आहण वसोवा ही दोन्ही ठाणी व्याहपली नसल्यासही त्या टेकडीचा त्या 
ठाण्याचं्या संरक्षणासाठी उपयोग करिा येईल. 
 

आपण ह्या बाबिीि इंग्रजाशंी सल्लामसलि केलीच असेल. त्याचं्यामध्ये असा एकादा मनुष्ट्य असल 
की, त्याचे मि ग्राह्य आहण उपयुकि ठरेल. मी आजच मंुबईच्या गव्हनूरना पत्र हलहभन त्यानंा ह्या प्रकरणी 
आमच्या बाजभने त्याचं्या हहिासाठी लक्ष घालण्याची हवनंिी करीि आहे. ह्या प्रश्नाबाबि िभिू मी एवढेच 
काय िे सागंभ शकिो. मी ह्या बाबिीि अहधक काही हलहभ शकि नाही, त्याचे कारण हे की, हे जहाज 
हिकडे लवकर हनघभन जाि आहे. मला जेवढी म्हणभन मदि हिकडे पाठहवणे शकय होईल िेवढी मी 
पाठहवण्याची हशकस्ि करीि आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
मला आपणास आणखी एक गोष्ट सभचवायची आहे िी ही की, इग्रजानंी वसोवा आहण बादंोडा 

हवशषेकरून िुर् ेही बंदरे व्याहपली िर आपण साष्टी बेटािील सव ूबंदरे व्याहपली पाहहजेि. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १२ एहप्रल १७३७. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ३, प ृ३-६ 
 

संपादक : VOL. III, PART V. 
 

संपादक : A. B. DE BRAGANçA PEREIRA. 
 

(3) LIVRO DE BAçAIM, No. 6, FLS 140. 
 
पत्र क्र. ४ 
 

व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पुढील पत्राि त्याला मराठ्याहंवरुद्ध हचथावणी देऊन 
वसईला मदि करण्याची त्याला हवनंिी करिो. 
 

“मंुबईचे गव्हनूर ह्यासं— 
 

आपण साष्टी बेटाच्या अगदी जवळ असल्या कारणे त्या बेटाच्या दुदेवी र्हविव्याची आपणाला 
माझ्यापेक्षा अहधक माहहिी असायला पाहहजे. मला त्या बेटासबंंधीची ओझरिी बािमी उत्तरेकडील 
सेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यु ह्यानंी कारंजाहभन पाठहवली आहे. त्यानंी हिथपयंि माघार घेिली आहे. 
 

मला असे वाटिे की, मराठ्याचंा शजेार मंुबई बेटाला उपयुकि नाही. अशा पहरव्स्थिीि आपण 
मराठ्याचंा दुष्ट शजेार टाळण्यासाठी त्या बेटाच्या हहिसंबधंाि जािीने लक्ष घालाल अशी मला आशा आहे. 
आहण असे जर झाले िर इंग्रजाकंडभन आमच्या राष्ट्राला यापभवी जी मदि झाली आहे, िशी मदि यावळेीही 
होईल. अशी इच्छा मी व्यकि केल्यास अप्रस्िुि ठरणार नाही. माझी आपणाला हवनंिी आहे की, आपण 
उत्तरेकडील सेनापिीशी सल्लामसलि करून आवश्यक िी उपाययोजना करावी. हनदान साष्टी बेटािील 
बंदरे जरी आपण घेिली िरी, देखील फार मोठे काम होईल. कारण ही बंदरे घेिली असिा हिकडे रसद 
पाठहविा येईल व शत्रभला िेथभन हुसकभ न लाविा येईल. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोवा, १२ एहप्रल १७३७. आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P .O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

पत्र क्र. ४, ५, ६, सांपादक : A. B.DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(4) LIVRO DOSREIS VIZINHOS, No. 9, FLS 3 V. 
 
पत्र क्र. ५ 
 

वसईमध्ये पोिूुहगजाचंा मराठ्याहंवरुद्ध हवजय व्हावा म्हणन व्हाइसरॉय पोिूुगीज वहदुस्थानािील 
सव ूधमू मंहदराचं्या गुरंूना देवापाशी प्राथूना करण्याची सभचना करिो. 
 

सव ूधमू मंहदराचं्या प्रमुखासं— 
 

ज्याअथी सवू कृिीमध्ये हवशषेेकरून लष्ट्करी कारवाईमध्ये देवाची मदि मागणे आवश्यक असिे, 
त्याअथी, आपण सगळ्यानंी धमू मंहदरािंभन पोिूुहगजानंा उत्तरेकडील प्रािंाि आक्रमण करणाऱ्या मराठे 
शत्रभहवरुद्ध हवजय हमळावा म्हणभन देवाची प्राथूना करावी. 
 

देव आपणा सगळ्याचें रक्षण करो”. 
 

पानेली, १५ एहप्रल १७३७. कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

पत्र क्र ५, पृ. ७, सांपादक : A. B. DE BRANGASA PEREIRA. 
 

पत्र क्र. ६ 
 

मराठ्यानंी वसईवर हल्ला केल्याची वािा व्हाइसरॉय पोिूुगालला राज्य-सहचवास कळहविो. 
 

“राज्य-सहजव हदयोग द मेंदोंसा कोिंरेआल ह्यासं— 
 

हे पत्र मी आपणाला खुष्ट्कीच्या मागे पाठवीि आहे. आपणास कळहवण्यास मला वाईट वाटिे की, 
चालभ  एहप्रल महहन्याच्या ६ िारखेस शत्रभ मराठ्यानंी मोठ्या सैन्यासह खुष्ट्कीच्या माग ेयेऊन साष्टी बेटावर 
हल्ला करून िे काबीज केले. ही दुदैवी घटना मोठ्या पािकामुळे घडली आहे. 
 

मी वहदुस्थानाि आल्यावर आपणास कळहवल्याप्रमाणे साष्टी बेटाच्या िटबंदीचे काम मी हािी 



 

अनुक्रमणिका 

घेिले होिे. कारण, ह्या बेटाचे रक्षण म्हणजेच गोवा बेटे व त्याचं्या लगिच्या दोन्ही प्रािंाचे रक्षण अशी 
माझी समजभि होिी. परंिु वर साहंगिल्याप्रमाणे शत्रभ मराठ्यानंी त्या बेटाि अचानकपणे सैन्य घुसहवले व 
हिकडे नुकिाच बाधंण्याि येि असलेला हकल्लाही व्याहपला. ह्या हकल्ल्याची एक बाजभ अद्याप बाधंभन 
व्हायची होिी. 
 

उत्तरेकडील प्रािंाचे सेनापिी मला कळहविाि की, त्या बेटाच्या नदीकडील टेहेळणीला गाफील 
ठेवभन मराठ्यानंी ह्या बेटाि प्रवशे केला. उत्तरेकडील सेनापिींनी मराठ्याचंा प्रहिकार केला नाही. त्याचे 
कारण हे की, बेटाची िटबदंी अपभण ूअसल्याकारणे िी शत्रभचा प्रहिकार करण्यास असमथू होिी, हे िर 
झालेच, परंिु त्या िटबंदीच्या आि वढेा लढहवण्यास आवश्यक अशी अन्नाची बेगमीही र्रपभर नव्हिी. हा 
दृहष्टकोन केवळ सेनापिींचाच आहे असे नसभन त्यानंा मदि करणाऱ्या अहधकाऱ्याचंाही आहे. म्हणभन 
सेनापिींनी बेटािभन माघार घेिली व कारंजाला जाऊन त्यानंी ही बािमी आम्हाला कळहवली. 
 

साष्टी बेटािील बादंोडा हे ठाणे अद्याप आमच्या हािी आहे. िेथे संघाच्या पाद्र्ाचंा एक वाडा 
असभन त्याची िटबंदी करण्याि आली आहे. इंग्रजानंी ह्या ठाण्याला कुमक पाठहवली आहे. उत्तरेकडील 
सेनापिींनीही हिकडे साष्टी बेटाचे कॅप्टन मोर सौझ फेररा ह्यानंा पाठहवले आहे. वसोवा ह्या लष्ट्करी 
ठाण्याकडे त्यानंी चौलचे एक माजी गव्हनूर कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यानंा पाठहवले आहे. िे एक धडाडीचे 
अहधकारी आहेि. मला अशी आशा वाटिे की, साष्टी बेटािील ही दोन्ही लष्ट्करी ठाणी हािाि ठेवली िर 
पुरेसे सैन्य गोळा होिाच शत्रभची त्या बेटािभन हाकलपट्टी करिा येईल. ह्या बेटािील हशबंदी फारच थोडी 
होिी. जेमिेम ६९० सैहनक. पण िे सगळेच गोरे नाहीि. इथली मुख्य अडचण ही पैशाचंी आहे. कारण 
उत्तरेकडील प्रािंाचे धान्याचे कोठार जे साष्टी बेट िे आमच्या हािचे गेले असल्याने उत्पन्नाचे साधन बंद 
झाले आहे. सव्याच्या उत्पन्नािभन खच ूर्ागि नाही. ही गोष्ट मी आपल्या हनदशनूास मागेच आणली आहे. 
माझ्यासमोर आिा मोठाच पेच उर्ा राहहला आहे आहण िो म्हणजे माणसाचंा पगार कसा घालावा हा. 
आमच्या सैन्याि जे लोक लढि आहेि िे हशपाई आहण पठाण आहेि. त्यानंा जर वळेेवर पगार हमळाला 
नाही िर िे लगेच नोकरी सोडभन हनघभन जािील. आहण वाईट गोष्ट ही की िे शत्रभला जाऊन हमळिील. 
 

साष्टी बेटावर हल्ला करणाऱ्या शत्रभने वसईचा कसबाही घेिला आहे. त्यानंी र्द्रापभर गाठले असभन 
पुढच्या चढाईची ियारी चालहवली आहे. िे हदवला चढाई करीि नसि. कारण हदवला चढाई केल्यास 
आमच्या िोफामुंळे त्याचंी हानी होि असे. ठाण्यामध्ये माणसे पुष्ट्कळ असभन त्याचं्या िटाचं्या आश्रयाथू 
कसब्यािील बहुिेक रहहवाशी गेले आहेि. ज्याअथी, गव्हनूरने रसदीहवषयी िक्रार केलेली नाही, 
त्याअथी, त्या र्ागाि पावसाळ्याि काळजीची पहरव्स्थिी हनमाण होणार नाही असे वाटिे. आहण जर 
हहवाळ्यापयंि वढेा उठला नाही, िर मी इकडभन रसद पाठहवण्याची व्यवस्था करीन. 
 

मी उत्तरेकडे आिा जी कुमक पाठहवण्याचे ठरहवले आहे त्याि हनवडक अशी दोनश ेमाणसे असभन 
त्याचें नेिृत्व पेदु्र द मेलु ह्याचं्याकडे आहे. हिकडे गेल्यावर िे पायदळाचे नेिृत्व करणार आहेि. चौलच्या 
ठाण्यािही िोफाचं्या गोळ्याचंी आहण अन्नाच्या बेगमीची टंचाई आहे. माझ्याकडे इकडे अवघे ९० लोक 
असभन त्यािील काही लंगडे आहण अपंग आहेि. दहक्षणेकडील आरमाराचे आगमन झाले िरी, 
माझ्याकडील सैन्याि वाढ होणार नाही. आहण मे महहन्याि हिकडभन (पोिूुगालहभन) येणाऱ्या नौकेवरील 
माणसाचंी ह्याि र्र पडली िरी देखील ही कुमक फार असणार नाही. इिकेच नव्हे िर, सप्टेंबरमध्ये 
येणाऱ्या नौकेवरील सैन्यानेही ही कुमक मोठी होणार नाही. इकडे अशा अफवा उठल्या आहेि की, 
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मराठ्यानंी गोवा बेटावर आहण साष्टी व बादेश ह्या दोन्ही प्रािंावर स्वारी करण्याचा बिे आखला आहे. कौंट 
द आल्व्होर ह्याचं्या अमदानीि त्यानंी ह्या हिन्हीवर अशीच स्वारी केली होिी. मी आपणाला इथल्या 
पहरव्स्थिीचे जे वणून केले आहे त्यावरून आपणाला इथल्या पहरव्स्थिीचे आकलन होईल अशी आशा 
आहे. ह्या पहरव्स्थिीिभन माग ू कसा काढायचा याचा मी हवचार करीि आहे. आहण मी आपणाला कळवभ 
इव्च्छिो की, मी रकिाचा शवेटचा थेंब साडेंपयंि लढेन. 
 

दैवी कृपेची आशा करून मी अशी अपेक्षा करिो की, देशाहभन आवश्यक िेवढी कुमक येईल. 
हवशषेेकरून इकडे पैशाची फार जरुरी आहे. पैसा हािाशी असल्यास देशी सैन्य उर्ारिा येईल. आहण हे 
सैन्य शत्र ु सैन्याहभन वगेळे असणार नाही. कारण दोन्हीकडील माणसे एकाच देशािील आहेि. ह्या 
सैन्याचा उपयोग करून शत्रभला त्याने घेिलेल्या प्रदेशािभन हाकलभन लाविा येईल. हा माझा नुसिा अंदाज 
आहे. कारण, शत्रभ माहीम, िारापोर आहण दमण ह्या ठाण्यावर हल्ला करणार आहे की काय िे कळलेले 
नाही. हे सव ूआपणाला हलहीि असिाना मला हकिी दुःख होि आहे याची आपणच कल्पना करावी. ही 
गोष्ट आपण महाराजानंा हवहदि करावी म्हणभन हे सव ू िपशीलवार हलहीि आहे. कारण ही गोष्ट त्यानंा 
कळत्लीच पाहहजे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, १९ एहप्रल १७३७. 
 

A.P. O., TOMO I, VOL. III PART V. 
 

पत्र क्र. ६, प.ृ ७—१०, संपादक—A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(6) LIVRO DAS MONSOES, No. 107, FLS 278. 
 
पत्र क्र. ७ 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस कळहविो की, वसईला कुमक पाठहवण्याची ियारी करण्याि 
येि आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 

आपले हद. ११ एहप्रलचे पत्र इकडे चौलच्या एका गलबिावर आले. त्या पत्राचे उत्तर मी आिा 
आपणाला पाठवीि आहे. बादंोड्याला कुमक पाठहवण्याि येि आहे. वसोवावर हल्ला झाला नाही हे वाचभन 
आनंद वाटला. कायिानु द सौझ पेरैरा ह्याचं्यासारखे चागंले गव्हनूर हिकडे आहेिच. देवाने जर मदि 
केली िर ह्या दोन्ही दरवाजािभन आपणाला प्रवशे करिा येईल. 
 

ह्या प्रािंािील सव ू व्यवहारी आहण अनुर्वी माणसाचंी मी एक बैठक र्रहवली व िीि वसईच्या 
प्रश्नाचा खल केला. आपल्या मदिीला इकडभन जे सैन्य जाि आहे, त्याचे सेनापिी म्हणभन मी पेदु्र द मेलु 
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ह्याचंी नेमणभक केली आहे. िे इथभन थेट मंुबईला जािील व हिथे मंुबईच्या गव्हनूरशी सल्लामसलि करून 
मग पुढे हनघिील. आम्ही इंग्रजावंर अवलंबभन आहोि हे आपणाला हलहहण्याची काही जरुरी नाही. 
 

सदहभू पेदु्र द मेलु द काश्त्र ुयाचंी व मंुबईच्या गव्हनूरची मुलाखि आहण इकडील िज्ञाचंी चचा ह्या 
दोन्हींचा हवचार करून आपण योग्य वाटेल िो हनणूय घ्यावा. ह्या बाबिीि आपण एक गोष्ट ध्यानाि ठेवली 
पाहहजे िी ही की, शत्रभकडभन आपण ज्या कृिीची अपेक्षा करीि होिो, िी त्याच्याकडभन झालेली नाही. 
त्याच्या हलगजीपणाचा आपण उपयोग करून घेिला पाहहजे. कारण आम्ही सवूस्वाला मुकभ  नये असे जर 
देवाला वाटन असेल िर, आपण ह्या वकवा त्या साधनाचंा उपयोग करून घेिला पाहहजे. मी आपणाला 
साहंगिलेच आहे की, नदीचे प्रवशेद्वार िाब्याि ठेवायचे झाल्यास टेकडीची िटबंदी केली पाहहजे. िज्ञाचें 
असे मि आहे की, घोडबंदरची िटबंदी करणेही फायद्याचे आहे. कारण िे एक प्रवशेद्वार असे आहे की, 
हिथभन साष्टी बेटाि प्रवशे करिा येिो. आहण मला असे वाटिे की, हिथल्या कोठाराि जे र्ाि आहे िे 
वसईला नेिा येईल. पेदु्र गेहदज हे आपल्या पत्रािभन धान्य टंचाईचा उल्लेख करीि नाहीि. पण त्याचं्या 
ठाण्याि ज्या लोकानंी आश्रय घेिला आहे त्याचं्याकडभन मात्र आपल्याला फार उपसग ूहोिो अशी त्याचंी 
िक्रार आहे. मला असे वाटिे की, ह्या लोकानंा हिकडभन हलहवण्याचा एकादा माग ूउपलब्ध झाला िर 
त्यानंा कारंजाला हलहवलेले बरे. त्याचप्रमाणे ह्या हनवाहसिािील वहदभना मंुबईला वकवा हसद्दीच्या प्रदेशाि 
पाठवभन हदलेले बरे. कारण, आम्ही जे काम हािी घेिले आहे िे हकिी काळ चालभ  राहील िे सागंिा येि 
नाही. त्या ठाण्याचा वखारदार मानुएल सोआहरि व्हेल्यु हे पारेहसकला मदि करीि होिे. त्यानंी मला 
हलहहले आहे की, शत्रभने अद्याप .वखड रोखभन धरलेली नाही. जर ही वखड आपल्या सैन्याने िाब्याि घेिली 
असिी िर, फार चागंले झाले असिे. पण शत्रभने जर ही वखड िाब्याि घेण्याचा प्रयत्न केला िर, सव ू
प्रकारचा धोका पत्करून िी लढहवली पाहहजे. ह्या वखडीसंबधंीच्या ज्या बािम्या मला कळल्या आहेि 
त्यावरून रसद घेऊन जाणाऱ्या होड्यानंा दोन युद्धनौकाचें संरक्षण देऊन हिकडे पाठहविा येईल असे 
वाटिे. ह्या युद्धनौकानंा नदीच्या दोन्ही काठानंी िोफा डागिा येिील. 
 

रेइश मागुशच्या हकल्ल्याचा पाडाव ही मोठीच हानी. आहे. त्या हकल्ल्याच्या कॅप्टनला माघारा 
बोलावभन हशक्षा देणे फायद्याचे ठरेल. मला इकडे राहभन सभचना देिा येि नाही. वळेही मला हीि नाही. 
आपल्याला जे काय करणे शकय आहे िे करू या. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, १९ एहप्रल १७३७. कौंट द सादंोहमल 
 

पत्र क्र. ७, प.ृ १०—११ 
 

संपादक : A. B.DE BRAGANA PEREIRA. 
 

LIVRO DE BASAIM, No. 6, FLS 142. 
 

साष्टी बेटािील वहदभंचा इव्न्िहझशनने छळ केला म्हणभन त्यानंीं मराठ्यानंा हिकडे येण्यास मदि 
केली व मराठे हिकडेच रहाविे ही त्याचंी इच्छा आहे, असे व्हाइसरॉय इव्न्िहझशनच्या कायकूारी मंडळास 
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कळहविो. 
 

इंव्न्िहझशन (Santo Officio) च्या कायूकारी मंडळास— 
 

साष्टी बेटाचे गव्हनूर ज्युआवं द सौझ फेरराज ह्यानंी मला जे पत्र पाठहवले त्याची नक्कल मी 
आपणाला पाठवीि आहे. सदहभ ज्युआंव द सौझ ह्यानंी मला कळहवले आहे की, त्या बेटािील वहदभंनी 
मराठ्यानंा िे बेट घेण्यास पुष्ट्कळच मदि केली व िे िेथे रहाविे ही त्याचंी इच्छा आहे. आिाही िे 
मराठ्यानंा मदि करीि आहेि. ज्युआंव द सौझ फेरराज ह्याचं्या पत्रावरून इव्न्िहझशनच्या कायूकारी 
मंडळाच्या ध्यानी येईलच की, ह्या संस्थेकडभन वहदभंचा जो धार्दमक छळ होि आहे, िे त्याचं्या बंडाचे मुख्य 
कारण आहे. ह्या िक्रारीचा इव्न्िहझशनने गंर्ीरपणे हवचार केला पाहहजे. माझी अशी समजभि आहे की, 
वहदभंवर जे हनबधं लादण्याि आले आहेि िे जर मागे घेण्याि आले िर मराठ्यानंा साष्टी बेटािभन हाकलभन 
लावण्यासाठी िे स्विःच पढुाकार घेिील. िरी इव्न्िहझशनच्या कायूकारी मंडळाने ह्या गोष्टीचा हवचार 
करावा असे मला वाटिे. मला असेही कळले आहे की, उत्तरेकडील प्रािंािील सगळेच वहदभ 
इव्न्िहझशनहवरुद्ध खवळले आहेि. आमच्या महाराजानंी दीवमधील वहदभंना संपभण ूधार्दमक स्वािंत्रय हदले 
आहे, इिकेच नव्हे िर, त्याचं धार्दमक हवधी सावूजहनक हठकाणी पार पाडण्याची देखील त्यानंा परवानगी 
हदली आहे. उत्तरेकडील प्रािंािील वहदभंच्या संबंधाने मला असे वाटिे की, त्याचें धार्दमक हवधी राजरोस 
पार पाडण्याची जरी त्यानंा परवानगी देिा येि नसली िरी त्यानंा हे हवधी त्याचं्या घराि िरी पार 
पाडण्याची परवानगी असावी. आहण त्याचं्यावर लावण्याि आलेल्या हनबधंाचंा जर त्याचं्याकडभन र्गं 
झाला िर ह्या गुन्ह्याचा हनवाडा करण्याचा अहधकार सरकारी न्यायाहधशाला असावा. िरी ह्या संबधंीचा 
आपला दृहष्टकोन काय आहे िे मला कळवाव.े ह्या प्रश्नाचा हवचार कायकूारी मंडळ चािुयाने करील अशी 
आशा आहे. 
 

पानेली, १९ एहप्रल १७३७ कौंट द सादंोहमल 
 

A.P.O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ८, पृ. १२, संपादक :—A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(8) LIVRO DAS CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No. 20, FLS 213 V. 
 

व्हाइसरॉय, चौलच्या कॅप्टनला मराठ्याचं्या स्वारीसबंंधाने हलहहिो : 
 

“चौलचे कॅप्टन ज्यु आंव द हफ्रअश सामेिु ह्यासं— 
 

आज सकाळी चौलच्या ठाण्याचे कॅप्टन ज्यु आंव द हफ्रअश सामेिु ह्याचें दुय्यम त्याचं्या व 
उिरेकडील प्रदेशाच्या सेनापिीच्या पत्रासह इकडे येऊन दाखल झाले. ह्या पत्रािील बािमी हनःसंशयपणे 
शोकजनक आहे. ही सव ूयुद्धाची फळे आहेि. िी काहीना फायद्याची िर काहीना हानीची आहेि. 
 

मराठे जर चौलवर चालभन आले िर, त्या ठाण्याचे कॅप्टन ज्यु आंव द हफ्रअश सामेिु हे त्याचंा 



 

अनुक्रमणिका 

कसभन प्रहिकार करिील व त्या प्रहिकाराचे हवजयाि रूपािंर करिील अशी मला आशा वाटिे. आहण 
त्यानंा प्रहिकारासाठी कोणत्याच साधनाचंी कमिरिा पडभ  नये म्हणभन इकडभन दोन युद्धनौका हिकडे 
पाठहवण्यासाठी ियार करण्याि येि आहेि. ह्या युद्धनौकावंर दारूगोळा, माणसाचंा पगार घालण्यासाठी 
पैसे व र्ािाचे िीनश े मुडे पाठहवण्याि येि आहेि. मी उत्तरेकडील सेनापिीनाही चौलला कुमक 
पाठहवण्याबद्दल कळहवि आहे. कॅप्टन ज्यु आंव द हफ्रअश सामेिु ह्यानंी ह्यासंबधंी पाद्री कारर्ारी ह्यानंाही 
कळवाव.े मी िभिू त्यानंा हलहभ शकि नाही. कारण, मला सवड नाही, पते्र घेऊन आलेले दुय्यमही ह्या 
गलबिावर जाऊ शकि नाहीि. कारण अन्नाची बेगमी अद्याप ियार नाही. 
 

चौलच्या ठाण्यािील सव ूअहधकाऱ्यानंी त्या ठाण्याचे कॅप्टन ज्यु आंव द हफ्रअश सामेिु ह्याचंा हकत्ता 
संर्ाव्य संकटप्रसंगी हगरहवला पाहहजे. र्डंाऱ्या कडभनही मी इमानीपणाची आहण शौयाची अपेक्षा करीि 
आहे. 
 

गोवा, १२ एहप्रल १७३७ 
 

िा. क.—ह्या गलबिावर उत्तरेकडील सेनापिीना जे पत्र जाि आहे िे त्यानंा िाबडिोब ह्याच 
गलबिाने अथवा अन्य कोणत्याही सुरहक्षि मागाने पोहोचिे कराव”े. 
 
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P.O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र ९, प.ृ १३–१४, 
 
संपादक : —A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(9) CHAUL, NO. 2, FLS 88. 
 
पत्र क्र. १० 
 

व्हाइसरॅाय, मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या खालील पत्राि मदि पाठहवण्याची हवनंिी करिो. 
 

“मंुबईचे सेनापिी ह्यासं— 
 

आपल्या हद. ११ एहप्रलच्या पत्राचे हे उत्तर आहे. आपले पत्र माझ्या हािी पडले, त्याचवळेी 
ठाण्यािील अनपेहक्षि परार्वाची हवषण्ण वािा कळली. मी इथभन दोन नौका आहण एक जासभद हिकडे 
पाठहवला. उत्तरेकडील सेनापिी दों लुईज द बोिेल्यु ह्यानंा व आपणाला पते्र हलहहली. माझ्या पत्रािील 
मजकभ र आपण वाचला िर माझ्या राष्ट्राचा हमत्र ह्या नात्याने मी आपणाला हकिी मानिो हे आपल्या ध्यानी 
येईलच. 
 



 

अनुक्रमणिका 

ठाण्याच्या दुदेवी अपयशाची वािा आपण ज्या पोिूुगीजाकंडभन ऐकली असेल त्या वािावर आपण 
फार हवश्वास ठेवभ नये. कारण, अशा वकवा अन्य कोणत्याही प्रसंगी जे लोक लढाईिभन पळ काढिाि िे 
आपल्या पलायनाचा दोष अहधकाऱ्याचं्या माथी मारून मोकळे होिाि. आपणाला कदाहचि माहीि 
असेलच की, ठाण्याच्या िटबंदीची एक बाजभ अजभन बाधंभन व्हायची होिी. अशा व्स्थिीि िी िटबंदी 
शत्रभसमोर हकिी हटकाव धरू शकली असिी त्याची आपण कल्पना करावी. पुन्हा ह्या िटबंदीच्या आि 
अन्नाची आहण इिर वस्िभंचीही कमिरिा होिी. पण िरीही हनष्ट्काळजीपणा झाला नसेल असे मी सागंभ 
शकि नाही. माझी अशी समजभि आहे की, नदीमध्ये होडीिभन पहारा करणाऱ्या पहारेकऱ्यानंी शत्रभचे 
आगमन होिाच बंदुका झाडभन इिरानंा इशारा द्यायला हवा होिा. पण त्यानंी हनष्ट्काळजीपणाने िसे केले 
नाही. ह्या हलगजीपणामुळे मराठ्यानंा नदीिभन साष्टी बेटावर उिरणे शकय झाले. 
 

मी ह्या घटनेवर हवचार करून लवकरच एक युद्ध नौका, सैन्य आहण रसद र्रून हिकडे पाठहवि 
आहे. ह्या सैन्याचे नेिृत्व कॅप्टन पेदु्र द मेलु ह्याचं्याकडे देण्याचे ठरले आहे. िे एक शभर, धाडशी आहण 
दृढहनश्चयी असे अहधकारी असभन धोकयाच्या कामहगरीमध्ये त्यानंी यापभवी र्ाग घेिला आहे. िे इकडभन थेट 
मंुबईला जाऊन आपणाशी सल्ला मसलि करणार आहेि. अशा महत्वाच्या प्रश्नावर आपला सल्ला घेणे 
आवश्यक आहे अस मला वाटिे. 
 

हे पत्र नेणारा जासभद हा एक पायदळािील अहधकारी आहे. िो हनश्चयी आहण कणखर आहे. 
त्याला मी ह्या अनथाची बािमी कळहवण्याकरिा पोिूुगालला खुष्ट्कीच्या मागे पाठवीि आहे. आहण माझी 
आपणाला हवनंिी आहे की, त्याला आपण सुरिेची एक पाचश ेरुपयाचंी हंुडी द्यावी. ही रक्कम आपणाला 
युद्धनौकचे हिकडे आगमन होिाच हमळेल. आपल्या मंत्रयानंा आपण त्याची हशफारस करावी व 
आलेिोपयंिचा त्याचा प्रवास सुखकर व्हावा म्हणभन त्याची काळजी घेण्याबद्दल त्याना सागंाव.े 
 

आपल्या दहक्षणेकडील आरमाराच्या दयासारंगाला देण्याकरिा जे पत्र आपण माझ्या पत्रासोबि 
पाठहवले आहे िे त्याला देण्याची व्यवस्था मी िे आरमार आग्वादच्या उपसागराि आल्यावर करीि आहे. 
माझी आपणाला हवनंिी आहे की, ह्या पत्राबरोबर जी थैली पाठहवण्याि येि आहे िी वसईला पोहोचिी 
करावी. त्याचप्रमाणे मला आपणास आणखी एक हवनंिी करायची आहे. वसोवाला माणसाचंी अथवा 
दारूगोळ्याचंी मदि हवी असल्यास आपण िी करावी. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, १९ एहप्रल १७३७ 
 

िा. क.—वसईला आपण दारूगोळ्याची मदि केल्याहशवाय राहाणार नाही ह्याची मला खात्री 
आहे. कारण, ह्या हफ्रगेटवर जे धान्य आहण दारूगोळा पाठहवण्याि येि आहे िो चौलसाठी असल्याने 
त्याच्यामधभन वसईला काही पाठहवणे शकय होणार नाही. वसईचे गव्हनूर आपण पाठवाल, त्या मदिीची 
वकमि लगेच चुकिी करिील. 
 
 आपला सेवक. 
 कौंट द सादंोहमल 



 

अनुक्रमणिका 

 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 

 
पत्र क्र. १०, पृ. १४—१६ 
 

संपादक :—A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
पत्र क्र. १२ 
 

वसोवाच्या कॅप्टनला व्हाइसरॉय पुढील पत्र हलहहिो— 
 

“कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 

उत्तरेकडील सेनापिीनी आपणाला वसोवाचा बचाव करण्यासाठी पाठहवले असल्याची बािमी 
मला कळली, िेव्हा मी सुटकेचा श्वास सोडला. इकडे अशी बािमी पसरली आहे की, शत्रभचा एक हल्ला 
आपण परिवभन लावला आहे. पण आपण जरी हकिीही शभर असला िरी, आपणाला सगळीकडे धावपळ 
करणे अशकय आहे. म्हणभन मी वसईला कुमक घेऊन जाि असलेले पेदु्र द मेलु ह्यानंा हुकभ म केला आहे 
की, त्यानंी वसईला पोहोचल्यावर आपणास जरूर पडल्यास सैन्याची मदि करावी. जर उत्तरेकडील 
सेनापिींनी आपणास चाळीस माणसाचंी कुमक पाठहवली नाही, िरच ही कुमक पाठहवण्यास मी पेदु्र द 
मेलु ह्यानंा साहंगिले आहे. त्यानंा मी आपल्या मदिीला दोन लायक अहधकारीही पाठहवण्यास बजावले 
आहे. िे आपणास दारूगोळाही पाठहवणार आहेि. मंुबईच्या गव्हनूरनाही मी आपणास मदि पाठहवण्याची 
हवनंिी केली आहे. सापं्रि जे काय करणे शकय आहे िे एवढेच आहे. आहण ज्याअथी, ह्या सव ूघटनाचें 
कारण देव आहे, त्याअथी, त्याच्यावर र्ार टाकभ न आपण वागले पाहहजे. आपणास त्या सव ू शव्किमान 
परमेश्वराने मदि करावी अशी माझी त्याच्यापाशी प्राथूना आहे. 
 

गोवा, २१ एहप्रल १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. १२, पृ. १९ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(12) LIVRO DE BASAIM, No. 6, FLS 146. 
 
पत्र क्र. १३ 



 

अनुक्रमणिका 

 
व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहलेल्या एका पत्राि एक ठाणे मराठ्यानंी घेिल्याबद्दल 

दुःख व्यकि करिो. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी दों लुईज द बोिेल्यु ह्यासं— 
 

काल दुपारी चौलहभन आलेल्या जहाजावर आलेली आपली दोन पते्र र्ोजनाचे वळेी हमळाली. 
त्यािंील एक पत्र १३ िारखेचे असभन दुसरे १४ चे आहे. ह्या दोन्ही पत्राबंरोबर आपण मला कारंजाहभन 
हलहहलेल्या पत्राची नक्कल आहे. आपण कारंजाला सुखरूप येऊन पोहोचल्याचे वाचभन आनंद झाला. 
आपल्या वास्िव्यामुळे त्या ठाण्याि चैिन्य हनमाण होऊन शत्रभचा प्रहिकार करण्यास हिथल्या सैन्याला चेव 
येईल अशी आशा आहे. 
 

आपण कारंजाला सुखरूप येऊन पोहोचल्याच्या आनंददायक बािमीवर परैराच्या पाडावाने पाणी 
पडले. अनुर्वी लोकाचें असे मि आहे की, शत्रभचा प्रहिकार करण्याचे कल्याणच्या मागावरील िे एक 
बलाढ्य असे ठाणे होिे. 
 

शत्रभच्या आिापयंिच्या हालचालीवरून िो डोके आहण हृदय घायाळ केल्याचा आव आणीि आहे. 
माझ्या मिे िो कुमक येण्यापभवी आणखी काही हल्ल े केल्यावाचभन राहाणार नाही. मी जी मदि इकडभन 
हिकडे पाठहवणार आहे िी बंदराि ियार आहे. येत्या दोन िीन हदवसाि हिकडे माणसे पुरवठा आहण 
दारूगोळा रवाना होणार आहे. मात्र दहक्षणेकडील आरमार लवकर आले पाहहजे. पण एका गोष्टीची मला 
उत्सुकिा वाटि आहे िी, ही की, घोडबंदर येथील धान्याच्या कोठाराचें काय झाले िे मला कळलेले नाही 
हिथे साठवलेले धान्य आपणाला पावसाळ्यापयंि पुरले असिे. िे धान्य जर हािचे गेले असेल िर, आपण 
दमण, माहीम आहण िारापभर येथील ठाणेदारानंा िुमच्याकडे समुद्रमाग ेधान्य पाठहवण्याबद्दल कळवाव.े 
ह्या ठाण्यानंा अद्याप शत्रभकडभन काही झळ पोहोचली नसल्याने त्यानंा आपणास रसद पाठहवणे कठीण 
जाणार नाही. मला इकडभन जेवढी मदि पाठहवणे शकय असेल िेवढी मी पाठवीि राहीन. िज्ञाचंा असा 
सल्ला आहे की, आम्ही शत्रभची साष्टी बेटामंध्ये समुद्रािभन कोंडी करावी. परंिु ही योजना यशस्वी होईल असे 
मला वाटि नाही. मला असा इलाज सुचिो की, शत्रभची रसद िोडण्यासाठी आम्ही कसब्याच्या टोकाला 
एक बलाढ्य अशी. िटबंदी उर्ारावी. ह्या िटबंदीिील हशबंदीला समुद्रमाग ेरसद पोहोचिी करिा येईल. 
ही िटबंदी शत्रभला जहमनीवरूनही हवरोध करू शकेल. 
 

इथभन हिकडे जी कुमक पाठहवण्याि येि आहे हिचे नेिृत्व कॅ. पेदु्र दा मेलु ह्याचं्याकडे देण्याि येि 
आहे. िे मंुबईला उिरून हिथल्या गव्हनूरशी ह्या प्रश्नाबाबि चचा करिील. त्यानंा इथल्या लष्ट्करी 
िज्ञाचंाही सल्ला हमळाला आहे. ह्या लष्ट्करी िज्ञाचें असे मि आहे की, अघहशनी नदीच्या मुखािील गायीचे 
बेट शत्रभने कापभ नये म्हणभन त्याचे रक्षण केले पाहहजे. कारण हे बेट हािाि असल्यास कसब्यािील शत्रभची 
रसद िोडिा येईल. 
 

वसोवाहवषयी मला फारच काळजी वाटि आहे. कारण, ह्या ठाण्याला पावसाळ्याि मदि करणे 
कठीण असिे. ह्या ठाण्याि दारूगोळा पुरेसा आहे की काय मला माहीि नाही. जर कमिरिा असेल िर, 
मी मंुबईच्या गव्हनूरला िी पाठहवण्याबद्दल हलहीन. मला वाटिे सैबाणलाही दारूगोळ्याची टंचाई असावी. 



 

अनुक्रमणिका 

परंिु माझा सव ूर्ार आिा देवावर आहे. आकाशाकडे डोळे करून आम्हाला जे काय करणे शकय आहे िे 
आम्ही करू या. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २४ एहप्रल १७३७.  
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. १३, पृ. २०—२२ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(13) LIVRO DE BASAIM, NO. 6,FLS 143V. 
 
पत्र क्र. १४ 
 

व्हाइसरॅाय हसद्दीच्या दार्ोळ येथील सुरे्दारास हलहहिो की, हसद्दीने पोिूुहगजानंा मराठ्याहंवरुद्ध 
मदन करावी. 
 

“दार्ोळचे सुरे्दार हसद्दी सय्यद ह्यासं— 
 

आल्माहदयाच्या मुकादमामाफूि आपण मला जे पत्र पाठहवले होिे िे मला काल पोहोचिे 
करण्याि आले. त्या पत्राचे उत्तर मी आिा पाठवीि आहे. महान हसद्दी याकुिच्या एका सेनापिीकडभन मी 
ह्या सौजन्याची अपेक्षा केली नव्हिी. िथाहप, आपल्या देशाच्या आहण ह्या राज्याच्या मतै्रीस अनुसरून 
आपण मला पत्र हलहहलेि त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. वाईट बािम्या या झपाट्याने फैलावि 
असिाि, हे आपणाला माहीि आहेच. आपण मला आगामी संकटाचा इशारा अकरा हदवस अगोदर हदला 
होिा. हचमणाजी बल्लाळ याचें विून दगलबाजीचे आहे. कारण, उत्तरेकडील प्रािंाच्या गव्हनूरचा आहण 
मराठ्याचंा जो िह झाला त्याचा र्गं करण्याचा प्रयत्न त्या प्रािंाच्या गव्हनूरने चुकभ नही कधी केला नाही, 
हे आपण ध्यानाि ठेवाव.े परंिु मला अशी आशा वाटिे की, ह्याच दगलबाजीिभन आम्हाला यश येईल व 
आम्ही हचमणाजी बल्लाळ ह्यानंा धडा हशकवभ. मला अशीही आशा आहे की, महान हसद्दी आकुनखान हे 
आम्हाला आपल्या सैन्यासह मदि करिील. कारण, आमच्या शत्रभने त्याचं्याशीही दगलबाजी केली आहे. 
 

मला जी मदि हिकडे पाठहवणे शकय आहे िी ियार आहे. नौका इथभन लवकरच हलणार आहेि. 
त्या प्रथम मंुबईला जाऊन, हिथभन मंुबईच्या गव्हनूरसह वसईला जािील. मंुबईचे गव्हनूर हे आमचे दोस्ि 
असभन त्यानंाही ह्या युद्धाहवषयी आस्था आहे. कुमक घेऊन जाणारे सेनापिी त्याचं्याशी ह्या प्रश्नाबाबि 



 

अनुक्रमणिका 

सल्ला मसलि करणार आहेि. महान हसद्दी याकुिखान ह्यानंी मंुबई बेटाला मदि केली आहे. ह्या 
मदिीबद्दल मला त्याचें कौिुक वाटिे अशीच मदि िे आमच्या चौलच्या ठाण्यालाही करिील अशी मी 
आशा बाळगिो. कारण आिा पावसाळा जवळ आला असल्याने, त्या ठाण्याला अन्न पुरहवण्याची फार 
आवश्यकिा आहे. शवेटी महान हसद्दी याकुिखान हे आमच्या मतै्रीला आहण त्याचं्या सौजन्याला अनुसरून 
आम्हाला मदि केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. अशी आशा व्यकि करून हे पत्र संपहविो”. 
 

गोवा, २४ एहप्रल १७३७.  
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. १४, पृ. २३—२४ 
 

संपादक :– 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(14) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 9, FLS 7V. 
 
पत्र क्र. १५ 
 

मानाजी आंगे्र ह्यानंी गोव्याच्या व्हाइसरॅायकडे एका गुप्ि कामहगरीवर आपला एक खास दभि 
पाठहवला होिा. ित्संबधंाने व्हाइसरॅाय आंगे्र ह्यानंा हलहहिो :— 
 

“मानाजी आंगे्र ह्यासं— 
 

आपले हद. २५ ऑकटोबरचे पत्र मागेच हमळाले होिे. त्या पत्राचे उत्तर मी लवकर पाठहवले नाही, 
कारण त्या पत्राि म्हटले होिे की, हें पत्र घेऊन जाणारे दभि बाजी लकमाजी हे मला रे्टभन आपले काम 
मला हवहदि करणार आहेि. पण िे इकडे आले नाहीि, आहण आपले माझ्याशी काय काम आहे िेही मला 
कळले नाही, म्हणभन पत्राचे उत्तर पाठहवण्यास हवलंब लागला. शवेटी एकदाचे िे नुकिेच इकडे आल्याने 
आपल्या पत्राचे उत्तर आिा पाठवीि आहे. आपले माझ्याशी काय काम आहे िे कळले. आपल्या हवनंिीचा 
मी स्वीकार करीि आहे. माझा जबाब सदरहभ बाजी लकमाजी हे आपणाला जािीने हवदीि करिील. जर 
पावसाळा जवळ आला नसिा िर आपल्या कामास हाि घालण्यास हरकि नव्हिी. म्हणभन वळेेच्या अर्ावी 
हे काम पुढे ढकलाव े लागि आहे. सापं्रि मला वळेेच्या अर्ावी दुसऱ्या कामास हाि घालण्यास सवड 
नाही. मी हचमणाजी बल्लाळ ह्यानंा त्यानंी आमच्याशी जी दगलबाजी केली त्याबद्दल त्यानंा शासन 
करण्याची ियारी करीि आहे. हचमणाजी बल्लाळ ह्यानंी एकेबाजभनी िहाच्या कराराचे पालन करण्याचा 
बहाणा करून दुसऱ्या बाजभने उत्तरेकडील प्रािंावर हल्ला चढहवला. ह्या दगलबाजीबद्दल देव त्यानंा शासन 
केल्यावाचभन राहाणार नाही अशी मला आशा वाटिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आपल्या कामाबद्दल मला सहवस्िर हलहहण्यास सवड नाही. मला आपल्या कामाबद्दल जे काय 
सागंायचे आहे िे मी बाजी लकमाजी ह्यानंा सागंि आहे. िे आपणाला िे हवदीि करिीलच. मी आपणाला 
आश्वासन देिो की, माझ्या हािाशी जी साधने आहेि त्याचं्यासह आपणाला मदि करण्यास मी ियार 
आहे”. 
 

गोवा, २७ एहप्रल १७३७.  
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र १५, प.ृ २४—२५ 
 

संपादक :— 
 

A. B.DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(15) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 9, FLS 8V. 
 
पत्र क्र. १६ 
 

गोव्याहभन वसईला हनघणाऱ्या कुमकेसबंंधाने व्हाइसरॅाय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहिो :— 
 

“मंुबईचे गव्हनूर ह्यासं— 
 

माझ्या मागील पत्रािभन मी आपणाला कळहवलेच आहे की, उत्तरेकडील प्रािंाकडे पाठहवण्याची 
कुमक ियार आहे. िी इकडभन उद्या हनघणार आहे. मी आपणाला मागे जी पते्र पाठहवली त्याचं्या नकला 
ह्या पत्रासोबि पाठवीि आहे. इकडभन जी कुमक उत्तरेकडील प्रािंाि जाि आहे हिचे नेिृत्व पेदु्र द मेलु 
ह्याचं्याकडे आहे. िे थेट मंुबईला जािील व हिकडे आपणाशी सल्लामसलि करून वसईला रवाना होिील. 
ह्या प्रस्िावाबाबि मला आपणास अहधक काही सागंायचे नाही. िथाहप, मी आपणाला आमच्या दोन्ही 
देशामधील मतै्रीस अनुसरून ह्या संबंधी पुनः आठवण करून देि आहे. आम्ही समाहयकपणे काम केले 
पाहहजे. हे आपण ध्यानाि ठेवाव.े 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 
 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P.O., VOL. III, PART V. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पत्र क्र. १६, पृ. २५ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(16) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 9, FLS 10. 
 
पत्र क्र. १७ 
 

वसईला गोव्याहभन जी कुमक पाठहवण्याि आली हिचे नेिृत्व कमाडंंट पेदु्र द मेलु ह्याचं्याकडे 
देण्याि आले होिे. त्यानंा व्हाइसरॅायनी पुढील सभचना केल्या :— 
 

वसईला गोव्याहभन जो दारूगोळा पाठहवण्याि येि आहे िो हिकडे उपसण्याि फार वळे लागभ नये 
म्हणभन िो वाटेि वसईच्या दारूगोळ्याहभन वगेळा काढावा. उदाहरणाथू िोफाचें गोळे वगेळे काढण्याची 
आवश्यकिा आहे. ह्या कामासाठी प्रवासािील हदवसाचंा उपयोग करावा. म्हणजे चौलला जाईपयंि हे 
काम पभणू होईल. 
 

चौलच्या कॅप्टनला मी जहाजे ियार ठेवण्याबद्दल कळहवले आहे. हफ्रगेट हिकडे पोहोचल्यावर त्या 
ठाण्याला पाठहवलेले सामान गलबिाि र्रून लगेच हकनाऱ्यावर नेिा येईल. आहण जर हफ्रगेटबरोबर 
पाठहवण्याि आलेल्या हसबारेज त्याच्याबरोबर चौलला पोहोचल्या, िर, त्याचं्यािभनही ही बेगमी आहण 
दारूगोळा हकनाऱ्यावर वाहभन नेिा येईल. 
 

मंुबईला पोहोचल्यावर त्या बेटाच्या गव्हनूरकडे माणसे, दारूगोळा आहण इिर सामान, वसईला 
नेण्यासाठी आवश्यक त्या होड्याचंी मागणी करावी. कारण, पावसाळा आिा जवळ आला असल्याने 
हफ्रगेटला वसईला जाऊन मंुबईला परि येईपयंि फार वळे लागेल, व त्या दरम्यान पावसाळा सुरू 
झाल्यास त्याला मंुबईला थाबंाव े लागेल. मंुबई बंदराि होड्या पुष्ट्कळ असिील. हवशषेेकरून साष्टी 
बेटािील होड्यानंी त्या बंदराचा आश्रय घेिला असला पाहहजे. ह्या होड्याचंी वाहिभक सुरहक्षि 
असल्याकारणे त्यानंा युद्ध नौकाचें संरक्षण द्याव.े इंग्रज युद्धनौका हिथे ियार असिीलच. 
 

मंुबईच्या गव्हनूरना सागंाव े की, जी कुमक मी आिा पाठहवणार आहे िी फार नाही. कारण 
दहक्षणेकडील आरमार अद्याप आलेले नाही. त्याचे आगमन बरेच हदवस लाबंले आहे. हशवाय एक हफ्रगेट 
त्रावणकोरच्या हकनाऱ्यावर मदिीसाठी गेले आहे. िरी ह्या मदिीने शत्रभच्या आक्रमणाला हकिपि पायबंद 
घालिा येईल याचा मंुबईच्या गव्हनूरशी खल करावा. आपण इकडील लष्ट्करी िज्ञाचंा उत्तरेकडील 
प्रािंासंबधंीचे मि ऐकलेच आहे. आिा मंुबईच्या गव्हनूरचे मि ऐकाव.े ह्या सव ू मिाचंा उत्तरेकडील 
सेनापिींना उपयोग होईल व त्याप्रमाणे त्यानंा हनणूय घेिा येईल. 
 

पावसाळ्यानंिर शत्रभला साष्टी बेटािभन व वसईच्या कसब्यािभन कसे हुसकभ न लाविा येईल व ह्या 
मोहहमेसाठी हकिी सैन्याची आवश्यकिा र्ासेल िेही आपण मंुबईच्या गव्हनूरना हवचाराव.े िसेच इंग्रज 



 

अनुक्रमणिका 

आहण हसद्दी ह्या दोघाकंडभन हकिी सैन्याची मदि होऊ शकेल याचाही आपण अंदाज घ्यावा. ह्या प्रकरणी 
हसद्दीला आस्था आहे हे मला माहीि आहे. त्याला जर आम्हास सैन्याची मदि करायची असेल िर िो 
आम्हाला िे कुठे धाडभ  शकेल त्याचीही चौकशी करावी. लष्ट्करी िज्ञाचं्या मिे कारंजा अथवा एहलफंटा येथे 
सैन्य उिराव ेव हिथभन मोहीम सुरू करावी. 
 

मंुबईच्या गव्हनूरना आपण असेही हवचाराव ेकी, शत्रभला साष्टी बेटािभन हुसकभ न लावणे शकय झाले 
नसल्यास त्याची नाकेबंदी करणे शकय आहे का? ही नाकेबंदी यशस्वी झाली िर साष्टी बेट घेऊन आपला 
काही फायदा नाही असे वाटल्याने शत्रभ कदाहचि िे खाली करण्याचा संर्व आहे. 
 

मंुबईच्या गव्हनूरनी वसोवा, बादंोडा, साबाज आहण कारंजा ह्या ठाण्यानंा दारूगोळ्याचंी मदि 
करावी म्हणभन आपणा खटपट करावी. मुख्यत्व ेवसोवाला पावसाळ्यामुळे मदिीची फार आवश्यकिा आहे. 
साष्टीबेट आमच्या हािािभन गेले िर, मंुबई बेटाला धोका आहे हे लक्षाि घेऊन व पोिूुगाल आहण इंग्लंड 
ह्या दोन्ही राष्ट्राचं्या मतै्रीस अनुसरून मंुबईचे गव्हनूर आम्हाला मदि करिील अशी आशा वाटिे. 
 

मंुबईच्या गव्हनूरच्या कानी घालाव ेकी, ह्या हफ्रगेटवर जो दारूगोळा पाठहवण्याि येि आहे िो सव ू
ठाण्यानंा पुरण्यासारखा नाही, िसेच पावसाळ्यािही त्या ठाण्यानंाही मदि पोहोचिी करण्याची शकयिा 
नाही. िरी त्यानंी प्रस्िुि ठाण्यानंा पावसाळ्यामंध्ये दारूगोळ्याची मदि करावी. त्यानंा असेही सागंाव ेकी, 
चौलला दारूगोळ्याची फार आवश्यकिा होिी म्हणभन हिकडे िो अहधक उपसण्याि आला. त्यामुळे 
वसईच्या दारूगोळ्याची संपभणू गरज र्ागहवणे अशकय होि आहे. ही पहरव्स्थिी लक्षाि घेऊन मंुबईच्या 
गव्हनूरनी वसईला त्याचं्याकडील दारूची वपपे हवकावी. त्या दारूची वकमि हफ्रगेटवर पाठहवण्याि येि 
आहे. मंुबईच्या गव्हनूरना असेही आश्वासन द्याव ेकी, वसईला िे जो दारूगोळा पुरहविील त्याची वकमि 
हनयहमिपणे चुकिी केली जाईल. 
 

हफ्रगेट पावसाळ्याि मंुबई बंदराि राहाणार आहे हे ठरले असल्याने त्याच्यावर दोरखंड आहण 
नागंर ह्याचंी टंचाई असल्यास मंुबईच्या गव्हनूरना हे सामान पुरहवण्याची हवनंिी करावी. हफ्रगेटवरील 
खलाशी, अहधकारी आहण लष्ट्करी माणसे ह्यानंी त्याच्यावरच राहहले पाहहजे. 
 

आपण मंुबईच्या गव्हनूरना अशी सभचना करावी की, संर्ाजी आंगे्र ह्याचंा बाजीराव व त्याचें बंधभ ह्या 
दोघानंा हवरोध असावा असे मला वाटिे. अशा पहरव्स्थिीि माझी इच्छा आहे की, आंग्रयाशंी इंग्रजानंी 
शत्रभत्व करू नये. त्यानंी आंग्यानंा मराठ्याचं्या प्रदेशाि आक्रमणे करू द्यावी, आहण आंग्यानंीही इंग्रजाचं्या 
प्रदेशाि हशरून कुरापि काढण्याचे सोडभन द्याव.े हफ्रगेटच्या कप्िानाकडे मंुबईच्या गव्हनूरना देण्यासाठी 
पाचश ेरुपये हदले आहेि. काही हदवसामागे मी त्यानंा एका कामासंबधंी हलहहले होिे, त्याच कामाबाबिचे 
हे पैसे आहेि. 
 

मंुबईला पोहोचल्यावर वसोवा, बादंोडा, साबाज आहण कारंजा ह्या ठाण्याचं्या प्रमुखानंा पते्र 
घालभन त्याचं्या ठाण्यासंबधंीची माहहिी मागवावी आपण मंुबईला असेपयंि ह्या सव ूठाण्यानंा मदि करावी. 
मुख्यत्व ेवसोवा व साबाज ह्या दोन्ही ठाण्यानंा दारूची हपपे पाठवभन द्यावी. मला कळले आहे की, ह्या दोन्ही 
ठाण्याि दारूची फार िुटवडा आहे. कारंजा आहण साबाज ह्या दोन्ही ठाण्याच्या कॅप्टनना वसईच्या 
बािम्या मला कळहवण्यास सागंाव.े आहण मंुबईच्या गव्हनूरना काही अस्सल बािम्या माहीि असल्या िर 



 

अनुक्रमणिका 

त्या सव ू ठाण्यानंा कळहवण्याची व्यवस्था करण्याची त्यानंा हवनंिी करावी. पावसाळा जवळ आला 
असल्याने आपण वसईहभन येऊन पावसाळ्याि मंुबईला रहाव.े पण वसईला गेलेच पाहहजे हे हवसरू नये. 
कारण, वसईला कुमकेची फार जरूरी असभन आपण स्विःही हिकडे जाणे आवश्यक आहे. 
 

मंुबईहभन वसईला जािाना वाटेि वसोवाला रे्ट द्यावी म्हणजे हिकडे कोणकोणत्या वस्िभंची टंचाई 
आहे हे आपणाला कळभन चुकेल, व आपल्या आगमनामुळे हिथल्या सैहनकाचें नैहिक धैयूही हद्वगुहणि 
होईल. दोन लायक असे लष्ट्करी अहधकारी िेथे ठेवाव.े माझी देवापाशी प्राथूना आहे की, सदहभू कायिानु 
द सौझ पेरैरा ह्यानंा काही होऊ नये. पण दुदैवाने िे जर आजारी पडले िर, त्याचंी जागा ह्या 
अहधकाऱ्यानंा र्रून काढिा येईल. 
 

मी उत्तरेकडील सेनापिीना पाणवठ्यावरील टेकडी हािी ठेवण्याबद्दल कळहवले आहे. ही टेकडी 
केवढ्या मोकयाची आहे िे मी त्याना हलहहले आहे. िरी त्यानंी हे काम सव ूसाधने एकवटभन िडीस न्याव े
अशी माझी इच्छा आहे. जर प्रवास जलद झाला, िर आपणाला वसईस रसद पोचवभन पावसाळ्यापभवी 
इकडे परििाही येईल. पण ह्या बाबिीि आपण कॅप्टन—मोर आंिोहनयुहब्रिु द हसल्वा ह्याचंा आहण इिर 
अहधकाऱ्याचंा सल्ला घ्यावा. 
 

गोवा, २८ एहप्रल १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
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पत्र क्र १८ 
 

गोव्याचा मुख्य सहचव कनाटकाच्या राजाच्या दरबारािील पोिूुगीज वहकलास हलहहिो की, 
मराठ्यानंी उत्तरेकडील प्रदेशावर स्वारी करून साष्टी बटे घेिले आहे व ठाणे हजल्ह्यािही त्यानी प्रवशे 
केला आहे. 
 

“पेदु्र द आहगयार ह्यासं— 
 

आपल्या १० एहप्रलच्या पत्रावरून कळभन चुकले की, आपले व मंगलोरच्या गव्हनूरचे मिैकय होऊ 
शकले नाही. परंिु आज अशी पहरव्स्थिी हनमाण झाली आहे, की, आम्हाला फार िाणभन धरिा येि नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

नामदार व्हाइसरॅाय ह्यानंी मला आपणास असेच हलहावयास साहंगिले आहे. आपणाला कळलेच असेल, 
की, मराठ्यानंी उत्तरेकडील प्रािंावर स्वारी करून साष्टी बेट घेिले. हदनाकं ६ एहप्रलला त्यानंी ठाण्याि 
प्रवशे करून िेथे नुकिाच बाधंण्याि येि असलेला आमचा हकल्ला घेिला. लगेच दुसऱ्या हदवशी म्हणजे ७ 
एहप्रलला त्यानंी वसईच्या कसब्याि प्रवशे केला. त्यानंी वसईला वढेा घालभन त्याच्यावर िोफाचंा र्हडमार 
सुरू केला आहे. शत्रभ इिका उत्साही आहे की, सबधं प्रािं काबीज करण्याची त्याचंी महत्वकाकं्षा आहे. 
अशा पहरव्स्थिीि त्याचं्याशी लढण्याकरिा हमळेल िे सैन्य गोळा करणे आम्हाला र्ाग असल्याने आम्ही 
आमच्या शजेाऱ्याशंी फटकभ न वागणे इष्ट नव्हे. आम्ही त्याचं्याशी कोणत्याही पहरव्स्थिीि मतै्रीचे संबंध ठेवले 
पाहहजेि. हवशषेेकरून कनाटकाकडील आमचे संबधं िाणले जाणे फार धोकयाचे आहे. कारण, 
अन्नधान्याच्या बाबिीि आम्ही कनाटकावर अवलंबभन आहोि. हिथभन आयाि केलेले धान्य आम्हाला 
उत्तरेकडील प्रािंाि पाठवायचे असिे. नामदार व्हाइसरॅाय ह्यानंी उत्तरेकडील प्रािंाि नुकिीच एक हफ्रगेट 
र्रून कुमक पाठहवली आहे. 
 

म्हणभन आपणाला असा सल्ला आहे की, आपल्या मनाि त्या लोकाहंवषयी जो प्रहिकभ ल ग्रह आहे िो 
मनािल्या मनाि ठेवभन आपण त्याचं्याशी मतै्रीने वागण्याचे नाटक कराव.े कारण, त्या लोकाचंी आम्हाला 
फार जरूर आहे. त्याचं्याहवषयी अहवश्वास न दशहूवण्याबाबि आपण काळजी घ्यावी. 
 

येत्या पावसाळ्यानंिर शत्रभला त्याने वजकलेल्या प्रदेशािभन हुसकभ न लावण्यासाठी आम्हाला एक 
मोहीम सुरू करायची आहे. ह्या मोहहमेसाठी आपल्याला पुष्ट्कळ माणसाचंी जरूरी आहे. म्हणभन नामदार 
व्हाइसरॅाय ह्याचंी आपणाला सभचना आहे की, हिकडील प्रदेशाि आपला ज्या ज्या हठकाणी पहरचय आहे, 
त्या त्या हठकाणी आपण माणसे गोळा करण्याचा प्रयत्न करावा. जे लोक र्रिी होण्यास ियार असिील 
त्याचंी नाव े आहण इिर माहहिी आपण इकडे पाठवावी. त्याचप्रमाणे ही माणसे कुठल्या बंदराि गोळा 
होिील आहण केव्हा िेही कळवाव.े 
 

नामदार व्हाइसरॅाय ह्यानंी अन्नधान्यही पैदा करण्यास साहंगिले आहे. सप्टेंबर महहनाअखेर आहण 
ऑकटोबर महहन्याच्या सुरूवािीला िे धान्य व्यापाऱ्यानंी इकडे पाठहवले पाहहजे. हे धान्य त्यानंी त्यानंा 
गोळा करणे शकय असेल त्या नौकानंी इकडे पाठवभन द्याव.े शकय झाल्यास आम्ही इकडभनही जहाजे पाठवभ. 
 

पत्रोत्तर लवकर कराव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

सहचवालय, १ म १७३७ 
 

िा. क. आंिोहनयु आइक ह्यानंी आपणासाठी एक साकेंिीक र्ाषा हिकडे ठेवलीय की काय मला 
माहीि नाही. गुप्ि गोष्टी त्या र्ाषेि त्यानंा हलहहण्यासाठी म्हणभन ही साकेंहिक र्ाषा त्याना कळहवण्याि 
आली होिी, आपणाला िी र्ाषा कळली असिी िर, हिचा ह्या पत्राि उपयोग करिा आला असिा. 
 

लुईज आपूँनास दान्िश 
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बाजीरावाचा परार्व झाल्याची वािा मंुबईच्या गव्हनूरने गोव्याच्या व्हाइसरॅायला कळहवली असिा 
िो त्यास पुढील उत्तर पाठहविो :— 
 

“मंुबईचे गव्हनूर ह्यासं— 
 

आपली हिन्ही पते्र आिाच हमळाली. िी अनुक्रमे २२ एहप्रल, १८ एहप्रल आहण ३१ एहप्रलची आहेि. 
आपण बादंोडाच्या रक्षणाि लक्ष घािले आहे, व कारंजा आहण साबाज ह्या दोन्ही ठाण्यानंा दारूगोळा 
पाठहवला आहे, ह्याबद्दल मी आपला फार आर्ारी आहे. दारूगोळ्याच्या टंचाईमुळे त्या ठाण्याचंी व्स्थिी 
फार धोकयाची झाली होिी, व त्याचं्या र्हविव्यासंबधंी मला काळजी वाटभ  लागली होिी. मला आशा आहे 
की, इकडभन कुमक घेऊन जाणारे पेदु्र द मेलु हे हिकडे पोहोचेपयंि आपण त्या ठाण्यानंा दारूगोळा 
पुरहवल्याहशवाय राहाणार नाही. 
 

बाजीरावाचा परार्व झाल्याची जी वािा आपण पाठहवलीि त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. 
आपणाला वाटिे त्याप्रमाणे ह्या परार्वािभन आमचा काही फायदा होिो का बघभया. पण मला वाटिे की, 
हचमणाजी पंडीि ह्यानंा जरी बाजीरावाच्या मदिीला बोलावण्याि आले असले िरी, िे आपले सैन्य घेऊन 
हिकडे गेलेले नाहीि. ह्यािंभन अथाि काय हनष्ट्पन्न होणार आहे िे काळच सागंभ शकेल. उत्तरेकडील 
प्रािंािील प्रजेचा हिथल्या सेनापिी वरील हवश्वास उडाल्याचे मला कळल्याने मी त्याचे जागी आंिोहनयु 
कार्ददम फ्रॉइश ह्याचंी नेमणभक करण्याचे ठरहवले आहे. त्याचंा अनुर्व आहण पराक्रम हिकडे सुपहरहचि 
असभन हिथल्या प्रजेचाही त्याचं्यावर हवश्वास आहे. 
 

सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यानंा हिकडे पाठहवण्यास माझ्यापाशी नौका नसल्याने ही 
कामहगरी पार पाडण्याची हवनंिी मी आपल्या आरमाराच्या दयासारंगानंा केली आहे. त्याचें नुकिेच ह्या 
बंदराि आगमन झाले आहे त्यानंी ही कामहगरी पार पाडण्याचे मला वचन हदले आहे. आपण ह्या गोष्टीला 
मान्यिा द्याल अशी आशा आहे. कारण ही गोष्ट आमच्या दोन्हीही राष्ट्राचं्या समाहयक हहिाची आहे. कॅ. 
पेदु्र द मेलु हे हिकडे पोहोचलेच असिील. मला इकडन जी मदि पाठहवणे शकय होिे िी मी त्याचं्या 
बरोबर पाठहवली आहे. मराठ्याहंवरुद्ध इलाज करण्यासंबंधाने पेदु्र द मेलु ह्याचें आहण आपले खलबि 
झालेच असेल. आपण जो काय हनणयू घेिला असेल िो त्वहरि अमलाि आणण्याचा हनश्चय आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोवा, ७ मे १७३७  

 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO; VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. २०, पृ. ३४—३५ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANCA PEREIRA. 
 

(29) BASAIM, No. 6, FLS 149V. 
 
पत्र क्र. २१ 
 

व्हाइसरॅाय उत्तरेकडील सेनापिी दों लुईज द बोिेल्यु ह्यानंा कळहविो की त्यानंा त्याचं्या 
गव्हनूरपदाच्या जबाबदारीिभन मुकि करण्याि येि असभन त्याचें जागी गव्हनूर म्हणभन आंिोहनयु कार्ददम 
फ्रॉइश ह्याचंी नेमणभक करण्याि येि आहे. 
 

“सेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यु ह्यासं— 
 

मी आपणाकडे उत्तरेकडील प्रािंाचा राज्यकारर्ार सोपहवला होिा, परंिु अपहरहाय ूकारणास्िव 
आपल्या जागी मला आिंोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्याचंी नेमणभक करावी लागि आहे. िरी, त्याचें हिकडे 
आगमन झाले की, आपण राज्याची सभते्र त्याचें हािी सुपभिू करून, चागंले जहाज हमळाल्यास आहण वळे 
चागंली असल्यास चौलला हनघभन जाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ७ मे १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMOS, VOL. III. PART V. 
 
पत्र क्र. ३१, पृ. ३५ 
 

संपादक :— 
 



 

अनुक्रमणिका 

A. B. DE BRAGANCA PEREIRA. 
 

(21) BASAIM, NO. 6, FLS 149V. 
 
पत्र क्र. २२ 
 

व्हाइसरॅाय चौलच्या ठाणेदारास पुढील पत्र हलहहिो :— 
 

“कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 

आपले गेल्या महहन्याच्या ११ िारखेचे पत्र हमळाले. आपले पत्र हमळण्यापभवी मी आपणाला जे पत्र 
हलहहले होिे, त्यािं आपणाहवषयी मला वाटि असलेली आदरर्ावना व्यकि केली होिी, व आपण 
वसोवाच्या रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी इच्छा दशहूवली होिी. कारण, त्या ठाण्याच रक्षण 
आपण केल्यावाचभन राहाणार नाही हे मला माहीि होिे. आहण ह्या कामी वैयव्किक शौयाचा उपयोग होणे 
शकय नाही. ह्याची जाणीव झाल्याने मी इकडभन पेदु्र द मेलु ह्यानंा सैन्य देऊन आपल्या मदिीला पाठहवले 
होिे. िे मंुबईला जाऊन पोहोचले असिील व त्याचं्याकडे पाठहवलेल्या दारूगोळ्याची मदि आपणाला 
हमळालीच असेल, असे गृहीि धरिो. इकडे पसरलेली बािमी जर खरी असेल िर शत्रभची हानी फार 
झाली असे म्हणाव ेलागेल. 
 

इंग्रजाकंडभन आपणाला मदि झाली असल्याचे ऐकभ न फार आनंद झाला आहण आपणाला त्याचं्या 
आणखी मदिीची आवश्यकिा असल्यास िे िी आपणाला केल्यावाचभन राहाणार नाहीि अशी आशा वाटिे. 
कारण, मंुबईच्या गव्हनूरकडे मी ह्या मदिीची पुष्ट्कळ हदवसापंभवी मागणी केली होिी. 
 

आपण ज्या खुणेहवषयी मला हलहहले आहे, त्याची मला कल्पना झाली. आपणाला यश याव ेअशी 
इच्छा बाळगिो. कारण, ह्या राज्याच्या कल्याणाहवषयी मला आस्था वाटिे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, ९ मे १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. २२, पृ. ३६ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(22) BASAIM, NO. 6, FSL 150. 
 
पत्र क्र. २३ 
 

हसद्दीने मराठ्याहंवरुद्ध पोिूुहगजानंा मदि देऊ केल्याचे कळिाच व्हाइसरॉयने त्याला पुढील पत्र 
हलहहले— 
 

“मोगल बादशहाच्या आरमाराचे सेनापिी हसद्दी याकुिखान ह्यासं— 
 

चौलच्या ठाण्याच्या सेनापिीच्या पत्रावरून मला कळले की, आमच्या उत्तरेकडील प्रािंावर स्वारी 
करणारा आमच्या दोन्ही राज्याचंा समाहयक शत्रभ जो मराठा त्याच्यापासभन चौलच्या ठाण्याचे रक्षण 
करण्याकरिा आम्हाला मदि देऊ केली आहे. ह्या शत्रभने मागे एकदा आपल्याही ठाण्यावर असेच 
आकव्स्मकपणे आक्रमण केले होिे. आपली सहदच्छा आहण आपला उत्साह ह्याबंद्दल मी आपला आर्ारी 
आहे. मला माहीि होिे की, आपण ह्या राज्याचे हमत्र आहण हहिवचिक असल्याकारणे आम्हाला 
आपणाकडभन होईल हििकी मदि केल्यावाचभन राहाणार नाही. मला अशीही आशा वाटिे की, मराठ्यानंा 
उत्तरेकडील प्रदेशािभन हाकलभन लावण्यासाठी आपल्या सव ू सैन्यासह आपण आमच्याशी हािहमळवणी 
केल्यावाचभन राहाणार नाही. 
 

मी उत्तरेकडील प्रािंाचे गव्हनूरपद जनरल आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्याचं्याकडे हदले असभन िे 
इथभन हिकडे काल रवाना झाले आहेि. िे आपले जुने हमत्र असल्याकारणे, आपणाला िे ह्या कामी 
उपयोगी पडल्यावाचभन राहाणार नाहीि. आहण मला उमेद आहे की, आमचे जुने हमत्र (इंग्रज) िुम्ही आहण 
आम्ही हमळभन हिघे आमच्या दगलबाज समाहयक शत्रभवर हवजय हमळवभ. 
 

आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 
 

गोवा, ९ मे १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. २३, पृ. ३७ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(23) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 9, FLS 11V. 
 
पत्र क्र. २६ 



 

अनुक्रमणिका 

 
व्हाइसरॉय पाँहडचेरीचे गव्हनूरला मदि पाठहवण्याबद्दल पत्र हलहहिो :— 

 
“पाँहडचेरीचे गव्हनूर ह्यासं— 

 
आपणाला आहण आपल्या सल्लागार मंडळाला उदे्दशभन मी हे जे पत्र पाठवीि आहे, त्याच्यावरून 

दगलबाज मराठ्यापंासभन आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाची मुकििा करण्यासाठी आपल्या उदार राष्ट्राकडे 
मदि मागण्यास मला सबळ कारणे आहेि हे आपल्या ध्यानी आल्यावाचभन राहाणर नाही, अशी मला आशा 
वाटिे. मराठ्यानंी आमच्याशी मतै्रीचे ढोंग करून आमच्या प्रदेशावर स्वारी केली. मी आपणाला 
हलहहलेल्या मागील पत्राि सव ूपहरव्स्थिी हवशद केली असल्याने ह्या पत्राि हिची पुनरूव्कि करण्याची 
आवश्यकिा नाही असे मला वाटिे. िेव्हा ह्या आणीबाणीच्या प्रसंगी आपणाकडभन आम्हाला जेवढी मदि 
हमळेल िेवढी हवी आहे. आपणाकडभन होणारे उपकार मी जन्मर्र हवसरणार नाही. आमच्या स्वामीनाही 
मी आपले आर्ार मानण्याबद्दल कळवीन. 
 

आपण माझे आणखी एक काम केले पाहहजे. मी आपणाकडे ह्या पत्रासोबि जी पते्र पाठवीि आहे, 
िी आपण हिथभन हनघणाऱ्या पहहल्या जहाजावर हलस्बनला राज्यसहचवाकंडे पाठहवण्याची व्यवस्था केली 
पाहहजे, वकवा पोिूुहगजाचं्या मालकीच्या एकाद्या बेटावरही जरी िी पोहोचिी केलीि िरी चालेल. आहण 
माझ्या हािभन आपली काही सेवा घडायची असल्यास िी करण्यास मला आनंद होईल”. 
 

गोवा, २५ मे १७३७  
 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. २६, पृ. ३९ ४० 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(23) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 9, FLS 16V. 
 
पत्र क्र. २७ 
 

पाँहडचेरीचे गव्हनूर आहण हिथल्या वहरप्ष्ठ राज्यसरे्चे सदस्य ह्यानंा उदे्दशभन व्हाइसरॅायने 
हलहहलेले पत्र :— 
 

“पाँहडचेरीचे गव्हनूर आहण वरीष्ठ सरे्चे सदस्य ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
ह्या राज्यावर शत्रभ मराठ्यानंी मागे एकदा स्वारी केली िेव्हा आपणाकडभन आम्हाला मदि झाली 

होिी, आहण आपल्या माहे शहरावर हल्ला झाला िेव्हा आपण ह्या शहराकभ डभन मदि मागहवली होिी, आिा 
आम्हाला आपणाकडभन पुनः मदि हवी आहे. मराठ्यानंी आमच्याशी िहाची बिावणी करून आमच्या 
प्रदेशावर हल्ल े चढहवण्यास सुरूवाि केली आहे. िरी ह्या प्रसंगी आम्हाला आपणाकडभन जेवढी मदि 
हमळेल िेवढी हवी आहे. मी शत्रभला हटहवण्यासाठी वगेवगेळ्या हठकाणाहंभन सैन्य गोळा केले आहे. आपली 
मदि हमळाल्यास माझी योजना मला त्वरीि अमलाि आणणे शकय होईल. 
 

ज्याअथी, शत्रभने मोठ्या सैन्याहनशी आक्रमण केले आहे, व काही महत्वाची ठाणी त्याच्या हािी 
पडली आहेि त्याअथी, त्याला हिथभन हुसकभ न लावण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नाची हशकस्ि करणे जरूरीचे 
आहे. म्हणभन माझी आपणाला हवनंिी आहे की, आपणाला आम्हास जेवढी मदि करणे शकय असेल िेवढी 
करावी. मदि माणसाचंी िशीच दारूगोळ्याची आहण हत्याराचंीही हवी आहे. ही मदि मला िािडीने हवी 
आहे. कारण, गेल्या वषी मी देशाहभन मदि घेऊन येणाऱ्या ज्या नौकाचंी वाट पाहाि होिो, त्या नौका 
अद्याप आलेल्या नाहीि, अशा पहरव्स्थिीि शत्रभने आमच्यावर आकव्स्मकपणे स्वारी केल्याने आमच्या 
अडचणीि मोठीच र्र पडली आहे. आमच्यापाशी जो सापं्रि पुरवठा आहे, िो आमची योजना अमलाि 
आणण्यास पुरेसा नाही. त्याि पुनः मला अशी र्ीिी वाटिे की, येत्या मोसमाि ज्या नौका देशाहभन यायच्या 
आहेि त्या आल्या नसल्यास आमच्या अडचणी पुष्ट्कळच वाढणार आहेि. म्हणभन माझी आपणाला हवनंिी 
आहे की, आपण जी मदि आम्हाला पाठहवणार आहाि िी सप्टेंबर महहन्यापयंि पाठवावी. म्हणजे मला 
उत्तरेकडील प्रदेशािील माझी संकव्ल्पि मोहीम ऑकटोबर महहन्याि सुरू करणे शकय होईल. 
 

ह्या मोहहमेचे यश हिच्या शीघ्रिेवर अवलंबभन आहे. म्हणभन मी आपणाकडे जो हा जासभद पाठवीि 
आहे, त्याच्याकडे आपण आम्हाला काय मदि पाठहवणार आहाि िे कळवाव.े आपण हकिी माणसे 
पाठहवणार आहाि, िी कोणत्या दजाची, त्याचंा मुशाहहरा काय, बंदुका हकिी आहण दारूगोळा हकिी 
पाठहवणे शकय होईल, ही सव ू माहहिी आम्हाला आगाऊ कळहवण्याची, कृपा करावी. आहण ही मदि 
आपण आपल्या जहाजािभन पाठहवणार की त्या हकनाऱ्यावर वाहिभक करणाऱ्या जहाजािंभन पाठहवणार िेही 
कळवाव ेआपण आम्हाला दोन हजार घडे दारू पाठवावी आहण हा पुरवठा आपण आपल्या माहे बंदरािभन 
जर पाठहवला िर िो इकडे लवकर पोहोचभ शकेल. कारण, माहे बंदर इकडभन जवळ आहे. आहण जर 
हिकडे जहाजे नसली िर, मी िी इकडभन पाठवभ शकेन. ह्या संबंधी मी माहेच्या गव्हनूरना आजच पत्र 
हलहीि आहे. आम्हाला हशपाईही पुष्ट्कळ हव ेआहेि. हशपाई नसल्यास खलाशीही चालिील. कारण, मी 
ज्या नौका स्वारीवर पाठहवण्यासाठी गोळा करीि आहे त्याचं्यावर काम करणारे पुरेश ेखलाशी माझ्यापाशी 
नाहीि. 
 

आपणाकडभन आम्हाला जो माल हमळणार आहे त्याची वकमि मला जाणभन घ्यायची आहे. िसेच 
ही रक्कम आपणाला इकडे हवी आहे की, अन्य कुठल्या हठकाणी हवी आहे, िेही आपण मला िाबडिोब 
कळहवले पाहहजे. शवेटी मी आपणाला पुनः एकदा कळवीि आहे की, आपण आम्हाला जास्िीि जास्ि 
मदि पाठवावी. मदिीबद्दल मी आपला सदैव ऋणी राहीन व माझे स्वामी जे पोिूुगालचे राजे त्यानंाही 
आपल्या राजाचे आर्ार मानण्याबद्दल कळवीन. 
 

देव आपणा सवांचे पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 



 

अनुक्रमणिका 

 
गोवा, २५ मे १७३७  

 आपला सवांचा सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल 

 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. २७, पृ. ४०-४३ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(27) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 9, FLS 15. 
 
पत्र क्र. २८ 
 

व्हाइसरॉय माहेच्या गव्हनूरला कळहविो की, त्याने पाँहडचरीच्या गव्हनूरकडे आहण राज्य सरे्कडे 
मराठ्याहंवरूद्ध मदि माहगिली आहे. 
 

“माहेचे गव्हनूर ह्यासं— 
 

मी पाँहडचेरीच्या गव्हनूरना आहण वहरष्ठ सरे्च्या सदस्यानंा हवनंिी केली आहे की, त्यानंी आम्हाला 
माणसे, दारूगोळा, त्याचप्रमाणे हत्यारे वगैरे सव ूप्रकारची मदर करावी. कारण, पावसाळा संपला की; मी 
मराठे शत्रभंना आमच्या प्रदेशािभन हाकलभन लावण्यासाठी हठकहठकाणाहभन जी मदि मी गोळा करीि आहे, 
त्या मदिीि ह्या मदिीची र्र पडल्याने आमची योजना लवकर अमलाि येऊ शकेल. 
 

मराठ्याशंी आमचा िह झालेला होिा. पण त्याचा र्गं करून त्यानी आमची बरीच ठाणी घेिली. 
ज्या बंदराि आपला कारर्ार चालभ  आहे िे बंदर ह्या शहरापासभन जवळ असल्याकारणे आहण ह्या शहराचे 
आहण त्याचे मतै्रीचे संबधं असल्याने आम्हाला हिकडभन मदि लवकर हमळण्याची मी आशा करिो. मी 
गेल्या मोसमाि देशाहभन येणाऱ्या नौकाचंी वाट पाहाि होिो. पण त्या आल्या नाहीि. आहण येत्या मोसमाि 
िरी त्या येिील की काय ह्याची मला शकंा वाटिे. म्हणभन मला सव ूप्रकारची काळजी घ्यावी लागि आहे. 
िरी आपणाकडे मी जो जासभद पाठवीि आहे त्याच्याकडे आपण आम्हाला हकिी मदि देऊ शकाल िे 
कळवाव.े आपण जी मदि पाठवाल िी सप्टेंबर महहना अखेर आली पाहहजे. कारण, ऑकटोबर महहन्याि 
मला उत्तरेकडील प्रािंाि सैन्य पाठवावयाचे आहे. आहण ही मोहीम हजिकी झटपट उरकली जाईल 
हििकी िी अहधक यशस्वी होईल. म्हणभन माझी आपणाला हवनंिी आहे की, आपण आम्हाला हकिी मदि 
पाठहवणार आहाि िे ह्या जासुदामाफूि कळवाव.े आपण आम्हाला हकिी माणसे; हकिी दारूगोळा आहण 
हकिी बंदुका पाठहवणार आहाि िे मला अगोदर जाणभन घ्यायचे आहे. िसेच हा माल आपण आपल्या 



 

अनुक्रमणिका 

जहाजानंी ह्या बंदराि पाठहवणार आहाि की िो आणण्याकरिा आम्हाला आमची जहाजे. पाठवावी 
लागणार आहेि िेही कळलेले बरे. त्याचबरोबर मला ह्या मालाची वकमि आहण माणसाचंा मुशाहहरा 
जाणभन घ्यायचा असभन मालाची हकमंि आपणाला त्या शहरी पाहहजे की, आणखी कुठे पाहहजे िेही 
कळहवण्याची कृपा करावी. 
 

हत्यारी लोकाहंशवाय मला लष्ट्कराची अथवा खलाशाचंीही फार गरज आहे. हे खलाशी मला 
माझ्या नौकावंर काम करण्यासाठी हवे आहेि. ह्या नौका मी पावसाळ्याि सर्ज्ज करणार आहे. आपण 
आम्हाला ही मदि पाठवभन उपकृि केल्यावाचभन राहाणार नाही, ह्याची मला आशा आहे. आपले उपकार 
मी कधीच हवसरणार नाही, इिकेच नव्हे िर, आमच्या महाराजानंाही मी आपल्या महाराजाचें आर्ार 
मानावयास लावीन. 
 

माझे आपण आणखी एक काम केले पाहहजे. मी ह्या पत्रासमविे जी पते्र पाठवीि आहे िी हिथभन 
युरोपला हनघणाऱ्या पहहल्या जहाजावर पाठहवण्याची कृपा करावी. ही पते्र हलस्बन शहरी राज्यसहचवानंा 
पोहोचिी करायची आहेि. िी हलस्बनला पोहोचिी करणे शकय नसल्यास पोिूुगालच्या मालकीच्या 
एकाद्या बेटावर पोहोचिी केली िरी चालेल. 
 

माझ्या हािभन आपले एकादे काम व्हायचे असल्यास िे करण्यास मला आनंद वाटेल. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २५ मे १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O, TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
क्र. २८, पृ. ४२-४३ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(28) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 9, FLS 14. 
 
पत्र क्र. ३० 
 

व्हाइसरॉय हसद्दीला हलहहलेल्या पत्राि त्याने मराठ्याहंवरुद्ध पोिूुहगजानंा मदि देऊ केल्याबद्दल 
त्याचे आर्ार मानिो. 
 

काल चौलहभन आलेल्या गलबिावर आपण २० एहप्रलला हलहहलेले पत्र हमळाले. हे पत्र इिके 



 

अनुक्रमणिका 

हदवस कुठे अडकभ न पडले िे कळण्याचा माग ू नाही. जवळ जवळ एक महहन्याने िे इकडे आले. ह्या 
पत्राबरोबर वली अहमद हे का आले नाहीि िेही मला कळि नाही. आपण पत्राि म्हणिा की, त्यानंा 
माझ्याशी बोलणी करण्यासाठी व नजराणे अपूण करण्यासाठी पाठहवण्याि येि आहे. िे इकडे पोहोचले 
नाहीि म्हणभन चौलच्या ठाणेदाराने िे पत्र माझ्याकडे पाठवभन वदले. 
 

आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे वाचभन आनंद झाला. त्याचप्रमाणे माझ्याहवषयी आपणाला जे पे्रम 
वाटिे त्याबद्दलही मी आपला आर्ारी आहे. जुन्या अनुर्वावरून ह्या मतै्रीहवषयी मी मोठा हवश्वास बाळगभन 
आहे. त्याि इमानीपणा आहण सचोटी आहे. आपल्या वाडवहडलाचंी आहण ह्या राज्याची जी मतै्री होिी िी 
ह्याच गोष्टींवर आहधहष्ठि झालेली होिी. काही हदवसामागे मी आपणाला जे पत्र हलहहले त्याि ह्या गोष्टीचा 
हनदेश केला आहे. िे पत्र आपणाला एव्हाना हमळालेच असेल. 
 

आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाि दगलबाजीने आक्रमण करणाऱ्या मराठे शत्रभहवरुद्ध आपण मला जी 
मदि देऊ केली आहे, त्याबद्दल मी आपला फार आर्ारी आहे. त्याचप्रमाणे शत्रभने काबीज केलेल्या 
प्रदेशाि त्याने िटबंदी करून िेथे आपला पाय घट्ट रोवण्यापभवीच हिकडे शकय हििकया लवकर सैन्य 
देऊन मोठे आरमार पाठवाव ेअसा जो सल्ला आपण मला हदला आहे त्याबदल मी आपला आर्ारी आहे. 
परंिु शत्रभने ही दगलबाजी र्लत्यावळेी केली आहे. त्याचे कारण हे की, त्या र्ागाि आरमार पाठहवण्यास 
वारा अनुकभ ल नसल्याने प्रवास कठीण होऊन बसला आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, मला हवजयाची बािमी 
कळल्यावर मी माझी बहुिेक सव ू जहाजे दहक्षणेच्या आरमाराबरोबर पाठवभन हदली. िे आरमार मोठ्या 
हालअपेष्टा सहन करून काही हदवसानंी इकडे येऊन पोहोचले. मुख्य त्रास हा हवरुद्ध हदशचे्या वाऱ्याचा 
होिा. ह्या कारणामुळे मला आपण जी सभचना केली होिी हिचा हवचार करणे शकय झाले नाही. िथाहप, 
ईशकृपेने जी माणसे मी आपल्या माणसाबंरोबर पाठहवली आहेि की जी सुरिेहभन वसईला पोहोचल्याची 
बािमी मला कळली आहे, िी माणसे पावसाळ्यापयंि काहीिरी करू शकिील असे मला वाटिे. 
पावसाळ्यानंिर शत्रभला चागंला धडा हशकहवण्याचा मी हवचार करीि आहे. आहण प्रर्भकृपेने शत्रभला त्याच्या 
दगलबाजीबद्दल चागंली अद्दल मी घडवभ शकेन असे मला वाटिे. ह्या हशके्षि आपलाही वाटा मोठा असेल 
असे मी धरून चालिो. आमच्या ह्या समाहयक शत्रभचा कायमचा नाश व्हावा हीच माझी इच्छा आहे. मला 
बािमी कळली आहे की, जनरल आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश हे मंुबईला पोहोचले आहेि. आम्हाला ह्या 
प्रसंगी जे काय करणे शकय आहे िे आपणाला कळहवण्याची सभचना मी त्यानंा हदली आहे. आहण ज्याअथी, 
िे आपले हमत्र आहेि त्याअथी, अंिीम हवजय हमळावा म्हणभन आपण दोघे सल्ला मसलि करून काय िे 
ठरवाल अशी मला आशा आहे. 
 

इकडभन मी चौलला र्ािाचे काही कोहठये पाठहवले होिे. परंिु वारा प्रहिकभ ल असल्याने काही 
कोहठये इकडेच अडकभ न पडले. िरी माझी आपणाला हवनंिी आहे की, चौलच्या हशबंदीला अन्न टंचाई 
र्ासल्यास आपण त्यानंा आवश्यक िी रसद पावसाळ्यापयंि पुरवावी. पावसाळा सपंल्यावर मी चौलला 
मुबलक रसद पाठहवणार आहे. देव आपले रक्षण करो. 
 

आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 
 

गोवा, २६ मे १७३७ कौंट द सादंोहमल 
 



 

अनुक्रमणिका 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART I. 
 
पत्र क्र. ३०, पृ. ४५–४६ 
 

संपादक— 
 

A. B. DE BRAGANCA PEREIRA. 
 
पत्र क्र. ३१ 
 

व्हाइसरॉय चौलच्या हकल्लेदारास वसईिील मराठ्याचं्या मोहहमेसंबधंाने हलहहिो :— 
 

“पेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 

परवा हद. २५ ला आपली पते्र घेऊन आलेले चौलचे एक गलबि इकडे येऊन पोहोचले. त्यािील 
एक पत्र आपण चौल येथे हद. १२ ला हलहहलेले असभन उरलेली दोन हद. १९ ला मंुबई येथे हलहहलेली 
आहेि. त्या पत्रावरून कळभन चुकिे की, आपला प्रवास सुखकर झाला. हवा प्रहिकभ ल असभन देखील 
आपणाला काही त्रास झाला नाही ह्याबद्दल देवाचे आर्ार मानले पाहहजेि. मला आशा आहे की, ज्याअथी, 
आपला प्रवास चागंला झाला आहे त्याअथी, आपल्या हािभन पुढे जी कामहगरी व्हायची आहे हिची ही 
चागंली सुरुवाि आहे. 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..... इंग्रजाचंी मदि आम्हाला फायद्याची ठरेल. प्रर्भकृपेने आम्हाला यश आल्यावाचभन राहाणार नाही. 
आहण ज्याअथी, जनरल आिंोहनयु कार्ददम फ्रॉइश हे मंुबई येथे हद. २० ला पोहोचले आहेि, त्याअथी, 
त्यानंा हिथल्या सवू घडामोडी कळल्यावाचभन राहाणार नाहीि असे मला वाटिे. कारण त्याचं्याकडभन 
आम्ही ज्या मदिीची अपेक्षा करीि आहोि, त्यावरून आम्हाला येत्या वषीच्या मोहहमेसाठी इिर र्ागािभन 
हकिी मदि गोळा करिा येईल याची कल्पना होईल. आहण पोिूुगीज सैन्य वसईला पोहोचले की, त्यानंी 
मला ह्याबाबिीि सल्ला हदल्यास सोयीचे होईल. 
 

साबाजचा पाडाव ही एक दुदैवी घटना आहे. इंग्रजाचं्या मदिीने हे अहरष्ट टाळिा आले असिे. 
आपण कारंजाला मदि पाठहवलीि िे चागंले केलेि. कारण शत्रभचा त्याच्यावर डोळा असणे साहजीक 
आहे. आहण पुनः आंग्रयाकंडभन मराठ्यानंा मदि होि आहेच. आपण वसोवालाही मदि पाठहवलीि िे 
चागंले केलेि. हिकडे हपण्याचे पाणी र्रण्याच्या वपपाचंी टंचाई आहे हे कळले. फ्राव्न्सश्कु द कुन्य हे िी 
वसईहभन मागहविील असे मला वाटले होिे. पावसाळ्याि जर पावसाच्या पाण्याचा उपयोग होऊ शकला 
नाही िर, त्या ठाण्याला धोका आहे. 
 

फ्राव्न्सश्कु द कुन्य हे हशपायानंा वाईट वागणभक देिील हे मला माहीि होिे. कारण त्याचंा स्वर्ाव 
िसाच आहे. आपण त्या दोघानंा इकडे पाठहवले आहे. िे आपले किूव्य पार पाडिील अशी आशा आहे. 
आहण असे घडाव ेअशी माझी इच्छा आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
चौल, मंुबई, कारंजा आहण बादंोडा येथभन मला बािम्या कळहवण्याची आपण जी व्यवस्था केलीि 

त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. आहण वसई सव ूअडचणींवर माि केल्यावाचभन राहाणार नाही ह्याची 
मला खात्री आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २७ मे १७३७. कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O, TOMO I, VOL.III, PART V. 
 
पत्र क्र. ३१, पृ. ४६—४८ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANCA PEREIRA. 
 

(31) LIVRO DE BACAIM, NO. 6, FLS 157. 
 
पत्र क्र. ३३ 
 

व्हाइसरॅाय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पत्राि त्याला मराठ्याहंवरुद्ध हचथावणी देिो. 
 

“आपली दोन्ही पते्र हमळाली. त्यािील पहहले १३ चे असभन दुसरे १७ चे आहे. पहहले, ज्या नौकेने 
मी ज्या अहधकाऱ्यालंा इथभन पोिूुगालला पाठहवले त्या नौकेने आणले, िर दुसरे, दुसऱ्या एका नौकेवर 
आले. ह्या नौकेवर मी पेदु्र द मेलु ह्यानंा सैन्य देऊन उत्तरेकडील प्रािंाि पाठहवले होिे. 
 

आमच्या उत्तरेकडील प्रािंाच्या रक्षणासबंंधाने आपणाला केवढी उत्कंठा वाटिे िे आपल्या दोन्ही 
पत्रावंरून कळभन येिे. िसेच आपल्या मनाि जे काय आहे िे, आपण कृिीि उिरहवण्यास असमथू आहाि 
हे आपल्या पत्रावरून कळभन आले. आपल्या बेटाच्या रक्षणाची जी जबाबदारी आपणावर सोपहवण्याि 
आली आहे, िी आपण पार पाडली पाहहजे, हे जरी खरे असले िरी, शत्रभला आपण आपल्या बेटानजीक 
थारा देिा कामा नये हेही हििकेच खरे आहे. कारण िो जवळ असल्याने आपणाला जेवढी वचिा वाटणार 
आहे. िेवढी वचिा िो दभर असल्याने वाटणार नाही. 
 

अशा पहरव्स्थिीि मला आशा आहे की, आपण ह्या प्रश्नासबंंधी योग्य िो हवचार कराल, आहण 
आपला हवचार ठाम झाला की, आपल्या बेटाच्या रक्षणासाठी आपल्या राज्याि जी साधने आहेि, िीच 
िेवढी उपयोगाि आणण्याचा आपण हवचार कराल अशी मी अपेक्षा करिो. आपण आमच्या उत्तरेकडील 
प्रािंाच्या मालकीच्या गलबिाचंा ह्या कामी उपयोग करू नये. जी गलबिे की, ज्यानंी आपल्या बेटाचंा 
आश्रय घेिला आहे. कारण, पेदु्र द मेलु ह्यानंी मला कळहवले आहे की, ह्या गलबिाचंा त्यानंी 



 

अनुक्रमणिका 

वाहिुकीसाठी उपयोग करण्याचे ठरहवले असिा आपण त्यानंा िसे करू हदले नाही. वसईच्या रक्षणासाठी 
व शत्रभहवरुद्ध नद्यािंभन वाहिभक करण्यासाठी ह्या गलबिाचंी फार आवश्यकिा आहे. 
 

साबाजचा पाडाव माझ्या मनाला फार लागला आहे. कारण, हे ठाणे मोकयाचे आहे, हे िर झालेच, 
परंिु जी माणसे त्याचा बचाव करीि होिी, िी सव ूशभर होिी. शत्रभने हे ठाणे कुमक येण्यापभवीच काबीज 
केले. 
 

वसोवाच्या बचाबाचे श्रम कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यानंा हदले पाहहजे. दुदैवाची गोष्ट ही की, िे 
जखमी झाल्याने त्यानंा माघार घ्यावी लागली. त्यानंा आपण जी मदि हदलीि िी फार मोलाची आहे, 
ह्याि शकंा नाही. ह्या मदिीबद्दल मी आपले आर्ार मानीि आहे. आपल्या मदिीमुळे िे हजवावरच्या 
संकटािभन बचावले ह्याचाच मला आनंद वाटिो. 
 

ज्याअथी, आपण पेदु्र द मेलु ह्याचं्याशी उत्तरेकडील प्रािंाच्या पहरव्स्थिीबाबि हवचार हवहनमय 
केला आहे त्याअथी, उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्याचंी व आपली ह्या प्रश्नाबाबि 
मुलाखि होण्याची आवश्यकिा नाही. मला बािमी कळली आहे की, जनरल आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश हे 
चालभ  महहन्याच्या हद. २० ला मंुबईस पोहोचले. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो.”. 
 

गोवा, २८ मे १७३७.  
 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ३३, पृ. ४९ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANCA PEREIRA. 
 

(33) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 9, FLS 13. 
 
पत्र क्र. ३४ 
 

गोवा राज्याचा सहचव वाडीच्या साविंाचें एक कारर्ारी श्री. पाडुंरंग हवश्राम शणेवी ह्यानंा हलहहिो 
की, मराठ्याहंवरुद्ध उत्तरेकडील प्रािंाि लढण्यासाठी हडचोली व कुडाळ येथभन माणसे येिील अशी आशा 
आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

“पाडुंरंग हवश्राम शणेवी, हडचोली, ह्यासं— 
 

आपल्या पत्राचे उत्तर आज पाठवीि आहे. उत्तर लवकर पाठहविा आले नाही, कारण, मी कामाि 
गंुिलो होिो. त्यामुळे पत्राचे उत्तर लवकर पाठहवणे शकय झाले नाही. आिा अनायसे फोंडा येथील 
हकल्ल्यािील लष्ट्करी हशपायावंरून आपणाला हलहहण्याचा योग आला. िे लष्ट्करी सैहनक फोंड्याच्या 
हकल्ल्याि जाऊन इकडे आश्रयाथू आले. आपल्या पहहल्या पत्राची मी पोच हदली असल्याचे मला आठवि 
नाही. माझ्याहवषयी आपण जे पे्रम दाखहवलेि त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. यापुढे आमच्या स्नेहाची 
वृद्धी व्हावी अशी इच्छा आहे. 
 

आपणाला माहीि आहेच की, आमच्या उत्तरेकडील प्रािंाि सापं्रि युद्ध चालभ  आहे. हचमणाजी 
अप्पा ह्यानंी मराठे व इंग्रज ह्याचं्यामधील िहाचा र्गं करून दगलबाजीने आमच्या प्रदेशािं आक्रमण केले. 
िे आक्रमण हटहवण्यासाठी उन्हाळ्याच्या सुरूवािीला एक मोठे आरमार सैन्य र्रून हिकडे पाठहवण्याि 
येणार आहे. नामदार व्हाइसरॉय कौंट द सादंोहमल ह्यानंी अनेक र्ागािंभन सैन्य गोळा करण्याची मोहीम 
सुरू केली आहे. त्यानंा आशा आहे की, हडचोली आहण कुडाळहभन माणसे आल्यावाचभन राहाणार नाहीि. 
त्याचप्रमाणे आपले सरदेसाई (साविं) हे आहण आपणही ह्या कामी हािर्ार लावल्याखेरीज राहाणार 
नाही. जे लोक कुडाळ आहण हडचोलीहभन आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाि लढावयास जािील त्यानंा ह्या 
राज्याकडभन पगार हमळेल. ह्या लोकानंा रेड्डीच्या अथवा दुसऱ्या कुठल्याही बंदराि उत्तरेकडील प्रदेशाि 
जाण्यासाठी जहाजाि बसण्याची परवानगी असावी. 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, १५ जुलै १७३७  
 आफाँस दािंाश 
 

A. P. O., TOMO I, VOL.III, PART V. 
 
पत्र क्र. ३७ पृ. ५५ 
 

संपादक :— A. B. DE BRAGANCA DEREIRA. 
 

(37) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.9, FLS 26. 
 
पत्र क्रमाकं ३८ 
 

व्हाइसरॉय माहेच्या गव्हनूरला पत्र हलहभन दारूगोळ्याच्या मदिीची मागणी करिो. 
 

“माहेचे गव्हनूर माँहसनॉर व्युनेल ह्यासं— 
 

आपले गेल्या महहन्याच्या १८ िारखेचे पत्र मला मंगलोरमाग ेहमळाले. त्याि मॉ............ह्याचं्या 



 

अनुक्रमणिका 

मृत्युचा उल्लेख आहे. 
.............................................................................................................
................................................................................................एका जंगली 
आहण दगलबाज शत्रभला शासन करण्यासाठी मी आपणाकडे माणसे, दारूगोळा व शिे ह्याचंी मदि 
माहगिली होिी. आपल्याकडभन मला ह्या मदिीचे आश्वासन हमळाले ह्याबद्दल मी आपला फार आर्ारी 
आहे. ह्या वषी काही अनपेहक्षि घटनामुंळे मला दारूची टंचाई र्ासि आहे. िरी जी दारू मला आपण 
मदि म्हणभन पाठहवणार आहाि, त्या दारूहशवाय मला आपण हकिीची दारू हवकि देऊ शकाल िे मला 
आपणाकडभन जाणभन घ्यायचे आहे. आहण आपण मला हे लवकर कळवाव ेअशी माझी आपणाला हवनंिी 
आहे. िसेच िी दारू मला आपण कशी पाठहवणार िेही कळवाव.े माझ्या पहहल्या पत्राि मी ह्या बाबिीि 
आपणाला सहवस्िर हलहहलेच आहे. आिा अहधक काही हलहहण्यासारखे नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, २२ जुलै १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III. PART V. 
 

पत्र क्र. ३८, पृ. ५६ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(38) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 9, FLS 29. 
 
पत्र क्रमाकं ४० 
 

व्हाइसरॉय हसद्दीला हलहहिो की, उत्तरेकडील प्रदेशािभन जे जासभद गोव्याला पाठहवण्याि आले 
होिे, त्याचं्यापकैी काहीजण मराठ्याचं्या िावडीि सापंडले आहेि. 
 

“हसद्दी याकुि खान ह्यासं— 
 

अजभनपयंििरी उत्तरेकडील जासुदाचंा पत्ता नाही. मला बािमी कळली आहे की, जे काहीजण 
हिकडभन हनघाले होिे िे मराठ्याचं्या हािाला लागले आहेि. हिकडील पहरव्स्थिी कशी काय आहे िे 
जाणभन घेण्यास मी फार आिुर झालो आहे. िरी आपणाला हिकडील काही माहहिी असल्यास आम्हाला 
त्वरीि कळवावी. त्याचप्रमाणे आपण मला हशपायी व खलाशी ह्याचंी हकिी मदि पाठवभ शकाल िेही 
जाणभन घ्यायचे आहे. मराठ्यासंारख्या दगलबाज, हवश्वासघािकी आहण दुष्ट शत्रभला साष्टी बेटािंभन 
हाकललेच पाहहजे. आपणाकडील हिकडील पहरव्स्थिीचा वृत्तािं कळिाच इकडभन माणसे पाठहवण्याची 



 

अनुक्रमणिका 

व्यवस्था करीन. कारण ही मोहीम सुरू करण्याची वळे आलेली आहे. आहण जर आपण जनरल आंिोहनयु 
कार्ददम फ्रॉइश ह्याचं्याशी बोलणी केली असली, िर िी कोणत्या प्रकारची आहेि, िे मला जाणभन घ्यायचे 
आहे. आहण मला आशा आहे की, आज आम्ही ज्या पहरव्स्थिीि आहोि त्या पहरव्स्थिीस अनुसरून आपण 
आमच्याशी वागल्याहशवाय राहाणार नाही. यशदािा परमेश्वर आहे. व त्याच्यावर माझा हवश्वास आहे. 
 

आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो.” 
 

गोवा, २४ जुलै १७३७  
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पत्र कं्रमाक ४१ 
 

व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहिो की, उत्तरेकडील प्रािंाचा जो मुलुख मराठ्यानंी घेिला 
आहे, िो परि घेण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याची आपली ियारी चालभ  आहे. 
 

मंुबईचे सेनापिी जॉन हॉनू ह्यासं— 
 

िेलीचेरी येथभन आपणाकडे पते्र घेऊन चाललेल्या प्रस्िुि जासुदाकंडे मी आपणाला हनरोप 
पाठवीि आहे की, मे महहन्यािील शवेटच्या गलबिावर आलेल्या आपल्या पत्राहशवाय मला आपले 
आणखी पत्र आलेले नाही. त्यामुळे मला अद्याप हिकडील खऱ्या बािम्या कळलेल्या नाहीि. िशा इकडे 
अनेक अफवा पसरल्या आहेि, व त्यािील काही आनंदाच्याही आहेि. पण त्यावर मी हवश्वास ठेवभ शकि 
नाही. फकि एकाच गोष्टीवर मी हवश्वास ठेवभ शकिो. आहण िी म्हणजे वाटेि जासभदानंा पकडल्याची. िसे 
नसिे िर जासभद इकडे कधीच येऊन पोहोचले असिे. त्यानंी मला हिकडील बािम्या वरचेवर 
कळहवण्याचे कबभल केले होिे. 
 

येत्या ऑकटोबर महहन्याि मी उत्तरेकडील प्रदेशाि जी लष्ट्करी मोहीम सुरू करण्याचा बेि 
आखला आहे त्या मोहहमेची ियारी करण्याि मी सापं्रि गंुिलो आहे. मी माझा एकही क्षण वाया दवडीि 
नाही. ह्या मोहहमेि मला आपली आहण हसद्दीची मदि होणार आहे. सुत्राबद्दल मी हनहश्चि आहे. हशवाय दीव 
आहण दमण येथील माणसेही मला मदि करणार आहेि. देवाने मला सुयश द्याव ेअशी माझी त्याच्यापाशी 



 

अनुक्रमणिका 

प्राथूना आहे. िोपयंि मला आपणाकडभन मराठ्याहंवषयींची आहण बाजीरावाच्या वहदुस्थानािील हवजयाची 
माहहिी जाणभन घ्यायची आहे. कारण, इकडे वगेवगेळया प्रकारच्या बािम्या उठि आहेि. कुणी म्हणिाि 
बाजीरावाला जो परार्व मागे खावा लागला त्याचे उटे्ट त्याने ह्या वळेी काढले. ह्या हवजयाने त्याचा मोठाच 
फायदा झाला आहे असे लोक बोलिाि. आहण मोगल 
बादशहा............................................काळ्याहवरुद्ध बाजीरावाला......................देऊ 
केले आहे. आणखी एक अशी बािमी आहे की, बाजीरावाने बादशहाचा जो अपमान केला त्याचा सभड 
घेण्यासाठी त्याने प्रचंड सैन्य गोळा केले आहे, इिकेच नव्हे, िर हकहलचखानाला आपल्या शत्रभचे पाहरपत्य 
करण्याचाही हुकभ म त्याने केला आहे. हकहलचखानाने ह्या मोहहमेस सुरुवाि केल्याचीही बािमी आहे. 
 

ह्या बािम्यावंर माझा हवश्वास बसि नसल्याने याचंा खरेखोटेपणा बघण्यासाठी मी माणसे 
पाठहवली आहेि. परंिु िी इकडे लवकर परिण्याची शकयिा नाही. त्याचं्यापभवी आपल्या बािम्या लवकर 
येिील असा मला र्रवसंा वाटिो. आहण म्हणभन मी आपणाला हे पत्र हलहीि आहे. मी जी मोहीम सुरू 
करीि आहे, हिजसबंंधीही मला आपला सल्ला हवा आहे. िसेच ह्या मोहहमेि आपण आम्हाला हकिी 
माणसाचंी मदि करणार आहाि िेही मला जाणभन घ्यायचे आहे. देव आपले पुष्ट्कळ वष े रक्षण करो, 
वगरे.” 
 

गोवा, ६ ऑगस्ट १७३७ 
 

िा. क. प्रस्िुि पत्रासोबि जाि असलेली पते्र चौल आहण वसईला पोहोचिी करावी अशी हवनंहि 
आहे. 
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पत्र क्र. ४२ 
 

व्हाइसरॉय पोिूुहगजाचं्या सुरि येथील वहकलाला हलहहिो की, मराठ्याशंी पोिूुहगजाचं्या बाजभने 
लढण्यासाठी सुरिेहभन ५०० माणसे आली आहेि. 
 

“मोझेस िोहबअस ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपणाला मी जी पत्रें हलहहली होिी, त्याचंी उत्तरे घेऊन जासभद इकडे येऊन पोहोचले 

आहेि.......................................................................................................
.....आपल्या त्याच पत्रावरून कळले की, कॅ. मानुएल मेंहदश द लेमुश व दमणच्या ठाण्याचे कॅप्टन ह्याचं्या 
माफूि मी आपणाला जी पत्रें पाठहवली होिी, िी आपणाला हमळाली, त्याचप्रमाणे दीवच्या हकल्लेदाराला 
पोहोचिी करण्यासाठी मी आपणाकडे जी पत्रें पाठहवली होिी, िीही आपणाला हमळाली असभन िी आपण 
त्या सकाळी रवाना केली असल्याचेही कळले. पेदु्र द हसल्वा ह्यानंा पाठहवलेले पत्र त्यानंा सुरहक्षिपणे 
पोहोचवाव ेअशी इच्छा आहे. िसेच त्या पत्राचे उत्तरही मला सुरहक्षिपणे हमळाले पाहहजे. 
 

सुरिेहभन जे ५०० हशपाई आले आहेि त्याबद्दल सुरिेच्या नबाबाचे आर्ार मानले पाहहजेि. कारण 
त्याचं्याच सहदच्छेने ही माणसे आली आहेि. उत्तरेकडील प्रािंाि आणखी माणसाचंी अथवा सामानाची 
आवश्यकिा असल्यास सुरिेचे नबाब त्याची िरिभद केल्यावाचभन राहाणार नाहीि अशी मला आशा आहे. 
माझी आपणाला हशफारस आहे की, आपणाला सुरि येथे दारू आहण डचाकंडे विें खरेदी करिा आली 
िर आपण िी खरेदी करून टाकावी, वकवा त्या बंदराि हा माल हमळि नसल्यास इिर हठकाणी शरं्र 
खंडी दारू व दोनश ेबंदुका खरेदी कराव्या. ह्या बंदुकापंकैी शरं्र वसईला आहण शरं्र दमणला पाठवाव्या. 
बाकीच्या वस्िु सुरि बंदराि हफगेटवर पाठहवण्यासाठी ियार करून ठेवाव्या, वकवा वसईच्या एखाद्या 
नौकेवर त्या हिकडे पाठवभन द्याव्या. सव ूबाबिीि आपण सुरिेच्या नबाबाचंी मदि घ्यावी. 
 

आपल्या पत्रािील इिर मुद्याचंी उत्तरे मी दुसऱ्या नौकेवर पाठवीन. 
.............................................................................................................
... 
 

देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, १६ ऑगस्ट १७३७  
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अनुक्रमणिका 

राज्य सहचव हदयोग मेंहदस कोिू रेआल ह्यास— 
 

माझ्या आदल्या पत्राि हलहहल्याप्रमाणे शत्रभने साष्टी बेटावर स्वारी करून वसईच्या हकल्ल्यावर 
हल्ला केल्यावर पार्दसकचा हकल्लाही शत्रभच्या हािी पडला. परंिु ह्या हकल्ल्याने शत्रभला चागंलेच िोंड हदले. 
त्यािंील पाण्याचा साठंा संपल्यामुळे िो शत्रभच्या स्वाधीन करणे र्ाग पडले. चार बालेहकल्ल े असलेल्या 
सैबाणच्या जलदुगानेही शत्रभचा अखेरच्या क्षणापयंि प्रहिकार केला. शवेटी दारूगोळा संपल्यामुळे िो 
शत्रभच्या हािाि पडला. ह्या ठाण्याकडे वसईहभन दारूगोळा पाठहविा आला असिा परंिु त्याला शत्रभने वढेा 
घािल्यामुळे िसे करिा आले नाही. 
 

जोपयंि वसईचे बंदर उघडे होिे, िोपयंि मला हिकडच्या बािम्या कळि असि. पण िे बंद 
झाल्यापासभन बािम्या कळेनाशा झाल्या आहेि. वसईहभन जे जासभद बािम्या घेऊन माझ्याकडे हनघाले 
होिे, िे मराठ्याचं्या हािी पडले. फकि दमण आहण दीवचे जासभद वगेवगेळ्या वाटानंी इकडे हनघाले 
म्हणभन इकडे येऊन पोहोचले. त्याचं्याकडभन कळले की, उत्तरेकडील सेनापिीने आग्वादच्या टेकडीवरून 
मराठ्यानंा हुसकभ न लावले. ह्या लढाईि मराठ्याचंी पुष्ट्कळ माणसे कामास आली व त्याचंा सरदार ठार 
होऊन त्याचें सभयूपान आहण िुिारी पोिूुहगजाचं्या हािास लागली. परंिु मनोरा मराठ्याचं्या हािाि 
पडल्याच्या बािमीने ह्या हवजयावर पाणी पडले. हे ठाणे वसईहभन कुमक येण्याच्या चार िास अगोदर 
पडले. त्यामुळे कुमक परि न्यावी लागली. हे ठाणे त्याच्या कॅप्टनने चागंले लढहवले नाही, असे जरी 
गृहीि धरले िरी िारापोर आहण माहीम ह्या हजल्ह्यािील टेकड्या शत्रभच्या हािी पडल्या असभन त्या 
हजल्ह्याि शत्रभचे आक्रमण सुरू झाले आहे. 

 
काहीदा अशाही बािम्या उठि आहेि की, शत्रभने वसईवर हल्ला केला असिा िो परिवभन 

लावण्याि आला. ह्या हल्ल्यािं शत्रभची र्यंकर प्राणहानी झाली. परंिु ह्या बािम्याना दुजोरा हमळि नाही. 
आणखी एक बािमी अशी आहे की, शत्रभने र्द्रापभरवरील हल्ला सोडभन हदला असभन िो त्या ठाण्यापासभन 
अध्या कोसावर आहे. 
 

साष्टी बेटावरील बािम्याही खऱ्या नाहीि. पण असे कळिे की, वसोवाचा हकल्ला शत्रभच्या 
संकटापासभन मुकि झाला आहे. शत्रभने ह्या हकल्ल्यावर जो हल्ला केला िो परिवभन लावण्याि आला. त्याि 
शत्रभची मोठीच प्राणहानी झाली. बादंोडाचे रक्षण इंग्रज करीि आहेि. ह्या हकल्ल्यावर हल्ला झाला नसावा 
अशी माझी समजभि आहे. िथाहप ठाणे नदीच्या काठावरून सव ूहकल्ल ेशत्रभच्या हािी पडले आहेि. रेईश-
मनगुशनचा हकल्ला यव्त्कंहचिही प्रहिकार न होिा म्याडपणाने शत्रभच्या हवाली करण्याि आला. 

 
दमणवर हल्ला झालेला नाही. परंिु चोर दरोडेखोरानंी हिकडे धुमाकभ ळ घािला आहे. 
 
इंग्रज आमचे शजेारी असल्याकारणाने त्याचंी आम्हाला सहानुर्भहि आहे असे मला वाटिे आहण 

म्हणभन िे बादंोडाचे रक्षण करीि आहेि. त्यानी आमच्या पैशािभन काही दारू वसईला पाठवभन हदली आहे. 
त्याचें सारे लक्ष त्याचं्या बेटाच्या रक्षणावर केव्न्द्रि झाले आहे. जोपयंि आमची पहरव्स्थिी सुधारि नाही 
िोपयंि त्याचं्याकडभन कोणत्याच गोष्टीची अपेक्षा करण्याि अथू नाही. 

 
आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाि आज पहरव्स्थिी वर वणून केल्याप्रमाणे आहे. ह्या प्रदेशािं 



 

अनुक्रमणिका 

आजपयंि कधीही झाली नाही अशी धामधभम चालभ  आहे. िीन महहने झाले मी केवळ या प्रदेशाच्या 
रक्षणासाठीच नव्हे, िर मुकििेसाठीही पैसा हमळहवण्याचा प्रयत्न करीि आहे. आहण मला आपणास 
कळवायचे आहे, की मला हवा असलेला पैसा अद्याप हमळालेला नाही. पोिूुहगज हशपायाचंीही फार वाण 
आहे. िे अवघे ४६० आहेि. ह्या वषी मी देशाहभन कुमकेची. वाट पाहाि आहे. गेल्यावषी आहण मे महहन्याि 
देखील देशाहभन कुमक आली नाही. उत्तरेकडील प्रािंाप्रमाणेच ह्या राज्याला देखील शत्रभच्या स्वारीचा 
धोका आहे. कदाहचि आमची दृहष्ट दुसरीकडे वळहवण्यासाठी त्याचं्याकडभन साष्टी आहण बादेश ह्या दोन्ही 
प्रािंावर हल्ला होण्याचा सरं्व आहे. मी पोिूुगीज सैहनकाचंी जागा लष्ट्कर आहण हशपाई यानी र्रून 
काढण्याचा हवचार करीि आहे. परंिु हे लोक हवश्वासभ नाहीि. मला सवाि मोठी वचिा लागभन राहहली आहे 
िी दारूची. ही अडचण महसभल खात्याच्या प्रमुखानी हनमाण केली. मी आपणाला हे गेल्या वषीच्या 
मोसमाि कळहवलेच आहे, दारूच्या बाबिीि महसभल खात्याच्या प्रमुखाने हलगजीपणा केल्याचे कळिाच 
मी रातं्रहदवस िी हमळहवण्याचा प्रयत्न करून देखील मला जेवढ्या दारूची आवश्यकिा आहे िेवढी दारू 
अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. माझा सव ूर्ार आिा देवावर आहे. िो आम्हाला हशक्षा देणारही आहे आहण 
आमचे रक्षण करणारही आहे. मला आपणास सागंासयाचे आहे की, स्वामीनी जर आम्हाला आवश्यक 
असलेला पैसा पाठहवला नाही िर युद्ध चालभ  राहहले असिा िो पैसा इकडे उर्ारणे शकय नाही. 
 

अशा हखन्न पहरव्स्थिीि आम्ही लढि आहोि. हहिसंबहंधि लोक त्याचंी शिेे उध्वस्ि झाल्याने पार 
हर्ऊन गेले आहेि, इिके हर्ऊन गेले आहेि की, त्यानी ह्या युद्धाचे खापर दों. लुईज द बोिेल्यु ह्याचं्या 
माथी मारले आहे. िे साहजीकच आहे. ज्यावळेी देशाि अशी पहरव्स्थिी हनमाण होिे िेव्हा त्याचा दोष 
राज्यकत्यांच्या माथी मारला जािो. काही पाद्रयानंा मी उत्तरेकडील प्रािंासबंंधी हलहहले असिा त्यानी दों 
लुईज द बोिेल्यु ह्याचंी हिथभन बदली करण्याचा मला सल्ला हदला. कारण, उपहरहनर्ददष्ट घटनेची बािमी 
ऐकभ न लोकाचंा अहधकाऱ्यावंरील हवश्वास उडाला. ज्याना युद्धास मदि करणे शकय होिे, त्यानी मदि 
केली नसिी, कारण आपला पैसा फुकट जाईल अशी त्यानंा र्ीहि वाटली असिी. आहण ज्या अथी दों 
लुईज द बोिेल्यु ह्याचं्यासारख्या अव्वल दजाच्या अहधकाऱ्याच्या प्रहिष्ठेचा हा प्रश्न होिा त्याअथी 
त्याचं्याजागी आंिोहनयु कार्दटम फ्रॉइश ह्याचंी नेमणभक करण्याचे ठरहवले. 

 
मला वाटिे आम्ही ज्या पहरव्स्थिीि आहोि िी पहरव्स्थिी आणखी हवशद करण्याची जरूरी नाही. 

िी आपोआप उघड झालेली आहे. आपण ही सव ूपरव्स्थिी महाराजाचं्या कानावर घालावी. 
 
देव आपले रक्षण करो.” 

 
गोवा, २० ऑगस्ट १७३७  
 पत्र क्र. ४३, पृ. ६२-६५ 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

संपादक 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
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(43)LIVRO DAS MONSOES, NO. 107, FLS 282. 
 

पत्र क्रमाकं ४४. 
 

व्हाइसरॉय मंुबईच्या सेनापिीला, मंुबईला स्थानबद्ध असलेले एक हफ्रगेट गोव्यास पाठवभन 
देण्याची हवनंिी करिो. 

 
“मंुबईचे सेनापिी ह्यासं— 

 
मी आपणाला ६ ऑगस्ट रोजी पत्र हलहहले होिे. िदनंिरचे हे पत्र आज दुसऱ्या माग े पाठहवि 

आहे. कारण, मला आपलेही पत्र नाही आहण वसईकडीलही नाही. िी पते्र घेऊन एखादे गलबि येण्याची 
मी वाट पहाि आहे. 
 

गिसालाप्रमाणे यंदा हवामान चागंले असल्यास आपले आरमार ह्या र्ागाि येण्याची शकयिा आहे 
काय? िसे असल्यास मंुबई बंदराि स्थानबद्ध असलेले नाशारेथ हे हफ्रगेट त्या आरमाराबरोबर पाठवभन 
द्याव.े मी त्या हफ्रगेटचे कॅप्टन लेफ्टनंट ह्यानंाही ह्या संबधंाि हलहीि आहे. व त्यानंा आपल्या हुकुमाप्रमाणे 
वागण्याची सभचना देि आहे. आपण ह्या र्ागाि आरमार पाठवीि नसल्यास मला िसे कळवाव.े 

 
देव आपले रक्षण करो”. 

 
गोवा, २८ ऑगस्ट १७३७ 

कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ४४, पृ. ६६ संपादक— 
 

A. B. DE BRAGANSA PERELRA. 
 

(44) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No.9, FLS 33 V. 
 

पत्र क्रमाकं ४७ 
 

व्हाईसरॉय माहेच्या गव्हनूरला हलहहिो की, गोव्याहुन हिकडे एक नौका पाठहवण्याि येि आहे, 
िरी हिच्यावर मदि पाठवावी. 

 
“माहेचे गव्हनूर मॉ. ब्युनेल, ह्यासं— 

 
आपल्या गेल्या महहन्याच्या ७ िारखेच्या पत्राचे हे उत्तर आहे. िे पत्र मला चालभ  महहन्याच्या ३ 



 

अनुक्रमणिका 

िारखेस हमळाले. चालभ  पहरव्स्थिीि मी आपणाला जी मदि देऊ केली आहे, त्याबद्दल मी आपला आर्ारी 
आहे. आमच्यामधील जुन्या मतै्रीचा हा पहरपाक आहे. ही मतै्री योग्य त्या हशष्टाचारानुसार चालभ  ठेवण्याचा 
मी प्रयत्न करीन. 

 
लवकरच इकडभन एक युद्धनौका हिकडे जाि आहे. त्या नौकेवर ह्या पत्राि जाि असलेल्या 

यादीप्रमाणे मदि पाठवाल अशी आशा बाळगिो आहण जर आपण मला दारूची मोठी मदि पाठहवलीि िर 
मी आपला फार आर्ारी होईल. दारू प्रमाणेच शकय झाल्यास हत्यारेही पाठहवण्याची कृपा करावी. युद्ध 
नौकेवर मान्यवर फ्रें च कंपनीच्या मालाची वकमि पाठहवि आहे. 

 
पाँडीचेरीची राज्यसर्ा व हिचा अध्यक्ष ह्यानंी मला पत्र हलहभन मदि पाठहवण्याची इच्छा दशहूवली 

त्याबद्दल त्याचें मला आर्ार मानले पाहहजेि. त्यानंी आपल्याच नौकेने दारूगोळा इकडे पोहोचिा 
करण्याचे आश्वासन हदले आहे. ही नौका १५ नवम्बर पयंि इकडे येऊन पोचणार आहे. त्या नौकेवर जो 
माल येणार आहे त्याची वकमि इकडेच चुकिी केली जाणार आहे. त्यानंा हे ज्ञाि व्हाव ेम्हणभन आपण ह्या 
पत्राबरोबर जाि असलेले पत्र त्यानंा शकय हििकया लवकर पोहोचिे कराव.े 

 
मी पुनः एकदा आपले आर्ार मानभन हे पत्र संपहविो. 
 
देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, ६ सप्टेंबर १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ४७, पृ. ६८-६९ संपादक— 

 
A. B. DE BRAGANSA PERELRA. 
 
(47) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, FLS 36. 

 
पत्र क्रमाकं ४९ 
 

व्हॉईसराय वसईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पत्रािं पोिूुगीज सैन्याने मराठ्यानंा एका ठाण्यािभन 
हुसकभ न लावल्याबद्दल त्याचें अहर्नंदन करिो. 

 
उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फॅ्राइश ह्यासं— 

 
चौलहभन इकडे आलेल्या दोन गलबिापंकैी, एका गलबिावर मी आपणास चालभ  माहीच्या १२ 

िारखेस पत्र घािले होिे. त्या पत्राि मी म्हटले होिे की त्या गलबिावर आपण मला जी पते्र पाठहवली 



 

अनुक्रमणिका 

होिी िी मला हमळाली. त्याचप्रमाणे त्या शहरािभन आपण मला जी पते्र रवाना केली होिी, िीही हमळाली. 
िी पते्र अनुक्रमे ३१ मे, २ जभन १६ जुलै व चालभ  महहन्याच्या १,५ ६ आहण ७ िारखेची आहेि. ह्या सव ू
पत्राचंी उत्तरे मी दोन मागानी पाठवीि आहे. त्यािील एक माग ूहा इथभन हनघणाऱ्या गलबिावरील असभन 
दुसरा चौलकडील आहे. 

 
मंुबईच्या सेनापिीचे आहण आपले जे खलबि झाले होिे, त्याची बािमी कळली. त्या वाटाघाटीि 

जो हनणयू घेण्याि आला, िो मला कळहवण्याि आलेल्या हनणयूाशी जुळिा आहे. 
 
आपण कारंजाला रे्ट हदल्याचे वाचभन आनंद झाला. त्या ठाण्याि बंदोबस्ि चागंला आहे, ही 

समाधानाची गोष्ट आहे. मला आशा आहे की, ह्या ठाण्यावर जर शत्रभने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला िर 
प्रर्कृुपेने िो हल्ला परिवभन लावण्याि येईल. त्याबद्दल शत्रभला पश्चािाप झाल्यावाचभन राहाणार नाही. 
 

आग्वादच्या टेकडीवर शत्रभ िटबंदी उर्ारीि असिा आपण त्याला हिथभन हुसकभ न लावले ही 
खरोखर कौिुकास्पद गोष्ट आहे. शत्रभने ही िटबंदी जर बाधंभन पभणू केली असिी, िर िी आम्हाला फार 
हाहनकारक ठरली असिी. त्याबद्दल आम्ही देवाचे आर्ार मानले पाहहजेि. 
 

आपण पत्रािं जे काय हलहहले आहे, ित्संबधंी मी इंग्रज सेनापिीस हलहीि आहे. 
 

आपण म्हणिा की, संर्ाजी आंगे्र ह्यानंा आमच्या पक्षाला येऊन हमळण्याचे पाचारण करण्याि 
याव.े पण ही गोष्ट इंग्रजाचं्या हहिसंबधंाना बाधा आणणारी आहे. कारण इंग्रज हे सरं्ाजी आंगे्र ह्याचं्या 
र्ावाच्या पक्षाचे आहेि. दुसरी गोष्ट संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्यावर हकिपि हवश्वास ठेवावा हाही प्रश्न आहे. 
कारण, त्यानंा सािाऱ्याहभन बोलावणे आले असभन िे हिकडे जाण्याचीही ियारी करीि असिा त्यानंा 
आमच्या पक्षास येऊन हमळण्यास पाचारण करणे संयुव्किक ठरणार नाही. मला असे वाटिे की संर्ाजी 
आंगे्र ह्यानंा जे सािाऱ्याला बोलाहवण्याि येि आहे िे त्या दोघाबधंभमध्ये समझौिा घडवभन आणभन 
मराठ्याचं्या योजनेला जंुपण्याकरिा. 

 
मराठ्यानंी वसईवर आकव्स्मकपणे हल्ला चढहवला िेव्हा हिथली पहरव्स्थिी मी पाहहली होिी. त्या 

हकल्ल्याि पुरवठ्याची जी टंचाई हनमाण झाली िी उदे्वगजनक आहे. आपण हिथला पुरवठा घोडबंदराला 
हलवायला, जाळायला वकवा नदीि टाकभ न द्यायला नको होिा. परंिु अशा आकव्स्मक संकटाने मनुष्ट्य 
र्ाबंावभन जाऊन त्याला काही न सुचणे स्वार्ाहवक आहे. 

 
आपल्या ५ सप्टेंबरच्या पत्राचे उत्तर करिाना मला आपणास पुनः सागंावयाचे आहे की, 

आग्वादच्या टेकडीवर िटबदंी करणाऱ्या शत्रभला हुसकभ न लावण्याि आपण जे यश हमळहवलेि िे खरोखर 
कौिुकास्पद आहे. ह्याि शकंा नाही. आपल्या हवजयाबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो व त्याचबरोबर 
आपले आर्ारही मानिो. ह्या मोहहमेि ज्यानंी पराक्रम गाजहवला त्याचेंही मी अहर्नंदन करिो. ज्याचें 
विून ह्याच्याहवरुद्ध आहे त्यानंा लष्ट्करी हशस्िीनुसार हशक्षा व्हावी हे माझे मि आहे. 
 

मनोराच्या पाडावाबद्दल वाईट वाटले. त्यािल्या त्याि समाधानाची गोष्ट ही की, आरमाराच्या 
कॅप्टनने चकमकीि र्ाग घेिला व त्यािभन िो सहीसलामि बाहेर पडला. मी त्याचे अहर्नंदन करिो. त्याने 
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गायीच्या बेटावर हल्ला केला असिा िर चागंले झाले असिे. बहुधा आपण हा हल्ला केला नाही म्हणभन त्याने 
िो केला नसावा. अथवा पावसाळा सुरू झाल्याने अथवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे त्याला िे शकय झाले 
नसाव.े ज्या सेनाहधकाऱ्याने सािंाक्रभ झ टेकडी शत्रभच्या हवाली केली म्हणभन त्याला आहण मनोराच्या 
कॅप्टनला कैद करण्याचा हुकभ म आपण केलाि िे चागंले केलेि. ह्या दोघा अहधकाऱ्यानंा हशस्िर्गंाबद्दल 
हशक्षा ही झालीच पाहहजे. 
 

आपण पत्राि हलहहिा की, दमणहभन र्ाि आणण्यासाठी दीवचे एक गलबि मागहवण्याि आले 
असभन व्यापारी पालेही हिकडभन मागहवली आहेि. त्याचें रूपािंर युद्ध नौकामंध्ये होणार आहे. त्याचप्रमाणे 
वसईचे दुरुस्ि केलेले पालेही मागहवण्याि आले आहेि. ह्या पालासंबधंी मला सागंावयाचे आहे की, ह्या 
दुदेंवी अपयशापभवी हे पाले दमणला दुरुस्ि करण्याि याव ेअसा हुकभ म मी पाठहवला होिा. मला वाटिे हा 
हुकभ म त्या ठाण्याि पोहोचला नसावा. कृपा करून देवाने दमणचे हिथले र्ािाचे पीक काढीपयंि रक्षण 
कराव ेअशी माझी त्याच्यापाशी प्राथूना आहे. आपण ज्या बािम्या पाठहवल्या आहेि त्यावरून शत्रभची मजल 
हिथपयंि जाईल असे वाटिे. मला इिर हठकाणाहभनही शत्रभच्या हालचालींची बािमी कळली आहे. त्याचंी 
योजना काय आहे आहण िे िी कशी अमलाि आणणार आहेि हेही मला कळले आहे. 
 

सव ूठाण्याचे सेनाहधकारी बंदुका आहण बाँम्ब्स ह्याचंी जी मागणी करीि आहेि िी बरोबर आहे. 
आहण त्या प्रािंाला बाहेरून शिािाचंी जी मदि येणार आहे त्यािभन मी त्यानंा शकय िी हत्यारे आहण 
दारूगोळा पाठहवणार आहे. मी फ्रें चाकंडभन ह्या मदिीची वाट पहाि असभन मोझेस िोहबआस ह्यानंाही मी 
सुरि येथे परदेशी लोकाकंडभन त्याचंी खरेदी करण्याबद्दल कळहवले आहे. 
 

आपण पत्रािं हलहहले आहे की, िारापोर आहण माहीम येथे सैन्य उर्ारण्याि येि असभन 
िारापोरच्या लष्ट्करी छावणीच्या कॅप्टन मोरची जागा थॉमस परैरा द मेहश्कि ह्याचं्याकडे देण्याि आली 
आहे. आपली ही योजना चागंली आहे. त्याचप्रमाणे असेरीला मदि पाठहवण्यासाठी आपण जे काय केलेि 
िेही कौिुकास्पद आहे. ह्या संबंधी मी आपणाला माझ्या मागच्या पत्राि ज्या सभचना पाठहवल्या आहेि त्या 
आपण लक्षाि घ्याव्या. 
 

वसईिील लष्ट्कराच्या रचनेचा जो नकाशा आपण पाठहवला आहे िो मी पाहहला. त्याचप्रमाणे 
वसईमध्ये असलेल्या हनरुपयोगी माणसाचंी जी यादी वसईच्या गव्हनूरनी पाठहवली आहे िीही मी पाहहली. 
ह्या लोकानंा पोसणे हे एक कठीण काम आहे. म्हणभन आपण मला ज्या उपाय. योजनेचे आश्वासन हदले 
आहे िी आपण लागभ करावी. त्याचप्रमाणे आपला ज्या युद्धकैद्यावंर आहण वहदभंवर हवश्वास नाही, त्यानंा 
इकडे पाठवभन द्याव.े पण जर ह्या लोकामंध्ये हिश्चन असिील, िर त्यानंा दीवला पाठवभन द्याव.े कारण िे 
हिकडे वसईसारखेच धोकेबाज होण्याचा संर्व आहे. आपण म्हणिा त्याप्रमाणे शत्रभचा हेिभ िटबंदी 
उर्ारण्याचा असावा असे मलाही वाटिे. त्याचें मद्रापभरवरील हल्ल ेवाढि जाणार आहेि. कारण त्यानंा त्या 
ठाण्यािंील येजा बंद पाडायची आहे, कसबा चागंला ठेवायचा आहे व साष्टी बेटावर आमचे हल्ल ेहोऊ नयेि 
म्हणभन आम्हाला हवरोध करायचा आहे. शत्रभच्या चार िोफा काबीज करण्यासाठी, मोडभन टाकण्यासाठी, 
अथवा नष्ट करण्यासाठी आपण अद्याप हल्ला केलेला नाही हे मला कळले. ही मोहीम धोकयाची आहण 
कठीण आहे असे मला वाटिे. आम्हाला चढाईसाठी अथवा बचावासाठी ज्या माणसाचंी आवश्यकिा आहे, 
िी माणसे त्या हल्ल्याि कामास येण्याचा संर्व आहे. 
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वसईच्या बचावासबंंधी आहण सुरहक्षििेसंबधंी आपण जे काय हलहहले आहे िे आपणाला अवगि 
असलेल्या लष्ट्करी ज्ञानाला धरूनच आहे. आहण चालभ  पहरव्स्थिीि त्या ठाण्याच्या बचावाला िी गोष्ट 
योग्यच आहे. आहण मी असे धरून चालिो की, ज्या चुकाचंा अनुर्व आंम्हाला येि आहे त्या चुका 
सुधारण्याचा िो इशारा आहे. केवळ आम्हालाच नव्हे िर, आमच्या मागभन येणारानंाही आहण त्या ठाण्याि 
वाटि होिे त्याप्रमाणे बेगमीची टंचाई नसल्याचे ऐकभ न समाधान वाटले. िथाहप ज्या उणीवा िेथे आहेि त्या 
आपण दभर कराल अशी आशा आहे. 
 

समुद्रावरील आहण जहमनीवरील कॅप्टन म्हणभन आपण लुईज येंहरहकजा द मौि इ मेलु ह्याचंी 
नेमणभक करण्याचा जो हनणयू घेिला आहे िो योग्य असाच आहे. ह्या पावसाळ्याि शत्रभने वसोवावर जे हल्ल े
चढहवले, िेव्हा सदरहु लुईज येवरहकज इ मोि ह्यानी जी हचकाटी, दृढहनहश्चय आहण हशस्ि दाखहवली, 
त्यावरून िे ह्या अहधकारास पात्र आहेि ह्यािं शकंा नाही. पण ह्या बाबिीि मला एक गोष्ट आपल्या 
हनदशनूास आणावयाची आहे िी ही की ही नेमणभक आपण आपल्या अहधकाराबाहेर केली आहे. कारण, 
आपणाला फकि त्या प्रािंािील नौकावंरील कप्िानाची नेमणभक करण्याचा िेवढा अहधकार आहे. 
जहमनीवरील आहण समुद्रावरील कॅप्टनची नेमणभक करण्याचा अहधकार हा राजाचा आहे. 
 

मलादेखील महाराजाचं्या परवानगीहशवाय अशा नेमणुका करिा येि नाहीि. नौकावंरील 
कप्िानपदाच्या त्या जागा हरकाम्या असिील त्या र्रून काढण्याचा मला अहधकार आहे. परंिु आपण ही 
नेमणभक करून बसलाि म्हणभन मी सदहभू लुईज येंहरहकज ह्याना त्या अहधकारावर काम करण्याची खास 
परवानगी काढली आहे. आिा त्यानंा त्याचें जागेवर राहभन त्यानी हकल्ल्याचे रक्षण आजपाविेो ज्या शौयाने 
केले िसेच रक्षण त्यानंा यापुढे आहण मोठ्या संकटप्रसगंीही करिा येईल. कारण, आपल्या १६ जुलैच्या 
पत्राि आपण म्हटलेच आहे की, शत्रभचे आिापयंि झालेले हल्ले हवशषे िीव्र स्वरूपाचे नाहीि. 
 

गुन्हेगारानंा शासन करण्याची आहण चागंले काम करणाराना बहक्षसे देण्याची आपली जी इच्छा 
आहे हिला माझी संमिी आहे. कारण, देवाची देखील हीच रीि असिे. िो जगाचे हनयतं्रण ह्याच ित्वाने 
करिो. परंिु माझी आपणाल एक सभचना आहे की, एखाद्यावर गुन्हा शाबीि करण्यापभवी त्याची मोठी 
परीक्षा घ्यावी. कारण, ज्याचं्या हािभन गुन्हा घडला नसेल अशानंा हशक्षा होणे बरोबर नाही. हवशषेेकरून 
प्रहसद्ध माणसाचें बाबिीि िरी आपण ह्या गोष्टीचे पालन केले पाहहजे. 
 

आपण पत्राि ज्या बािमीचा उल्लखे केला आहे िी बादंोड्याची बािमी वाचभन आनंद झाला. हा 
हवजय जरी लहान असला िरीदेखील त्याने उते्तजन हमळि असिे. हवशषेेकरून आमच्या दीडश े
सैहनकानंी शत्रभच्या आठश े सैहनकावंर जो हवजय हमळहवला िो हनखालस उपेक्षणीय नाही. कारंजाच्या 
कॅप्टनसंबधंी आपण काहीही कळहवले नाही. परंिु त्याचं्याहवषयी मला ज्या बािम्या कळल्या आहेि, 
त्यावरून त्यानी आपल्या ठाण्याच्या रक्षणाची जी काळजी घेिली आहे त्याबद्दल िे कौिुकास पात्र आहेि. 
त्यानंी केवळ आपल्याच ठाण्याचे रक्षण केले आहे असे नव्हे, िर बेटाचेही रक्षण केले आहे. आहण पुनः 
आपल्या मयाहदि साधनािभन साबाजलाही मदि पाठहवली आहे. त्याचंी ही कामहगरी माझ्या ध्यानाि पक्की 
राहहली असभन िी पाहरिोहषक देऊन गौरव करण्याच्या योग्यिेची आहे. आहण िो मी केल्यावाचभन रहाणार 
नाही. शत्रभने जर त्याचं्यावर पभन्हा हल्ला चढहवला िर िो परिवभन लावण्याच्या कामी देव त्याना मदि 
केल्यावाचभन रहाणार नाही. मला फकि एकाच गोष्टीची काळजी वाटिे आहण िी ही की, त्याना रसद कशी 
पाठवावयाची. त्यानी मला हलहहले आहे की, त्याचं्यापाशी जी रसद आहे, िी ऑकटोबरपयंि पुरेल. मी 
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इकडभन जी रसद पाठहवणार आहे, िी वळेीच पोहोचली नसल्यास आपणाला ज्या ठाण्यािभन जी मदि 
हमळेल त्यािील थोडी मदि आपण कारंजाला पाठवावी. 
 

आपण मला हलहहिा की, माहीम आहण िारापोर येथभन गलबिानंी आहण माशुंआूँनी रसद 
आणण्याचा आपला हवचार आहे. ह्या नौका कारंजाहभन येणार आहेि असे आपण म्हणिा. ह्या नौकावंर ले. 
क. इंहजहनयर हे सदहभू ठाण्याची पहाणी करण्यासाठी जाणार आहेि व असेरीला ही ठाणी हकिपि मदि 
करू शकिील याचा हवचार करणार आहेि. मला आशा आहे की, आपण जो हनणयू घ्याल िो हवचारपभवूक 
घ्याल. 
 

वसईमध्ये औषधाचंी फार टंचाई आहे असे आपण हलहहले आहे. औषधे मी हिकडे लवकराि 
लवकर पाठवीि आहे. दारूगोळा आरमारावर पाठहवला जाणार आहे. इकडे थोडा दारूगोळा ियार असभन 
माहेच्या फ्रें चानंी थोडा पाठवभन देण्याचे आश्वासन हदले आहे. त्यानंी मला मोठ्या आनंदाने मदि करण्याची 
इच्छा दशहूवली आहे. 
 

आपण ज्या धमोपदेशकाहबरुद्ध इलाज केलाि िे चागंले केलेि. ह्या हर्क्षभला आंग्रयाकंडे जाऊन 
त्याचं्याशी गुप्ि खलबि करण्याचे कोणिेच कारण नव्हिे. ही नसिी उठाठेव करायला त्याला कुणी 
साहंगिले होिे? 
 

मी आपणाला कळहवलेच आहे की, आग्वादच्या टेकडीवरील चकमकीि ज्यानी बहाद्दरी 
गाजहवली त्या सगळ्याचें आपण माझ्याविीने अहर्नंदन कराव.े आिा आपण हलहहिा की, माहिन्यु द 
हसल्वैरा द हमनेहझश यानी स्विः आहण आपल्या गलबिासह प्रत्येक प्रसंगी काळजीपभवूक काम केले. त्यानी 
ही जी कामहगरी पार पाडली त्याबद्दल मी त्याना वैयव्किक पत्र घालभन त्याचें आर्ार मानीि आहे. आपण 
ज्या माणसाचंी नेमणभक केली आहे त्यानी माझ्याकडे ह्या शहरी येण्याची परवानगी माहगिली आहे. ह्या 
बाबिीि मी अद्याप कोणिाच हनणयू घेिलेला नाही. 
 

आपण म्हणिा की, अहमदजी िाडेंल ह्यानी देऊ केलेल्या माणसानंा इकडे कसे आणाव े हा 
आपणासमोर प्रश्न आहे. हा प्रश्न पैशाचंा असल्याने आपण त्यामुळे व्यग्र होणे सहाहजक आहे. आिा 
आपणाला आठवण झाली की दीवच्या वखारीि आंिोहनयु लोब ुह्याचं्या सोळा हजार असुप्या पडभन आहेि. 
िेव्हा ह्या कामी त्या पैशाचा उपयोग करिा येईल. आपणाला मला सागंावयाचे आहे की, पैशाचं्या 
काळजीने मीही हैराण झालो आहे. मी इकडे अनेक कारणानंी आजारी पडि असभन त्यािील मुख्य कारण 
हे पैशाचं्या अडचणीचे आहे. मी पैसा उर्ारण्यासाठी रातं्र-हदवस काम करीि आहे. मी दीवचा पैसा इकडे 
मागहवला होिा. ह्या पैशािभन मला सहायक सेनेिील लोकासंाठी नव्हे, िर पगारी हशपायासंाठी गणवशे 
हशवावयाचे होिे. कारण ह्या माणसासंाठी कपडे अहजबाि नाहीि. िे जवळ जवळ नग्नच आहेि असे 
म्हटले िरी चालेल. पण आिा मला असे वाटिे की, ही रक्कम आपण उचलावी व उपहरहनर्ददष्ट माणसाचं्या 
खचासाठी हिचा उपयोग करावा. मी ह्या बबािीि दीवच्या हकल्लेदारास आहण वखारदारास हलहहि आहे. 
कारण माझे पत्र गेल्याहशवाय िे दोघे ही रक्कम आपणाला देणार नाहीि. ठाण्याचे कारर्ारी खंडोजी 
मानकर व गणेश र्ट या दोघाशी वाटाघाटी कशा कराव्याि या संबधंी सल्ला मस्लि करण्यासाठी आपण 
ज्यु आंव द सौझ फेरदार ह्यानंा बोलावभन घेण्याि येि आहे असे हलहहले आहे. ज्या अथी ह्या लोकाशंी कसे 
वागाव ेिे आपणाला माहीि आहे, आहण त्याचं्या स्वर्ावाची आपणाला चागंली पारख आहे, त्याअथी आपण 
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जे काय कराल िे अचभक कराल ह्यािं शकंा नाही. ह्या लोकाशंी ज्याचंा संबंध येिो त्यानंा फसहवण्याि हे 
लोक पटाईि असिाि. म्हणभन आपणाला इशारा द्यावासा वाटिो. मंुबईच्या गव्हनूरना आपण जे उत्तर 
पाठहवलेि िे बरोबर आहे. ठाण्यावर दोन बाजभंनी हल्ला करण्याची योजना मला नेहमीच पसंि पडि आली 
आहे. पण आपण जे नकाश ेपाठहवले आहेि त्याप्रमाणे आपली माणसे ह्या कामहगरीसाठी मंुबईला ियार 
आहेि की काय िे मला माहीि नाही. जर सुरि आहण दीव येथभन आपणाला कुमक आली िर आपण ही 
कामहगरी पार पाडल्यावाचभन राहाणार नाही ह्याची मला खात्री वाटिे. 
 

आपल्या ६ सप्टेंबरच्या पत्राि आपण असेरीच्या मदिीसंबंधी हलहहले आहे. जर शत्रुने हे ठाणे 
वजकले िर िे पुनः घेणे फार अवघड जाणार आहे. म्हणभन ही मोहीम काळजीपभवूक आखली पाहहजे. 
कुमक िर नष्ट होिा कामा नयेच, पण टेकडी देखील हािची जािा कामा नये. ज्या कॅप्टनच्या हािभन 
हलगजीपणा झाला त्याला इशारा हदला पाहहजे, की, त्याच्या हािभन यापुढे अशी चभक होिा कामा नये. जर 
हे मळर् दभर करण्याि देवाने आम्हाला मदि केली िर पोिूुगीज पभवी जसे होिे, िसेच आिाही राहिील. 
बाळकृष्ट्ण ह्याचं्या अहवालावरून पाद्री द हसल्व्ह ह्यानी पाद्री एश्त्राद ह्यानंा हलहहलेल्या पत्रावरून 
बाजीरावाच्या वहदुस्थानािील यशासंबधंीची जी बािमी आपण हदली आहे हिच्यावर माझा हवश्वास बसिो. 
बाजीरावाने बादशहाचा जो अपमान केला त्याचा बदला घेण्यासाठी जर हकहलचखान व त्याचा धहन 
बादशहा हे दोघे बाजीरावाहवरुद्ध हत्यार उपसि असिील िर िी आनंदाची गोष्ट आहे. असे जर झाले, िर 
देवाची आमच्यावर मोठीच कृपा झाली असे म्हणाव ेलागेल. हकलीचखानाला इकडे पाचारण करण्याची 
आपली जी कल्पना आहे िी मला पसंि आहे. परंिु गेल्या दोन वषांमागे िो हिकडे जो फेरफटका करून 
गेला त्यावरून आपल्या पत्राला त्याच्याकडभन अनुकभ ल उत्तर येईल असे मला वाटि नाही. म्हणभन मला 
असे वाटिे की, त्याला हलहहण्याऐवजी वजारिखानालाच हलहहणे अहधक फायद्याचे आहे. कारण 
आपणाला माहीि आहेच, की वहजरखानाचा आम्ही जो आदर सत्कार केला त्यामुळे िो आमच्यावर फार 
खभष होिा, व त्याने या परामषाबद्दल आमचे आर्ारही मानले होिे. इिकेच नव्हे िर आपल्या मुलुखाला 
गेल्यावर त्याने मला एक पत्रही धाडले होिे. िरी आपण वजारिखान ह्याला एक पत्र धाडाव,े व बादशहा 
आहण हकहलचखान ह्या दोघाचंा समझौिा झाल्याबद्दल त्याचें अहर्नंदन कराव.े मला आशा आहे की, 
आपले पत्र हमळाल्यावर वजारिखानाला आनंद झाल्यावाचभन राहाणार नाही. 
 

चालभ  महहन्याच्या आपल्या ५ िारखेच्या पत्रासह आपण दमण, िारापोर, आहण असेरी येथभन 
हलहहलेली जी पते्र पाठहवली आहेि िी मी पाहहली. 

 
दमणहवषयी बोलायचे झाल्यास सुरि येथे बंदुका नसल्याचे वाचभन फार वाईट वाटले. मी मोझेस 

िोहबआम ह्यानंा ह्या बाबिीि हलहहले होिे. परंिु त्या ठाण्याची गरज र्ागहवण्यासाठी मला आरमारावर 
जेवढी हत्यारे पाठहविा येिील िेवढी पाठवीि आहे. मी असे ऐकले आहे की, त्या ठाण्याच्या रक्षणामध्ये 
हिथल्या घराचंा अडथळा होि आहे. रेकटर ज्योआकी हदयज ह्याचे देखील हेच मि आहे. ह्या बाबिीि 
काय योग्य आहे िे आपण ठरवाव.े कारण, पाद्री हफहलप द व्हालादाहरज ह्याचें असे मि आहे की, शत्रभचे 
सामर्थ्य ूखास उपेक्षणीय नाही. माझ्यामिे पाद्रीच्या मिाकडे दुलूक्ष करणे योग्य होणार नाही. 

 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 

गोवा, २० सप्टेंबर १७३७.  
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वसईच्या गव्हनूरने व्हाईसरॉयला मराठ्याचंा एक जोरदार हल्ला परिवभन लावल्याचे कळहवले 
होिे, त्याला त्याने पुढील उत्तर हलहहले. 
 

उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं— 
 

ह्या गलबिाला हनरोप देि असिाच आपली चालभ  माहीच्या १८ आहण २० िारखेची दोन पते्र 
हमळाली. त्या पत्राि आपण शत्रभचा दुसरा जोरदार हल्ला परिवभन लावण्याि यश हमळाल्याची जी बािमी 
हदली आहे िी वाचभन फार आनंद झाला. ह्या यशाबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो, व त्याच बरोबर आपले 
आर्ारही मानिो. आपल्या शवेटच्या दोन्ही पत्राचें उत्तर मी दुसऱ्या गलबिावर पाठहवि आहे. हे गलबि 
िकडे लवकरच रवाना होईल. 

 
देव आपले रक्षण करो.” 
 

गोवा, २३ सप्टेंबर १७३७  
 कौट द सादंोहमल 
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व्हाइसरॉय चौलच्या कॅप्टनला हलहहिो की, त्या ठाण्या लगिची माळराने माणसे पाठवभन जाळभन 

टाकावी. 
 
“चौलचे कॅप्टन ज्यु आंव द हफ्रयश सामेंिु ह्यासं— 

 
इथभन चौलला परिलेल्या पहहल्या गलबिावर मी कॅप्टन ज्युआंव द हफ्रयस ह्यानंा पत्रद्वारे कळहवले 

की, त्या गलबिावर पाठहवण्याि आलेली त्याचंी पते्र हमळाली. त्या सवू पत्राचें उत्तर मी ह्या गलबिावर 
पाठवीि आहे. मी कॅ. ज्युआंव द. हफ्रयस याना कळहवले आहे की, चौलला पाठवावयाची मदि ियार 
करण्याि येि आहे. त्याना मी असेही कळहवले आहे, की, आजभबाजभची सव ूमाळराने जाळभन टाकावी. हे 
काम मजभराकंडभन अथवा इिर कोणत्याही माणसाकडभन करून घेिा येईल. ह्या लोकानंा िे काम 
हर्काऱ्याचं्या हमषाने अथवा लाबंच्या प्रवासास जाण्याच्या हमषाने करिा येईल. ज्या वळेी वारा जोराने 
वहाि असिो िेव्हा माळानंा आग लावभन हदली िर िे अल्पावधीिच र्स्मसाि होऊन जािील. हे काम 
अनेक माणसाकंडभन करून घेण्याि याव.े त्याना ह्या कामावर वगेवगेळ्या हठकाणी पाठवाव.े पण त्याना 
एकमेकानंा त्याची माहहिी असभ नये. त्या सभचनाचंी मी ह्या पत्रािही पुनरुत्पहत्त करीि असभन कॅ. हफ्रयश 
ह्याचं्या पत्राचा जबाब देि आहे. 
 

कॅ. हफ्रयश ह्यानी पावसाळ्याि बािम्या पाठहवण्याची काळजी घेिली त्याबद्दल मी त्याचंा आर्ारी 
आहे. पत्राचंी ने आण करणारे जासभद पकडले गेल्याने हिकडील बािम्या कळणे मुव्ष्ट्कल झाले आहे. पण 
मला वाटिे िे जासभद पकडले गेले िे कॅ. ज्युआूँव द हफ्रयश ह्याचं्या हलगजीपणामुळेच. त्यानी जर 
जासुदानंा खासगी पत्राचंा गठ्ठा बरोबर नेण्याची परवानगी हदली नसिी िर िे जासभद पकडले गेले नसिे. 
मला िी बािमी इकडे कळली. िी सव ूपते्र शत्रभंच्या हािी पडल्याने त्याना आमच्या बऱ्याच गोष्टी कळल्या 
असाव्या. काही माणसे अशी असिाि की, त्यानंा पत्राि काय हलहहले आहे याचा पत्ता नसिो. आहण म्हणभन 
अशी पते्र शत्रभच्या हािाि पडली की, त्याना सव ूगोष्टी कळभन चुकिाि. 

 
आिा जल वाहिभक सुरू झाली असल्याने उत्तरेकडील सेनापिींनी हिकडील सव ू बािम्या 

आम्हाला कळहवल्या आहेि. कॅ. ज्युआंव द हफ्रयश ह्यानंी ज्या बािम्या आपल्या पत्राि हलहहल्या आहेि, 
त्या बािम्या उत्तरेकडील सेनापिींनी पाठहवलेल्या बािम्याशी जुळल्या आहेि. 

 
चौलच्या हकल्ल्यावर शत्रभचा हल्ला होण्याचा संर्व आहे ह्याि शकंा नाही. परंिु सव ू प्रकारची 

काळजी घेिली असिा वसईमध्ये शत्रभची जशी दाणादाण उडाली िशी दाणादाण त्याचंी चौल येथेही 
उडण्याचा संर्व आहे. कारण शत्रभचे हल्ल्याचंा जोर हकिी असिो, िे आिा कळभन चुकले आहे. वखडार 
पाडण्यासाठी िोफाचंा कसा उपयोग करायचा िे मराठ्यानंा कळि नाही. िथाहप, असे जरी असले िरी 
शत्रभचा कोणत्यावळेी हल्ला होईल त्याचा नेम नसल्याने नेहमी जागरूक राहहले पाहहजे. त्याचप्रमाणे माणसे 
थकभ न न जाण्याचीही काळजी घेिली पाहहजे. बुरूजावंर हदव े जय्यि ियार ठेवाव,े व अंधाऱ्या रात्री िे 
पेटवाव.े िसे केल्याने शत्रभचा हालचाली िाबडिोब दृष्टोत्पत्तीस येिील. बालेहकल्ल्यामंध्ये आहण िटावंर 
हाि बाँब्ज आहण दारूने र्रलेली र्ाडंी ियार ठेवावी, बाँब्ज खलास झाले िर, िे लवकर हािी येण्याची 
शकयिा नसिे. ह्याच्या उलट दारूची र्ाडंी केव्हाही ियार करिा येिाि. बालेहकल्ल्यामध्ये छोट्या 
िोफाही माडंभन ठेवण्याि याव्या. कारण, ह्या िोफा हल्ला करणाऱ्या शत्रभची फार हानी करू शकिाि. आहण 
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शवेटी, कॅ. ज्युआंव द हफ्रयश ह्याचंा पराक्रम, जागरूकिा आहण काळजी ह्यावर माझा अहधक हवश्वास 
आहे. शत्रभने हल्ला केला िर त्याला जबरदस्ि हशक्षा व्हावी ह्या ियारीने नेहमी त्यानंी असाव.े मोरसच्या 
हकल्ल्यापासभनदेखील मी ह्याच गोष्टींची अपेक्षा करीि आहे. त्या हकल्ल्याच्या कॅप्टननेही काळजी घेिली 
पाहहजे. आहण ज्याअथी, ह्या दोन्ही हकल्ल्यावंर कॅ. ज्युआंव द हफ्रयश ह्याचें हनयतं्रण आहे, त्याअथी, 
त्यानंा त्याचंी काळजी घेण्याबाबि अहधक काही हलहहण्याची आवश्यकिा नाही. अवहचिगडच्या 
हकल्लेदाराने मोरस हकल्ल्यावर केलेला हल्ला परिवभन लावण्यासाठी कॅ. ज्युआंव द हफ्रयश ह्यानंी र्र 
पावसाळ्याि दोन गलबिाचें युद्धनौकामंध्ये रूपािंर केले ह्याबद्दल िे अहर्नंदनास पात्र आहेि. कॅ. 
ज्युआंव द हफ्रयश ह्यानंी ज्या दोन गलबिापंैकी एका गलबिाचे कप्िानपद कॅ. दोवमगुश पेरैरा ह्याचं्याकडे 
हदले की, जे गलबि इकडभन हिकडे परिि आहे, त्या गलबिाच्या कप्िानाकडभन हशस्िर्गंाचा एक मोठाच 
प्रमाद घडला आहे. त्यानंी मेलंुदीच्या आरमाराला हर्वभन संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्याकडे परवाना माहगिला. पण 
आंग्ऱ्याकंडभन परवाना हमळेल की नाही ह्याचा संभ्रमं पडल्याने त्याने आंग्ऱ्याचं्या दोन हशपायानंा आपल्या 
गलबिावरून प्रवास करू हदला. कॅ. दोवमगुश पेरैरा ह्याचं्याकडभन हा जो प्रमाद घडला त्याबद्दल त्यानंा 
इकडेच हशक्षा करण्याचा माझा हवचार होिा. पण त्यानंी असा खुलासा केला की, आपल्या आज्ञापत्रकाि 
असे वागण्याची आपण मभर्ा हदली आहे. परंिु आपल आज्ञापत्रक नजरेखालभन घािले असिा त्याि ह्या 
परवानगीचा उल्लखे िर नाहीच, परंिु मेलंुदीची जहाजे वाटेि रे्टली आहण त्यानंी जर कुरापि काढली 
िर, त्यानंा आपल्या मगदुराप्रमाणे िोंड द्याव ेअसे त्या आज्ञापत्रकाि म्हटले आहे. 
 

कॅ. दोवमगुश पेरैरा ह्याचं्या हािभन ही जी चभक घडली त्याबद्दल त्यानंा कडक शासन केले पाहहजे. 
मी त्यानंा इकडे हशक्षा हदली नाही, कारण िे त्याचं्या ठाण्यािभन गैरहजर असभ नयेि असे मला वाटले. 
त्यानंा हिकडेच हशक्षा देणे योग्य ठरेल. 

 
ज्या हफ्रगेटवर मी चौलला पैसे आहण रसद पाठहवणार आहे त्याच्यावर मी शकय झाल्यास 

माणसाचंी कुमक पाठहवण्यासाठी प्रयत्न करीन. त्यासाठी मी देशाहभन ह्या मोसमाि येणाऱ्या नौकाचंी वाट 
पाहाि आहे. येत्या उन्हाळ्याि इकडे आहण उत्तरेकडील प्रदेशाि इिकया नौकाचंी आवश्यकिा आहे की, 
चौलच्या व्यापाऱ्यानंी आपल्या व्यापारी जहाजानंा संरक्षण देण्यासाठी ज्या दोन युद्धनौकाचंी मदि 
माहगिली आहे त्या युद्वनौका हिकडे पाठहविा येिील की काय ह्याची शकंा आहे. 

 
कॅ. ज्युआंव द हफ्रयश हे मला कळहविाि की, बाजीरावाने मानाजी आंगे्र ह्याचं्या राज्यािील 

माळरानाचें काळजीपभवूक रक्षण करण्याचा हुकभ म धाडला आहे. त्या हुकभ मावरून िे माळ जाळभन 
टाकण्याची माझी आज्ञा हकिी बरोबर आहे हे आपल्या ध्यानी येईलच. आहण ह्या कामासाठी जर कॅ. 
ज्युआंव द हफ्रयश ह्यानंा खच ूकरणे शकय होि नसेल िर, त्यानंी हा खच ूवखारीला करावयास सागंाव.े 
 

मायं दे देऊश (देवमािा) ह्या बुरूजाजवळ असलेली संघाच्या पाद्र्ाचंी गच्चीची घरे पाडभन 
टाकली पाहहजेि, असे जर कॅ. ज्युआंव द हफ्रयश ह्यानंा वाटि असेल िर त्यानंी ित्संबंधाने उत्तरेकडील 
सेनापिींना हलहाव.े कारण, अशा स्वरूपाचे हनणूय घेण्याचा अहधकार हा त्याचंा आहे. 

 
कॅ. ज्युआंव द हफ्रयश ह्यानंी आपल्या ठाण्यािील कंपन्यासंाठी ज्या हत्याराचंी मागणी केली आहे, 

त्या हत्याराचंी यादी मी पाहहली. गेल्या मे महहन्याि पाठहवलेल्या बंदुका नादुरूस्ि झाल्या असल्याचे 
त्यानंी हलहहले आहे. िे वाचभन उदे्वग वाटल्याहशवाय राहहला नाही. मी देशाहभन हत्याराचंी मागणी केली 
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असभन ही हत्यारे घेऊन येणारी नौका ह्या मोसमाि येण्याची मी वाट पाहाि आहे. मला फ्रें चानंीही हत्यारे 
पाठहवण्याचे कबभल केले आहे, व त्या हत्याराचंीही मी वाट पाहाि आहे. आहण जे हफ्रगेट चौलला जाणार 
आहे, त्याच्यावर मला जी हत्यारे पाठहवणे शकय होईल िी मी पाठवीन. परंिु त्या ठाण्याि हत्यारे दुरूस्ि 
करणारे अहधकारी नसणे ही गोष्ट चागंली नव्हे. िरी असे अहधकारी त्या ठाण्याि आहेि की नाही िे कॅ. 
ज्युआंव द हफ्रयश ह्यानंी मला त्वहरि कळवाव”े. 

 
गोवा, २५ सप्टेंबर १७३७.  
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व्हाइसरॉय माहेच्या गव्हनूरला दारूगोळा पाठहवण्याची हवनंिी खालील पत्राि करिो. 
 
“माहेचे गव्हनूर ब्युनेल ह्यासं— 
 
आपले २१ ऑगस्टचे पत्र मला चालभ  माहीच्या २३ ला हमळाले. हे पत्र ज्या जासुदाने आणले त्या 

जासुदाकडे त्याचे उत्तर हदले नाही. कारण हफ्रगेट लवकर हनघाल्याने पत्र हलहहण्यास सवड झाली नाही. 
िथाहप, ह्या हफ्रगेटचे कॅ. हब्रिु फै्रद ह्यानंा मी आपणाला माझे आर्ार कळहवण्यास साहंगिले आहे. 
 

पाँहडचेरी—राज्यसरे्च्या सदस्यानंी मला दारूगोळा पाठहवण्याचे वचन हदले आहे. आपणाला जो 
दारूगोळा पाठहवणे शकय असेल िो पाठवभन द्यावा. आपण िो त्वहरि पाठहवला िर मला िो योग्यवळेी 
हमळेल. मी पाँहडचेरीच्या गव्हनूरनाही ह्या संबधंाने नुकिेच हलहहले आहे. 

 
मोसाहंबकेला असलेला एक फ्रें च नागहरक पाँहडचेरीला जाण्यासाठी गोवा बंदराि आला होिा. िो 

इकडभन एका छोट्या नौकेने हिकडे रवाना झाला. त्याच्याकडे मी पाँहडचेरीच्या गव्हनूरना एक पत्र हदले 
आहे. त्या फ्रें च गृहस्थाकडे मी आपणाला देण्यासाठी पत्र हदले नाही. कारण, आपले पत्र मी ह्या हफ्रगेटवर 
पाठहवण्याचे ठरहवले होिे. 

 
मी पाँहडचेरीच्या गव्हनूरकडे त्याचप्रमाणे आपणाकडेही ज्या शिाचंी आहण दारूगोळ्याची मागणी 
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केली आहे, त्याची एक यादी मी हफ्रगेटच्या कॅप्टनबरोबर पाठहवली आहे. ह्या यादीिील दारूगोळा व 
हत्यारे ह्याचं्याहशवाय आपण मला आणखी काही वस्िभ पाठवभ शकल्यास मी आपला आर्ारी होईन. त्या 
वस्िभंची यादीही पाठहवली आहे. 

 
हफ्रगेटच्या कॅप्टनकडे मालाचे पैसे पाठहवले आहेि. माझी अशी समजभि आहे की, ही रक्कम 

मालाची वकमि फेडण्यास बस होईल. आहण जर पैसे कमी पडले िर पाँहडचेरीची नौका इकडे येणार आहे 
हिच्यावर मी उरलेली रक्कम पाठवभन देईन. पैसे कमी पडिील असे मला वाटिे त्याचे कारण हे की, 
मंगळभरला थोडा माल खरेदी केला असभन िेथे माणसाचंी र्रिीही केली आहे. त्या मालाची वकमि 
र्रण्यासाठी व माणसाचंा मुशाहहरा घालण्यासाठी पैसे लागणार आहेि. 

 
आपण मला माणसे पुरहवण्याची जी इच्छा दशहूवली आहे, त्याबद्दल मी आपला फार आर्ारी आहे. 

सापं्रि मला माणसाचंी कमिरिा र्ासेल असे वाटि नाही. कारण, गेल्या मोसमाि देशाहभन जी नौका 
कुमक घेऊन यायची होिी िी आली आहे. आहण ह्या मोसमािील नौकेचीही मी वाट पाहाि आहे. हशवाय 
वगेवगेळ्या हठकाणीही मी माणसाचंी र्रिी सुरू केली आहे. आपण मला जी माणसे देऊ केली आहेि, 
त्याचंा उपयोग मला नंिर होईल. 

 
पाँहडचेरीच्या गव्हनूरचे आर्ार मानभनही मी त्यानंा पत्र घािले आहे. कारण, त्यानंीही मला माणसे 

पुरहवण्याचे आश्वासन हदले आहे. 
 
देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो, वगैरे”. 
 
गोवा, २८ सप्टेंबर १७३७.  
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पोिूुहगजाचं्या वसईला जाणाऱ्या एका अहधकाऱ्याला मंुबईच्या इंग्रजाकंडभन वसईपयंिच्या 
वाहिुकीला सहकाय ू हमळाले नाही, म्हणभन गोव्याचा व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पत्राि 
रोष व्यकि करिो. 

 
“मंुबईचे गव्हनूर जॉन हॉनू ह्यासं— 
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आपली दोन्ही पते्र हमळाली. त्यािील एक १६ ऑगस्टचे असभन िे मला सप्टेंबरमध्ये हमळाले. दुसरे 

पत्र त्याच महहन्याच्या १९ िारखेचे आहे. आपल्या पत्राचे उत्तर करिाना मला सागंायचे आहे की, मेश्त्र द 
कापं ु पेदु्र द मेलु ह्यानंी मला हलहहलेल्या पत्राि अशी िक्रार केली आहे की, त्यानंा वसईला जािाना 
आपणाकडभन वाहिुकीचे सहकाय ूहमळाले नाही. ही िक्रार हनराधार असिी िर फार चागंले झाले असिे 
असे मला वाटिे. कारण, आमच्या दोन्ही राष्ट्राचंी मतै्री फार पुरािन असभन अशा आणीबाणीच्या वळेी 
त्यानंी जर एकमेकाशंी सहकाय ू केले नाही िर िी गोष्ट अन्याय म्हटली पाहहजे. वसईचा प्रश्न हा 
आमच्याप्रमाणेच िुमच्याही हजव्हाळ्याचा आहे. आपण मला मदिीचे आश्वासन हदले होिे. त्याहवषयी मला 
गैरहवश्वास दाखहविा येि नाही. मला आशा आहे की, ज्या ज्या वळेी मला मदिीची जरूरी र्ासेल त्या त्या 
वळेी आपण िी आम्हाला केल्यावाचभन राहाणार नाही. 

 
आपणाला युरोपािभन िीन नौका हमळाल्याचे ऐकभ न फार आनंद झाला. आपण ज्या चौर्थ्या नौकेची 

वाट पाहाि आहाि िी लौकरच येईल अशी आशा आहे. गेल्या वषी मला देशाहभन मदि आली नाही. िी ह्या 
वषीच्या सप्टेंबर महहन्याि आली. त्यामुळे यंदाच्या मोसमािील मदि लौकर येण्याची आशा नाही. 

 
शत्रभने ८ जुलैला वसईच्या हकल्याच्या िटास हशड्या लावण्याचे धाडस केले. परंिु त्याचंा हा 

प्रयत्न हाणभन पाडण्याि आला. मला आशा आहे की, ह्या दोन्ही प्रयत्नाि त्यानंा जो मार खावा लागला 
त्यावरून िे पुनः हा प्रयत्न करण्याच्या र्ानगडीि पडणार नाहीि. मी उत्तरेकडील प्रदेशाि कुमक 
धाडण्याचा जो हनश्चय केला आहे िो शकय हििकया लवकर अमलाि आणण्याचा माझा हवचार आहे. परंिु 
मला असे कळले आहे की, शत्रभने आमचे लक्ष दुसरीकडे वळहवण्यासाठी इकडे सैन्य धाडण्याचा हनणूय 
घेिला आहे. सरदेसाई फोंडभ  साविं व सोंदेचा राजा हे दोघे मराठ्याचंा प्रहिकार करण्यास असमथू आहेि. 

 
हकहलचखानाचे सैन्य मराठ्यावंर चालभन येि असल्याची जी वािा आपण पत्रािभन कळहवली आहे 

िी इकडेही पसरली आहे. मोगलानंी चंडी-चंदरवाड घेिल्याचेही वृत्त आहे. परंिु ह्या बािम्या फार लाबंभन 
येि आसल्याकारणे त्याचं्यावर हकिपि हवश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. हकहलचखान व बादशहा ह्या 
दोघाचंा समेट झाला असल्याचीही बािमी आहे. कदाहचि हकहलचखानाला.......... र्ीिी......... वसई 
येथभन मला उत्तरेकडील सेनापिीने कळहवले आहे की, बादंोडा येथील इंग्रज अहधकारी आपले हुकभ म 
मानण्यास टाळाटाळ करिाि. त्या ठाण्याचे आहधपत्य कॅप्टन मोर ज्युआंव द सौझ पेरैरा ह्याचं्याकडे आहे. 
आपणाला कदाहचि ही गोष्ट माहीि नसेल. िेव्हा आिा िी कळल्यावर यापुढे असे होऊ न देण्याची दक्षिा 
घ्यावी, अशी हवनंिी आहे. बादंोडा हे ठाणे माझे स्वामी पोिूुगालचे राजे ह्याचं्या मालकीचे असन, हिथला 
कारर्ार हिथल्याच अहधकाऱ्यानंी चालहवला पाहहजे. हफ्रगेटची रवानगी केल्याबद्दल मी आपला फार फार 
आर्ारी आहे. मला त्याची इकडे फार जरूरी असल्याने िे इकडे लवकर पोहोचेल अशी आशा आहे. 

 
आपणाला ज्या गोष्टीि आनंद वाटेल िी गोष्ट करण्यास मी सदैव ित्पर असेन. 
 
देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 
गोवा, ६ ऑकटोबर १७३७.  

 आपला सेवक, 
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 कौंट द सादंोहमल 
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पत्र क्र. ५३, पृ. ९२—९४ 
 

संपादक :— 
 

पत्र क्र. ५५ 
 

व्हाइसरॉय पोिूुगालला राज्यसहचवाला हलहहलेल्या पत्राि वसईिील पहरव्स्थिीचा आढावा घेिो 
:— 

 
“राज्य सहचव आंिोहनयु गेहदश पेरैरा, ह्मासं— 

 
ज्या जासुदाकडे मी आपणाला हे पत्र पाठहवि आहे, िो एहप्रल महहन्याि राज्यसहचव हदयोग द 

मेंदोंस ह्यानंा पते्र घेऊन गेला होिा. िी पते्र िो आिाही नेि आहे. पते्र पाठहवण्याचा हेिु हा की, 
महाराजानंा आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशािील दुदैवी अपयशाची बािमी कळावी. ह्या जासुदाला हिकडे 
हनघण्यास हवलंब लागला, कारण, सुरि आहण पर्दशया ह्याचं्या दरम्यानची वाहिभक, िो हनघाला िेव्हा 
थाबंलेली होिी. आहण बसरा हे आपोच्या वाटेवर असल्याने आहण हा रस्िा वाळवटंािभन जाि असल्याने 
त्या हदवसाि त्याला हिकडे हनघणारा आणखी कुणी सोबिी रे्टला नाही. आिा िो इंग्लंडला जाण्याचा 
हवचार करीि आहे. मंुबईहभन िा. १ ला एक जहाज हिकडे हनघि आहे. त्याच्या वर जाण्याची सभचना मी 
त्याला केली आहे. 

 
हदयोग द मेंदोंस ह्यानंा पाठहवण्याि आलेली पते्र ज्यावळेी जासुदाकडे देण्याि आली िेव्हापासभन 

उत्तरेकडील प्रािंािील पहरव्स्थिीि हवशषे फरक नाही. शत्रभने साष्टी बेट घेिले आहे. ठाण्याची िटबंदी 
त्याच्या हािाि आहे, आहण साबाज, मनोरा, पाहरहसक गायीचे बेट त्याचप्रमाणे सामंहरया आहण जुदनगड 
ही सव ूठाणी त्याने घेिली असभन असेरीला त्याने वढेा घािला आहे. असेरीला कुमक पाठहवण्याचा हवचार 
होिा. परंिु शत्रभने आकव्स्मकपणे साष्टीबटे आहण वसईचा कसबा घेिल्याने उपहरहनर्ददष्ट ठाणी आहण गड 
आम्हाला गमवाव े लागले. ह्या सव ू ठाण्यानंा आम्ही मदि पाठवभ शकलो नाही, कारण साधनाचंा अर्ाव 
होिा. त्यािच नद्याचं्या काठावर शत्रभचा िाबा होिा. आहण मला कळले आहे की, काही ठाण्याचं्या 
सेनापिींनी आपले किूव्य नीट पार पाडले नाही. उदाहरणाथू मनोराच्या कॅप्टनने जर िे ठाणे आणखी चार 
िास लढहवले असिे िर, त्याला कुमक आली असिी. ह्या ठाण्याला आलेली कुमक शत्रभच्या अगदी 
जवळभन गेली. शत्रभच्या िोफाचं्या र्हडमारािभन हिला जाव े लागले. ह्या मोहहमेि उत्तरेकडील पोिूुहगज 
आरमाराचे कॅप्टन—मोर आिंोहनयु हब्रिु द हसल्वा ह्यानंी मोठाच पराक्रम गाजहवला. मनोराला िे स्विः 
कुमक घेऊन गेले होिे. 

 
साबाजच्या कॅप्टनने आपले किूव्य चागंले बजावले. ठाण्याि पाण्याची टंचाई हनमाण झाली म्हणभन 

त्याला शरणागिी पत्करावी लागली. ह्या ठाण्याला बाहेरून जे पाणी येि होिे िे शत्रभने िोडभन टाकले. 
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शत्रभने वसईच्या िटास दोनदा हशड्या हर्डहवण्याचा प्रयत्न केला. शत्रभसैहनकाचंी हचकाटी आहण जोम 
वाखाणण्यासारखा होिा. परंिु त्याचें दोन्हीही हल्ल ेहाणभन पाडण्याि आले. दुसऱ्या हल्ल्याि शत्रभच्या नऊ 
हजार सैहनकानंी र्ाग घेिला होिा. हा हल्ल्याि त्याचंी अिोनाि हानी झाली. वसोवा आहण बादंोडा ह्या 
दोन्ही ठाण्यावरही शत्रभने िीव्र हल्ले चढहवले. वसोवा हे साष्टी बेटािील ठाणे अद्याप आमच्या हािाि आहे. 
बादंोडाचे रक्षण इंग्रज करीि आहेि. हे ठाणे त्याचं्या बेटापासभन अगदी जवळ असल्याकारणे, त्याचा बचाव 
सुलर्िेने करणे शकय होिे. त्याि पुनः ह्या ठाण्याचे रक्षण करण्याि त्यानंा आस्था वाटिे. िथाहप, त्या 
ठाण्याि िे सैहनकापेंक्षा व्यापारी म्हणभनच अहधक शोर्िाि. आहण आम्हाला संशय येिो की, शत्रभला िे 
युद्धसाहहत्य पुरवीि असाविे. आहण मला वाटिे की, साष्टी बेटािभन शत्रभला हाकलभन लावण्यासाठी आमचे 
सैन्य जर हिकडे गेले नाही िर इंग्रज शत्रभशी िडजोड केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. सगळीकडे अशी 
वदंिा पसरली आहे की, शत्रभ एक मोठे सैन्य घेऊन गोव्यावर स्वारी करण्यासाठी येि आहे. साष्टी आहण 
बादेश ह्या दोन्ही प्रािंानजीक रस्िे दुरुस्ि करण्याचा व अन्नधान्याचा साठा करून ठेवण्याचा इशारा 
देण्याि आला आहे. गेल्या उन्हाळ्याि शत्रभने हदल्लीपयंि मजल मारण्याचा पण केला होिा. िो पण त्यानंी 
खरा करून त्या राजधानीवर अचानकपणे हल्ला करिाच बादशहाला आपल्या स्विःच्या आहण आपल्या 
कुटंुहबयाचं्या रक्षणासाठी आपल्या गुलामाचंा आहण कुटंुहबयाचंा उपयोग करावा लागला. आिा त्यानंी 
आमचा उत्तरेकडील प्रािंाचा जो मुलुख बळकावला आहे िो पचहवण्यासाठी गोव्यावर स्वारी करण्याचा बेि 
आखला आहे. 
 

शत्रभचे सामर्थ्य ूपन्नास वषापभवी व्हाइसरॉय कौंट द आल्व्होर ह्याचं्या अमदानीि जेवढे होिे िेवढेच 
आजही आहे. त्यावळेीही मराठ्यानंी उत्तरेकडील प्रािंावर आहण गोव्यावर दोन्हीही हठकाणी स्वारी केली 
होिी, व साष्टी आहण बादेश हे दोन्ही प्रािं वजकले होिे. आज आमची व्स्थिी फारच वाईट आहे. 
आमच्यापाशी सैन्य र्रपभर नाही हे िर झालेच पण युद्धसाहहत्याचाही िुटवडा आहे. त्यामुळे शत्रभला 
आमच्यावर हल्ला करणे सुलर् होईल. 
 

ह्या युद्धाि आम्हाला पुष्ट्कळ खच ू करावा लागेल. त्यासाठी मी सापं्रि पैशाचं्या शोधाि आहे. 
हफरंगी सैहनकाचंाही िुटवडा आहे. त्याचंी जागा ज्यानंा लष्ट्कर म्हणिाि त्या देशी सैहनकानंी र्रून 
काढावी लागि आहे. हे र्ाडोत्री. हशपाई र्रपभर मुशाहहरा हदल्याखेरीज मन लावभन काम करीि नाहीि. 
त्याचं्यासाठी पुष्ट्कळ पैसा खचू करावा लागिो. 
 

साष्टी, बादेश आहण बेटे येथे एक दशाशं कर वसभल करण्यास सुरूवाि झाली आहे. हे उत्पन्न 
आहण कजू उर्ारून गोळा केलेला पैसा ह्याचं्या मदिीने काही कामानंा हाि घालण्यास प्रारंर् झाला आहे. 
त्याि पुनः इगजीकडभन कजू म्हणभन घेण्याि आलेल्या चादंीिभन नाणी पाडण्याि येि आहेि. परंिु ह्या 
पैशािभन फारच थोड्या अडचणीचे हनवारण होि आहे. आहण जर इकडे युद्धाचा वणवा पसरला िर साष्टी 
आहण बादेश प्रािंािील उघड्या प्रदेशाचे रक्षण करणे अशकय होईल. त्याचा पहरणाम केवळ दशाशं उत्पन्न 
कमी होण्याि होईल इिकेच नव्हे िर, महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या शाही उत्पन्नावरही त्याचा पहरणाम 
होईल. 

 
हद. १८ सप्टेंबरला ह्या बंदराि सा ं पेदु्र द आल्कािंारा हे जहाज येऊन दाखल झाले. हे जहाज 

गेल्या मोसमाि इकडे आले नव्हिे. िे मोसाहंबकला जवळ जवळ दहा महहने राहहले. हिथे त्याने कुमक 
म्हणभन आणलेल्या माणसापंकैी बरीच माणसे उिरहवली. इकडे िे फकि सत्तावन्न सैहनकासंह आले. ह्या 
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सैहनकाहंशवाय त्याच्यावर काही खलाशीही आले आहेि. पण िे फार थोडे आहेि. 
 
हद. ३० सप्टेंबरला माद्र द देऊश (देव मािा) ही नौका इकडे येऊन पोहोचली. िी दोनश े

चौऱ्याहत्तर सैहनक घेऊन आली आहे. त्याचं्यामध्ये काही अहधकारी आहेि. एकहवस खलाशी ह्या नौकेवर 
आले आहेि. त्याचं्यामध्ये गोलंदाज, हुजरे वगैरेंचा अंिर्ाव होिो. ह्या दोन्ही नौकावंर आलेले सैहनक 
आहण इथे असलेले सैहनक हमळभन सािश ेएकयाणव्व सैहनक होिाि. त्याि एकयाणव्व देशी सैहनक आहण 
गोलंदाज आहेि. ह्या सव ू सैहनकानंा आहण खलाशानंा उत्तरेकडील आहण दहक्षणेकडील आरमाराचे, 
उत्तरेकडील प्रािंाचे आहण ह्या राज्यािील बेटे, व साष्टी आहण बादेश ह्या दोन्ही प्रािंाचे रक्षण करायचे 
आहे. कारण, ह्या सवू प्रदेशाच्या रक्षणाची जबाबदारी सहाय्यक सैन्यावर टाकिा येि नाही. 

 
उत्तरेकडील प्रदेशाचे गव्हनूर आंिोहनयु कार्ददम व वसईचे गव्हनूर ह्या दोघाकंडभन मला आलेल्या 

पत्रावंरून असे कळिे की, त्या ठाण्याि सापं्रि ५१५ पोिूुगीज सैहनक आहण स्थाहनक हिश्चन आहेि. 
त्याहशवाय दीव, सुरि, गोगा आहण हसद्दीच्या मुलुखािंभन लष्ट्करी हशपाई आणण्याि आले आहेि. ह्या 
हशपायानंा संरक्षणाच्या कामाला जंुपिा येईल. पण मुख्य अडचण आहे िी पैशाची. हा पैसा त्या शहरािील 
इगजीिील चादंी आटवभन पाडण्याि येि आहे. आहण इथभन जी. कुमक पाठहवण्याची मी ियारी करीि 
आहे, िी फारच थोडी आहे. 
 

दारू व हत्यारे ह्याचंा िुटवडा फारच मोठा आहे. मला फ्रें चाकंडे युद्धसामग्रीची चौकशी करावी 
लागली. परंिु त्याचं्याकडे आहण इिर हठकाणीही मला मुबलक युद्धसामग्री हमळाली नाही. फ्रें चाकंडभन 
अवघ्या िीनश ेबंदुका हमळाल्या. हत्यारे नसल्याने मला अनेक सहाय्यक सैहनकानंा कमी कराव ेलागले. 
िटाचें रक्षण करणाऱ्या संघाच्या पाद्र्ानंा आहण हर्क्षभना मला हत्यारे पुरहवणे अशकय आहे. 

 
आपण आहण कार्दडनल द मोिा ह्या दोघानंी मला कळहवले होिे की माद्री द देऊश ह्या नौकेवर 

दोन हजार बंदुका पाठहवण्याि येि आहेि. परंिु त्या नौकेवर प्रत्यक्षाि हवसाहभन अहधक बंदुका आल्या 
नाहीि. आहण इंग्रजाकंडभनही मदिीच्या बाबिीि नकार आल्याने ही महत्वाची टंचाई कशी र्रून काढावी 
हा माझ्यासमोर मोठा प्रश्न उर्ा आहे. मी फ्रें चानंा त्याचं्या मदिीि वाढ करण्याची हवनंिी केली असभन 
त्यानंी ह्या हवनंिीकडे लक्ष देऊन मदिीि वाढ करण्याचे आश्वासन हदले आहे. िी मदि आणण्यासाठी मी 
पैसे देऊन एक हफ्रगेट काही हदवसापंभवी पाँहडचेरीला रवाना केले आहे. आपण महाराजाचं्या हनदशनंास 
आणाव े की, पाँहडचेरीची राज्यसर्ा आहण हिथले गव्हनूर आहण माहेचे गव्हनूर आहण राज्यसर्ा ह्याचें 
महाराजानंी आर्ार मानणे आवश्यक आहे. नद्याचं्या रक्षणासाठी उपयुकि असलेल्या लहान नौकावंरील 
लहान माऱ्याच्या िोफाचंाही िुटवडा आहे. इकडे इंहजहनयसूही नाहीि. िीच गोष्ट गोलंदाज, खलाशी 
वगैरेचीही आहे. युद्ध नौकावंर िर ह्या लोकाचंी फारच टंचाई आहे. अशा पहरव्स्थिीि अरबानंी जर आमची 
कुरापि काढली असिी िर, आमच्यासमोर गंर्ीर प्रसंग उर्ा राहहला असिा. 

 
ह्या सव ूअडचणी आपण महाराजाचं्या कानी घालाव्या म्हणजे त्यानंा ह्या राज्याच्या रक्षणासबंंधी 

आवश्यक िो हनणूय घेिा येईल. 
 
देव आपले रक्षण करो”. 
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व्हाइसराँय बाजीरावाचे मेहुणे कुष्टाजीराव ह्यानंा हलहहलेल्या खालील पत्रािं मराठ्याहंवषयी 
िक्रार करिो :— 

 
मोगल बादशहाच्या चास्सा (?) ह्या प्रािंािील सहाय्यक, श्री. कुष्टाजीराव महादेव (हे 

बाजीरावाचे मेहुणे. पभवी कल्याणचे सुरे्दार होिे. परंिु बाजीरावाशी त्याचें न पटल्याने त्यानंी कल्याणची 
सुरे्दारी सोडभन बादशहाची नोकरी धरली). ह्यास— 

 
आपले पत्र हमळाले. आपण म्हणिा की, शत्रभने उत्तरेकडील प्रदेशाि जी दलगबाजी केली िी 

आपणाला पसंि नाही. आपणाकडभन मी ह्याच गोष्टीची अपेक्षा करीि होिो. आपण मोठ्या चािुयाने 
वागलाि ह्याि शकंा नाही. आपणाहवषयी मला पुष्ट्कळ माहहिी आहे. मला कळले आहे की, आपण 
कल्याणचे सुरे्दार होिा, िेव्हा आमच्याशी युद्ध टाळण्याचा आपण नेहमी प्रयत्न केला. आपला नेहमी 
शािंिेकडे कल होिा, व एकदा िह झाल्यावर िो मोडण्याची आपली चाल नव्हिी. आपण जी शुरे्च्छा 
व्यकि केलीि त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. 

 
आपण हलहहिा की, आपला पक्ष मोगल बादशहाचा आहे व शत्रभला शासन करण्याचा बादशहाने 

हनधार केला आहे. आपण पुढे म्हणिा की, शत्रभचे दमन करण्याच्या कामी आमच्याशी सहकाय ूकरण्यास 
आपण ियार आहाि. आपण जर आपल्या दोस्िाशी आहण हनजामलमुलुकशी सधंान साधले िर शत्रभला 
शरण आणण्यास फार सायास पडणार नाहीि. आपले पत्र हमळण्यापभवी मी ज्या मोहहमा सुरू केल्या होत्या 
त्या मी िशाच चालभ  ठेवीन. आमची दोन्ही आरमारे लवकरच उत्तरेकडे हनघणार आहेि. 

 
हे पत्र मी म्हाबद प ैह्याचं्याकडे पाठवीि आहे. िे आपणास सव ूकाही समजाऊन सागंिील. आपण 

जर आमच्या आहण आपल्या समाहयक शत्रभहवरुद्ध आमच्याशी हािहमळवणी केलीि िर मला फार आनंद 
होईल.” 

 
गोवा, ३१ आकटोबर १७३७.  
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मराठ्यानंी पोिूुहगजाचें एक बेट घेण्याचा प्रयत्न केला असिा पोिूुहगजानंी िो प्रयत्न हाणभन 
पाडल्याचे, उत्तरेकडील प्रदेशाच्या गव्हनूरने व्हाइसराँयला कळहवले होिे. त्या पत्रास व्हाइसरॉयने पुढील 
उत्तर हलहहले. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्राइश ह्यॉस— 
 
नाझरेथ ह्या हफ्रगेटवर आलेल्या आपल्या पत्राचे उत्तर हलहीि असिानाच एका नौकेवर काल 

आपली १६, १७ आहण २१ ऑकटोबरला हलहहलेली पते्र आली. त्या पत्राचे उत्तर मी आिा करीि आहे. 
 
शत्रभने अव्ग्नबटे घेण्याचा १५ ऑकटोबरला केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचे वाचभन आनंद झाला. 

शत्रभला त्या बेटावर पाय लावभ न देिा माघार हपटाळभन लावल्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो. ह्या 
चकमकीि शत्रभची फार हानी झाली असे आपण म्हणिा, ही गोष्ट खरोखर कौिुकास्पद आहे. आपण 
शत्रभच्या हानीचा मृि व जखमी—आंकडा दुसऱ्या पत्री कळहवण्याचे कबभल केले आहे. ह्या पत्राची एक 
नक्कल आपण मला दुसऱ्या मागाने पाठहवली आहे असे म्हणिा, पण िी मला अद्याप हमळालेली नाही. 

 
शत्रभकडभन घेिलेल्या गलबिाचें रूपािंर आपण युद्ध नौकािं करिा आहाि ही चागंली गोष्ट आहे. 

जी गलबिे बंदराबाहेर जाण्याच्या व्स्थिीि असिील त्याचंा फारच उपयोग होईल. कारण, आम्हाला 
चाचंा मानाजी आंगे्र ह्याला व गायींच्या बेटावरील व्यापाराला हवरोध करायचा आहे. 

 
हसद्दी याकुिखान ह्यानंा आपण जे उत्तर पाठहवलेि िे मी पाहहले. त्याचं्या ज्या काही मागण्या 

आहेि, त्याबाबिीि आपण संहदग्ध र्भहमका पाळणे सोयीचे आहे असे मला वाटिे. नंिर त्या मागण्या मान्य 
करण्याचा अथवा न करण्याचा अहधकार माझा आहे, असे सागंभन आपणाला जबाबदारीिभन मुकि होिा 
येईल : 

 
परंिु रघुनाथ ह्यानंी संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्यावर राजापभर येथे हमळहवलेल्या हवजयाची जी बािमी 



 

अनुक्रमणिका 

आपण मला कळहवली आहे, िी इथे हमळालेल्या बािमीशी जुळिी आहे. फोंडभ  साविं ह्यानंा हफिहवण्याचा 
प्रयत्न करण्याि आल्याचेही मला कळले. परंिु फोंडभ  साविं हे आमच्याशी एकहनष्ठ असभन त्याचं्या 
बेईमानपणाहवषयी संशय घेण्यास अद्याप जागा नाही. त्यानंा माहीि आहेच की, त्याचं्या राज्यािभन जर 
सैन्य आले िर मालमते्तची फार हानी होईल. त्यामुळे िे आपली हानी करून घेिील असे मला वाटि 
नाही. िे हे संकट टाळभ शकिील असे मला वाटिे. मात्र त्यानंा करूणा र्ाकभ नच हे संकट टाळिा येईल. 
शत्रभला त्या प्रािंािील सैन्यासाठी दरमहा एक लक्ष रुपये खच ूकराव ेलागिाि असे आपण म्हणिा. ही 
बािमी फार महत्त्वाची आहे. कारण एवढा खच ू करण्याची कल्पना शत्रभला न मानवल्याने िो युद्ध बंद 
करील अशी आशा बाळगण्यास जागा आहे. आपणाला जो िहाचा प्रस्िाव सुचहवण्याि आल्याचे आपण 
म्हणिा त्यावरून माझा हा कयास आहे. परंिु शत्रभने जो मुलुख वजकला आहे िो त्याने खाली केल्याहशवाय 
िहाचा प्रस्िाव मान्य करणे अशकय आहे. आपण हा प्रस्िाव फेटाळभन लावलाि िे चागंले केलेि. माझी 
अशी भ्रामक समजभि नाही, की, मोगलानंी स्वारी केल्याहशवाय शत्रभ िहास उर्ा राहील. केवळ आमच्या 
हचवट प्रहिकारामुळे िो नामोहरम होण्याचा संर्व आहे. 
 

आपणाकडे पाठवायची मदि का लाबंली आहण दहक्षणेकडभन येण्याच्या मदिीपभवी हिकडे काय 
जाणार आहे िे मी आपणाला दुसऱ्या पत्री हलहीन. दहक्षणेकडील मदि येण्यास हवलंब झाला त्यामुळेच 
हिकडील स्वारी लाबंणीवर पडली. परंिु मी आपणाला आश्वासन देिो की, एकदा ही लाबंलेली मदि 
हिकडे गेली, की, त्याच्या लागोपाठ जाणारी मदि पुनः लाबंणीवर पडणार नाही. 

 
शत्रभच्या मनाि आग्वादच्या टेकडीवर िटबंदी करून मोठे सामर्थ्य ूप्राप्ि करून घ्यावयाचे आहे, हा 

जो आपला अंदाज आहे िो बरोबर आहे असे मला वाटिे. पण त्यासाठी त्याला त्या ठाण्यार्ोविालचा वढेा 
आवळावा लागेल आहण म्हणभन मला असे वाटिे, की, आपण शत्रभचा हा बेि हाणभन पाडण्याचा प्रयत्न 
करावा. आपण बािमी हदली आहे की, मानाजी आंगे्र ह्याच्या गलबिानंी एक व्यापारी पाले पकडले. हे 
पाले गहभ घेऊन वसईकडे चालले होिे आपली दुसरी बािमी अशी आहे की, सदहभू मानाजी आंगे्र ह्याची 
दोन पाली गायीच्या बेटानजीक असभन त्याच्या नऊ माशुआ, कोळम, माहीम व हशरगाव ह्या ठाण्याच्या 
हकनाऱ्यावर गस्ि घालीि आहेि. असे जर असेल िर ह्या चाचं्याला हपटाळभन लावले पाहहजे, व त्यासाठी 
हािाशी असलेल्या सव ू नौका सशि केल्या पाहहजेि. मला इकडील स्वारी लाबंणीवर टाकावी लागि 
आहे, पण त्यामुळे मी फार बेचैन झालो आहे. ही स्वारी लाबंणीवर पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 
दहक्षणेकडील िादंभळ होय. िो अद्याहप इकडे आलेला नाही. पावसाळ्याच्या सुरूवािीपभवी िो इकडे 
पाठहवण्याची हशफारस करण्याि आली होिी. 

 
त्या प्रािंािील ठाण्याचं्या सेनाप्रमुखानंी आपणाला जी पते्र हलहहली आहेि त्यावरून त्या 

ठाण्याचं्या पहरव्स्थिीचे आकलन झाले. असेरीहवषयी िारापभरचे कॅप्टन थॉमस पेरैरा मेहश्कि ह्यानंी जे काय 
हलहहले आहे त्यावरून मला असे वाटिे की, त्या ठाण्याला मदि पाठहवणे कठीण जाणार नाही. शत्रभने ह्या 
वढे्यासाठी हजारापेक्षा अहधक माणसे वापरलेली नाहीि. आहण त्याचंी हवर्ागणी सबधं विूुळामध्ये अनेक 
वाटामंध्ये झालेली आहे. िेव्हा अशा हवर्ागल्या गेलेल्या शत्रभवर हल्ला करण्यास फार कठीण जाणार नाही. 
आहण ज्याअथी ह्या ठाण्याला मदि करण्याची हमी आपण घेिली आहे, त्याअथी, आपण ह्या कामासाठी 
सव ू प्रकारच्या मागाचा अवलंब कराल व काम अचभक पार पाडाल अशी मी आशा बाळगिो. सुरिेहभन 
आलेल्या सत्तर लष्ट्करी हशपायाचं्या पगाराहवषयी आपण जे काय हलहहले आहे त्याहवषयी मला सागंायचे 
आहे की, हा पगार फारच जास्ि आहे. पण ज्याअथी, ह्या हशपायानंी बािेलावंर हल्ला करणाऱ्या मानाजी 
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आंगे्र ह्याचं्या बारा गलबिाचंा हनधड्या छािीने प्रहिकार केला, त्याअथी, पुढे देखील िे असाच पराक्रम 
गाजहविील व त्याचंा ठरलेला पगार घेण्यास िे पात्र ठरिील अशी आशा आहे. 
 

दमणचे पाले वसईला घेऊन जाण्याचा जो हनणयू आपण घेिला आहे िो सोयीस्कर आहे. कारण, 
मी साहंगिल्याप्रमाणे हिकडे युद्ध नौकाचंी फार कमिरिा आहे. परंिु दमणच्या कॅप्टनचे असे म्हणणे आहे 
की, त्यालाही हिकडे त्याची फार आवश्यकिा आहे. पण माझा ह्यावर असा िोडगा आहे की, ज्याला 
त्याची प्रथम जरूरी आहे त्याने त्याचा प्रथम उपयोग करावा. हशवाय मी हिकडे लवकरच काही युद्धनौका 
पाठवीि आहेच. ह्या नौका हिकडे गेल्या की, आपणाला दमणचे पाले दमणला पाठहविा येईल. आहण ह्या 
पालाच्या दुरुस्िीचे काम आपण अॅडमीहनस्रटेर दों. आगोव्स्िन्यु येंहरहकज ह्याचं्याकडे जे सोपहवले आहे, 
त्याला माझी मान्यिा आहे. कारण त्याचंा प्रामाहणकपणा, हनःस्वाथीपणा आहण ित्परिा ह्या गुणाचें आपण 
जे वणून केले आहे, त्यावरून त्याचं्या संबंधीची साक्ष पटिे. 

 
कारंजाच्या कॅप्टनकडभन त्या ठाण्याच्या रंक्षणाकडे दुलूक्ष झालेले नाही. त्याचं्या हालचालीहवषयी 

मला चागंली माहहिी हमळाली आहे. 
 
नबाब अब्दुल आजीजखान ह्यानंी सहा हजार घोडेस्वाराचंी आहण पंधरा, हजार पायदळाची जी 

मदि देऊ केली आहे त्याबद्दल मला असे वाटिे की त्याचं्या शिीवरून ही मदि स्वीकारणे अशकय होईल. 
आपण मला कळहवलेच आहे की, नबाबानंी पाच लक्ष रुपयाचंी मागणी केली आहे. आपण त्यानंा जे उत्तर 
पाठहवलेि िे बरोबर आहे. 

 
शाहभराजे व त्याचंा चुलि बंधभ ह्या दोघामंध्ये बेबनाव सुरू झाल्याच्या ज्या बािम्या आपणाला 

हमळाल्या आहेि, त्या बािम्या जर खऱ्या असिील, िर त्या आम्हाला फायदेशीर ठरिील असे मला 
वाटिे. परंिु मला अनेक लोकाकंडभन सािाऱ्याच्या ज्या बािम्या कळल्या आहेि, त्यावरून आमच्या 
योजनानंा चालना हमळेल असे मला वाटि नाही. आहण इकडे सैन्य पाठहवण्याच्या बाबिीि फकि 
हकहलचखानाच्या स्वारीमुळेच काय िो व्यत्यय येईल. पण अशी बािमी आहे की, शाहभराजे व हकहलचखान 
ह्या दोघामंध्ये िहाच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेि. आहण जर मराठ्यावंर हकहलचाखानाने स्वारी केली 
नाही, िर चालभ  पहरव्स्थिीि आम्ही मराठ्यानंा बेचैन करू शकणार नाही. 

 
देव आपले रक्षण करो, वगरेै”. 
 
गोवा, २ नवबंर १७३७.  
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नाणी पाडण्यासाठी चचूमधील चादंी घेण्यास हरकि नाही, असे व्हाइसरॉय उत्तरेकडील 
सेनापिीस हलहहिो. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 
बादंोडा येथभन आलेल्या गलबिावर आपली दोन पते्र आली आहेि. त्यािील एक पत्र १८ सप्टेंबरचे 

असभन दुसरे २० सप्टेंबरचे आहे. नाझरेथ ह्या नौकेवर आणखी सहा पते्र आली. िी ८ ऑकटोबरला 
हलहहलेली आहेि. त्या सव ू पत्राचें उत्तर मी ह्या पत्राचे, द्वारा देि असभन िे देशाहभन इकडे आलेल्या 
हफ्रगेटवर पाठवीि आहे. १५ सप्टेंबरला केलेला हल्ला परिवभन लावण्याि आपण जी बहाद्दरी गाजहवलीि 
त्याबद्दल मी आपले अहर्नंदन केले असभन आपले आर्ारही मानले आहेि. आपल्या ह्या हवजयाची बािमी 
मला ज्युआंव द सौझ फेररश ह्यानंी हदनाकं १९ सप्टेंबरला हलहहलेल्या पत्राि कळहवली होिी. इिर 
गोटािभनही मला ही बािमी कळली. 
 

आपण मंुबईच्या गव्हनूरशी ज्या वाटाघाटी केल्या त्या मी मंजभर केल्याचे आपणाला अज्युडंट 
माहथअश हसमाँएश ह्यानं पाठहवलेल्या त्याचं्या पत्राचं्या उत्तरावरून कळालेच असेल. ह्या वाटाघाटीहवषयी 
त्यानंी मला हलहहले इिकेच नव्हे िर एका वजनदार इंग्रज गृहस्थालाही माझ्याकडे पाठवभन हदले. हा 
इंग्रज गृहस्थ आपल्या मायदेशाला जािाना इकडे थोड वळे मला रे्टण्यासाठी थाबंला होिा. शत्रभला 
हाकलभन लावण्यासाठी आमच्या सैन्याशी सहकाय ू करण्यास इंग्रज ियार आहेि असे कळले. युद्ध 
खचासाठी पैसा गोळा करण्याकरिा आपण नगरपाहलकेची वहरष्ठसर्ा व धमोपदेशकाचंी जी सर्ा 
बोलाहवलीि व नाणी पाडण्यासाठी इगजीिील चादंी माहगिलीि त्याला माझी मान्यिा आहे. नाणी 
पाडण्यासाठी मी आपणाला ज्या मुद्रा पाठहवल्या त्या आपणाला हमळाल्या असिीलच. महसभल खात्याच्या 
प्रमुखाला आणखी मुद्रा नौकेवर पाठहवण्यासाठी. ियार ठेवण्याची आज्ञा केली आहे. ठाण्याचे हकल्लेदार 
खंडोजी मानकर ह्याचं्याशी आपण ज्या वाटाघाटी सुरू केल्या आहेि त्यावर आपला र्रंवसा नाही असे 
आपण म्हणिा. कारण ही माणसे ढोंगी असिाि असे आपले मि आहे. पण हकहलचखान त्याचं्यावर चालभन 
येि असल्याची बािमी जर खरी ठरली, िर त्यानंा आमच्याशी वाटाघाटी करण्यास सबळ कारण हमळेल. 
नबाब अब्दुल अजीजखान ह्यानंी आपणाला सहा हजार घोडेस्वाराचंी आहण १५ हजार पायदळाची जी 
मदि देऊ केली आहे िी माझ्या मिे खास दुलूक्ष करण्यासारखी नाही. आपण ह्या नबाबाचे आर्ार मानभन 
त्याने देऊ केलेली मदि स्वीकारण्याची इच्छा दशहूवलीि आहण त्याच्या शिी काय आहेि याची चौकशी 
केलीि हे चागंले केलेि. ह्या नबाबावर हवश्वास ठेवायचा की नाही िे नंिर बघिा येईल. 
 

त्या प्रािंािील ठाण्याचं्या सेनाप्रमुखानी आपणाला जी पते्र हलहहली आहेि त्यावंरून त्या 
ठाण्याचं्या पहरव्स्थिीचे आकलन झाले. ह्या ठाण्यानंा मदि पाठहवण्याची व्यवस्था मी केली आहे. ित्संबधंी 
मी आपणाला दुसऱ्या पत्री हलहीन. त्याहशवाय दहक्षणेकडभनही मदि येण्याची मी वाट पाहाि आहे. 

 
सध्यव्स्थिी लक्षाि घेिा आहण मंुबईच्या गव्हनूरने जी मदि आपणाला करण्याचे आश्वासन हदले 
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आहे, त्याचा हवचार करिा, इंग्रजाचंा मराठ्याशंी जो व्यापार चालभ  आहे िो बंद न करण्याचा जो हुकभ म 
आपण कारंजाच्या कॅप्टनला हदला आहे िे मला पसंि आहे. फकि मराठ्याचं्या प्रदेशािं दारूगोळा जािो 
की काय याचाच िेवढा िपास करावा. 

 
मंुबईच्या गव्हनूरने आम्हाला वळेोवळेी कळहवलेच आहे की, त्यानंी मराठ्यानंा दारूगोळा 

पुरहवण्याचे बंद केले आहे. 
 

महसभल खात्याच्या कौंहसलच्या बैठकीि उत्तरेकडील प्रािंािील युद्धाच्या खचासबंंधीचे अनेक 
ठराव पसार करण्याि आले आहेि. 

 
मेश्त्र द कापं ु पेदु द मेलु हे आपल्या हुद्यावर पुनः रुजभ झाल्याचे वाचभन आनंद झाला. १५ 

सप्टेंबरच्या हल्ल्याि त्यानंा जी जखम झाली हिच्यापासभन त्यानंा धोका पोहोचभ नये अशी इच्छा आहे. 
 
आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्या अहधकाऱ्याचं्या हािभन वीरोहचि कृत्ये घडिाि त्यानंा बहक्षसे देण्याि 

मला खरोखर आनंद वाटेल. १५ सप्टेंबरच्या हल्ल्याि ज्या अहधकाऱ्यानंी बहादुरी गाजहवली त्यानंा बहक्षसे 
देण्यास माझी संमिी आहे. शत्रभलादेखील अशा पराक्रमी अहधकाऱ्याहंवषयी आदर वाटिो. युद्ध फार लाबंि 
ठेवणे धोकयाचे आहे असा हवचार करून व आपण काबीज केलेला मुलुख आपल्या हािी राहील की नाही 
ह्यासंबधंी संभ्रम हनमाण होऊन, शत्रभने वसईच्या हकल्ल्यास हशड्या लावल्या हा जो अंदाज आपण केला 
आहे िो साधार आहे असे मला वाटिे. 

 
त्या प्रािंाचा कारर्ार बघण्यासाठी आपण इकडभन हनघालाि, िेव्हा आपण माझा हनरोप घेिाना जे 

हवचार व्यकि केले होिे िे वरील दृहष्टकोनाशी जुळिे आहेि. 
 
आपण म्हणाला होिा की, युद्ध रेंगाळि चालले िर िे आमच्या फायद्याचे आहे. ह्या लाबंि 

चाललेल्या युद्धासाठी शत्रभला र्यंकर खचू करावा लागि असल्याकारणे त्याला िे परवडणार नाही. व 
म्हणभन िो स्विः होऊन िहाचा प्रस्िाव माडंील. परंिु आपला हा दृहष्टकोन मान्य नसणारे काही लोक 
आमच्यामध्ये आहेि. त्याचें असे मि आहे की, दीघूकाल चालभ  राहणाऱ्या युद्धाचे अहनष्ट पहरणाम 
आम्हालंाही र्ोगाव े लागणार आहेि, म्हणभन आम्ही शत्रभला आमच्या प्रदेशािभन हुसकभ न लावण्याचा एक 
दाडंगा प्रयत्न केला पाहहजे. 

 
मी आपणाला कुमक पाठवीि आहे व आणखीही पाठवीन. आपण हिचा उपयोग चािुयाने करावा. 

आपण शत्रभच्या अगदी जवळ असल्याने आपणाला सव ू पहरव्स्थिीची पभणू कल्पना आहे. िारापभर आहण 
माहीम ह्या दोन्ही ठाण्याचं्या सेनाप्रमुखानंी ज्या गोष्टींची मागणी केली आहे, व त्या गोष्टींची जी यादी आपण 
मला सादर केली आहे, आहण लेफ्टनंट कनूल इंहजहनयर ह्यानंी जो अहवाल मला सादर केला आहे, 
त्यावरून त्या दोघानंा काय हव ेआहे याची मला कल्पना झाली आहे. ह्या ठाण्यानंा मी जे काय पाठवीि 
आहे त्यािभन आपणास त्यानंा मदि करिा येईल. माहे येथील फ्रें चाकंडभन मला जी मदि आली आहे आहण 
पाँहडचेरीहभन मी ज्या जास्िीि जास्ि मदिीची वाट पाहि आहे, त्यािभनच ही मदि पाठहवली जाणार आहे. 
 

आग्वादची टेकडी हकिी महत्त्वाची आहे, िे आपणाला माहीि आहेच. म्हणभन िी शत्रभच्या हािी पडभ  
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न देण्याची हशकस्ि आपण कराल अशी आशा आहे. 
 
आपणाला पाठहवलेल्या दुसऱ्या पत्राि मी पैसा, पुरवठा आहण दारूगोळा ह्यासंबधंी सहवस्िर 

हलहहले असल्याने ह्या पत्राि ित्संबधंाने अहधक काही हलहीि नाही. 
 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, २ नोव्हेंबर १७३७  

 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O.,TOMO I, VOL. III,PART V. 
 
पत्र क्र. ६१, पृ. १०९—११४ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(61) BASAIM, NO. 9, FLS 18V. 
 
पत्र क्र. ६२ 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील प्रािंाच्या गव्हनूरला हलहहिो की, िादंभळ आणण्याकरिा दहक्षणेकडे नौका 
पाठहवल्या आहेि. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 

 
त्या प्रािंाकडे ऑकटोबर महहन्याि मदि पाठहवण्याचा हनश्चय करून आहण अन्नाची बेगमी व 

दारूगोळा ह्याचंी हिकडे फार आवश्यकिा आहे हे लक्षाि घेऊन पावसाळ्याच्या सुरुवािीला मी िादंभळाच्या 
वीस हजार गोण्या खरेदी करण्याचा हुकभ म केला. हा िादंभळ सप्टेंबरमध्ये ियार असायला हवा होिा. ह्या 
व्यापाऱ्यानंी हा सौदा मान्य केला, त्यानंी हा माल सप्टेंबरमध्ये आमच्या िाब्याि देण्याचे कबभल केले होिे. 
त्याहशवाय पेदु्र आहगयार ह्यानंाही मी सप्टेंबर महहन्यापयंि िादंळाच्या आणखी गोणींचा सौदा पटहवण्यास 
साहंगिले होिे. त्यानंी मला उत्तर पाठहवले की, हा िादंभळ नेण्याकरिा आमच्याकडील नौका पाठहवण्याि 
याव्या. त्याप्रमाणे आम्ही िो िादंभळ आणण्याची ियारी करून हिकडे नौका पाठवभन हदल्या. त्याचप्रमाणे 
रोझाहरयु हे हफ्रगेट फ्रें चानंी कबभल केलेली मदि आणण्यासाठी माहेला पाठवभन हदले. फ्रें चानंी शिे व 
दारूगोळा ह्याचंी मदि देण्याचे आश्वासन हदले असभन ह्या वस्िभंची हिकडे फार टंचाई आहे. हे हफ्रगेट माल 
घेऊन मंगळभरला परिले िेव्हा त्याला कळले की, िादंभळ जहाजावर र्रलेला नाही. इिकेच नव्हे िर, िो 
बंदरािही ियार नाही. त्याचे कारण हे की, िुफान पजून्यवृष्टीमुळे िादंभळ बंदराि आणण्यास अडथळा 
आला. हा िादंभळ ज्या खेड्यािभन हकनाऱ्यावर यायचा होिा िी खेडी दभरची होिी. ही वािा जेव्हा हफ्रगेटच्या 



 

अनुक्रमणिका 

कप्िानाला कळली िेव्हा त्याने मंगळभर बंदरािील आमच्या वखारदारास िादंभळ बंदराि आणभन ठेवण्याचा 
हुकभ म करून िो आपली नौका घेऊन इकडे आला. त्याने येिाना काही हशपाई आणले. हे हशपाई 
कनाटकाच्या बंदराि त्याने आपल्या नौकेवर घेिले. ह्या हशपायानंा त्या बंदराि फार हदवस ठेवणे इष्ट 
नव्हिे कारण, त्याचंी र्रिी करणारे वखारदार पेदु्र द आहगयार ह्याचं्याि आहण त्या हशपायािं िेढ हनमाण 
झाली होिी. 
 

हफ्रगेट रोझारयुचे आगमन होण्यापभवीच िादंभळ ियार नसल्याची वािा मला खुष्ट्कीच्या मागे 
कळली. िो िादंभळ हमळाला नसल्यास उत्तरेकडील प्रािंाि सुरू करण्याची स्वारी लाबंणीवर पडेल ह्या 
र्ीिीने मी जमहविा येईल हििका िादंभळ जमवभन ह्या नौकेवर पाठवभन हदला. ही नौका लवकरच 
मायदेशाला परिणार असल्याने हिच्यावर पाठहवण्याि आलेली कुमक उपसली की हिने आपल्या 
प्रवासाची ियारी करण्यासाठी लगेच इकडे परिायचे आहे. 

 
पैसा जमहवण्यासाठी मला इकडे ज्या अडचणी येि आहेि त्याचंा िपशील मी आपणाला हलहभ 

शकि नाही. दशाशं वसुली अद्याप झालेली नाही. आहण इगजीिभन चादंीही फार थोडी आली. त्याचा 
पहरणाम असा झाला की, मी आपणाला जी रक्कम पाठहवण्याचे कबभल केले होिे िी अद्याप ियार नाही. 
फ्रें चाकंडभन दारूगोळा आहण हत्यारे खरेदी करण्यास आहण िादंभळ जमहवण्यास एक लक्ष असुप्या खच ू
झाल्या. आिा ह्या नौकेवर फकि एक लक्ष असुप्या पाठवीि आहे. त्यािील थोडी रक्कम चौलला पाठवभन 
द्यावी. 

 
मी जे हशपाई आपणाला पाठहवण्याचे कबभल केले आहे िे सुमारे ५०० असिील असा माझा अंदाज 

आहे. त्याचं्याबरोबर पोिूुगीज सैहनकाचं्या काही कंपन्या हिकडे पाठहवण्याचा माझा हवचार होिा. परंिु हे 
सैहनक फारच थोडे असल्याने व काहीजण इव्स्पिळाि आजारी असल्याने ह्या राज्याच्या अनेक कोस लाबं 
सरहद्दीच्या रक्षणाकडे दुलूक्ष करून मी ह्या सैहनकानंा हिकडे पाठवभ शकि नाही. परंिु हिकडील 
सैन्यटंचाई लक्षाि घेऊन मी शरं्र वकवा हमळिील िेवढे गोरे सैहनक हिकडे पाठवीि आहे. 
 

चौल आहण कारंजा ह्या दोन्ही ठाण्याचं्या सेनाप्रमुखानंी मला अन्नपुरवठा आहण इिर वस्िभ 
पाठहवण्याबद्दल कळहवले आहे. म्हणभन ह्या युद्धनौकेवर िादंळाच्या ज्या पाच हजार गोण्या जाि आहेि, 
त्यापैकी दोन हजार गोण्या कारंजासाठी आहेि. त्याचप्रमाणे जो दारूगोळा पाठहवला आहे त्यािील थोडा 
र्ाग कारंजासाठी असभन बाकीचा इिर ठाण्यानंा हवर्ागभन द्यावा. 
 

औषधाचं्या दोन पेट्या पाठहवल्या आहेि. त्यािील एक चौलला आहण दुसरी कारंजाला आहे. 
वसईहभन औषधाचंी मागणी आल्याचे मला आठवि नाही. िथाहप, हिकडे औषधाचंी आवश्यकिा असल्यास 
दोन्ही पेट्यािंील थोडी थोडी औषधे काढभन घेऊन उरलेली औषधे कारंजा व चौल ह्या दोन्ही ठाण्याकंडे 
पाठवभन द्यावी. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, ४ नोव्हेंबर १७३७.  

 कौंट द सादंोहमल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 

 
पत्र क्र. ६२, पृ. ११४—११७ 
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A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
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पत्र क्र. ६३ 
 

उत्तरेकडील प्रािंािील दोन लष्ट्करी अहधकारी फरारी झाल्याची बािमी कळिाच गोव्याचे 
व्हाइसरॉय हे उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिाि. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 
इकडे अशी बािमी पसरली आहे की, सोपाराच्या टेहेळणी पथकाचे कमाडंंट ज्युआवं पाशकुे द 

सौझ व त्या पथकािील एक अहधकारी लुईच लोहपज कायिानु हे दोघे शत्रभचे आगमन होण्यापभवी काही 
िास अगोदर गायींच्या बेटावर जाऊन राहहले होिे. पण हिथभनही त्या दोघानंी पोबारा केला. त्या दोघानंा 
बडिफू करण्याची जी हशक्षा आपण हदली आहे िी अगदीच सौम्य आहे. त्याहभनही कडक हशक्षा त्यानंा 
हदली पाहहजे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 
गोवा, ४ नोव्हेंबर १७३७  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O.,TOMO I,VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ६३ पृ. ११७—१८० 
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A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
पत्र क्र. ६५ 
 



 

अनुक्रमणिका 

वसईच्या वखारदाराची वागणभक उपमदूकारक असल्याचे व्हाइसरॉयला कळले असिा त्याने 
वसईच्या गव्हनूरला पुढील पत्र हलहहले. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्राँइश ह्यासं— 
 
ह्या गलबिावर आलेली आपली दोन्ही पते्र हमळाली. त्यापकैी एक चालभ  महहन्याच्या ७ िारखेचे 

असभन दुसऱ्यावर िारीख नाही. त्या पत्राि त्या ठाण्याचा वखारदार फ्राव्न्सश्कु शव्व्हयेर ह्याचं्या 
उपमदूकारक विूनाचा उल्लखे आहे. प्रस्िुि पत्राबरोबर जे कागदपत्र आहेि त्याि सदहूु वखारदाराच्या 
उमूटपणाबद्दल अनेक िक्रारी आहेि. त्या प्रश्नाबाबि मला योग्य िे मागदूशनू व्हाव े म्हणभन मी महसभल 
खात्याच्या सल्लागार मंडळाची बैठक र्रवीि आहे. ही बैठक गलबि आल्यापासभन र्रहवण्याि आली 
नव्हिी. कारण, ह्या मंडळाचे सदस्य खेड्याि दशाशं कर लादण्याि गंुिले आहेि. ह्याच कारणामुळे 
आपल्या पत्राचंी उत्तरे पाठहवण्यासही हवलंब झाला. 

 
चालभ  माहीच्या ७ िारखेच्या पत्राि आपण कोळमच्या बुरूजाचं्या अवस्थेचे वणून केले आहे, व त्या 

बुरूजाचंी पहाणी करण्यासाठी ज्या अहधकाऱ्यानंा आपण हिकडे पाठहवले होिे, त्याचंाही अहवाल सोबि 
पाठहवला आहे. ह्या बुरूजाचे रक्षण करणे अत्यंि आवश्यक आहे. कारण त्याचंा बचाव झाला नाही िर, 
माहीमला धोका आहे. म्हणभन आपण हिकडे मदि पाठहवण्याची दक्षिा घेिलीि िे चागंले केलेि. हिकडे 
इकडभन मदि पाठहवण्याचे लाबंणीवर पडल्याने मी फार बेचैन होऊन गेलो आहे. दहक्षणेकडभन िादुंळ 
घेऊन येणारी जहाजे अद्याप आलेली नाहीि. त्याचंी मी वाट पाहाि आहे. पाँहडचेरीहभनही दारूगोळा आहण 
हत्यारे घेऊन येणारी नौका अद्याप आलेली नाही. ही मदि मला फ्रें चानंी देऊ केली होिी. त्यानंी मला 
कळहवले होिे की, चालभ  माहीच्या १५ िारखेपयंि िी नौका इकडे पोहोचणार आहे. पण िी अद्याप आलेली 
नाही. 
 

हकहलचखान मराठ्यावंर चालभन येि असल्याची वािा मी अनेकाचं्या िोंडािभन ऐकली आहे. आहण 
ज्या पहरव्स्थिीि िी बािमी इकडे पसरली आहे, हिच्यावरून िी खरी असावी असे मला वाटिे. परंिु 
हसद्दीने आपणाला जी बािमी कळहवली हिच्याशी मात्र इकडील बािम्या जुळि नाहीि. त्याने त्या 
प्रािंािील हजल्ह्यावंर पाच हजार पायदळ आहण दोन हजार घोडेस्वार ह्याचं्यासह हल्ला करण्याचे ठरहवले 
आहे, असे आपण जे म्हणिा िे मला पटि नाही. मात्र मराठ्यावंर हकहलचखानाच हल्ला होणार असल्याची 
जी बािमी पसरली आहे िी मला हवश्वासाहू वाटिे. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, १९ नोव्हेंबर १७३७  

 कौंट द सादंोहमल 
 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 

 
पत्र क्र. ६५, पृ. १२०—१२२ 
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व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो की, राजा सवाई जयवसग ह्याचं्यामाफूि बाजीरावाशी 
िह घडवभन आणण्याचा आपला प्रयत्न चाल आहे. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 
राजा सवाई जयवसग ह्यानंी आपणाकडे पाद्री मानुएल हफगेरेदु ह्यानंा पाठवभन देण्याबद्दल मला 

कळहवले होिे. कारण, सदहभू पाद्री हफगेरेदु ह्याचं्याहवषयी राजा सवाई जयवसग ह्यानंा आदर वािो. 
त्याचप्रमाणे दोन गहणि िज्ञानंाही त्यानंी आपणाकडे पाठवभन देण्याबद्दल हलहहले होिे. हे गहणििज्ञ 
हलस्बनहभन येण्याची मी वाट पाहाि होिो. िे ह्या मोसमाि येऊन दाखल झाले िेव्हा मला वाटले की िे 
योग्य वळेी येि आहेि. कारण त्यानंा राजा सवाई जयवसग ह्याचंाकडे पाठहवले असिा त्यानंा आनंद होईल 
व त्याचं्यामाफूि बाजीरावाशी िहाचा करार करून घेिा येईल अशी मला आशा वाटि होिी. बाजीराव व 
सवाई जयवसग ह्या दोघाचें संबधं चागंले आहेि असे मला सागंण्याि आले होिे. परंिु पाद्र्ाने 
सवाईजयवसगाकडे पाठहवण्याचा बेि आखीि असिा त्या मागाि धमाप्रमाणेच प्रवासाचेही धोके आल्याने 
त्याचंा प्रवास पुढे ढकलणे र्ाग पडले. ह्या संबंधी मी महाराजा सवाई जयवसग ह्यानंा हलहीि असभन त्यानंा 
एक नजराणाही पाठवीि आहे. हा नजराणा म्हणजे महाराजानंी मला अपूण केलेल्या नजराण्याची पुनूरे्ट 
आहे. िो सुरि येथे पाठहवला जाणार असभन िो नेण्याची व्यवस्था करण्याबद्दल महाराजानंा कळहवण्याि 
आले आहे. कारण प्रवास धोकयाचा असल्याने िो हिकडे पाठहविा येि नाही. 
 

पाद्री हफगेरेदु ह्यानंी पेदु्र द हसल्वा ह्यानंा हलहहले आहे की, आपण महाराजा सवाई जयवसग ह्यानंा 
िहाचा प्रश्न पुढे करण्याबद्दल प्रवृत्त करणार आहोि. पते्र आहण नजराणा सुरिेला नेण्याची कामहगरी मी 
पाद्री हफगेरेदु ह्याचंा पुिण्या सेकंड लेफ्टनंट लुईज आंिोहनयु ह्याचं्याकडे सोपहवली आहे. कारण, िो त्या 
प्रदेशाि पाद्री हफ्रगेरेदु ह्याचं्याबरोबर होिा, व िो प्रदेश त्याच्या पहरचयाचा आहे. त्याच्याकडे मी जे पत्र देि 
आहे, त्याची एक प्रि आपणाकडे पाठवीि आहे. त्या पत्राच्या संदर्ाि आपण ह्या प्रश्नावर त्याला 
आपणास हव ेअसल्यास आणखी हुकभ म द्याविे. ह्या हवषयी िभिू मला ह्याहशवाय आणखी काही हलहायचे 
नाही. 
 

देव आपले रक्षण करो” 
 
गोवा, ६ हडसेंबर १७३७.  

 कौंट द सादंोहमल 
 



 

अनुक्रमणिका 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ६६, पृ. १२२—१२३ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
(66) BASAIM, No. 7,FLS 44. 
 

पत्र क्र. ६७ 
 

बाजीराव व पोिूुगीज ह्या दोघामंध्ये समेट घडवभन आणावा अशी हवनंिी व्हाइसरॉय महाराजा 
सवाई जयवसग ह्यानंा पुढील पत्राि करिो. 

 
“वहदुस्थानािील राजामध्ये सवाि बलाढ्य आहण हवद्यापे्रमी राजा व मोगल बादशहाशी इमानी 

असलेला राजा की, देव त्याच्यावर आपल्या दैवी अनुग्रहाचा वषाव करो. 
 
आपले पत्र हमळाले, फार आनंद झाला. आपल्या पत्राहवषयी मला केवढी उत्कंठा वाटिे िे 

आपणाला हलहहण्याची आवश्यकिा नाही. मराठ्याशंी आमचे जे युद्ध चालभ  आहे, त्याकडे आपले लक्ष 
असभन ह्या बाबिीि आपणाला न हलहहिा सव ूकाही माहीि आहे असे मी गृहीि धरिो. 

 
बाजीराव हा ह्या युद्धाचा मुख्य सभत्रधार आहे. त्याचा आहण आंमचा िह व्हावा म्हणभन, मध्यस्थ ह्या 

नात्याने बाजीरावापाशी शद्ब टाकावा व आपल्या वजनाचा उपयोग करावा, अशी माझी आपणाला हवनंिी 
आहे. गहणििज्ञ पाद्र्ानंा आपणाकडे पाठवायचे आहे. परंिु प्रवासाच्या मागाि धोके असल्यामुळे िे इकडे 
अडकभ न पडले आहेि. पाद्री मान्युएल हफगेरेदु हे देखील हिकडे जाऊ शकि नाहीि. आपणाकडे 
जाण्याची त्याचंी फार फार इच्छा आहे. सापं्रि िे आजारी आहेि. युद्ध समाप्ि होऊन रस्िे हबनधोक झाले 
की, त्यानंा हिकडे िाबडिोब पाठवभन देईन. आपल्या सेवसे मीं सदैव ित्पर आहे. मी माझी खरीखुरी मतै्री 
आपल्या हनदशनूास आणीन. 

 
आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 
 
गोवा, ७ हडसेंबर १७३७.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O.,VOL. III,PART V. 
 
पत्र क्र. ६७, पृ. १२३—१२४ 
 



 

अनुक्रमणिका 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
पत्र क्र. ६८ 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला पाठहवलेल्या पत्राि काही सभचना करिो :— 
 
“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फॅ्रइश, ह्यासं— 
 
दहक्षणेकडील िादंभळ इकडे आणण्याच्या कामी फारच हवलंब लागला. मी आपणाला ४ नोव्हेंबरला 

जे पत्र हलहहले त्याि सव ूअडचणी िपशीलवार हलहहल्या आहेि. शवेटी एकदाचा हा िादंभळ घेऊन येणारी 
गलबिे काल ह्या बंदराला लागली. त्यानंा प्रवासाि हफ्रगेट रोझाहरयुचा पहारा होिा. हा िादंभळ इकडे 
लवकर येऊ शकला नाही म्हणभन हिकडे मदि लवकर जाऊ शकली नाही. 
 

हिकडे पाठवीि असलेली मदि मोठी नाही. त्याची कारण आपणाला माझ्या ४ नंबरच्या पत्राि 
सापडिील. हिकडे शरं्र पोिूुगीज सैहनकाहंभन अहधक सैहनक पाठहवण्याची इच्छा असभन देखील मी िे 
पाठवभ शकि नाही. कारण, इकडेही शत्रभच्या आक्रमणाचा धोका आहे. पुनः आजारापायीही सैहनकाचंी 
संख्या हदवसें-हदवस कमी होि चालली आहे. जर माच ूमहहन्यापयंि इकडे शािंिा नादंली िर मी एकाद्या 
जहाजावर अहधक सैहनक पाठवीन. त्या दरम्यान हिकडे आपणाला माणसाचंी कमिरिा र्ासणार नाही 
अशी मला आशा आहे. कारण, हशपायाचंी जी िुकडी हिकडे जाि आहे, हिचा उपयोग आपणाला आपल्या 
हािाशी असलेल्या सैहनकासंह आपली उहद्दष्टे पार पाडण्यासाठी करिा येईल. हशपायापं्रमाणेच नौकाचंाही 
आपणाला उपयोग होईल. 

 
ह्या आरमाराचा उपयोग व्यापारी जहाजाचं्या रक्षणासाठी होि आहे. त्यानंी आपला व्यापार चौल 

येथे करायचा आहे. आरमाराहधपिीला मी हुकभ म केला आहे की, त्याने व्यापारी जहाजानंा चौल येथे ठेवभन, 
लढाऊ नौकासंह थेट वसईला जाऊन िेथे सैहनक आहण रसद उिरावी. नंिर त्याने चौलला माघारी 
येऊन व्यापारी जहाजानंा व आपण सागंाल त्या नौकानंा घेऊन जाव.े 

 
आरमारामध्ये हफ्रगेट रोझाहरयुचा अंिर्ाव झाला आहे. त्याच्यावर असलेला माल त्याने वसईला 

उिरल्यावर दीवला जाव,े अशी त्याला सभचना करण्याि आली आहे, कारण, त्याच्यावर दीवलाही मदि 
पाठहवण्याि आली आहे. दीवला मदि उपसल्यावर त्याने मग वसईला येऊन आपली पते्र घ्यावी व इकडे 
प्रयाण कराव.े त्याने इकडे २५ जानेवारीपयंि आले पाहहजे. कारण, त्याला पुनः त्या प्रािंाकडे लगेच 
पाठहवण्याचा माझा हवचार आहे. त्यावळेी मी वर उल्लखे केलेले पोिगीज सैहनक त्याच्यावर पाठहवणार 
आहे. 

 
व्यापारी नौकाचें इकडे आगमन होईपयंि हिकडे आपल्या हुकुमाखाली ज्या युद्धनौका राहाणार 

आहेि त्याि सारं्दमगेल ही एक पिाश असेल. ही युद्धनौका त्याच हकनाऱ्यावरील आहे. त्याहशवाय नवीन 
पिाश आहण र्ोसल्याकंडभन घेिलेले गाहलयोि अथवा पाले आहण िीन लागी ह्याचें हमळभन हे आरमार 



 

अनुक्रमणिका 

बनलेले आहे. ह्या युद्धनौकापंैकी सारं्दमगेल ही पिाश आहण िीन गाली त्या प्रािंाच्या हकनाऱ्यावर 
पावसाळ्याि राहाणार आहेि. बाकीच्या युद्धनौकानंी इकडे परिायचे आहे. 
 

व्यापारी नौकानंी दमणचाही व्यापार करावा, व पिाश काहपिाहनया हहने एकट्यानेच वकवा 
आणखी काही नौकासंह सुरिेला जाऊन िेथे सेकंड लेफ्टनंट लुईज आिंोहनयु हफगेरेदु ह्याला 
त्याच्याबरोबर महाराजा सवाई जयवसग ह्यानंा पाठहवण्याि आलेल्या नजराण्यासह सोडाव.े ह्यासंबधंी 
आपणाला दुसऱ्या एका पत्राि वगेळे हलहहले आहे. 

 
ज्याअथी, व्यापारी जहाजानंा इकडे आणण्यास दमण येथे काही माल हमळणार नाही, त्याअथी, 

त्यानंी दमणचे र्ाि र्रून िे मंुबईला आणभन उपसाव.े आपण कमाडंंटला दमणचे र्ाि वसईला 
आणण्याबाबि दमणचे गव्हनूर हफहलप द व्हालादाहरज ह्यानंा प्रवृत्त कराव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, ८ हडसेंबर १७३७.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ६८, पृ. १२४—१२७ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(68) LIVRO DE BASAIM, No.7,FLS 40V. 
 
पत्र क्र. ६९ 
 

व्हाइसरॉय वसईच्या सेनापिीला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, माहीम येथील वहदभंनी जर दंगल 
केली असेल िर, इिरानंा धडा हमळावा म्हणभन त्यानंा हशक्षा झाली पाहहजे. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 

 
ज्या गलबिावर आपले ७ नोव्हेंबरचे पत्र आले त्याच गलबिावर त्याचे उत्तर पाठहवले. आिा एका 

नौकेवर आलेल्या आपल्या १५ नोव्हेंबरच्या पत्राचे उत्तर पाठवीि आहे. आूँपल्या पत्राबरोबरच माहीम व 
असेरी ह्या ठाण्याचं्या कॅप्टनची व दीवच्या हकल्लेदाराचेही पत्र आले. ह्या सव ू पत्रावंरून ठाण्याच्या 
पहरव्स्थिीचे आकलन झाले. माहीम येथील ज्या वहदंुनी दंगल केली िे वहदभ हशके्षस पात्र आहेि. इिरानंा 
धडा हमळावा म्हणभन गुन्हेगारानंा हशक्षा झाली पाहहजे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

वसईला गव्हाने र्रलेल्या नौका आल्याचे आपण ज मला कळहवले आहे िे वाचभन आनंद झाला. 
गोगाहभन येणारे सैन्य असेरीच्या मदिीसाठी उिराव े असे आपणाला वाटिे. परंिु ही महत्त्वाची योजना 
सापं्रि िहकभ ब ठेवली पाहहजे. मला असे वाटिे की, हे सैन्य गुप्िपणे उिरहवण्याि याव.े कारण शत्रभला जर 
आम्ही सैन्य उिरहवल्याची बािमी कळली िर िो हिथे आपले सैन्य आणील. त्याने िसे करू नये म्हणभन हे 
सैन्य गुप्िपणे उिरहवले पाहहजे. दीवच्या हकल्लेदाराने सद्यः पहरव्स्थिीि झटपट हालचाल करून जी मदि 
गोळा केली त्याबद्दल त्याचें आर्ार मानले पाहहजेि. आपण वसोवा येथे िलाव बाधंण्यास सुरुवाि केलीि 
िे चागंले केलेि. हा िलाव अत्यंि उपयुकि होईल ह्याि शकंा नाही. बादंोडा येथील िलाब दुरुस्ि झाला 
िर बरे होईल. 

 
मोगल सैन्य चाल करून येि असल्याची बािमी जर खरी असेल िर आनंद आहे. परंिु सुरिेहभन 

आलेल्या बािमीशी ही बािमी जुळि नाही. आहण म्हणभन मला त्या बािमीहवषयी शकंा वाटिे. आरमार 
पाठहवण्यास हवलंब का झाला त्याची कारणे मी आपणाला मागच्या पत्राि कळहवली असल्याने ह्या पत्राि 
ित्संबधंाने अहधक काही हलहहण्याची इच्छा नाही. 

 
वसईची वखार आहण हिचा वखारदार ह्याचं्याहवषयी आपल्या ज्या िक्रारी आहेि, त्याचंी चौकशी 

महसभल खात्याचे प्रमुख आंिोहनयु कानसै द आल्कािंारा हे करणार आहेि, व वखारीची िपासणीही िेच 
करणार आहेि. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, ९ हडसेंबर १७३७.  

 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र.६९, प.ृ १२८—१२९ 
 

संपादक :— पत्र क्र. ६९,१२८-१२९ 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
(69) LIVRO DE BASAIM,No. 7,FLS 42V. 

 
७० 

 
इंग्रजाचं्या गलबिानंी गोवा शहरािील व्यापाऱ्याचें एक गलबि पकडभन त्याच्यावरील िादंभळ 

सकिीने उिरून घेिला, अशी िक्रार व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पुढील पत्राि करिो. 



 

अनुक्रमणिका 

 
“मंुबईचे सेनापिी जॉन हॉनू ह्यासं— 

 
पुष्ट्कळ हदवस झाले, आपले पत्र नाही. मात्र आपली जहाजे अधभनमधभन ह्या बंदराला लागभन 

जािाि. ह्या जहाजापंकी जी जहाजे दहक्षणेकडे गेली त्यानंी ह्या शहरािील दोन व्यापाऱ्याचंा िादंभळ 
सकिीने उिरून घेिला असल्याचे कळले. हा िादंभळ िे व्यापारी एका नौकेने सरकारासाठी आणीि होिे. 
त्या व्यापाऱ्यानंी मला जो अजू केला आहे, त्याची नक्कल प्रस्िुि पत्रासमविे आपणाकडे पाठवीि आहे. ह्या 
अजाि म्हटले आहे की, हे गलबि संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्या युद्ध नौकानंी पकडले होिे. पण त्यानंी िे सोडभन 
हदिे. नंिर ि आपल्या नौकानंी पकडले व त्याच्यावरील एक हजार एकशवेीस गोणी िादंभळ काढभन 
घेिला. िरी आपण ह्या िादंळाचा हहशबे घ्यावा व िो एकाद्या सुरहक्षि हठकाणी ठेवभन देण्याचा हुकभ म 
करावा. म्हणजे त्या व्यापाऱ्यानंा अथवा त्याचं्या प्रािहनधींना िो हिथभन घेिा येईल. 

 
हकहलचखान मराठ्याचं्या सैन्यावर चालभन येि असभन मराठ्याचं्या सैन्याशी त्याच्या सैन्याची 

चकमक उडाल्याची बािमी आहे. ही बािमी अनेक हठकाणी प्रसृि झाली असल्याने हिच्याहवषयी शकंा 
घेिा येि नाही. परंिु ह्या कारणामुळे शत्रभसैन्याची नजर जरी दुसरीकडे वळली असली िरी शत्रभने हा प्रािं 
काबीज करण्याची योजना सोडभन हदलेली नाही. मी शत्रभसैन्याला िोंड देण्यासाठी इकडभन मला हजिके 
सैन्य पाठहवणे शकय होिे हििके पाठहवले आहे. 

 
मला बालाघाटहभन कळले आहे की, गोवा बेटाला लागभन असलेल्या शत्रभच्या प्रदेशाि सैन्याची 

जमवाजमव चालभ  असभन हे सैन्य गोवा बेटावर कधी हल्ला करील याचा नेम नाही. पण, िरीही मी मला 
जमहविा येईल हििके सैन्य जमवभन उत्तरेकडील प्रदेशाि पाठवभन देि आहे. पण मला असे वाटिे की, 
मोगल सैन्य शत्रभवर जे चालभन येि आहे, त्या संधीचा जर आपण उपयोग करून घेिला नाही िर, अशी 
संधी पुनः कधी येणार नाही. िरी ही पहरव्स्थिी लक्षाि घेऊन मला असे वाटिे की, आपण ह्या प्रकरणी 
लक्ष घालभन आम्हाला मदि करावी. आपणाला हवलायिेहभन जी मदि आली आहे, हिच्यासह आपण 
आम्हाला मदि करू शकाल. आपले सैन्य जर आमच्या उत्तरेकडील सैन्याला हमळाले िर आमच्या पक्षाि 
पुष्ट्कळच सुधारणा होऊ शकेल. माझ्या कानावर वारंवार बािम्या येि आहेि की, आपले प्रजाजन 
मराठ्याचं्या िाब्याि असलेल्या गायीच्या बेटाि व्यापार करीि आहेि. ह्या व्यापारामुळे शत्रभचा चागंलाच 
फायदा होि आहे व त्याचा उपयोग िो आमच्या हवरुद्ध करीि आहे. िरी ह्या प्रकरणी लक्ष घालभन आपण 
हा व्यापार बंद पाडाल अशी आशा बाळगिो. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 
गोवा, २१ हडसेंबर १७३७.  

 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ७०, पृ. १३०—१३१ 



 

अनुक्रमणिका 

 
संपादक :— 

 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
(70) LIVRO DOS REIS VIZINHOS,No.9,FLS 56. 
 

पत्र क्र. ७१ 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो की, बाजीरावाचे मेहुणे व्यंकटराव हे एक हजार 
घोडेस्वार व दोन हजार पायदळ ह्याचं्यासह गोव्यावर चाल करून येि असल्याची बािमी आपणाला 
कळली आहे. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं— 
 
आरमारावर मी आपणास हनरोप पाठहवला होिा की, इकडे जे र्ाडोत्री सैन्य आहे िे मी हिकडे 

शार रूअ ह्या युद्धनौकेवर पाठवभन देईन. हे सैन्य आहण हिकडे जे सैन्य आहे िे हमळभन आपणाला नवीन 
चढाई सुरू करण्यास बस हीईल. कारण, शत्रभचे जे सैन्य हिकडे लढि आहे िे फार नाही हे िर झालेच. 
परंिु मोगल सैन्यही शत्रभवर चाल करून येि असल्याची बािमी असल्याने हिकडील शत्रभसैन्यास कुमक 
येण्याचा संर्व नाही. मी आपणाला मागे जो हनरोप पाठहवला होिा िो आिा पभण ूकरीि आहे. असे कळिे 
की, बाजीरावाचे मेहुणे व्यंकटराव हे एक हजार घोडेस्वार आहण दोन हजार पायदळासह इकडे चालभन 
येि आहेि. िसेच सरदार रामराव हे देखील हकत्तुरपासभन दोन मलैावंरून दोन हजार घोडेस्वार आहण 
काही पायदळासह इकडे हनघाले आहेि. परंिु ह्या बािम्या हमळभन देखील मी आपणाला मदि पाठवीि 
आहे. आपल्या चालभ  महहन्याच्या ५ आहण ७ िारखेच्या पत्रािील काही मुद्याचंी उत्तरे मी आिा देि आहे. 
इिर मुद्याचंी उत्तरे नंिर सवडीन हवचार करून देईन. 

 
कृष्ट्ण रामराव हे वरील चौल येथे आले असल्याचे आपण म्हणिा. त्याचं्या प्रस्िावाहशवाय मी ह्या 

प्रश्नासंबधंी काहीच सागंभ शकि नाही. परंिु माझा असा अंदाज आहे की, हा प्रस्िाव आपल्या कल्पनेप्रमाणे 
असभ शकेल. मला जरी ह्या आहशयाहटक लोकाचं्या स्वर्ावाचा फारसा अनुर्व नसला िरी, त्याचं्या 
स्वर्ावाची पारख आहे. मी मागच्या एका पत्राि आपणाला हलहहले होिे की, चौल येथील आहण इिर 
ठाण्यािंील िटापंासभन शरं्र कदमावर असलेली घरे पाडभन टाकावी. हे पत्र आल्यावर चौल येथील काही 
लोकानंी मला कळहवले आहे की, हिथली घरे इिकी कच्ची आहेि की, िी केव्हाही पाडिा येिील. त्याचें 
असे म्हणणे आहे की, ज्यावळेी आणीबाणीची पहरव्स्थिी हनमाण होईल िेव्हा आपण िी घरे पाडभ. 
आपणाला हिकडील माहहिी माझ्यापेक्षा अहधक असल्याकारणे आपण काय िे ठरवाव.े 

 
कोळंब आहण हशरगाव येथील जमीनदारानंी मदिीचा आहण दारूगोळ्याचंा खच ूर्रला असिा िर 

बरे झाले असिे. कारण, ह्याच मदिीने आहण दारूगोळ्याने हिथल्या हकल्ल्याचें रक्षण केले जाि आहे. 
परंिु संघाच्या पाद्र्ामुंळे हा हनणूय अमलाि येईल असे मला वाटि नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट ही की, 
आमचे स्वामी हे त्या खेड्याचें धनी असल्याकारणे साहहजकच त्या खेड्याचं्या रक्षणाची जबाबदारी 



 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्यावर पडिे. म्हणभन त्या खेड्याचें रक्षण सरकारी खहजन्यािंील पैशािंभन झाले पाहहजे. 
 
आपण पाठहवलेले कैदी इकडे येऊन पोहोचले. 
 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 
गोवा, २२ हडसेंबर १७३७  
 कौंट द सादंोहमल 

 
A. P. O.,TOMO I,VOL. III, PART V. 

 
पत्र क्र. ७१, पृ. १३२—१३५ 
 

संपादक :— 
 

A.B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(71) BASAIM,No. 7,FLS 46. 
 
पत्र क्र. ७२ 
 

व्हाइसरॉय खालील पत्राि चौलच्या कॅप्टनला काही सभचना करिो. 
 
“चौलच्या ठाण्याचे कॅप्टन कायिानु द सौझ पेरैरा ह्यासं— 
 
ह्या गलबिावर पाठहवलेली आपली ८ पते्र हमळाली. त्यािील काही मी पाठहवलेल्या पत्राचंी उत्तरे 

आहेि. त्या सव ूपत्राचें उत्तर मी आिा ह्या पत्राचेद्वारा देि आहे. शत्रभच्या हल्ल्यानंा पहरणामकारक िोंड 
देण्याचा एकच उपाय आहे. आहण िो म्हणजे जागरूक राहणे. शत्रभच्या हल्ल्याचंी आपल्या पत्राि आपण 
कल्पना हदलीच आहे. आपल्या कारहकदीि आपणाही दक्षिा नेहमीच घेिली आहे, हे आपल्या शजेाऱ्यानंा 
माहीि आहेच. पण िरीही काळजी घेिलेली बरी. आपणाला हमळालेल्या माहहिीवरून पभवू उपाययोजना 
म्हणभन बाजीरावाच्या समजल्या जाणाऱ्या ज्या लोकानंा आपण अटक केलीि त्या अटकेला माझी मान्यिा 
आहे. पण आपण ज्याअथी म्हणिा की, ह्या माणसाचंा गुन्हा हसद्ध करणे कठीण आहे, त्याअथी, त्यानंा 
शासन करणे हे देखील कठीण आहे. िथाहप, मला वाटिे की, ह्या माणसानंा िभिू िुरंुगािच ठेवाव,े व 
त्याचं्या गुन्ह्यावर प्रकाश पडिो की काय िे बघाव.े नंिर त्यानंा िुरंुगाि ठेवायचे की सोडभन द्यायचे िे 
ठरहविा येईल. 
 

आपण मला कळहविा की, संर्ाजी आंगे्र व इंग्रज ह्याचं्यामध्ये काही करार झाले आहेि. त्याचा 
पहरणाम अपेके्षहभन वगेळा झाला. मंुबईच्या गव्हनूरने आर्ार मानभन मला पत्र हलहहले आहे. िे पत्र 
हमळाल्यावर मला मोठा आनंद झाला. संर्ाजी आंगे्र हेही जर ह्या कराराने खभष झाले िर मला आनंद 



 

अनुक्रमणिका 

होईल. दोघाहंी वादी प्रहिवादीना खभष करणे हाच मध्यस्थीचा खरा हेिभ असिो. पुष्ट्कळ हदवस झाले 
हसद्दीचे पत्र नाही. आपण पत्राि म्हणिा की, मराठ्यानंा शरण जाण्याइिकी त्याची व्स्थिी फार शोचनीय 
झाली आहे. परंिु ही बािमी मला आणखी कुणाकडभनही कळलेली नाही, आपण ज्या ह्या बािम्या 
कळहविा त्यावर काळच प्रकाश टाकभ  शकेल. 

 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 
गोवा, २२ हडसेंबर १७३७.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O.,TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र.७२,पृ.१३५—१३६ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(72) CHAUL, N 2, FLS 74V. 
 
पत्र क्र. ७३ 
 

वसईच्या गव्हनूरने व्हाइसरॉयला वसईला सैन्याची कुमक पाठहवण्याची हवनंिी केली होिी, 
त्याला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर धाडले. 

 
“पेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 

आपले चालभ  माहीच्या ८ िारखेचे पत्र पावले. हे पत्र शाररूअवर आले िर, इिर पते्र दुसऱ्या 
मागाने गलबिावर आली. त्या सव ूपत्राचें उत्तर मी ह्या पत्रािंभन देि आहे व िे शार रूअवरच रवाना करीि 
आहे. 

 
आपल्या चालभ  माहीच्या ४ िारखेच्या पत्राि आपण ज्या अडचणी माडंल्या आहेि, त्याचें मला 

चागंले आकलन झाले. माझ्यापाशी हकिी सैन्य होिे, िे आपणाला माहीि होिे. दुसरी गोष्ट अशी की, 
शत्रभची मोहीम केवळ त्या प्रािंापुरिीच नव्हे िर, इकडेही व्यापक होणार असल्याच्या बािम्या येि होत्या. 
अशा पहरव्स्थिीि ह्या बेटाच्या रक्षणासाठी माझ्या हािाखाली अवघी दोनश ेमाणसे उरली होिी. त्यानंा ह्या 
नौकेवर पाठवभन देि आहे. कालच मला हकत्तुर येथभन संघाचे पाद्री गोंसालु वपिु ह्याचें पत्र आले आहे. 
त्यानंी मला इशारा हदला आहे की, सरदार हे अडीच हजार घोडदळ आहण हििकेच पायदळ घेऊन हकत्तुर 
संस्थानच्या शजेारून इकडे हनघाले आहेि. हीच वािा मला हिकडभन आलेल्या बादेशमधील काही 
लोकानंी कळहवली. ह्या बािमीि म्हटले आहे की, बाजीरावाचा मेहुणा व्यंकटराव हा एक मोठे सैन्य घेऊन 
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कोल्हापभरहभन इकडे हनघाला आहे. ह्याच बािम्या मला कंुर्ारजुव े आहण साष्टी येथभनही कळहवण्याि 
आल्या. ह्या बािम्या जर खऱ्या असल्या िर पहरव्स्थिी फार वचिाजनक आहे असे म्हणणे क्रमप्राप्ि आहे. 
िसे इकडे संघाचे पाद्री आहण हर्क्ष ुपुष्ट्कळ आहेि. िे ह्या राज्याच्या रक्षणाची धुरा वाहभ शकिील. परंिु ह्या 
लोकािं आहण लष्ट्कराि कृिी आहण कामाचे साित्य ह्या बाबिीि मोठाच फरक आहे. ह्या राज्याचे सव ू
वजन माझ्या संघावर पाले पडले आहे ह्याची मला हवस्मृिी पडलेली नाही. कारण, हा सव ूमुलुख आमच्या 
स्वामीच्या मालकीचा असभन त्यानंी त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी माझ्यावर सोपहवली आहे. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, २२ हडसेंबर १७३७.  

 कौंट द सादंोहमल 
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संपादक :— 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 
 
(73) BASAIM, No. 7, FLS 48V 

 
पत्र क्रमाकं ७४ 
 

गोवा राज्याचा सहचव सोंदेच्या राजाच्या हदवाणाला मराठ्याचं्या संर्ाव्य स्वारीसबंंधाने काही 
सभचना करिो. 

 
“अण्णाजी पंहडि ह्यासं— 
 

आपले चालभ  महहन्याच्या २० िारखेचे पत्र हमळाले. आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे वाचभन आनंद 
झाला. आपल्या पत्राचे उत्तर लवकर पाठहवण्याचा हवचार केला. ह्या पत्राि......................... 
मराठ्याचें एक मोठे सैन्य कोकणाि उिरण्यासाठी घाटावर गोळा झाले असल्याची बािमी आपणाला 
लागली आहे असे आपण म्हणिा. ह्या शत्रभला िोंड देण्यासाठी...................................... ही 
बािमी आहण आपले पत्र नामदार व्हाइसरॉय ह्यानंा सादर करण्याि आले. त्यानंी कुमक पाठहवण्याचे 
ठरहवले आहे. ित्पभवी प्राथहमक उपयायोजना म्हणभन आपण वळवईनदीि आहण इिर हठकाणी आपल्या 
ज्या नौका आहेि त्या आमच्या हद्दीि आणभन ठेवाव्याि. शत्रभने बालाघाटपयंि माघार घेिली की, ह्या नौका 
आपणाला आपल्या मुलुखाि परि नेिा येिील. आपल्या नौका जर शत्रभच्या हािाि पडल्या िर िो त्याचंा 
आपणाहवरूद्ध उपयोग करील म्हणभन मी आपणाला ही काळजी घेण्याची सभचना करीि आहे. 
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शत्रभ आल्याचे कळले की, नामदार गव्हनूरसाहेब आपणाला यव्त्कंहचिही हवलंब न लाविा 
दारूगोळा पाठहविील व राज्याच्या रक्षणालाही हािर्ार लाविील. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा ,२४ हडसेंबर १७३७  

 लुईज आफाँस दानाश 
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पत्र क्रमाकं ७५ 
 

मराठ्याचं्या स्वारीला िोंड देण्यासाठी व्हाइसरॉयने पोिूुहगजाचं्या अंहकि असलेल्या मुलुखाि 
एकदशाशं कर गोळा करण्याचा एक हुकभ म काढला होिा. िो पुढीलप्रमाणे आहे. 
 
हुकभ म :— 
 

ह्या राज्याचे आहण मराठ्याचें युद्ध पेटले असभन त्याने आमच्या उत्तरेकडील प्रािंाचा बराच मोठा 
र्ाग आहण हकल्ल ेकाबीज केले आहेि. ह्या युद्धाच्या खचासाठी इगजीिील चादंीचा मोठा र्ाग सरकारजमा 
करण्याि आला असभन सव ू मालमते्तवर एकदशाशं कर लादण्याि आला आहे. हा सव ू खटाटोप ह्या 
राज्याचे रक्षण करण्यासाठी असभन आमचे स्वामी पोिूुगालचे राजे ह्यानंी दयाविं होऊन हिथभन कुमक 
पाठवीपयंि युद्धाचा हा अफाट खच ू चालभ  राहाणार आहे. म्हणभन महसभल खात्याचे प्रमुख मान्युएल 
सोअहरज द व्हेल्यु ह्यानंा देशाकडील व्यापाऱ्याकंडभन त्याचं्या सा ंपेदु्र द आल्कािंारा व माद्र द देऊश ह्या 
नौकामंाफूि इ. स. १७३६ व इ. स. १७३७ ह्या दोन मोसमािील व्यापाराबाबि दोन लक्ष असुप्या वसभल 
करण्याचा आहधकार देण्याि येि आहे. प्रस्िुि नौकानंी ही रक्कम र्रल्याहशवाय ह्या शहरािील व्यापाऱ्यानंा 
त्या नौकावंर आपला माल पाठहविा येणार नाही. 

 
पानेली, २६ हडसेंबर १७३७.  

 कौंट व्हाइसरॉय ह्याचंी सही. 
 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 



 

अनुक्रमणिका 

 
पत्र क्र. ७५, पृ. १४० 
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A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 

(57) LIVRO DE CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No. 23, FLS 19. 
 

व्हाइसरॉय वसई प्रािंािील पहरव्स्थिीचा आढावा पोिूुगालला आपल्या राजास हलहहलेल्या पत्राि 
घेिो— 

 
“महाराज— 

 
महाराजाचं्या ह्या राज्याच्या रक्षणाची जबाबदारी मी पत्करली आहे. ठाणे येथे नवीन िटबंदी 

उर्ारून मी त्याच्या रक्षणाची व्यवस्था केली होिी. परंिु माझ्या दुदेवाने मराठ्यानंी ह्या बेटावर गेल्या 
वषीच्या साि एहप्रलला रात्रीच्या वळेी अचानकपणे हल्ला चढहवला व सा ंजेरोहनमु हा हकल्ला काबीज केला. 
हा हकल्ला कसा पडला, शत्रभचा प्रहिकार करणे अशकय झाल्याने, की त्या हकल्ल्याच्या कॅप्टनच्या 
दुबळेपणाने िे अद्याप कळलेले नाही. िथाहप ह्या हकल्ल्याचा कॅप्टन त्याच्या हािाखालच्या सव ूहशबंदीसह 
ठार झाला. शत्रभने त्याचवळेी वसईचा कसवाही घेिला. हा कसबा घेिल्याने वसई नदीच्या दोन्हीही 
काठावंर त्याचे हनयतं्रण आले. त्यामुळे वसईच्या गव्हनूरला साष्टी बेटास कुमक पाठहविा आली नाही. 
 

सेनापिी दों लुईज बौिल्यु हे त्या बेटाि होिे. पण त्यानंा शत्रभचा प्रहिकार करणे अशकय झाल्याने 
त्यानंी ठाण्याच्या नवीन िटबंदीचा आश्रय घेिला. परंिु ह्या िटबंदीचा एक र्ाग बाधंभन व्हावयाचा होिा, व 
त्यामुळे त्या िटबंदीची िी बाजभ उघडी होिी. दुसरी गोष्ट त्या िटबंदीचे रक्षण करणाऱ्या हशबंदीला रसद 
पोहोचिी करणेही अशकय होिे. म्हणभन सव ू अहधकाऱ्याचं्या सल्लामसलिीने हिथल्या हशबंदीने कारंजा 
बेटावंर माघार घ्यावी असे ठरले. त्यानंी रेइश मागुंश हकल्ल्याच्या रक्षणाची चागंली ियारी केली व 
वसोवाला सैन्य पाठहवले. ह्या ठाण्यािील हशबंदीचे नेिृत्व कायिानु द सौझ पेरैरा ह्याचं्याकडे सुपभिू 
करण्याि आले होिे. त्यानंी ह्या ठाण्याच्या रक्षणाची कामहगरी उत्कृष्टपणे बजावली. त्यानंी शत्रभचे दोन हल्ले 
परिवभन लावले. पण दुसऱ्या हल्ल्याि िे प्राणाहंिक जखमी झाले. 

 
बादंोडा येथे कॅ. ज्युआंव द सौझ फेरराज ह्यानंा पाठहवण्याि आले. ह्या ठाण्याच्या रक्षणाचे कामी 

इंग्रजानंी पोिूुहगजाशंी चागंले सहकाय ूकेले. कारंजाहभन सेनापिी वसईला गेले. शत्रभने त्या ठाण्याला वढेा 
घािला होिा. त्याने मद्रापभर हे ठाणे काबीज केले व िेथे िो खंदक खणभन राहहला. त्या ठाण्याि सैन्य 
फारसे नसल्याने शत्रभला िेथे हवशषे प्रहिकार झाला नाही. माणसाचंी कमिरिा आहण शत्रभने व्याहपलेल्या 
प्रदेशाचा अडथळा ह्यामुळे शत्रभला सैबाण व पारेहसक ह्या ठाण्यानंा व साबाजच्या हकल्ल्यास वढेा घालणे 
शकय झाले. सबाजला कारंजाहभन मदि पाठहवण्याि आली. परंिु पाण्याच्या टंचाईमुळे िे ठाणे शत्रभच्या 
हािी पडले. रेइश मागुश ह्या हकल्ल्याला कुमक पाठहवण्याि आली. परंिु ह्या हकल्ल्याच्या कॅप्टनने शत्रभचा 
यव्त्कंहचिही प्रहिकार न करिा शरणागिी पत्करली. ह्या अपयशाची वािा मला एहप्रल महहन्याच्या १२ 
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िारखेस कळली. त्यावळेी दहक्षणेकडील आरमाराचे आगमन झाले नव्हिे, आाहण माझ्या हािाशी िर फकि 
एक हफ्रगेट िेवढी होिी. उत्तरेकडील आरमारला संरक्षण देणारे हफ्रगेट प्रवास करण्याच्या व्स्थिीि नव्हिे. 
म्हणभन माझ्या हािाशी असलेल्या आरमारावर २४० सैहनक पाठवभन हदले. 

 
मेश्त्र द कापं ुपेदु्र द मेलु आहण लेप्टनंट कनूल ज्युआंव बाबेझाइ बाररूज ह्या दोघानंा सेनाहधकारी 

म्हणभन पाठवभन हदले. त्याचं्याबरोबर इथल्या कोठाराि जो थोडाफार दारूगोळा होिा, िोही पाठवभन हदला. 
ह्या बाबिीि महसभल खात्याचे प्रमुख आंिोहनयु कानेस ह्यानंी मोठाच हलगजीपणा केला. त्यानंी १७३६ 
साली इकडे अवघी ऐंशी वपपे दारू ठेवली. हे मी महाराजानंा गेल्या मोसमाि हलहहलेल्या पत्राि 
कळहवलेच आहे. 
 

ह्या आकव्स्मक घटनेमुळे साष्टी बेटाि आहण वसईच्या कसब्याि ज्याचंी मालमत्ता आहे आहण 
इस्टेट होिी िे गर्गूळीि झाले व त्यानंी उत्तरेकडील प्रदेशाचे सरसेनापिी दों. लुईज द बोिेल्यु ह्यानंा 
काढभन टाकभ न त्याचं्या जागी दुसऱ्या गव्हनूरची नेमणभक करण्याची हवनंिी राज्य सल्लागार मंडळाच्या 
सदस्यामंाफूि केली. कारण त्याचंा दों. लुईज द बोिेल्यु ह्याचं्यावरील हवश्वास उडाला होिा. त्याचें असे 
मि होिे की, नवीन सेनापिीची नेमणभक केल्याहशवाय ह्या राज्याचे प्रजाजन युद्धखचाचा र्ार उचलणार 
नाहीि. त्याचें हे माझ्यावर दडपणच होिे. परंिु वैयव्किक प्रश्नाकडे दुलूक्ष करून सामुहहक हहिासाठी मी 
आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्याचंी उत्तरेकडील प्रािंाचे गव्हनूर म्हणभन नेमणभक केली. आंिोहनयु कार्ददम 
फ्रॉइश ह्यानंा उत्तरेकडील प्रािंाची चागंली माहहिी आहे. हशवाय शत्रभमध्येही िे सुपहरहचि आहेि. मी 
हफ्रगेटची रवानगी एहप्रल महहन्याि केली. िी वळे पावसाळा सुरू होण्याची होिी. त्यामुळे इिर नौका 
हिकडे पाठहवणे कठीण झाले. दुसरी गोष्ट अशी की, हिकडे रसद पाठहवण्यासाठी माझ्या हािाशी नौकाही 
नव्हत्या. साष्टी बेट शत्रभच्या हािी पडल्याने हिथले अन्नधान्याचे साठे नष्ट झाले होिे, अथवा शत्रभच्या हािी 
पडले होिे. त्यामुळे हिकडे रसद पाठहवणे अशकय झाले होिे  
 

शत्रभला उत्तरेकडील प्रािंािभन कसा हुसकभ न लावावा यासबंंधी मी हवचार करू लागलो. त्या 
प्रािंाचा चागंला पहरचय असलेल्या िज्ञाशीही मी ह्या बाबिीि हवचारहवहनमय केला. शवेटी असे ठरले की, 
हिकडे जर युरोहपयन आहण देशी हमळभन चार हजार सैन्य पाठहवले िर शत्रभला हिकडभन हाकलभन लावणे 
शकय होईल. मला वाटिे ह्या कामी आम्हाला इंग्रजाकंडभनही मदि होईल. कारण, उत्तरेकडील प्रािंाचे 
रक्षण हे त्याचं्याही हहिाचे आहे. िदनंिर मी हशपाई आहण लष्ट्कर ह्याचें एक सैन्य गोळा करण्याचे हुकभ म 
सोडले. दीव आहण सुरि येथभन माणसे यायची होिी, व हसद्दीकडेही माणसाचंी मागणी करण्याि आली 
होिी. हसद्दी हा आमचा हमत्र असभन मराठ्याचंा शत्रभ आहे. ह्या स्वारीवर जाण्यासाठी आवश्यक त्या नौका 
गोळा करण्याि येऊ लागल्या. साष्टी बेटािील धान्याची कोठारे शत्रभच्या हािाि पडली होिी व दमणहभनही 
रसद हमळण्याची शकयिा नव्हिी. म्हणभन इकडभन धान्य नेण्याचे ठरले, व ह्या राज्यािील धान्याच्या 
व्यापाऱ्याकंडे पंचवीस हजार िादंळाचं्या गोणींची मागणी केली. 
 

अशा व्स्थिीि पावसाळा हनघभन गेला. युद्धाचा खच ूर्ागहवण्यासाठी मी राज्यसर्ा बोलावभन प्रजेवर 
जादा कर लादण्याचा ठराव मंजभर करून घेिला. इगजीकडभन आहण वहदु व्यापाऱ्याकंडभन त्याचं्यापाशी 
असलेली सोने-चादंी मागभन घेिली. ह्या पैशािंभन जो खच ूकरण्याि आला त्याचा हहशोब महसभल खात्याचे 
प्रमुख आपणाला सादर करणार आहेि. 
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सप्टेंबर महहन्याि मी मायदेशाहभन कुमक येण्याची वाट पाहाि होिो. पण िी फारच अल्प आली. िे 
अवघे िीनश ेिीस सैहनक होिे. िे आहण गोवा बेटािील लष्ट्करी ठाण्याि असलेले सैहनक हमळभन एकभ ण 
सािश े नव्वद र्रले. त्याचं्यामध्ये नव्वद आजारी सैहनक आहण बरेच देशी सैहनक होिे. ह्याचवळेी मला 
वरचेवर बािम्या हमळभ लागल्या की, शत्रभ गोवा बेटे व साष्टी आहण बादेश हा प्रािंावंर हल्ला करण्याचा बेि 
आखीि आहे. हा प्रश्न मी राज्यसरे्समोर ठेवला व इकडे गोरे सैहनक हकिी ठेवायचे यासबंंधीचे मि व्यकि 
करण्याची हिला हवनंिी केली.ह्या संबंधी जो हनणयू घेण्याि आला त्याची एक प्रि मी आपणाकडे पाठवीि 
आहे. 
 

शवेटी दहक्षणेकडभन उत्तरेकडील प्रािंािं पाठवायच्या िादंळाचं्या पंचवीस हजार गोणी आल्यावर 
मी ही रसद आहण सहाश ेहशपाई आहण लष्ट्कर हिकडे पाठवभन हदले. हशवाय दारूगोळा आहण युद्धाचे इिर 
सामानही पाठवभन हदले. ह्या स्वारीसाठी मला फ्रें चाकडभनही मदि झाली. त्यानंी आम्हाला ऐशी हजार 
असुप्याची युद्ध सामग्री व दोनश ेहशपाई दोन नावामध्ये र्रून पाठवभन देऊ केले. हे सैन्य मी स्वीकारण्याचे 
ठरहवले, कारण त्याचा खच ूआम्हाला करण्याची आवश्यकिा नव्हिी. 
 

ह्याचवळेी अशी बािमी उठली की, मोगलाचें सैन्य मराठ्यावंर चाल करून येि आहे. उत्तरेकडील 
सेनापिीने मला कळहवले की, ही संधी आपण दवडिा कामा नये. कारण शत्रभचे जे सैन्य साष्टी बेटाि आहण 
वसईच्या कसब्याि होिे, त्याला त्यानंी कुमक पाठहवली नव्हिी. त्याचं्या मिे साष्टी बेटावर स्वारी 
करण्यास पाचश ेसैहनक बस होिे. मी राज्य सल्लागार मंडळाची बैठक पुनः र्रहवली. िीि असे ठरले की, 
कोणत्याही पहरव्स्थिीि. उत्तरेकडील प्रािंाला कुमक ही पाठहवलीच पाहहजे. त्या ठरावाप्रमाणे मी 
उत्तरेकडील प्रािंाला आणखी दोनश ेसैहनकाचंी कुमक पाठहवली. युद्धनौकावंरील चारश ेसैहनक आहण हे 
शरं्र सैहनक हमळभन पाचश ेसैहनक र्रि होिे. 
 

िे सैहनक पाठहवल्यावर इकडे गॅ्रनेहडयसूच्या एका कंपनीहशवाय आणखी एकही पगारी हशबंदी 
उरली नाही. त्याचं्याि फकि माझ्या गाडाचा आाहण दहक्षणेकडील आरमारावरील सैहनकाचंा समावशे होि 
होिा. परंिु काल, उत्तरेकडील सेनापिीकडभन मला जे पत्र आले आहे, त्यावरून हिकडे जी चढाई सुरू 
करण्याचे ठरले होिे, िी िो सुरू करील असे मला वाटि नाही. आहण त्याने िी सुरू करण्याचा हनणूय 
घ्यावा असेही मला वाटि नाही. कारण, त्या प्रािंािील आहण ह्या बेटािील धोके मला माहीि आहेि. 
इंग्रजानंी आमचे सैन्य अपुरे आहे असे पाहभन आपल्याच बेटाचं्या रक्षणावर लक्ष कें हद्रि केले आहे. त्यानंी 
िटस्थिेचे धोरण स्वीकारले आहे. िे शत्रभला दारूगोळा हवकि आहेि, व त्याचं्याकडभन िादंभळ घेि आहेि. 
त्यानंी अशा रीिीने व्यापार न करिा जर केवळ िटस्थिा स्वीकारली असिी िर आम्हाला काळजी 
करायचे कारण नव्हिे. त्यानंा आम्ही खहलिे पाठवभन मराठ्याशंी व्यापार बंद करण्याची हवनंिी केली, पण 
त्याचा काही उपयोग होि नाही. 
 

सापं्रि आम्ही बचावाची लढाई खेळि आहोि. देशाहभन कुमक आली की, चढाई सुरू करणार 
आहोि. युद्ध लाबंल्याने खचू वाढि आहे, व िो र्ागहवणे कठीण झाले आले. एक दशाशं कराच्या 
उत्पन्नािभन देखील खचाची िोंड हमळवणी होि नाही. 
 

उत्तरेकडील सेनापिीने मला कळहवले आहे की, इकडभन हनघालेली कुमक हिकडे पोहोचल्यावर 
त्यानंी मेश्त्र द कापं ुद मेलु व लेप्टनंट कनूल ज्युआंव बाबोझ द बाररूज ह्या दोघानंा शरं्र गॅ्रनेहडयसू व 
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इिर सैहनक देऊन माहीम व हशरगाव ह्या दोन्ही हकल्ल्याचे वढेे उठहवण्यास पाठहवले. पेदु्र द मेलु ह्यानंी 
मोठा पराक्रम गाजवभन ही कामहगरी पार पाडली. त्यानंी शत्रभची बरीच हानी केली. िे असेरीच्या गडाच्या 
मदिीलाही जाण्यास ियार होिे. सािंामाहरआ, सािंाकु्रझ, जुदन हे हकल्ल ेआहण गायींची बेटे व मनोरा हे 
ठाणे शत्रभच्या हािाि पडले आहे. ह्या हकल्याचं्या रक्षणकत्यांनी फारसा कणखरपणा दाखहवला नाही, अशी 
माझी समजभि आहे. 
 

महाराज, ह्या राज्याची व्स्थिी सापं्रि वर वणून केल्याप्रमाणे आहे. शत्रभने वसईच्या िटाला दोनदा 
हशड्या लावण्याचे धाडस केले. त्याची संख्या खास दुलूक्ष करण्यासारखी नाही. त्यामुळे आम्हाला ह्या 
राज्याच्या संरक्षणाच्या प्रश्नाकडे वगेळ्या दृहष्टकोनािभन बघाव ेलागि आहे. कारण शत्रभने आज जो हनधार 
केला आहे, िो जर त्याने अन्य कोणत्याही वळेी केला असिा िर आज त्याने जे काय साध्य केले आहे, िे 
िो त्यावळेीही साध्य केल्याहशवाय राहहला नसिा ह्याबद्दल मला शकंा वाटि नाही. 
 

माझ्य बलाढ्य आहण श्रेष्ठ स्वामीचे देव रक्षण करो”. 
 

गोवा, २५ जानेवारी १७३८, 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III,PART V. 
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पत्र क्र. ८१ 
 

व्हाइसरॉय उिरेकडील सेनापिीला पाठहवलेल्या पत्राि हलहहिो की, बाजीरावाने नमूदा नदी 
ओलाडंली असिा मोगल सैन्याने त्याचा परार्व केल्याची बािमी आपणाला लागली आहे. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं—— 
 

आपली गेल्या महहन्याच्या १४ आहण १५ िारखेची पते्र समुद्रावरील कॅप्टन झुजे पेरैरा ह्यानी आणभन 
हदली. ह्या पत्राि आपण माहीम आहण िारापोर येथील हवजयाची जी बािमी हदली आहे िी वाचभन फार 
आनंद झाला. ह्या यशाबद्दल मी आपले अहर्नंदन करीि आहे. ह्या यशाचे मानकरी मेश्त्र द कापं ु पेदु्र द 
मेलु, काहपिावं मोर आिंोहनयु हब्रिु द हसल्वा व लेप्टनंट कनूल ज्युआंव बाबोझ ह्या हिघानंा त्याचें 
अहर्नंदन करून वगेळी पते्र हलहीि नाही. कारण, हे पण मी घाईने हलहीि आहे. त्या हिघाचें आपण 
माझ्याविीने अहर्नंदन कराव.े ह्या अहर्नंदनाला िे खरोखरच पात्र आहेि ह्याि शकंा नाही. आहण मला 
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आशा आहे की, असेरीच्या मदिीला जाऊन आपण ह्या क्षणापयंि आणखी अहर्नंदने हमळहवण्याची 
कामहगरी पार पाडली असेल. 
 

आमचा हवजय व्हावा अशी इच्छा बाळगणाऱ्या एका व्यकिीला मी औरंगाबादला पाठहवले होिे. 
त्याने मला कळहवले आहे की, बाजीरावाने एका मोठ्या सैन्यासह नमूदा ओलाडंली असिा, मोगल 
सैन्याने त्याचा परार्व केल्याने त्याला नमूदेच्या अलीकडे याव ेलागले. त्याने कापशीहभन व्यंकटराव ह्यानंा 
आपल्या मदिीला कुमक घेऊन बोलाहवले. 
 

बाजीरावाच्या परार्वाची बािमी आणणाऱ्या व्यकिीचे असे म्हणणे आहे की, ही कुमक हमळाल्याने 
बाजीराव मोगल सैन्याचा पाठलाग करीि आहे, व ह्या सैन्याला कोंडीि पकडभन त्याचा हनःपाि करण्याचा 
त्याला आत्महवश्वास वाटि आहे. असे जर असेल िर ही संधी आम्हाला हालचाल करण्यास फार नामी 
आहे. मी मंुबईच्या गव्हनूरला हलहीि आहे की, ठाण्यावर हल्ला करण्यासाठी त्याने आपल्या सव ूसैन्यासह 
आमच्या सैन्याला येऊन हमळाव.े मला असे वाटिे की, एकेबाजभने ठाण्यावर हल्ला करीि असिा दुसऱ्या 
बाजभने छोट्या िुकड्यानी नद्याचं्या काठावरील हकल्ल्यावंर हल्ले चढवाविे. मला अशी आशा वाटिे की, ही 
योजना जर यशस्वी झाली िर, शत्रभला साष्टी बेट आहण वसईचा कसबा आपल्या हािाि ठेवणे शकय होणार 
नाही. 
 

ही मोहीम व्यवहाय ूआहे असे जर आपणाला वाटले िर, िी अमलाि आणिेवळेी फार काळजी 
घेिली पाहहजे. शत्रभची नजर दुसरीकडे वळहवण्याकरिा गायीच्या बेटावंर हल्ला करण्याचा बहाणा केला 
पाहहजे.शत्रभला जेव्हा हे कळेल िेव्हा िो आपले सव ू सामर्थ्य ू ह्या बेटाचं्या रक्षणावर कें हद्रि करील, व 
त्यामुळे साष्टी बेटाचं्या रक्षणाकडे त्याचे दुलूक्ष होईल. 
 

ही मोहीम यशस्वी व्हायची झाल्यास इंग्रजाचें आम्हाला सहकाय ूलार्ले पाहहजे. म्हणभन आपण 
एकादा वजनदार मनुष्ट्य मंुबईच्या गव्हनूरकडे सल्लामसलिीसाठी पाठवभन द्यावा. 

 
बाजीरावाच्या संर्ाव्य यशापयशाचा हवचार करून ही योजना अमलाि आणण्याचा मी हनणयू घऊ 

इव्च्छिो. जर बाजीराव हवजयी झाला िर, मग त्याच्याशी लढणे कुणालाच शकय होणार नाही. आहण िो 
जर परार्भि झाला िर त्याचे माघार घेणारे सैन्य इकडे साष्टी बेटाि येऊन िळ ठोकभ न राहाण्याचा संर्व 
आहे. ह्या दोन्ही प्रसंगी आम्हाला साष्टी बेट घेणे अशकय होईल, म्हणभन ित्पभवीच आम्ही िे घेिले पाहहजे. 
 

माझा हनणूय आपणाला लवकर कळावा म्हणभन हे पत्र हलहीि आहे. 
 
देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो, वगैरे”. 

 
गोवा, ६ फेबु्रवारी १७३८. 

 
िा. क. ज्यावळेी शारसअ इकडे पोहोचेल िेव्हा आपणाला पाठहवण्यासाठी माझ्या हािाशी २ लक्ष 

असुप्या असिील. त्याचप्रमाणे ही नौका हिकडे रसद नेऊ शकेल की काय िेही मी पाहाि आहे. 
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पत्र क्र. ८२ 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीस हलहहिो की, आंग्ऱ्याचंा आहण पोिूुहगजाचंा सलोखा असिा 
आंग्ऱ्यानंी पोिूुहगजाचंी एक नौका पकडावी ही हवसंगि गोष्ट आहे. 
 

“उिरेकडील सेनापिी आिंोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं—— 
 

फ्राव्न्सश्कन पाद्रयानंी र्ाड्याने आणलेल्या गलबिावर पाठहवलेले आपले चालभ  महहन्याच्या १० 
िारखेचे पत्र हमळाले. त्या पत्राचे उत्तर मी आिा आपणाला पाठवीि आहे, व आपले अहर्नंदनही करीि 
आहे. आपण पत्राि हलहहले आहे की, माहीम आहण हशरगाव ह्या दोन ठाण्यानंा मदि पोहोचहवल्यावर 
आपण असेरीला मदि पोहोचहवण्याची कामहगरी यशस्वीरीत्या पार पाडलीि. ह्या कामी आपणाला मेश्त्र द 
कापं ुव पेदु्र द मेलु ह्या दोघा ंअहधकाऱ्याचंी मदि झाली. आपण ही कामहगरी यशस्वी केलीि खरी, परंिु 
आपण आजारी पडल्याने मला आपली काळजी वाटभ  लागली आहे. िथाहप, मला आशा आहे की, ही 
कामहगरी यशस्वी व्हावी म्हणभन देवाने आम्हाला मदि केली, त्याचप्रमाणे िो आपला आजारही बरा करील 
मी ह्या नौकेवर इकडभन औषधे पाठवीि आहे. खाटा महसभल खात्याचे प्रमुख पाठहवणार आहेि. 
त्याचं्याकडे मी आपण पाठहवलेली यादी देि आहे. 
 

माहीम आहण असेरी ह्या दोन्हीही ठाण्याचं्या कॅप्टननी आपल्या ठाण्यािील पुरवठ्याहवषयी 
काळजी घ्यावी. कारण, ह्या दोन्ही ठाण्यानंा शत्रभचा हफरून वढेा पडलेला हदसायला नको आहे. ज्या 
अहधकाऱ्याचंी आपण नेमणभक केली आहे, िी नेमणभक मी मंजभर करीि आहे. िारापोर मनोरा आहण 
सामंाहरयागड येथील कंपन्यािंील हशपायािं आपण जी वाढ केली आहे हिला सल्लागार मंडळाने मान्यिा 
हदली आहे. मी वखारदाराला त्या मान्यिेप्रमाणे हा हुकभ म अंमलाि आणण्याची आज्ञा देि आहे. जनरल 
मािीन्यु द हसल्व्हैरा ह्यानंा जे व्यापक अहधकार देण्याि आले आहेि त्यासबंंधी सल्लागार मंडळाचे मि 
अजमावले असिा िे महाराजाचं्या हुकभ माचं्या हवरूद्ध असल्याचे ध्वहनि झाले. 
 

हग्रयेंच्या आंग्ऱ्याचंा आहण आमचा सलोखा असिा त्यानंी आमची पिाश पकडावी ही हवसंगि गोष्ट 
आहे. परंिु ही घटना रात्रीच्या वळेी घडली असल्याने िी गैरसमजुिीमुळे घडली असावी असे वाटिे. ही 



 

अनुक्रमणिका 

नौका िे आम्हाला लवकर परि करिील अशी आशा करूया. कारण मला कळले आहे की, ही नौका त्याच 
व्स्थिीि आहे. कदाहचि िे ह्या प्रकरणी आमच्या खहलत्याची वाट पहाि असाविे. मी त्यानंा ह्या बाबिीि 
खहलिा पाठहवलाच आहे. 
 

इंग्रजानंी बादंोडा येथील खचाची रक्कम म्हणभन संघाच्या पाद्र्ानंा चाळीस हजार असुप्यांची एक 
हंुडी हदली होिी. हिचा रक्कम मी फेडली आहे. आहण मला वाटिे की, बादंोडा येथील हशबंदी बदलणे 
कठीण जाणार नाही, आहण आपण पैशाच्या अर्ावी िसा हनणयू घेऊ नये. शारसआ ंह्या नौकेवर दोन लक्ष 
असुप्या पाठवीि आहे. जो अहवाल पाठवीि आहे त्यावरून उत्तरेकडील प्रािंाकडे मी काय काय पाठहवले 
िे आपणाला कळभन येईलच. त्याि दारूगोळ्याप्रमाणेच पैसेही आहेि. एक दशाशं कर लादण्याचे काम पभणू 
झाले आहे. 
 

माझी अशी समजभि आहे की, हसद्दीची माणसे हिकडे आली आहेि. कारण, आपले पत्र घेऊन 
आलेल्या गलबिाने, काही गलबिे उत्तरेकडे जािाना पाहहली होिी. गलबिावरील माणसानंी असा 
अंदाज केला की िी गलबिे हसद्दीचीच असावीि. असे घडाव े अशी देवापाशी प्राथूना आहे. ही मदि 
माद्राफावलेकडे जाणारीही असण्याची शकयिा आहे. 

 
दीवच्या हकल्लेदाराचें खहलिे हमळाले. त्या ठाण्याि फारच थोडी माणसे आहेि ह्याची मला 

कल्पना आहे, व त्याबद्दल मला काळजी वाटणे साहजीक आहे. सेकंड लेप्टनंट लुईज आंिोहनयु ह्याने मला 
कळहवळे आहे की, त्याने सुरिेला जाऊ नये असे मि आपण व्यकि केले. आहण म्हणभन त्याने आपणाबरोबर 
जो नजराणा नेला होिा िो शाररूअवर परि आला. आपण हा हनणूय घेिल्याचे पाहभन मला फार दुःख 
झाले. कारण एकीकडे नजराणा इकडे परि येि असिा हिकडे पत्रें राजाकडे रवाना होण्याचा संर्व आहे. 
म्हणभन माझी आपणाला सभचना आहे की, आपण सेकंड लेप्टनंट लुईज आंिोहनयु ह्यानंा त्याचंा सुरिेपयंिचा 
प्रवास चालभ  करण्यास परवानगी द्यावी. म्हणजे त्याचं्याकडे मी जी कामहगरी सोपहवली आहे िी त्यानंा पार 
पाडिा येईल. 

 
ह्या शाररूअवर पाठहवण्याि येि असलेल्या दोन लक्ष असुप्यांचा हवहनयोग कसा करायचा 

ित्संबधंीचे पत्र दुसऱ्या मागाने पाठहवण्याि येि आहे. 
 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 

 
गोवा, २१ फेबुवारी १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
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हचमाजीअप्पा हे बारा हजार सैन्य घेऊन वसईवर चालभन येि असल्याची वािा मंुबईच्या गव्हनूरने 
वसईच्या गव्हनूरला कळहवली असिा त्याने त्याला पुढील उत्तर धाडले. 

 
“मंुबईचे गव्हनूर जॉन हॉनू ह्यासं— 

 
ह्या हसबारवर आलेल्या आपल्या २७ फेबु्रवारीच्या पत्राचे उिर मी त्याच्यावरच पाठवीि आहे. हे 

पत्र मी घाईि हलहीि आहे.................................आपल्या २० सप्टेंबर व १४ जभनच्या पत्राचंा 
उल्लेख करीि 
नाही........................................................................................................
.............................................................................................................
..........आपण पत्राि उल्लखे केल्याप्रमाणे मोगल बादशहा व बाजीराव ह्या दोंघाचं्या सैन्याचा समावशे 
करारामध्ये होिो की काय, अशी मला र्ीिी वाटि होिी. ित्सबंंधीच्या बािम्या इकडे पसरल्या होत्या. 
ज्याअथी, आपणाला बािमी हमळाली आहे की, हचमाजीअप्पा हे बारा हजार सैन्य घेऊन येि असभन 
आमच्या उिरेकडील हद्दीपासभन िे जरासे दभर आहेि, त्यावरून मला असे वाटिे की, सदहभू िहामध्ये 
एकादी नवीन घटना वकवा............हवलंब...................हिकडभन हमळालेल्या बािम्यावरून कुमक 
येि असावी. 
 

मला माहीि आहे की, ठाण्याची मोहीम सुरू करायची झाल्यास अनुर्वी सैन्याची आवश्यकिा 
आहे. पण आपण ज्या िहाचा उल्लखे केला आहे त्याची मला र्ीिी वाटली, व नशीबाची परीक्षा बघण्याचा 
हवचार डोंकयाि हशरला. कारण, शत्रभला कुमक आल्यावर हा प्रयत्न कदाहचि अयशस्वी होण्याची शकयिा 
आहे. आहण ठाणे जर डोंगरीप्रमाणे वसईच्या जवळ असिे िर, त्या बंदराि जे काय घडले िे िेथेही घडले 
असिे. मग आपण म्हणिा त्याप्रमाणे त्याची िटबदंी...........................................होवो. 
उिरेकडील सेनापिी ह्या प्रकरणी काही िरी खटपट करिील अशी आशा आहे. कारण, त्याची 
उपयुकििा मोठी असल्याने, यशाची आशा बाळगभन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

 
मराठ्यानंा दारूगोळा हवकायचा नाही असा हुकभ म आपण इंग्रज व्यापाऱ्यानंा उदे्दशभन जो काढला 

आहे त्याकडे माझें लक्ष वधेले आहे. परंिु मला असे कळले आहे की, हा हुकभ म इंग्रज व्यापारी धाब्यावर 
बसवभन मराठ्याशंी व्यापार करीि आहेि. मला असेही कळले आहे की, मराठ्यानंी साष्टी बेटाची जी 
लुटालुट केली िी त्यानंी मंुबई बेटाि नेऊन हवकली. हे विून आमच्या विूनाच्या हवरुद्ध आहे. ज्यावळेी 
आंग्ऱ्यानंी आपली.युरोपची नौका पकडली, िेव्हा हिच्यावरील मालापकैी, एकही वस्िभ हवकि घ्यायची 
नाही असा हुकभ म मी काढला होिा. आहण ज्याअथी, ह्या बंदराि आपले एक आरमार उरे् आहे, व िे 
मंुबईसाठी र्रपभर खाद्यवस्िभ आहण पुरवठा मंुबईला घेऊन चालले आहे, त्याअथी, आपण मराठ्याकंडभन 
अन्नधान्य आहण इिर वस्िभ घेणार नाही अशी मला आशा आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपल्या सेवसे ित्पर असलेला”. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो. 
 

गोवा, १३ माच ू१७३८.  
 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल 
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व्हाइसरॉय पोिूुगालला राज्यसहचवाला गोव्यािील आहण वसईिील घडामोडींचा अहवाल सादर 
करिो. 

 
राज्य सहचव आंिोहनयु गेहदश पेरैरा ह्यासं— 
 
इकडभन बसऱ्याला हनघि असलेल्या एका फ्रें च नौकेवर मी आपणाला हे पत्र पाठवीि आहे. ह्या 

नौकेचा कप्िान म्हणिो की, ह्या नौकेवर यभरोपसाठी जी पते्र पाठहवण्याि येि आहेि िी बसऱ्याहभन 
जहमनीमाग ेपाठहवण्याि येिील. 

 
हद. ३१ जानेवारीस इकडभन हिकडे हनघालेल्या नौकेने बंदर सोडल्यावर ह्या राज्याि ज्या 

घडामोडी झाल्या त्याचंा सहवस्िर वृत्तािं मी आपणाला आिा सादर करीि आहे. 
 
मी आपणाला कळहवल्याप्रमाणे आसेरीला मदि पाठहवण्याचे काम यशस्वीपणे पार पडले. शत्रभशी 

आमच्या हवशषे चकमकी झाल्या नाहीि. शत्रभने माहीम आहण हशरगाव येथील हवजय पाहभन वढेा उठवभन 
मनोरचा हकल्ला सोडला. त्याने त्याच्या िटबंद्या पाडल्या व जे लाकभ ड-सामान होि िे जाळभन टाकले. 

 
मला असे वाटिे की, हे ठाणे त्याला कमी महत्वाचे वाटल्याने त्याने िे सोडले असाव.े कारण 

त्याच हकल्ल्याच्या नदीकाठी ........................................................................... 



 

अनुक्रमणिका 

गडाची मालकी त्याच्याकडे ........................... वकवा आम्ही आपणावर हल्ला करू अशीही त्याला 
र्ीिी वाटली असावी. ........................हवशषेेकरून गायीच्या बेटािील त्याच्या िोंडी 
................ असेरी, हशरगाव व माहीम ह्या ठाण्याचं्या मदिीला पाठहवलेले सैन्य िारापोरहभन वसईला 
आणल्यावर उत्तरेकडील सेनापिीनी त्या सैन्याचा उपयोग दुसरीकडे करण्याचे ठरहवले. त्यानंी 
आग्वादच्या टेकडीवर चुना आहण दगड ह्याचं्यापासभन िटबंदी उर्ारणाऱ्या शत्रभला हिथभन हाकलभन 
लावण्याि मोठे यश संपादन केले. ही टेकडी साष्टी बेटाच्या प्रवशे द्वारावर असभन दहक्षणेच्या बाजभने िे 
वसईचे बंदर बनिे. ह्या मोहहमेि शत्रभची जबरदस्ि हानी झाल्याचे मला कळहवण्याि आले आहे. 
 

मोगल सैन्य चालभन आल्याने मराठ्याचें लक्ष उत्तरेकडील प्रािंावरून दुसरीकडे वळले. गेल्यावषी 
मराठ्यानंी मोगल बादशहाला त्याच्या राजधानीपयंि म्हणजे हदल्ली शहराच्या वशेीपयंि जाऊन शह हदला 
होिा. त्याचा वचपा मोगल बादशहाने आिा काढला. प्रचंड मोगल सैन्य मराठ्यावंर चालभन आल्याने, 
मराठ्यानंा आपल्या उत्तरेकडील प्रािंािील सैन्याला कुमक पाठहवणे अशकय झाले. आहण जर ठाण्याचा 
हकल्ला घेण्यासाठी इंग्रजानंी आपले सैन्य पाठवभन आमच्या सैन्याशी सहकाय ूकेलं असिे िर, ही कामहगरी 
सहज फते्त झाली असिी. परंिु इंग्रजाचं्या सेनापिीला ह्या कामहगरीसाठी प्रवृत्त करून देखील त्याने 
बेहफकीरपणा दाखहवला. आिा मला र्ीिी वाटिे की, शत्रभ ................................................ 
समझौिा करून ................................... आपले लक्ष उत्तरेकडील प्रािंावर कें द्रीि करील. 
ित्संबधंीच्या बािम्या प्रसृि होि आहेि. आमचा उत्तरेकडील सेनापिी ज्यावळेी आग्वादच्या िटबंदीवर 
हल्ला करण्याची ियारी करीि होिा, िेव्हा आमचे लक्ष हवचहलि करण्यासाठी शत्रभने िारापोरवर हल्ला 
चढहवला. परंिु हा हल्ला परिवभन लावण्याि आला. शत्रभची अिोनाि हानी होऊन त्याने माघार घेिली. 

 
एकीकडे मोगल आहण मराठे ह्याचंा समझौिा झाल्याची बािमी येि असिा दुसरीकडे सौंदेचा 

राजा व संर्ाजी आंगे्र ह्या दोघाचंी मतै्री जुळली असभन सोंदेच्या राजाने संर्ाजी आंगे्र ह्यानंा कारखाना 
उघडण्यासाठी आपल्या राज्याि जागा हदली असल्याची बािमी आहे. आंग्याचं्या नौकासंाठी सोंदेच्या 
राजाच्या हद्दीि हनवाऱ्यासाठी जागा देण्याि येणार आहे ............................................... हे 
एक उत्कृष्ट बंदर असभन िे गोवा शहराच्या दहक्षणेस बारा कोसावर आहे. ही बािमी जरी खरी असेल िर िी 
वचिाजनक आहे असे म्हणाव े लागेल. आणखी अशी एक बािमी आहे की, सोंदे राजाने संर्ाजी आंगे्र 
ह्यानंा. गोवा बेट घेण्यासाठी सव ूप्रकारची मदि देण्याचे कबभल केले आहे. हे शहर घेण्याची संर्ाजी आंगे्र 
याचंी महत्वकाकं्षा फार हदवसाचंी आहे. ह्या वािेने मला फारच काळजी उत्पन्न झाली आहे. 
.............................................................................................................
................................................................ फेबु्रवारी महहन्याि मी .................. 
हफ्रगेटवर माणसे व दारूगोळा ह्याचंी उत्तरेकडील प्रािंाि मदि पाठहवली. 
 

असेरीच्या मदिीला गेलेले सैन्य िारापोरला उिरल्यावर एक प्रचंड वादळ सुरू झाले. ह्या 
बंदराला नैसर्दगक संरक्षण नसल्याने त्याला वादळाचा मोठाच िडाखा बसला. हफ्रगेटचा प्रवास सुरू झाला 
नव्हिा, व हिच्यावरील दारूगोळाही उिरहवण्याि आला नव्हिा. शवेटी बंदराि उिरहवण्याि आलेली 
गॅ्रनेहडयसूची कंपनी नौकेवर पुनः चढवावी लागली. ह्या हफ्रगेटने इकडे अशी बािमी आणली की, 
वादळामध्ये उत्तरेकडील प्रािंाच्या मालकीचा एक पािाशु फार लाबं गेला. शत्रभने त्याच्यावर हल्ला करून 
िो पकडला. ............ संर्ाजी आंगे्र ह्याचं्या ......................... पालानंी आहण नऊ गलबिानंी 
...................... संर्ाजी आंगे्र ह्याचें आहण आमचे संबधं सलोख्याचे असिा त्यानंी आमची नौका 



 

अनुक्रमणिका 

पकडावी ही आश्चयाची गोष्ट आहे पण नंिर त्यानंी खुलासा केला की, आमचा पािाशु त्याचं्या युद्ध कैद्यानंा 
इंग्रजाचंा असावा असे वाटल्याने त्यानंी िो पकडला. ह्या लोकाचंी वागण्याची ही पद्धि आहे. त्याचं्यावर 
कुणीच कधी हवश्वास ठेवभ नये. 

 
स्वामीच्या इकडील राज्याची व्स्थिी सापं्रि वर वणून केल्याप्रमाणे आहे. आपण ही व्स्थिी त्यानंा 

हवहदि करावी. 
.............................................................................................................
........................................................................................................ 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, १५ माच ू१७३८. 

 
A.P. O. TOMO I, VOL. III, PART V. 

 
पत्र क्र. ८५, पृ. १६७—१७० 

 
संपादक :– 
 
A.B DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
(85) LIVRO DAS MONSOES, No. 108, FLS 136 

 
उत्तरेकडील सेनापिीने मराठ्यानंा एका ठाण्यािभन हुसकभ न लावल्याबद्दल व्हाइसरॉय त्याचे 

अहर्नंदन करिो. 
 
“उत्तरेकडील सेनापिी आंिोहनयु कार्ददन फ्रॉइश ह्यासं— 

 
चाल महहन्याच्या ४ िारखेस मंुबईहभन हलहहलेल्या पत्रावरून कळले की आपण शत्रभला डोंगरी 

येथील त्याच्या नवीन िटबंदीिभन हाकलभन लावण्याि यश हमळहवले. आपल्या ह्या हवजयाबद्दल मी आपले 
अहर्नंदन करिो व त्याचबरोबर आपलेही आर्ार मानिो. 
 

मंुबईच्या गव्हनूरच्या चालभ  माहीच्या १३ िारखेच्या पत्रावरून कळभन येिे की, मराठे आहण मोगल 
ह्या दोघाचंा िह झाला असन हचमणाजी हे िेरा हजार सैन्यासह साष्टी बेटाि उिरले आहेि. आपल्या 
हशबंद्यानंा कुमक घेऊन िे आले आहेि. ह्या पत्राि म्हटले आहे की, १२ िारखेपासभन मंुबईि िोफाचंा आहण 
बंदुकाचंा आवाज ऐकभ  येि आहे. त्या आवाजावरून हचमणाजीच्या चढाईस सुरुवाि झाली असावी असा 
अंदाज मंुबईच्या गव्हनूरनी व्यकि केला आहे. ही गोलंदाजी डोंगरी येथे सुरू असावी असे त्याचें म्हणणे 
आहे. ह्या चढाईचा अहधकृि हनकाल अद्याप कळलेला नाही. पण पत्र घेऊन आलेल्या इंग्रज अहधकाऱ्याने 
साहंगिले की, ह्या हल्ल्याि शत्रभचे सािश ेसैहनक गारद झाल्याचे आपण ऐकले आहे. परंिु आपणाकडभन 



 

अनुक्रमणिका 

पत्र आल्यावाचभन वस्िुव्स्थिी काय आहे िे कळणे शकय नाही. बरेच हदवस झाले आपले पत्र नाही. 
 
मला असे वाटिे की, शत्रभला एवढी मोठी कुमक आली असल्यास आपणाला ठाण्यावर हल्ला करणे 

शकय होणार नाही. िसे असल्यास हिकडील अनावश्यक सैन्य इकडे आरमारावर पाठवभन द्याव.े आपणाला 
कदाहचि माहीि असेलच की, ह्या बेटानंा शत्रभच्या स्वारीपासभन धोका आहे. त्यामुळे त्याचं्या रक्षणासाठी 
सैन्याची अत्यंि गरज आहे. आहण ज्याअथी, ठाण्याचा हकल्ला परि घेण्याची आशा आिा मावळली आहे. 
त्याअथी, आम्हाला बचावाचे युद्ध खेळण्यापलीकडे दुसरे काही करणे शकय नाही. िरी ह्या युद्धासाठी 
आवश्यक असेल िेवढेच सैन्य हिकडे ठेवभन उरलेले इकडे पाठवभन द्याव.े वर हलहहल्याप्रमाणे आरमाराची 
इकडे रवानगी करीि असिा त्याचे नेिृत्व दया सारंग लुईस व्व्हयैरा मािोझु ह्याचं्याकडे द्याव.े ह्या 
आरमारी िुकडी शारसअहशवाय इकडभन हिकडे गेलेल्या िीन गाल्याचंा समावशे व्हावा. इकडे छोट्या 
नौकाचंीही कमिरिा आहे, म्हणभन हिकडील मुबलक छोट्या नौका इकडे पाठवभन द्याव्या. 
 

मी आपणाला कळहवलेच आहे की, हफ्रगेट रोझाहरयुवरील हशबंदी उिरहवण्याि आली की िी 
नौका दीवला पाठवभन द्यावी व हिकडील चार व्यापारी पालानंा इकडे पाठवभन द्याव.े दमणचे कॅप्टन हफलीप 
द व्हाला दाहरज ह्यानंा मी ह्याच पत्राबरोबर एक पत्र पाठवीि आहे. हे पत्र आपण त्याचं्याकडे शकय 
हििकया लवकर पोहोचिे कराव.े िे त्यानंा लवकर हमळाले पाहहजे हे ध्यानी असभ द्याव.े कारण, त्यानंा 
इकडे पाठवायची पाली ियार केली पाहहजेि, वकवा र्ाड्याने अथवा हवकि घेिली पाहहजेि. इकडभन 
हिकडे पाठहवलेले लष्ट्कर पावसाळ्याि हिकडे ठेवभन घेणे उपयोगाचे नाही, असे जर आपणाला वाटले 
िर, िे लष्ट्कर दमणच्या पालावंर इकडे पाठवभन द्याव.े कारण, ह्या लष्ट्करावर हवनाकारण फार खच ूहोिो. 
मेश्त्र द कापं ुपेदु्र द मेलु ह्यानंी औषधोपचारासाठी. इकडे येण्याची परवानगी माहगिली आहे. िी परवानगी 
मी त्यानंा देि आहे. त्यानंी आरमारावर अथवा हफ्रगेटवर इकडे याव.े ले. क. इंहजहनअर झुजे लोहपज द 
सा ह्यानंाही उपचाराची जरूरी आहे. िरी त्यानंीही इकडे याव.े 

 
मला अशी बािमी कळली आहे की, वसई येथे हनरूपयोगी माणसे हवशषेेकरून हिया पुष्ट्कळ 

आहेि. ह्या माणसानंा पोसण्यासाठी पुष्ट्कळ खच ू येिो हे िर झालेच परंिु त्याचं्या गदीमुळे रोगाचंाहीं 
प्रादुर्ाव होि आहे. िरी माझी आपणाला सभचना आहे की,ह्या लोकानंा वसईिभन बाहेर काढभन आपणाला जे 
हठकाण सोयीचे वाटेल हिथे नेऊन ठेवाव.े 

 
हनरूपयोगी हियानंा बाहेर काढिाना महत्वाच्या कुटंुबािील माणसाचंा हवचार करणे आवश्यक 

आहे. जर ह्या कुटंुबािील हियानंा वसईबाहेर हनघण्याची इच्छा असेल व त्यानंा ह्या राजधानीि यावसेे 
वाटि असेल िर, त्याचं्या प्रवासाची व्यवस्था करावी. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, १७ माच ू१७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A P O TOMO I, VOL III, PART V 
 



 

अनुक्रमणिका 

पत्र क्र. ८६, पृ.१७०—१७२ 
 

संपादक :— 
 
A.B. DE BRAGANSA PEREIRA. 

 
(86) BASAIM, No 7, FLS 64 

 
पत्र क्रमाकं ८७ 
 

व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहिो की, मराठ्यानंा कुमक आल्याने ठाण्यावर हल्ला करणे 
आिा अशकय झाले आहे. 

 
“मंुबईचे गव्हनूर ह्यासं— 
 
आपल्या चालभ  माहीच्या १३ िारखेच्या पत्राचे हे उत्तर आहे. आपल्या पत्राि मराठे व मोगल 

ह्याचं्यामधील िहाचा उल्लेख आहे. पण आपण कळहवल्याप्रमाणे मराठ्याचं्या इकडच्या सैन्याला कुमक 
येण्यापभवीच जर ठाण्यावरील स्वारी झाली असिी िर, िी फते्त झाली असिी. पण आिा कुमक आली 
असल्याने ही स्वारी अशकय आहे. आिा बचावाची लढाई खेळण्यापलीकडे दुसरा इलाज नाही. ज्यावळेी 
येत्या मोसमािील कुमक देशाहभन येईल, िेव्हा आजच्यापेक्षा त्यावळेचे हचत्र वगेळे असेल. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 

 
गोवा, १७ मे १७३  

 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल 

 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V 

 
पत्र क्र. ८७, पृ. १७३ 
 

संपादक :— 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
(87) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 9, FLS 68. 

 
पत्र क्रमाकं ९० 
 



 

अनुक्रमणिका 

वसई प्रािंािील एका लष्ट्करी अहधकाऱ्याचे त्याने लढाईि गाजहवलेल्या पराक्रमाबद्दल अहर्नंदन 
करून व्हाइसरॉय पुढील पत्र हलहहिो :— 

 
“मेश्त्र द कापं ुपेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 
नुकत्याच इकडे आलेल्या गलबिावर पाठहवलेले आपले गेल्या महहन्याच्या २२ िारखेचे पत्र 

हमळाले. ह्याच पत्राबरोबर दुसऱ्या मागाने पाठहवलेले आपले १४ फेबु्रवारीचेही पत्र हमळाले. ह्या शवेटच्या 
पत्राचे उत्तर मी आपणाला पाठहवलेच आहे. आपण डोंगरीच्या लढाईि जो पराक्रम गाजहवला त्याबद्दल 
आपले आर्ार मानाव ेहििके थोडेच आहेि. आपल्या पराक्रमामुळे पोिूुहगजाचंा लष्ट्करी दजा हनःसंशयपण 
वाढला आहे. 
 

आपल्या १४ फेबु्रवारीच्या पत्राला मी जे उिर पाठहवले आहे, त्याि म्हटले आहे की, आपण 
औषधोपचारासाठी ह्या राजधानीि येण्याची जी परवानगी माहगिलो आहे िी देण्याि येि आहे. परंिु 
उत्तरेकडील प्रािंाचे गव्हनूर आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यानंी आपल्या अहधकारपदाचा राजीनामा हदल्याने 
देशहहिासाठी िी जागा आपण र्भषवावी ही माझी इच्छा असभन ित्संबधंीचा हुकभ म ह्या पत्रासोबि जाि जाहे. 

 
त्या प्रािंाला रसद पाठहवण्याची व्यवस्था मी पावसाळा सुरू होण्यापभवी करीि आहे. हा प्रश्न 

अत्यंि महत्वाचा असल्याने त्याच्याकडे प्रथम लक्ष हदले पाहहजे. दशाशं कराची वसुली हकिी झाली आहे, 
त्याची चौकशी त्या प्रािंाला ऑकटोबरपयंि लागणारा पुरवठा एका हफ्रगेटवर पाठवीि आहे. त्याचबरोबर 
इिर वस्िही हिकडे पाठहवण्याची व्यवस्था करीि आहे. 

 
ह्या प्रश्नासंबधंी मी आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यानंा पाठहवलेल्या पत्राची नक्कल आपणाकडे 

पाठवीि आहे. िरी ह्या पत्राि ज्या काय सभचना आहेि त्या अमलाि आणण्याचा आपण शकय िो प्रयत्न 
करावा. 

 
आपल्या पत्राि आपण ज्याअथी म्हटले आहे की, डोंगरीचे रक्षण केले पाहहजे, त्याअथी, हा प्रश्न 

मी आपल्या इच्छेवर सोपवीि आहे. िथाहप, असे जरी असले िरी हवरुद्ध मिाचाही आपण हवचार केला 
पाहहजे. कारण, त्या ठाण्याची संपभण ू िटबंदी झाली नसल्याने शत्रभपासभन हिला धोका आहे. शत्रभच्या 
हल्ल्याचा जर जोर झाला िर, हिथल्या हशबंदीला हिथभन माघार घेणे कठीण होईल. आज आमच्यासमोर 
प्रश्न आहे िो साष्टी बेट परि कसे घेिा येईल हा. परंिु िरीही मी डोंगरीचा प्रश्न आपल्या इच्छेवर सोपवीि 
आहे. मात्र आपण वसईच्या रक्षणकत्याचाही हवचार कराल अशी मला आशा आहे. हिथल्या हशबंदीिील 
माणसे हदवसेंहदवस रोगराईमुळे कमी होि आहेि. 

 
हसद्दीने आम्हाला जी र्ाडोत्री माणसे लढण्यासाठी देऊ केली होिी, त्याचंा मुशाहहरा म्हणभन 

जनरल आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यानंी हसद्दीकडे वीस हजार असुप्या पाठहवल्या होत्या. परंिु हसद्दीने 
अद्याप माणसे पाठहवली नाहीि. िरी ह्या बाबिीि हसद्दीचा काय हवचार आहे िे आपण जाणभन घ्याव.े मी 
असे ऐकिो की, आंिोहनयु हब्रिु द हसल्वा ह्यानंी हसद्दीचे जे एक पाले घेिले होिे, त्याची नुकसानर्रपाई 
म्हणभन त्या वीस हजार असुप्या ठेवभन घेण्याचा त्याचा हवचार आहे. जनरल आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यानंी 
मला कळहवले होिे की, मराठे युद्धकैद्यानंा इकडे पाठवभन देण्याचा आपला हवचार आहे. परंिु इथली 



 

अनुक्रमणिका 

कारागृहे फारशी सुरहक्षि नसल्याने त्या युद्धकैद्यानंा इकडे पाठहवणे इष्ट नाही असे माझे मि आहे. िरी हा 
प्रश्न आपण आपल्या मजीप्रमाणे सोडवावा, वकवा त्या युद्धकैद्याकंडभन पैसे घेऊन अथवा आमच्या 
युद्धकैद्याचं्या बदली त्यानंा सोडभन द्याव.े पण त्याचं्या सरदाराचंी मात्र मुकििा करू नये. कारण, त्याचंा 
आम्हाला िहासाठी उपयोग होईल. 
 

इकडभन ज्या दोन लक्ष असुप्या हिकडे पाठहवण्याि आल्या त्यािील काही रक्कम चौलला 
पाठहवलीि की काय कळले नाही. कारण, त्या ठाण्याच्या गव्हनूरने मला कळहवले आहे की, हिकडे 
पैशाची फार टंचाई आहे. आहण जर दमणहभन काही अन्नपुरवठा आला िर चौलचा हहस्सा चौलला त्वहरि 
पाठवभन द्यावा. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 

 
नवीन गोवा, २ एहप्रल १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ९०, पृ. १७६—१७९ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 
 

(90) BASAIM, No 7, FLS 67V 
 
पत्र क्रमाकं ९१ 
 

वसई प्रािंाच्या मावळत्या गव्हनूरने आपली आहधकारसभते्र खाली ठेवण्याची इच्छा दशहूवली होिी. 
त्याला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठहवले : 

 
“जनरल आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं— 

 
आपण हिकडभन इकडे पाठहवलेल्या व आिा इकडभन हिकडे रवाना झालेल्या गलबिावर 

पाठहवलेली आपली सािही पते्र हमळाली. िी अनुक्रमे गेल्या महहन्याच्या ११, १८, २१ आहण २२ िारखेची 
आहेि. डोंगरी येथील हवजयाची बािमी मला उशीरा हमळाली. ित्पभवी िी वािा इकडे पसरली होिी. ह्या 
हवजयाबद्दल मी आपले अहर्नंदन करिो, व त्याचबरोबर आपले आर्ारही मानिो. ह्या यशाने आमच्या 
लष्ट्करी लौहककाि मोठीच र्र पडली आहे. ज्याअथी, मी इकडभन पाठवीि असलेली व पाठहवण्याचे 
आश्वासन देि असलेली साधने आपणाला समाधानकारक वाटि नाहीि, त्याअथी, आपण आपल्या िा. 
२१ च्या पत्राि अहधकारसभते्र खाली ठेवण्याची जी इच्छा व्यकि केली आहे, हिला मंजुरी देणे मला इष्ट 



 

अनुक्रमणिका 

वाटिे. कारण साधनाची टंचाई असलेल्या अहधकारावर राहाण्याचा आग्रह धरणे मला इष्ट वाटि नाही. 
म्हणभन मी आपल्याजागी मेश्त्र द कापं ु पेदु्र द मेलु ह्याचंी नेमणभक करीि आहे. िरी आपली अहधकारसभते्र 
आपण त्याचं्याकडे सुपभिू करावी. 

 
आपल्या िा. २२ च्या पत्रावरून एक गोष्ट माझ्या लक्षाि आली आहे िी ही की, ठाण्याचा हकल्ला 

मराठ्याचं्या हािाि असल्यामुळे त्या प्रदेशािभन मराठ्यानंा हाकलणे अशकय झाले आहे. असे जर असेल 
िर, मला आपणास हवचारायचे आहे की, ठाण्याचा हकल्ला मराठ्याचं्या हािी असल्याने जर त्या प्रदेशाची 
मुकििा होऊ शकि नाही, िर मग िो हकल्ला पोिूुहगजानंी घेिला िर काय होईल? मला आशा आहे की, 
िो हकल्ला घेण्याचे र्ाग्य ह्या राज्याला लार्ल्यावाचभन राहाणार नाही. आहण िसे जर झाले िर ज्या 
िटबंदीला आपण दुदैवी म्हणिा िी िटबंदी सुदैवी ठरल्यावाचभन राहाणार नाही. ही िटबंदी सबंद साष्टी 
बेटापयंि जाईल व िे बेट सुरहक्षि करील. आहण सदहभू िटबंदी उर्ारण्यामागील हेिभ देखील िोच आहे”. 

 
गोवा, २ एहप्रल १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL III, PART V  
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पत्र क्रमाकं ९२ 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, मोगल आहण मराठे ह्या दोघाचें युद्ध सुरू 
झाल्याची बािमी जर खरी असेल िर देव आपल्या मदिीला धावभन आला असे म्हणाव ेलागेल. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी पेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 
मी आजारी असिानाच गलबिावर आपली पते्र आली. गेल्या चार पाच हदवसापंासभन प्रकृिी बरी 

आहे, पण मी अंथरूणाि पडभन आहे. िरीही मी आपल्या आहण इिर काही महत्त्वाच्या पत्राचंी उत्तरे करीि 
आहे. 

 
त्या प्रािंाचे गव्हनूरपद स्वीकारल्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. हा आहधकार स्वीकारिाना 

आपण आपल्या काही अडचणी दाखहवल्या आहेि. परंिु ह्या अडचणींवर आपण माि केल्याहशवाय 
राहाणार नाही अशी आशा आहे. हवशषेेकरून आरोग्याच्या अडचणीवर. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आपणाकडे मी आपल्या नेमणुकीसंबधंीच्या ह्या राज्याचा जो हुकभ म पाठहवला त्याचे कारण हे की, 

आपले स्थान मला सुरहक्षि करायचे होिे. आपली नेमणभक मला नेहमीसारख्या नेमणुकीसारखी करायची 
नव्हिी. परंिु आपणाला ज्याअथी नेमणुकीची ही पद्धि आवडि नाही, त्याअथी प्रस्िुि पत्रासमविे 
आपल्या इच्छेप्रमाणे कलमे पाठवीि आहे. 
 

आपणाला हिकडे खचासाठी १२ हजार असुप्या मंजभर करण्यास मला आनंद वाटला असिा. परंिु 
महसभल खात्याच्या प्रमुखाला वसईच्या वखारदाराकडभन पत्र आले आहे की, आरमाराने दमणहभन पुष्ट्कळ 
र्ाि आणले आहे. आहण इकडभन जो िादंभळ पाठहवण्याि आला िो अद्याप संपलेला नाही. ह्याचा अथू असा 
की, उत्तरेकडील प्रािंाला िभिू अन्नाच्या मदिीची आवश्यकिा नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, दहक्षणेकडील 
आरमाराने िादंभळ आमच्या अपेके्षपेक्षा फारच कमी आणला. आहण मला अशी र्ीिी वाटिे की, त्याच्यावर 
जो िादंभळ आला आहे िो ह्या राज्याला पुरणार नाही. परंिु समाधानाची गोष्ट ही की, उत्तरेकडील प्रािंाला 
आिा अन्नाच्या बेगमीची आवश्यकिा नाही. आहण म्हणभन हफ्रगेटवर िादंभळ न पाठहविा इिर वस्िभ 
पाठहवण्याि येि आहेि. आपण ज्या वस्िभंची यादी पाठहवली होिी, त्याच त्या वस्िभ आहेि. ह्या 
वस्िभंबरोबरच हफ्रगेटवर एक लक्ष चाळीस हजार असुप्याही पाठहवण्याि येि आहेि. जी रक्कम गोळा करणे 
शकय झाले िी एवढीच रक्कम आहे. माझ्या मिे ही रक्कम पभण ूनाही. मला आशा आहे की, हिथली वखार 
आपल्या पैशाचा र्रणा हनयहमिपणे करीि राहील. आहण असे जर झाले िर, येत्या उन्हाळ्याि नवीन 
मदि पाठहविा येईल. 

 
महसभल खात्याच्या प्रमुखाने जो हहशोब सादर केला आहे, त्यावरून असे वाटिे की, चौलच्या 

ठाण्यािं अन्नाच्या बेगमीची आहण पगार घालण्यास पैशाचंीही टंचाई नाही. पण हा हहशोब बरोबर आहे की 
काय ह्याची मला शकंा वाटिे. कारण, आपण म्हणिा की, इथभन ज्या दोन लक्ष असुप्या पाठहवण्याि 
आल्या, त्यािील चौलला काहीच पाठहवण्याि आले नाही. आहण अन्न साठ्याचा हहशोब असाच चुकीचा 
असावा असा मला संशय येिो. िरी त्या ठाण्यािील पहरव्स्थिी काय आहे याची चौकशी करावी. हिकडे 
जर पैशाचंी टंचाई असली, िर इकडभन जी रक्कम हिकडे पाठहवण्याि येि आहे, त्यािील थोडे पैसे त्याला 
द्याव.े आाहण अन्नाची टंचाई असल्यास अन्नही धाडाव.े 

 
त्या प्रािंाच्या पहरव्स्थिीसंबधंाने आपण पाठहवलेले हनवदेन हमळाले. पण त्या हनवदेनापभवी मला 

त्या प्रािंाची माहहिी हमळाली होिी. आमचा सगळा र्ार आिा प्रर्कृुपेवर आहण आमच्या हचकाटीवर आहे. 
आहण मराठे व मोगल ह्याचें युद्ध सुरू झाल्याची हदल्लीिील पाद्र्ानंी पाठहवलेली बािमी जर खरी असेल, 
िर देव ह्या मागाने आम्हाला मदि करीि आहे असे म्हणाव ेलागेल. 
 

आपल्या ४ आहण ८ हडसेंबरच्या पत्रािील मुद्यासंंबधंी मला पुनः एकदा सागंायचे आहे की, इकडे 
सैन्याची आवश्यकिा असभन देखील मी पगारी सैहनकाचंी एकही िुकडी ठेवलेली नाही. 

 
डोंगरीचे ठाणे हािाि ठेवण्यासाठी आपण जी कारणे हदली आहेि, िी पटण्यासारखी आहेि. 

आपण ह्या ठाण्याची िटबंदी करण्याचा जो हनणूय घेिला आहे िो कौिुकास्पद आहे. ह्या ठाण्याच्या 
संरक्षणाची कामहगरी आपण कायिानु द सौझ पेरैरा ह्याचं्याकडे सोपहवली असावी असे मी गृहीि धरिो. 
माझ्या मिे ह्या कामहगरीसाठी िे लायक आहेि. 



 

अनुक्रमणिका 

 
मराठे आहण इंग्रज ह्याचं्यामधील व्यवहारासंबधंी मंुबईच्या गव्हनूरने आपणाला ज्या कैहफयिी 

सादर केल्या आहेि त्याची बािमी कळली. त्याचप्रमाणे हचमाजीअप्पा िहाला अनुकभ ल असल्याचेही 
कळले. आपण ह्या प्रकरणी अहधक लक्ष घालभन िहाच्या अटींचा अंदाज घ्यावा. हचमाजीअप्पाने आमचा जो 
मुलभख घेिला आहे, िो आम्हास परि करण्यास जर िो ियार असला, िर त्याचा िहाचा हेिु कळकळीचा 
असभन आमच्यावर त्याचा पहरणाम होईल हे आपण ध्वहनि करण्यास हरकि नाही. 
 

हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंी शत्रभ त्याचं्या हद्दीि हशरला असिा, त्याला हपटाळभन लावण्याि यश 
हमळहवल्याचे कळले. त्याचं्या ह्या हवजयाने शत्रभच्या नवीन आक्रमणाला पायबंद बसल्यावाचभन राहाणार 
नाही, अशी मला आशा वाटिे. 

 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 

 
गोवा, २५ एहप्रल १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
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पत्र क्रमाकं ९४ 
 

व्हाइसरॉय वसई प्रािंाचे गव्हनूरला हलहहलल्या पत्राि म्हणिो की, हसद्दीने लढण्यासाठी माणसे 
देिो म्हणभन त्याचं्या मुशाहहऱ्याबाबि ज्या वीस हजार असुप्या घेिल्या होत्या, त्या त्याने परि केलेल्या 
नाहीि. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी पेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 
चालभ  माहीच्या ४ िारखेस आरमाराचे ह्या बंदराि आगमन झाले. िे बारा हदवस प्रवास करीि 

होिे. वाटेि त्याने चाच्याचं्या काही नौका घेिल्या व काही बुडहवल्या. वाऱ्याने जरा त्रास हदला. परंिु ज्या 
वाऱ्यामुळे हा त्रास झाला त्या वाऱ्याचा नाझरेथ ह्या हफ्रगेटला चागंला उपयोग झाला. माझा असा अंदाज 
आहे की, आरमाराचे इकडे आगमन होण्यापभवीच हफ्रगेट वसई बंदराला लागेल, व हिकडभन इकडे हनघेल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आरमारावर आलेली पाच पते्र मला हमळाली. िी अनुक्रमे १७, १८, २१ आहण २२ एहप्रलची असभन 
त्या सव ूपत्राचें उत्तर मी आिा करीि आहे. मी आजारािभन नुकिाच उठलो आहे, त्यामुळे पते्र बघण्यास 
आहण त्याचें उत्तर हलहहण्यास फार त्रास पडिाि. 

 
मावळिे गव्हनूर आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यानंा हसद्दीने हलहहलेले पत्र व त्या पत्राला आपण 

पाठहवलेले उत्तर ह्याची बािमी कळली. सापं्रिच्या पहरव्स्थिीि आमच्यासबंंधी हसद्दीचे धोरण काय आहे, 
याचाही अंदाज आपण केल्याचे कळले. आमचा पक्ष धरला िर मराठे आपणाला कैचीि पकडिील ही जी 
र्ीिी इंग्रजानंा वाटिे िीच र्ीिी हसद्दीलाही वाटि असावी. परंिु आश्चयाची गोष्ट ही की, हसद्दीच्या पत्राि 
आमच्याकडभन त्याला ज्या वीस हजार असुप्या हमळाल्या आहेि त्याचंा अहजबाि उल्लेख नाही. आपण 
म्हणिा त्याप्रमाणे थोड्याशा माणासासंाठी की ज्या माणसाचंी मदि िो आम्हाला पाठहवणार आहे—वीस 
हजार असुप्या फार आहेि. पुनः पावसाळ्याि ही मदि हनरुपयोगी आहे हे आपले म्हणणे खरे आहे. आपण 
त्याला जे उत्तर पाठहवण्याचा हनणूय घेिलाि िो मला पसंि आहे. पावसाळ्यानंिर िी मदि स्वीकारणे 
सोयीचे होईल. मराठे युद्ध कैद्यानंा इकडे न पाठहवण्याचे जे कारण आपण हदले आहे िे समपूक आहे. 
इकडे पाठहवण्याि आलेल्या एकिीस युद्ध कैद्यापंैकी एकजण मरण पावला. 

 
आपल्या १८ एहप्रलच्या पत्राि आपण म्हणिा की, चढाईचे युद्ध साधनाचंी कमिरिा व वाईट 

हवामान ह्यामुळे खेळिा येि नाही. मावळत्या गव्हनूरना मी हलहहले होिे की, सध्यव्स्थिीि आम्हाला फकि 
बचावाचे युद्ध खेळणे र्ाग आहे. आहण ह्या बचावात्मक युद्धासाठी त्या प्रािंाि असलेल्या सव ूपायदळाची 
आवश्यकिा आहे असे आपण जे म्हणिा िे पटण्यासारखे आहे. कारण, रोगराईच्या प्रादुर्ावामुळे माणसे 
कमी होि चालली आहेि. इकडे माणसाचंी फार कमिरिा आहे. एकादी िािडीची कामहगरी देखील मला 
सैन्याच्या अर्ावी हािी घेिा येि नाही. त्याि पुनः हहवाळ्यानंिर नौकायनाच्या राखणीसाठीही सैन्याची 
जरूरी आहे. 
 

आपण जे हशपाई इकडे पाठवभन हदले आहेि, त्याचं्याबाबि मला आपणास, कळवायचे आहे की, 
जे हशपाई आपणाला आवश्यक वाटिील त्यानंाच इकडे पाठवभन द्याव.े 

 
मराठ्याचंा आहण इंग्रजाचंा व्यापार बंद पडला िर, मराठे वठणीवर येिील ही जी आपली 

हवचारसरणी आहे िी मला मान्य आहे. परंिु इंग्रज व्यापाऱ्यानंी त्याचं्या पभवींच्या गव्हनूरकडे जो हनषेध 
व्यकि केला आहण मलाही जी हनषेधपर पते्र हलहहली, िी जर आपल्या अवलोकनाि आली, िर हा व्यापार 
त्यानंी आमच्या इच्छेहवरुद्ध का चालभ  ठेवला आहे िे आपल्या ध्यानी येईल. िरीही आपल्या इच्छेप्रमाणे 
उपाय योजना करिा येण्यासारखी आहे, व िी करणेही आमच्या हहिाचे आहे. परंिु ह्या मोहहमेसाठी ज्या 
नौकाचंी आवश्यकिा आहे, त्या आपल्यापाशी नाहीि हे आपणच कबभल केले आहे. दुसरी गोष्ट इंग्रजाचं्या 
हवरोधाचाही आपण हवचार केला पाहहजे. पण हा हुकभ म काढावा अशी जर आपली इच्छा असेल िर िो 
काढण्यास मी कमी करणार नाही. मला माहीि आहे की, शत्रभची जर समुद्रावरून कोंडी केली िर िो 
वठणीवर आल्यावाचभन राहाणार नाही. कारण, ह्या कोंडीमुळे त्याची पुष्ट्कळच हानी होईल. कॅप्टन 
फ्राव्न्सश्कु कुएल्यु द मेलु ह्यानंी वसईचे एक पाले पकडभन नेि असिा त्याचं्या िावडीिभन सोडहवण्याची जी 
बहादुरी गाजहवली त्याबद्दल आपल्या हशफारशीवरून मी सदहंु कूँ प्टनना पत्र हलहभन त्याचें अहर्नंदन करीि 
आहे. पण ह्या कॅप्टनची गोष्ट आल्यावर मला आणखी एका अहधकाऱ्याच्या पत्राची आठवण होि आहे. आहण 
हे अहधकारी म्हणजे कॅ. फेहलहसयभ झुजे हे होि. त्यानंा मी जे अहर्नंदनपर पत्र घािले होिे िे त्यानंा 



 

अनुक्रमणिका 

हिकडे हमळाले नसल्याची त्यानंी िक्रार केली आहे. ह्या अहधकाऱ्याने प्रस्िुि युद्धाि मोठाच पराक्रम 
गाजहवला आहे. हवशषेेकरून कोळमला कुमक पाठहविाना त्याने जे धैय ू दाखहवले िे खरोखर 
वाखाणण्यासारखे आहे. 

 
हचमाजीचा डोंगरीवर हल्ला करण्याचा हवचार असल्याची बािमी ऐकभ न मी बेचैन झालो आहे. 

आपण म्हणिा की, आरमार हिकडे परिल्यावर हा हल्ला करण्याचा त्याचा हवचार असल्याची बािमी 
आपणास लागली आहे. पण ज्याअथी ह्या हल्ल्याचा सुगावा आपणास लागला आहे, आहण डोंगरीचे 
रक्षणकिे ह्या हल्यानंा आिा रूळले आहेि, त्याअथी, मला आशा आहे की, शत्रभ जबरदस्ि हानी सोसभन 
माघार घेईल अथवा ह्या हल्ल्याचा बेि िो सोडभन देईल. ज्याअथी, गलबि हिकडभन आलेले नाही 
त्याअथी, माझा हा कयास खरा ठरेल अशी मला आशा वाटिे. 
 

शत्रभने र्द्रापभरवर हल्ले करू नयेि म्हणभन त्याला हुसकभ न लावण्याची कामहगरी हवचाराहू आहे. 
परंिु आपण म्हणिा की, ह्या कामहगरीच्या मागाि फार मोठ्या अडचणी आहेि व ही कामहगरी अयशस्वी 
झाली िर, त्याचे पहरणाम फार वाईट होिील असे आपणाला वाटिे. म्हणभन माझे असे मि आहे की, असे 
धोके पत्करण्यापभवी िभिू आम्ही बचावात्मक युद्ध खेळणे आमच्या हहिाचे आहे. मला असे वाटिे की, शत्रभवर 
चढाई करण्यापभवी त्याच्या कायाि अडथळे आणण्याची मोहीम अहधक फायद्याची ठरेल. उदाहरणाथू 
शत्रभने नवीन बाधंकाम काढले असिा त्याच्यावर दगडाचं्या मोटूसू डागाव्या. ह्यामुळे दारूचीही बचि होईल 
आहण शत्रभची हानी होईल. ह्या कामी मोठ्या िोफाचंा उपयोग करण्याऐवजी मोटूसू िोफा उपयोगाि 
आणणे सोयीचे आहे कारण त्यानंा दारू कमी लागिे. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 

 
गोवा, १० मे १७३८. 

 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 

 
पत्र क्र. ९४, पृ. १८७—१९४ 
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पत्र क्र ९६ 
 

वसई प्रािंाच्या गव्हनूरने व्हाइसरॉयला हलहहले होिे की, मंुबईच्या गव्हनूरच्या मध्यस्थीने 
मराठ्याशंी िहाच्या वाटाघाटी सुरू कराव्या असे आपणाला वाटिे. त्या पत्रास व्हाइसयॉयने पुढील उत्तर 
धाडले : 



 

अनुक्रमणिका 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 

 
आपले ७ मेचे पत्र हमळाले. त्या पत्राि आपण म्हणिा की, ह्या पावसाळ्याि मराठ्याशंी मंुबई-

गव्हनूरच्या मध्यस्थीने िहाच्या वाटाघाटी करणे सोयीचे होईल. आपले हे हवचार इिके साधार आहेि की, 
त्यानंा मान्यिा हदल्याहशवाय मला गत्यिंर नाही. ह्या बाबिीि मी मंुबईच्या गव्हनूरला हलहीि आहे. त्याची 
एक प्रि आपणाकडे रवाना होि आहे. िरी अंहिम हेिभ साध्य व्हावा म्हणभन आपण हे काम अक्कलहुषारीने 
चालवाव.े मात्र मी आपणाला सभचना देि आहे की, आपण िहाचे वचन न देण्याची काळजी घ्यावी. ह्या 
वाटाघाटी सुरू करण्याचा आमचा मुख्य हेिभ हा काळ काढण्याचा आहे. कारण सापं्रिच्या पहरव्स्थिीि 
शत्रभकडभन फायदेशीर अशा अपेक्षा करण्याि अथू नाही. मला आशा आहे की, हे काम आपण अत्यिं 
काळजीपभवूक आहण अक्कलहुषारीने पार पाडाल. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, १५ मे १७३८. कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ९६, पृ. ९६ 
 

संपादक :— 
 
A.B. DE BRAGANCA PEREIRA. 

 
(96) BASAIM, No. 7, FLS 84. 

 
 

व्हाइसरॉय उत्तरेकडील सेनापिीला हलहहिो की, गोव्याहभन वसईकडे गेलेले एक गलबि 
आंग्ऱ्याचं्या युद्ध नौकानंी पकडले असल्याची बािमी आपणाला कळली आहे. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी पेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 
आज चौलच्या गलबिाची रवानगी करीि असिा, हिकडभन आलेल्या व कुणी ज्युआवं आंिोहनयु 

हनरादं नामक कप्िान असलेल्या त्या शहरच्या गलबिाने अशी बािमी आणली की, थोड्याच हदवसामागे 
इकडभन चौलचे जे गलबि हिकडे गेले िे मेलंुदीच्या युद्ध नौकानंी पकडले. ह्या गलबिावर मी आपल्या 
हफ्रगेटवर पाठहवलेल्या पत्राचे उत्तर पाठहवले होिे. ही बािमी ऐकभ न मला फार वाईट वाटले. कारण, 
आपण औषधाचंी जी यादी पाठहवली होिी, त्या यादीप्रमाणे मी त्या गलबिावर औषधे पाठहवली होिी. पते्र 
गायब झाल्याबद्दल मला वाईट वाटले नाही. कारण, त्याचं्या नकला मी चौलच्या दुसऱ्या एका गलबिावर 
दुसऱ्या मागे पाठवभन हदल्या होत्या. िे जहाज हिकडे पोहोचलेच असेल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
ह्या पत्रासमविे दीवचे जे पत्र जाि आहे, िे हिकडे त्वहरि पाठवभन द्याव.े 
 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, ३० मे १७३८. 
 
िा. क. हे पत्र हलहभन झाल्यावर मेलंुदीहभन आलेल्या एका कैद्याकडे चौकशी केली असिा त्याने 

गलबि पकडले गेल्याचे साहंगिले. परंिु िो म्हणाला की, िे मंुबईचे होिे. वसईची दोन्ही आहण चौलचे 
हमळभन हिन्ही गलबिे सुरहक्षि हनघभन गेल्याचे त्याच्याकडभन कळले. िे ऐकिाच मला समाधान वाटले. िी 
हिन्ही गलबिे हिकडे पोहोचली असिीलच. 
 

कौंट द सादंोहमल. 
 

A.P.O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

पत्र क्र. ९९, पृ. २००—२०१ 
 

संपादक :— 
 
A.B DE BRAGANCA PEREIRA 
 
(98) BASAIM, No 7, FLS 92 V 

 
पत्र क्र. १०० 
 

व्हाइसरॉयला मानाजी आंगे्र ह्याचंी पस्िीस गलबिे मंुबई बेटािभन ठाण्याला मराठ्याचें सैन्य 
वसईला आणण्यासाठी जाि असल्याची बािमी कळिाच त्याने मंुबईच्या गव्हनूरला पुढील पत्र हलहहले 
:— 
 

“मंुबईचे सेनापिी जॉन हॉनू ह्यासं— 
 

मी िापाने आजारी असभन त्याची पुनरूव्कि होण्याची ही हिसरी खेप आहे. त्यामुळे मी आपल्या 
पत्राचे उत्तर पाठवभ शकलो नाही. परंिु हे पत्र मला आजारी व्स्थिीि हलहाव ेलागि आहे. त्याला िसेच 
एक गंर्ीर कारण घडले आहे. 

 
मला हवश्वसनीय बािमी कळली आहे की, मानाजी आगें्र ह्याचं्या पस्िीस गलबिानंा मंुबई बेटािभन 

ठाण्याला जाण्याची परवानगी आपण हदली आहे. ही गलबिे ठाण्याला मराठ्याचें सैन्य आणण्यासाठी 
जाि आहेि. िे सैन्य कारंजावर हल्ला करण्यासाठी हनघणार होिे. परंिु कारंजावर हल्ला होणार असल्याचा 



 

अनुक्रमणिका 

सुगावा त्या हकल्ल्याच्या कॅप्टनला लागल्याने त्याने त्या हल्ल्यास िोंड देण्याची कडेकोट ियारी केल्याचे 
कळिाच ही गलबिे गायीच्या बेटाना रसद पोहोचहवण्याकरिा ठाण्याच्या बंदराि गेली व हिथभन मंुबई 
बंदरािभन माघारी परिली. ह्या घटनेबद्दल मला आपणाकडे हनषेध करायचा आहे. आपल्या हािभन 
िटस्थिेचा र्गं झाला आहे हे मला आपल्या हनदशनूास आणायचे आहे. मराठ्याचं्या लष्ट्करासाठी रसद 
घेऊन जाणारे एक बलाढ्य आरमार आपल्या बेटािभन गेले असल्याने आपल्या िटस्थिेचा हा उघड उघड 
र्गं आहे. आपण ह्या प्रकरणी गंर्ीरपणे हवचार करून पोिूुगाल व इंग्लंड ह्या दोन्ही राष्ट्रामंधील दोस्िीस 
अनुसरून योग्य िे धोरण स्वीकाराल अशी आशा वाटिे. 
 

अशा दगलबाज, मुजोर पण बलाढ्य शजेाऱ्याचंी बाजभ बळकट होण्यासारखा फायदा त्यानंा अशा 
रीिीने हमळावा ही आम्हा दोघानंाही हाहनकारक गोष्ट आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ३२ मे १७३८. आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. १००, पृ. २०१—२०२ 
 

संपादक :— 
 

A.B. DE BRAGANCA PEREIRA 
 

(100) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No 9, FLS 74. 
 
पत्र क्र. १०१ 
 

हचमाजीअप्पा हे आपल्या सैन्याचे अहधपत्य दुसऱ्या एका सरदाराकडे देऊन पावसाळ्याि पुण्यास 
जाण्याचा हवचार करीि असल्याची बािमी व्हाइसरॉयला कळिाच त्याने वसईच्या गव्हनूरला खालील पत्र 
हलहहले :— 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 

 
चौलच्या गलबिावर पाठहवलेले आपले पत्र हमळाले. हे पत्र गायब झाल्याची आपली समजभि 

झाल्याने आपण आम्हाला ित्संबधंीचा इशारा हदला होिा पण िे जहाज अखेर इकडे येऊन पोहोचले व 
आरमाराची आहण हफ्रगेटची वाट पहाि इकडे थाबंले. ह्याच गलबिाबरोबर चौलचे आणखी एक जहाज, 
इकडभन हिकडे हनघाले होिे. माझी अशी समजभि आहे की आपण ज्या ठरावाचंी वाट पाहाि होिा िे ह्या 
दोन्ही गलबिावर दोन मागांनी पाठहवलेले सव ूठराव आहण आपल्या पत्राचंी उत्तरे आपणाला हमळालीच 



 

अनुक्रमणिका 

असिील. 
 

हचमणाजीअप्पा हे आपल्या सैन्याचे आहधपत्य दुसऱ्या एका सरदाराचे हािी सुपभिू करून 
पावसाळ्यासाठी पुण्याला जाण्याचा हवचार करीि आहेि ही जी बािमी आपण पाठहवलीि िी हमळाली. 

 
कारंजावर हल्ला करण्याचा त्याचंा हवचार होिा, पण आपण जागरूक राहभन हल्ल्यास िोंड 

देण्याची कडेकोट ियारी केल्याने त्यानंी हल्ल्याचा हवचार सोडभन हदला, हे कळले. ह्या हल्ल्यासाठी सैन्य 
वाहभन नेण्यास ठाप्याला गोळा झालेले व नंिर िेथभन रसद घेऊन गायीच्या बेटाि गेलेले प्रचंड आरमार 
इंग्रजानंी आपल्या पाण्यािभन जाऊ येऊ हदले ही खरोखर हवलक्षण गोष्ट आहे. हे आरमार आमची नुकसानी 
करण्याच्या मोहहमेवर हनघाले होिे. माझी अशी समजभि आहे की, आपण मंुबईच्या गव्हनूरना पत्र हलहभन 
ह्या घटनेचा हनषेध केलाच असेल. मीही त्यानंा ह्या प्रकरणी हलहीि आहे. ज्याअथी, शत्रभला वसईवर आहण 
डोंगरीवर हल्ला करणे अवघड वाटले, त्याअथी, िो हा खर्दचक अनुर्व दुसऱ्यादंा घेण्याच्या र्ानगडीि 
पडणार नाही, अशी मला आशा वाटिे. शत्रभने नवीन िटबंदीची कामे थाबंवावी म्हणभन आपण 
त्रयस्थामाफूि प्रयत्न चालहवले असल्याचे कळले. परंिु माझे असे मि आहे की, ह्या वाटाघाटींनी िे काम 
िे बंद ठेवणार नाहीि. िथाहप, आपण शत्रभच्या एकाद्या ठाप्यावर उदाहरणाथू घोडबंदरवर अथवा 
मद्रापभरवर हल्ला करण्याची हभल उठहवलीि व त्या हल्ल्याच्या ियारीचा बहाणा केलाि, िर शत्रभ िटबंदीचे 
काम सोडभन देऊन त्या ठाण्याचं्या रक्षणाच्या ियारीस लागेल. मला वाटिे की शत्रभला हैराण करायच्या ह्या 
संर्ाव्य स्वारीच्या हालचाली चालभ  पावसाळ्याि सुरू करिा येिील. 

 
शत्रुप्रदेशाि जाळपोळीसारखी घािपािी कृत्ये घडवभन आणभनही शत्रभची दमछाक करिा येईल. 

मात्र ह्या कामासाठी अशा खेड्याचंी हनवड केली पाहहजे की, िेथे आमच्या मुलकी लोकानंा शत्रभची हत्यारी 
माणसे रे्टिा कामा नयेि. ही कृत्ये वसोवा, बादंोडा व डोंगरी ह्या ठाण्याच्या बाजभने शत्रुप्रदेशाि करिा 
येिील. अशा कृत्यानंी जर खेडभिामध्ये दहशि माजहवली, िर िे आपली खेडी सोडभन पळभन जािील व 
त्यामुळे शिेे ओस पडभन शत्रभची हानी होईल. 

 
डोंगरीच्या िटबंदीचे काम आपण झपाट्याने पुरे करीि आणल्याचे ऐकभ न आपले कौिुक वाटले. हे 

काम ठरलेल्या अवधीि पभण ूहोईल अशी आशा आहे. आपण छोट्या ठाण्यानंा अन्नाची बेगमी आहण पैसा 
ह्याचेंद्वारा मदि केली असल्याचेही कळले. ही मदि त्यानंा ऑकटोबर महहन्यापयंि परेुल. आपणास त्यानंा 
दारूगोळ्याचीही मदि पोहोचिी करिा येईल. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, ३१ मे १७३८. 
 

िा. क. ह्या पत्रासोबि मंुबईच्या गव्हनूरना पाठहवलेल्या पत्राची नक्कल आपल्या पहाणीसाठी 
पाठवीि आहे. 
 
 कौंट द सादंोहमल 
 पत्र क्र.१०१, प.ृ २०२—२०५ 



 

अनुक्रमणिका 

 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V 

 
संपादक :— 

 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 

 
पत्र क्र. १०३ 
 

व्हाइसरॉय वसई प्रािंाच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की मंुबईच्या गव्हनूरने पोिूुगीज 
व मराठे ह्याचं्यामधील संर्ाव्य िहाच्या करारािील ज्या अटी सुचहवल्या आहेि त्या पोिूुहगजानंा मान्य 
होण्यासारख्या नाहीि. 

 
“उत्तरेकडी सेनापिी पेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 
चालभ  माहीच्या २६ ला आपले २८ जभनचे पत्र घेऊन आलेला जासभद इकडे येऊन पोहोचला. काही 

हदवसामंागे त्याच महहन्याच्या १४ िारखेस हलहहलेले आपले पत्र हमळाले होिे. 
 
मंुबईच्या गव्हनूरच्या पत्राचं्या ज्या नकला आपण माझ्याकडे पाठहवल्या आहेि, त्याचं्यावरून 

त्यानंी मराठ्यानंा िहाचा प्रस्िाव सुचहवल्याचे व हचमणाजीआप्पा ह्यानंा हलहहलेल्या पत्राि िहाच्या अटी 
सादर केल्याचे कळन आले. ह्या अटी आम्हाला मान्य होण्यासारख्या नाहीि हे िर झालेच, परंिु त्या 
शत्रभची मुजोरीही वाढहवणाऱ्या आहेि. त्या आम्हाला अपमानास्पद असभन शत्रभचा मान वाढहवणाऱ्या आहेि. 
माझे िर असे मि आहे की, ह्या अटी पत्करून मराठ्याशंी िह करण्याऐवजी त्याचं्याशी लढणे परवडले. 
त्यानंी आमचा जो प्रदेश हगळंकृि केला आहे, िो प्रथम खाली केला पाहहजे, िरच त्याचं्याशी आम्हाला 
िहाच्या वाटाघाटी करिा येिील. 

 
राजा सवाई जयवसग ह्याचं्या जयपभर येथील राजधानीिभन पाद्री द हसल्वा ह्यानंी मला कळहवले 

आहे की, बाजीरावाचा आहण मोगलाचंा िह झाला असभन िो बाजीरावाला फायदेशीर आहे. ही बािमी ह्या 
प्रदेशाबाबि इकडे पसरलेल्या बािम्याशी जुळिे आहे की काय िे आपण बघाव.े सुरिेहभन मला मोझेस 
िोहबअस ह्यानंी कळहवले आहे की, िहेमास कुलीखान (नाहदरशहा) ह्याने वहदुस्थानवर स्वारी करून 
मोगलाचंा बराच मुलभख वजकल्यामुळे बादशहा सापं्रि घोर वचिेि आहे. इकडे सािाऱ्याहभन आलेल्या 
लोकाकंडभन कळिे की, बाजीरावाचे पुण्यास आगमन झाले आहे. त्याच्या मािोश्रीचे हनधन झाल्याने त्याला 
माघारा परिण्याची घाई करावी लागली. 
 

डोंग्री येथील बाधंकाम लवकर आटोपल्याचे ऐकभ न आनंद झाला. आपण ह्या कामावर जािीने 
देखरेख केलीि म्हणभन िे लवकर आटोपले. आहण बेटािील खेडी शत्रभचा हवरोधास न जुमानिा 
बसहवण्याि आल्याचे ऐकभ न आनंद वाटला. 

 
असेरीच्या कॅप्टनने आपल्या हुकुमाहवरुद्ध हिथभन प्रयाण केल्याचे वाचभन मला धक्काच बसला. ह्या 



 

अनुक्रमणिका 

वािेवर क्षणर्र माझा हवश्वासच बसला नाही. आहण जर आपण ह्या गोष्टीचा पत्राि उल्लेख केला नसिा, 
िर ह्या गोष्टीवर माझा खहचि हवश्वास बसला नसिा. दुसरी गोष्ट अशी की हदवस पावसाळ्याचे असल्याने, 
सदहभू अहधकाऱ्याच्या गैरविूनामुळे जी हानी झाली आहे िी र्रून हनघणे फार कठीण आहे. योग्य संधी 
येिाच आपण असेरीच्या गडावर एकाद्या हवश्वासभ अहधकाऱ्याला पाठवाव ेव सदहभू गडाच्या र्ाजी कॅप्टनला 
िारापोर येथभन बाहेर न पडण्याची िाकीद द्यावी. त्याला हिकडे कैद्याप्रमाणेच ठेवाव.े माझ्या मिे असेरीच्या 
गडावर एकाद्या अहधकाऱ्याला पाठहवण्यास फारशी अडचण पडणार नाही. त्या गडावर जाणाऱ्या सव ू
वाटा शत्रभ बंद करू शकेल असे मला वाटि नाही. एकादा मनुष्ट्य वर सहज जाऊ शकेल. 

 
आपण चौलहभन जे गलबि इकडे पाठहवण्याचा हुकभ म केला होिा, िे इकडभन जभनच्या पहहल्या 

आठवड्याि ३१ मेची पते्र घेऊन हनघाले. परंिु समुद्र एवढा खवळलेला होिा की, दोन हदवसाचं्या 
प्रवासानंिर िे माघारा परिले. त्याला सबंध पावसाळा इकडेच काढावा लागला. त्याच्यावर मी जी पते्र 
पाठहवली होिी िी आिा पुनः पाठहवि नाही. जासुदानंा उगीच .र्ारा नको. 
 

दारूच्या र्डकयाने हकल्ल्याचा बुरुज उडणे व हकल्ल्याि शत्रभचे.गुप्िहेर असल्याचा सशंय येणे ह्या 
घटना काळजी करण्यासारख्या आहेि. मला आशा आहे की, कॅ. पेदु्र लाउरेयानु हे बुरुजाचा ढासळलेला 
र्ाग दुरुस्ि करिील, व हकल्ल्यािील शत्रभच्या हस्िकाहंवरुद्ध उपाययोजना करिील. मी सदहभू कॅ. 
लाउरेयानु ह्याचं्याहवषयी चागंले ऐकले आहे. आहण आपणही ह्या प्रकरणी लक्ष घािल्याहशवाय राहाणार 
नाही ह्याची मला खात्री वाटिे. 
 

हिथली अन्नाची बेगमी फकि २० ऑकटोबरपयंि पुरेल असे जे आपण हलहहिा िे काळजी 
करण्यासारखे आहे. कारण, इकडे पाऊस उशीरा सुरू झाला आहे. जुलै महहन्याि िर पाऊस सिि २० 
हदवसपयंि नव्हिा. आहण आिा िो इिकया जोराि सुरू झाला आहे की, िो सप्टेंबर ऑकटोबरपयंि चालभ  
राहील की काय अशी र्ीिी वाटभ  लागली आहे. त्यामुळे त्या हदवसािं हिकडे नौका पाठहवणे शकय होणार 
नाही. िथाहप, असे जरी असले िरी आपणाला हवी असलेली रसद मी योग्य त्या वळेी पाठहवण्याची 
हशकस्ि करींन आहण ईशकृपेने जर दमणमध्ये पीक चागंले आले, िर हिथले धान्य हिकडील सव ू
ठाण्यानंा पुरेल. आहण मग इकडभन हिकडे धान्य पाठहवण्याची आवश्यकिा उरणार नाही. आहण 
पावसाळ्याच्या उत्तराधाि वाहिभक सुरू झाली की, दमणच्या बंदरािभन हिकडे थोडी रसद पाठहविा 
येईल. िरी आपण दमणचे गव्हनंर हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंा ह्या बाबिीि हलहाव.े 

 
मी आपणाला जभनच्या सुरुवािीला इकडे अडकभ न पडलेल्या गलबिावर जी पते्र पाठहवली हीिी 

त्याि शत्रभप्रदेशाि माणसे पाठवभन घािपािी कृत्ये सुरू करण्याबद्दल सभचना केली होिी. ही मोहीम यशस्वी 
झाली िर खेडुिानंी आपली गाव े सोडभन पळ काढला असिा. माझ्या मिे ज्या र्ागाि शत्रभच्या हत्यारी 
लोकाचंा हवशषे बंदोबस्ि नसेल त्या र्ागािच ह्या हालचाली सुरू कराव्याि. 

 
देशाहभन आम्हाला कुमक येणार आहे. परंिु ह्या कुमकेहशवाय आम्हाला काही हशपायाचं्या 

िुकड्याही लागिील. माझ्या मिे सुरिेचे हशपाई चागंले आहेि. म्हणभन मी सुरिेच्या नबाबाला हलहीि आहे 
की, पावसाळ्यानंिर त्याला शकय होिील हििकी माणसे गोळा करून ठेवावी. त्याचप्रमाणे मी दमणचे 
गव्हनूर हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंाही हलहीि आहे की, त्यानंी आपल्या हजल्ह्याि दुब लोकाचंी र्रिी 
करून सुरिेच्या माणसाि त्याचंी र्र घालिा येणे शकय आहे का बघाव.े 



 

अनुक्रमणिका 

 
देव आपले रक्षण करो”. 

 
गोवा, ३० जुलै १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
 
िा. क. आपण जो जासभद इकडे पाठहवला त्याला मी वीस असुप्या देण्याचा हुकभ म केला आहे. 

िरी ही रक्कम त्याच्या मुशाहहऱ्यािभन कमी करावी. 
 

A. P. O., TOMO I, VOL, III PART V 
 
पत्र क्र. १०३, पृ. २०७—२१३ 
 

संपादक :— 
 
A.B.DE BRAGAN A PEREIRA 

 
वसई प्रािंाि मराठ्याशंी लढाण्याकरिा सुरिेि सैन्य र्रिी करण्याची हवनंिी व्हाइसरॉय 

सुरिेच्या नबाबाला पुढील पत्राि करिो— 
 
“सुरिेचे नबाब ह्यासं— 
 
आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे र्भिपभवू गव्हनूर जनरल दों. लुईज बोिेल्यु ह्यानंी मला कळहवले 

होिे की, गेल्या वषी आपणाकडभन त्यानंा आपल्या सहदच्छेने मराठ्याहंवरुद्ध लढण्याकरिा माणसाचंी 
चागंली मदि झाली. त्याबद्दल मी आपला फार आर्ारी अहे. आमच्या दोन्ही देशािंील हे सहकाय ू
उत्तरोत्तर वृवद्धगि व्हाव ेअशी आशा बाळगिो. आिा आपणाला पुनः हवनंिी करण्याि येि आहे की, आमचे 
समाहयक शत्रभ जे मराठे त्याचं्याशी लढण्याकरिा आम्हालंा पावसाळ्यानंिर काही सैहनकाचंी आवश्यकिा 
आहे. पोिूुगालहभन मी सैन्याच्या आगमनाची वाट पाहाि आहे. पण ह्या सैन्याला सहायक आगमनाची वाट 
पाहाि आहे. पण ह्या सैन्याला सहायक अथवा पभरक सैन्याची आवश्यकिा आहे. िरी आपणाला हवनंिी 
आहे की, आपल्या राज्याि अशी माणसे असल्यास त्याचंी र्रिी करावी. ह्या माणसानंा पावसाळा 
संपल्यावर व नौकाचंी समुद्रावरील वाहिभक सुरू झाल्यावर नौका पाठवभन नेण्याची व्यवस्था करीन. त्या 
संबंधीच्या वाटाघाटी आपणाशी करण्याची सभचना मी आमचे सुरि येथील प्रहिहनधी मोझेस िोहबआज 
ह्यानंा केली आहे. 
 

आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 
 

गोवा, ३१ जुलै १७३८.  
 कौंट द सादंोहमल 
 



 

अनुक्रमणिका 

A.P. O., TOMO I, VOL. III, PART V 
 
पत्र क्र. १०४, पृ. २१२—२१३ 
 

संपादक :— 
 

A.B. DE BRAGAN A PEREIRA 
 

(104) LIVRO DOS RE IS VIZINHOS, NO. 9, FLS 79V. 
 
पत्र क्र. १०८ 
 

व्हाइसरॉय महसभल खात्याच्या प्रमुखाला वसई प्रािंाि सुरू करायच्या लष्ट्करी मोहहमेसाठी नौका 
ियार करण्याबद्दल पत्र हलहहिो :— 

 
“महसभल खात्याचे व्हेदोर आंिोहनयु कानैरु द आल्कासोव्हा ह्यासं— 
 
गेल्या गुरुवारी मी आपणाला साहंगिले होिे की, नौका शकय हििकया लवकर ियार केल्या 

पाहहजेि, कारण ह्या वषी त्यानंा मोहहमेवर पाठवायचे आहे. ह्या गोष्टीची आपणाला पुनः आठवण करून 
द्यावी असे वाटले म्हणभन हे पत्र पाठवीि आहे. 

 
पहहली गोष्ट ही की, मोहीम शकय हििकया लवकर सुरू केली पाहहजे म्हणभन आम्ही सगळ्यानंी 

हिला हािर्ार लावला पाहहजे. दुसरी गोष्ट, येत्या मोसमाि इकडे नवीन व्हाइसरॉय येण्याचा संर्व आहे. 
आहण िो जर आला िर आमची मोहहमेची ियारी नसलेली पाहभन त्याला आश्चय ूवाटेल. म्हणभन त्याच्या 
आगमनापभवी हे काम झाले पाहहजे. 

 
अशा पहरव्स्थिीि माझी आपणाला सभचना आहे की, येत्या २४ िारखेपयंि मोहहमेवर जायच्या 

नौका ियार करून ठेवाव्या. कारण, देशाहभन येणाऱ्या नौकावंर जे सैन्य येणार आहे िे ह्या नौकावंर 
उत्तरेकडे रवाना केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे िोफा, दारूगोळा आहण इिर युद्धसामग्रीही ियार करून 
ठेवावी. हेिभ हा की, नवीन व्हाइसरॉयना जे काय हिकडे पाठवायचे असेल िे त्यानंी लवकर पाठवाव.े 
आहण नवीन व्हाइसरॉयचे जर आगमन झाले नाही िर आम्हालंा ही मोहीम सुरू करणे क्रमप्राप्िच आहे. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 

 
पानेली, १५ सप्टेंबर १७३८. 
 

िा. क. आंजेहदवहभन बािमी आली आहे की, सहा पाली आहण िीन गलबिे एका महत्त्वाच्या 
मोहहमेवर हनघाली असल्याची हदसली. मला आणखीही बािमी कळली आहे की, र्ोसले हे रेडी बंदरािभन 
आपली सव ूगलबिे दुसरीकडे पाठवीि आहेि. 



 

अनुक्रमणिका 

 
ह्या बािम्यावंरून मला असे वाटिे की, मोसाहंबक आहण देशाहभन जी जहाजे येणार आहेि त्यानंा 

संरक्षण देण्यासाठी म्हणभन त्याचं्या सामोरा एक हफ्रगेट पाठहवलेले बरे. 
 

कौंट द सादंोहमल 
 

A.P. O., TOMO I, VOL.III, PART V 
 

पत्र क्र. १०८, पृ. २१५—२१६. 
 

संपादक :—A.B. DE BRAGAN A PEREIRA. 
 
(113) LIVRO DAS BARTAS, EORDENS PORTARIAS, No. 23, FLS 149. 

 
पत्र क्र. ११३ 
 

व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, मराठ्यानंी िहाच्या वाटाघाटी 
करण्यासाठी गोव्याला एक वकील पाठहवला होिा, पण त्याने अहधकारपते्र आणली नव्हिी म्हणभन ह्या 
वाटाघाटी होऊ शकल्या नाहीि. 

 
“मंुबईचे सेनापिी जॉनू हॉनू ह्यास— 

 
आपल्या चालभ  माहीच्या ६ िारखेच्या पत्राचे हे उत्तर आहे. आपल्या पत्राि आपण माझ्यावर जे 

आरोप केले आहेि त्याचें उत्तर मी आपणाला इथभन लवकरच उत्तरेकडे हनघणाऱ्या आरमारावर पाठहवणार 
आहे. मी गेल्या एहप्रल महहन्यापासभन वारंवार आजारी पडि असल्याने कामाच्या बाबिीि माझ्या हािभन 
हयगय होि आहे. िहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आलेल्या मराठ्याचं्या वहकलाने संपभण ू अहधकार 
आणले नव्हिे. पण त्याबद्दल मला मुळीच आश्चय ूवाटि नाही. अथाि िहाच्या वाटाघाटी करण्याची हवनंिी 
त्याने स्विःच केली होिी. पण हा त्याचा नुसिा बहाणा होिा. कारण आम्ही उत्तरेकडील प्रािंाि लवकरच 
जी चढाई करण्याचे योहजले आहे िी चढाई लाबंणीवर पडावी म्हणभन मराठ्यानंी िहाच्या वाटाघाटी 
करण्याचा हा बहाणा केला होिा. 

 
अशा पहरव्स्थिीि मला एकच माग ूसुरहक्षि वाटिो आहण िो म्हणजे मराठ्याचं्या वहकलाचे काहीच 

न ऐकणे. मग िो वाटाघाटी करण्याचे संपभण ूअहधकार आणो वा न आणो. कारण, मराठे आज ज्या व्स्थिीि 
आहेि, त्या व्स्थिीि त्याचं्याकडभन कशाचीच अपेक्षा करण्याि अथू नाही. म्हणभन मला वाटिे हा प्रश्न 
शिबलावर सोडहवलेला बरा. 

 
मेलंुडीच्या हकनाऱ्यावर आपली जी नौका बुडाली त्याची बािमी आम्ही आपणाला हदली नाही 

असा आपला आमच्यावर आरोप आहे. पण ही बािमी आम्हालंा माहीि नव्हिी. आपले खलाशी जेव्हा 
इकडे आले, िेव्हाच त्याचं्याकडभन आम्हालंा ही बािमी कळली. आपणाला ही बािमी लवकर कळली 



 

अनुक्रमणिका 

नाही, कारण समुद्र खवळलेला होिा. जहाजावरचे जे खलाशी इकडे आले, त्याचं्यासाठी आम्हालंा जे 
काय करणे शकय होिे िे आम्ही केले. आपण ह्या खलाशानंा हजकडे पाठवा म्हणभन सागंाल हिकडे पाठवभ. 
हवलायिेहभन यायच्या नौका अद्याप आल्या नाहीि म्हणभन आपण बैचैन असल्याचे ऐकभ न वाईट वाटले. 
आमच्या युरोपहभन आलेल्या नौका मोसाहंबकला थाबंल्या नाहीि म्हणभन त्या इकडे लवकर येऊन 
पोहोचल्या. 

 
आपण िहाच्या प्रश्नाबाबि जी शुरे्च्छा पाठहवलीि त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. माझ्याही 

शुरे्च्छा मी आपणाला पाठवीि आहे. 
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वसई प्रािंाि लढण्यासाठी चौलला आलेली र्ाडोत्री माणसे परि गेल्याचे कळिाच व्हाइसरॉयने 
वसईच्या गव्हनूरला पुढील पत्र हलहहले. 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी पेदु्र द मेलु ह्यासं— 
 

१० सप्टेंबरच्या पत्राि मी आपणाला कळहवले आहे की, ज्या गलबिावर िे पत्र आले, त्या 
गलबिावर आलेल्या सव ूपत्राचें उत्तर करण्यास मला सवड झाली नाही. आिा दुसऱ्या गलबिावर जी 
पते्र आली त्याचें उत्तर पाठवीि आहे. िे गलबि इकडे ११ िारखेला येऊन पोहोचले. आपल्या दोन 
सप्टेंबरच्या पत्राि आपण म्हणिा की, मंुबईला जहाजावंरील माणसे हमळणे कठीण झाले आहे. जो 
मुशाहहरा त्यानंा देण्याचे ठरले होिे, िो मुशाहहरा देण्यास महसभल खात्याचे प्रमुख ियार नाहीि. ह्या 
बािमीचे मला हवशषे वाटले नाही. पण चौलला आलेली लष्ट्करी माणसे हिथभन पळभन मंुबईला गेल्याचे 
वाचभन फार वाईट वाटले. िथाहप, त्याच पत्राि ज्याअथी, आपण म्हटले आहे की, मंुबईच्या गव्हनूरशी 
ह्याबाबि आपण बोलला आहण आपल्या ऑकटोबरच्या पत्राि आपण म्हटले आहे की, पाली प्रवासास 
हनघाली आहेि, त्यावरून मला कळभन चुकले की, आपल्या अडचणी दभर झाल्या आहेि. 
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आपल्या दोन सष्टेंबरच्या पत्राि आपण मराठ्यानंी पावसाळ्याि काय केले आहण काय केले नाही 

त्याचा आढावा घेिला आहे. त्यावरून कळभन चुकले की, मराठ्यानंी फकि दाडंा आहण कटाळ ह्या दोन 
टेकड्याचंी िेवढी िटबंदी केली. त्यावरून काबीज केलेला मुलभख बळकट करण्याची त्याचंी हचकाटी 
केवढी मोठी आहे त्याची कल्पना होिे. िे आमच्याशी संथगिी युद्ध खेळि आहेि. आमच्या सव ूठाण्याचंी 
त्यानंी कोंडी केली आहे. ह्या कोंडीमुळे आम्ही ही ठाणी आमच्या हािाि फार हदवस ठेवभ शकणार नाही 
अशी त्याचंी समजभि आहे. 
 

त्यानंी आमच्याशी सुरू केलेल्या वाटाघाटी हा एक बनाव होिा हे आिा स्पष्ट झाले आहे. 
वहदुस्थानािील आपली पहरव्स्थिी सुधारेपयंि त्यानंा काळ काढायचा होिा. म्हणभन माझी आपणाला 
सभचना आहे की, आम्ही त्याचं्या प्रदेशाि माणसे पाठवभन घािपािी कृत्ये केली पाहहजेि व त्यानंा अस्वस्थ 
करून सोडले पाहहजे. आपण म्हणिा की, आपण घोडबंदर आहण र्द्रापभर येथे गुप्िपणे माणसे पाठवभन 
त्याचंी बरीच नुकसानी केली. ह्या हल्याि शत्रभची ५०० हभन अहधक माणसे कामास आली असावीि असा 
आपला अंदाज आहे. 

 
माझ्या ७ सप्टेंबरच्या पत्राि आपण म्हटले आहे की, इंग्रजानंी आमचा आहण मराठ्याचंा िह घडवभन 

आणण्यासाठी पुढाकार घेिला असभन ह्या वाटाघाटीि र्ाग घेण्यासाठी आपल्याला पाचारण केले आहे. 
पण ह्या बाबिीि माझा असा ग्रह झाला आहे की, ह्या वाटाघाटीि काही अथू नाही. आम्हाला फसहवण्याचा 
त्याचंा हा डाव आहे. आहण इंग्रजाचं्या प्रामाहणकपणाचाही मला संशय येिो. कारण मराठ्याशंी त्याचंा 
व्यापार चालभ  आहे हे िर झालेच, परंिु त्याचं्याशी त्याचें संबंधही फार घहनष्ट आहेि. 

 
इंग्रजानंा आपल्या स्वाथापलीकडे दुसरे काही हदसि नाही. त्याचंी एक नौका मेलंुडीच्या 

हकनाऱ्यावर फुटली. मंुबईच्या गव्हनूरने त्याबाबि मला हलहहले व त्या नौकेचा अवशषे शोधण्यासाठी पाच 
युद्ध नौका रवाना केल्या. त्या परवा इकडे येऊन पोहोचल्या. परंिु मंुबईच्या गव्हनूरच्या पत्राि मराठ्याचें 
आहण आमचे जे युद्ध चालभ  आहे व युरोपािभन त्याला जी कुमक आली आहे ित्सबंंधी चुकभ न देखील उल्लेख 
नाही. त्यावरून मी असा हनष्ट्कष ू काढला आहे की, आमच्या हहिसंबधंाची त्यानंा यव्त्कंहचिही आस्था 
नाही. िरीही हे गलबि हिकडे पोहोचल्यावर मंुबईच्या गव्हनूरला हनरोप कळवावा की, देशाहभन कुमक 
घेऊन नौका आल्याचे आपल्याला प्रस्िुि गलबिावर कळहवण्याि आले आहे. आहण ज्याअथी, इंग्लंडच्या 
नौकावंरही मदि र्रपभर आली आहे त्याअथी, ही मदि आहण िी मदि आमचे उहद्दष्ट पार पाडण्यास बस 
होईल. 

 
मंुबईच्या गव्हनूरकडभन हनरोपाला उत्तर काय येिे िे आपण बघाव े व आपला ग्रह काय करून 

घ्यायचा िो घ्यावा. 
 
देशाहभन ज्या प्रकारची मदि आली आहे आहण मी हिकड जी मदि पाठहवली आहे त्याचा उल्लेख 

मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहलेल्या पत्राि करू नये. जोपयंि इंग्रज मराठ्याशंी लढण्याकरिा आमच्याशी 
एकजभट करणार नाहीि िोपयंि त्यानंा खरी गोष्ट सागंिा कामा नये. आहण साहंगिली िर अहिशयोव्कि 
करून सागंावी. त्या प्रािंाला आवश्यक असलेल्या वस्िभंची जी यादी आपण पाठहवलीि िी मी महसभल 
खात्याच्या प्रमुखाकडे पाठहवली असभन त्या वस्िभ हिकडे त्वरीि पाठवभन देण्याची आज्ञा त्यानंा केली आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
पुरवठ्याहवषयी बोलायच झाल्यास आपणाला माहीि आहेच की इकडे पुरवठा फारच कमी आहे 

अशा पहरव्स्थिीि दुसऱ्याला कसे पोसायचे हा प्रश्न आहे. िरीही मी चार हजार गोणी िादंभळ मागहवला 
असभन िो दहक्षणेकडील आरमारावर येणार आहे. िो िादंभळ आला की, चौलची गरज र्ागहवण्याि येईल. 

 
आपण मला हशपाई न पाठहवण्याबद्दल हलहहले आहे. कारण त्याचं्या हािभन मोठे काम होि नाही हे 

िर झालेच, परंिु त्याचं्यावर खचही फार करावा लागिो. ह्या बाबिीि मी आपणाशी सहमि आहे. गेल्या 
वषींच्या उन्हाळ्यािील अनुर्वावरून मी मनाि ठरवभन टाकले आहे की, ह्या माणसावंर आणखी खचू 
करायचा नाही. परंिु आम्ही जरी हकिीही हनणूय घेिले िरी पैशाच्या अर्ावी िे व्यवहाराि उिरणे कठीण 
आहे. आमच्यासमोरील आजची खरी अडचण ही पैशाची आहे. ह्या अडचणीचे हनवारण करणारा एकही 
माग ूमला िभिू हदसि नाही. 

 
एक दशाशं वसुली फारच थोडी झाली आहण िी लोकाचं्या इच्छेहवरुद्ध. ह्या राज्याि सगळीकडे जे 

र्यंकर स्वरूपाचे दाहरद्य पसरले आहे, त्यामुळे कर वसुली होणे व नवीन कर लादणे कठीण जाि आहे. 
हशपायाऐंवजी एक हजार सहायक सैन्य पाठहवलेि िर बरे होईल असे आपण म्हणिा. परंिु पैशाअर्ावी 
मला हे स्वयंसेवक देखील गोळा करणे कठीण होि आहे. त्याचंा पगार कसा घालावा हा मुख्य प्रश्न आहे. 
कुणी स्वखुशीने लष्ट्करी नोकरी करणार नाही. त्यानी स्वखुषीने लष्ट्करी नोकरी करावी म्हणभन मी गेल्या 
वषापासभन प्रयत्न सुरू केले. पण िे सव ूअयशस्वी झाले. आहण त्याचं्यावर मला सकिीही करिा येि नाही. 
कारण, त्यानंा मी िसे केले जाणार नाही असे वचन हदल आहे. 

 
आपण म्हणिा की, हसद्दी याकुिखान मरण पावल्याचे कळिाच मराठ्याचें दोन हजार सैन्य 

त्याच्या राज्याि घुसले. त्याचं्या ह्या झटपट हालचालीवरून माझ्या कल्पनेला दुजोरा हमळिो की, त्यानंा 
समुद्रावर असे एक बंदर हवे आहे की, िे त्यानंा समुद्रावरही बलाढ्य करील. आहण म्हणभन त्यानंा मोरर 
(?) चा जलदुग ू आकव्स्मक हल्ला करून घ्यायचा होिा. म्हणभन माझी आपणाला सभचना आहे की, ह्या 
हकल्ल्याच्या रक्षणाबाबि आपण आहधक काळजी घ्यावी. ह्या जलदुगाचे कॅप्टन पेदु्र लौहरयानु ह्यानंी 
माझ्याकडे त्या दुगाचा जो नकाशा पाठहवला आहे िो नजरेखालभन घािल्यावर मला वाटभ  लागले की, 
त्याच्या रक्षणासाठी अहधक माणसाचंी आवश्यकिा आहे. त्याचप्रमाणे ह्या जलदुगाच्या िटबंदीची जी 
पडझड झाली आहे, त्याची त्वहरि डागडुजी झाली पाहहजे. मी इकडभन हिकडे जो नवीन इंहजहनअर 
पाठहवला आहे, िो त्याची पहाणी करीलच. त्या जलदुगाच्या रक्षणासाठी माणसाचंी जी गरज आहे िी मी 
माझ्या हािाशी असलेल्या माणसािभन र्ागवभ शकि नाही. िथाहप, मी ह्या बेटाि आहण साष्टी व बादेश 
हजल्ह्याि लष्ट्कर र्रिी करीि आहे. ह्या माणसािंभन मी मौररच्या जलदुगाला कुमक पाठवीन. आपल्या ३ 
सप्टेंबरच्या पत्राि आपण म्हणिा की, खहजन्याि ज्या पन्नास हजार असुप्या होत्या त्यािील जवळजवळ 
पंधरा हजार असुप्या बादंोडाचे रक्षण करणाऱ्या इंग्रज लोकाचंा चार महहन्याचा पगार घालण्याि खच ू
झाल्या आणखी खच ूकेल्यास ही रक्कम सप्टेंबरपयंि पुरेल असे आपण म्हणिा. ह्या बाबिीि मला आपणास 
सागंायचे आहे की, इकडे पैशाची फार अडचण असल्याने आहे िो पैसा काटकसरीने खच ूकेला पाहहजे. 
माझ्या मिे बादंोडाच्या रक्षणासाठी इंग्रज माणसाऐंवजी आमची माणसे ठेविा येिील. त्यामुळे आम्हाला 
ह्या ठाण्याचं्या सुरहक्षिेचीही हमी हमळेल. म्हणभन इंग्रज हशबंदी परि पाठवभन देणे सोयीचे होईल. मंुबईच्या 
गव्हनूरमाफूि चालभ  असलेल्या िहाच्या वाटाघाटीसबंंधाने आमचा अपेक्षार्गं झाला असल्याने मी ह्या 
बाबिीि आपणाला अहधक काही हलहभ शकि नाही. वसंि ऋिभिील चढाईसंबधंी इकडे जो काय 
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हवचारहवहनमय झाला िो आपणाला ह्याच पत्रािभन कळवीि आहे युद्व कैद्याचंी अदलाबदल करण्यास 
हरकि नाही. मात्र जो मराठा सरदार युद्धकैदी आहे त्याची मुकििा करू नये. 
 

मोगल आहण इराणी ह्याचं्यामधील युद्ध आहण मोगलानंी मराठ्यानंा आपल्या मदिीसाठी केलेले 
पाचारण ह्या बािम्या मला हमळालेल्या बािम्याशंी जुळत्या आहेि. पण मला असे कळले आहे की, 
बाजीराव इराण्यानंा मोगलाहंवरुद्ध मदि करण्यास ियार झाला आहे. मला ह्याबद्दल हबलकभ ल आश्चय ू
वाटि नाही. कारण, मराठ्याचंा िो स्वर्ावच आहे. हजकडे पारडे अहधक जड असिे हिकडे त्याचा कल 
असिो. संर्ाजी राजे मरण पावल्यामुळे त्याचें राज्य घेण्यासाठी बाजीराव २५ हजार सैन्यासह त्या 
राज्यावर चालभन येि असल्याची जी बािमी आपण पाठहवली आहे हिला मी दुजोरा देऊ शकि नाही. 
कारण, ही बािमी जर खरी असिी िर, िी आपणापेक्षा मला लवकर कळली असिी. कारण आम्ही 
संर्ाजीच्या राज्याला आपणापेक्षा जवळ आहोि. असेरीच्या कॅप्टनने मनोराच्या कॅप्टनहवरुद्ध जी कारवाई 
केली िी जरी यशस्वी झाली असली (असे मला असेरीच्या आहण खुद्द दमणच्याही कॅप्टनने कळहवले आहे) 
िरी मला आपणास सागंायचे आहे की, ही कारवाई योग्य झाली नाही. कारण, सदहभू कॅप्टनने िरी आपल्या 
हुकभ माहवरुद्ध करायला नको होिी. कारण ही कारवाई जर यशस्वी झाली असिी, िर िी फार मारक 
झाली असिी. 
 

दमणचे गव्हनूर हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंी चालभ  महहन्याच्या सुरूवािीला हलहहलेल्या पत्राि 
त्याचं्या हद्दीिील दुबळ्या लढाऊ लोकाहंवषयी जे हलहहले आहे िे आपल्या उत्तरासारखेच आहे. त्याचें असे 
म्हणणे आहे की, ह्या लोकानंा त्याच्या खेड्याबाहेर लढिा येि नाही. परंिु हे लढाऊ लोक जरी उपलब्ध 
झाले असले, िरी पैशाच्या अर्ावी आम्ही त्यानंा आमच्या नोकरीस ठेवभन घेऊ शकि नाही. सुरिेच्या 
हशपायासंंबधंीही असेच घडले. मी सुरिेच्या नबाबानंा ही सैन्य र्रिी रद्द करण्याबद्दल हलहीि आहे. 
दमणचे गव्हनूर हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंी चालभ  महहन्याच्या सुरूवािीला हलहहलेल्या पत्रावरून 
कळभन येिे की, त्यानंी माहीमला थोडे अन्नधान्य पाठहवले असभन वसईलाही थोडा गहभ आहण इिर 
खाद्यवस्िभ पाठहवल्या आहेि. इकडभन पाठहवण्याि आलेला गहभ हिकडे पोहोचिाच अन्नटंचाई कमी होणार 
आहे हे जरी खरे असले, िरी आपण हलहहिा त्याप्रमाणे देवाने आम्हाला मदि केली. नसल्यास आम्हाला 
हनव्वळ दमणच्या मदिीवर अवलंबभन रहाव ेलागेल. म्हणभन धान्याचा साठा करून ठेवलेला बरा. कारण हा 
प्रश्न केवळ एकाच ठाण्याचा नसभन अनेक ठाण्याचंा आहे. आपण माझ्याकडे ज्या युद्ध नौकाचंी मागणी 
केली आहे, त्यापैकी मी हिकडे िीन पाली, िीन गाली आहण एक हफ्रगेट पाठहवि आहे. ह्या युद्ध नौकाचंा 
उपयोग आपण आपल्या सोयीप्रमाणे करावा. या युद्धनौका सबंध वसंि ऋिुि आपल्या हदमिीला राहाणार 
आहेि. 

 
आपल्या चालभ  माहीच्या ७ िारखेच्या पत्रावरून कळभन येिे की, पत्राि आपण ज्या गोष्टींचा 

उहापोह केला आहे, त्यासंबधंीच्या सव ूअडचणीचा आपण हवचार केला आहे. आहण ज्याअथी, आपण ह्या 
बाबिीि जागरूक आहाि त्याअथी, आपणाला ह्या संबधंी अहधक काही हलहहण्याची आवश्यकिा नाही. 

 
आपण हलहहिा की, बाजीराव शाहभराजे ह्याचं्याहवरुद्ध बडं करून उठलेल्या उदाजी साविंाहवरुद्ध 

चालभन गेला आहे. बहुधा ही घटना संर्ाजीराजे ह्याचं्या मृत्युमुळे घडली असावी. शाहभराजे व साविं ह्या 
दोघाचें वाकडे होिे. शाहभराजे ह्यानंी साविंाचा सिि िीन वषे हपच्छा पुरहवला. पण िे त्याचें काहीच करू 
शकले नाहीि, असे आम्हाला इकडे कळले आहे. आिा बाजीराव सामंिावर चालभन गेला आहे असे आपण 
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हलहहिा. पण ही वािा अद्याप इकडे आलेली नाही. मी आपल्या सव ूपत्राचें उत्तर पाठहवले आहे. मी जी 
मदि आपणाला पाठहवणार आहे, त्याची आपणाला आगाऊ जाणीव करून देण्यासाठी, म्हणभन हे गलबि 
हिकडे रवाना करीि आहे. मदिीमध्ये एक हफ्रगेट, िीन पाली व िीन गाली ह्याचंा अंिर्ाव होि आहे. 
हफ्रगेटवर दीडश ेसैहनक असभन प्रत्येक पालावर पंचेचाळीस आहण प्रत्येक गाहलयावर पंचवीस सैहनक जाि 
आहेि. त्याहशवाय देशाहभन आलेल्या सैहनकापंैकी साठ गॅ्रनेहडयसूची एक कंपनी हमळभन एकभ ण िीनश े
नव्वद सैहनक हिकडे पाठवीि आहे. सापेंदु्र द आल्कािंारा हे हफ्रगेटही हिकडे जाि आहे. त्याच्यावर 
िादंभळ आहण इिर हजन्नस जाि आहेि. ह्या हफ्रगेटने वसईला पोहोचल्यावर त्याच्यावरील सव ू माल 
उिरून दीव दमणला जायचे आहे. 
 

पत्रासमविे मी सल्लागार मंडळाच्या बैठकीसमोर जो ठराव माडंला होिा, त्यावर व्यकि करण्याि 
आलेल्या मिाचंी एक नक्कल पाठहवण्याि येि आहे. ही नक्कल नजरेखालभन घािल्यावर आपणाला पुढे 
कोणिे पाऊल टाकायचे आहे त्याची कल्पना येईल. आम्हाला रेंगाळि चाललेले युद्ध जरी मारक असले 
िरी एकदम हल्ला करून झटपट हनकाल लावण्याचे युद्धही धोकयाचे आहे. 

 
युद्ध सुरू झाल्यावर मी हलस्बनला जी पते्र हलहहली त्यािील एकही पण हिकडे पोहोचलेले नाही. 

आहण मंुबईच्या गव्हनूरनी हद. १३ एहप्रल १७३७ रोजी पाठहवलेल्या बािम्या जरी महाराजानंा सादर 
करण्याि आल्या, िरी ठाण्यावरील हल्ल्यासबंंधीची जी कल्पना महाराजानंा व्हायला हवी होिी िी त्यानंा 
झालेली नाही हे त्याचं्या पत्रावरून हदसभन येिे. कारण िे हलहहिाि की, मराठ्यानंा साष्टी बेटािभन हुसकभ न 
लावणे कठीण नाही. हे मि अथािच बरोबर नाही. आहण ह्या चुकीच्या कल्पनेमुळेच मी ज्या मोठ्या 
मदिीची देशाहभन वाट पाहाि होिो, िी मदि त्यानंी पाठहवली नाही. नेहमीच्या मदिीपेक्षा त्यानंी फकि 
एक हफ्रगेट जास्ि पाठहवले एवढेच. सापं्रि आपणाला जे काय हलहायचे होिे िे एवढेच. 

 
देव आपले रक्षण करो”. 
 
गोवा, २० ऑकटोबर १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
 
िा. क. आपणाला मी जी माझी मिे कळहवली आहेि त्याि माझे आणखी एक मि असे आहे की, 

रेइशचा जलदुग,ू घोडबंदर आहण घोडमल ही ठाणी कशाही रीिीने घेिली पाहहजेि व त्याचंी िटबंदी 
केली पाहहजे. 
 

A.P.O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. ११४, पृ. २२२—२३४ 
 

संपादक— 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
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(114) LIVRO DE BASAIM, NO. 7, FLS 101 
 
पत्र क्र. ११५ 
 

पोिूुहगजाचं्या सुरि येथील प्रहिहनधीने सुरिेमध्ये पोिूुहगजासंाठी मराठ्याशंी लढण्याकरिा सैन्य 
र्रिी सुरू केली होिी. गोव्याच्या व्हाइसरॉयने त्याला ित्संबंधाने पुढील पत्र हलहहले. 

 
“पोिूुगीज राष्ट्राचे सुरि येथील प्रहिहनधी मोझेस िोहबअस ह्यासं— 
 
मी वसंि ऋिभि उत्तरेकडील प्रािंाि जी मोहीम करणार आहे, त्या मोहहमेसाठी मला लागणारे 

सैन्य सुरिेहभन आणण्यासाठी आपण सव ू प्रकारचे प्रयत्न केल्याहशवाय राहणार नाही हे मला आपल्या 
पत्रावरून कळभन चुकले. परंिु मला देशाहभन कुमक आल्याने आहण त्या मोहहमेला यदंा अहधक माणसाचंी 
जरूरी नसल्याने मी सुरिेच्या नबाबानंा त्याचें आर्ार मानभन पत्र हलहीि आहे. आाहण मी आपणाला 
कळवीि आहे की, आपल्या खटपटीचा दुसऱ्या प्रसंगी उपयोग होईल. 

 
आपण मला कळहविा की, मस्कि येथे अरब आहण इराणी ह्याचं्या मध्ये जे काय घडले त्याची 

अस्सल माहहिी सुरिेला येत्या ऑकटोबरमध्ये येण्याची शकयिा आहे. िी बािमी आपण आम्हालंा सवडीने 
पाठवावी. पण त्याचबरोब इराण आहण मोगल [बादशहा ह्या दोघामंधील युद्ध कुठपययंि आले आहे िेही 
कळवाव.े ह्या बािम्या आपण पाठहवल्या याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. आहण त्याचबरोबर िहमास 
कुलीखान (नाहदरशाहा) ह्याचें पत्र आहण त्याचें उत्तर ह्या दोन्हींचे र्ाषािंर पाठहवल्याबद्दलही मी आपले 
आर्ार मानीि आहे. 

 
बाजीरावाचे पुण्याि आगमन झाल्याची वािा इकडे आली आहे. त्याचप्रमाणे आपण 

हलहहल्याप्रमाणे मोगल बादशहाने बाजीरावाकडे इराण्याचं्या हवरुद्ध मदि माहगिल्याचीही वािा इकडे 
आली आहे. बाजीराव बहुधा इराण्याचंी बाजभ घेईल असा अंदाज इकडे व्यकि केला जाि आहे. 

 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २४ ऑकटोबर १७३८.  
 कौंट द. सादंोहमल 

 
A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 

 
पत्र क्र. ११५, पृ. २३४—२३६ 

 
संपादक :— 
 
A. B. DE BRAGANSA PERAEIRA. 
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(115) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO.9, FLS 87. 
 
पत्र क्र. ११६ 

 
व्हाइसरॉय सुरिेच्या नबाबाचे आर्ार मानभन पुढील पत्र हलहहिो— 
 
“सुरिेचे नबाब ह्यासं— 
 
माझे ३१ जुलैचे पत्र आपणाला हमळालेच असेल. गेल्या वषी आमच्या उत्तरेकडील प्रािंाि 

लढण्यासाठी सुरि शहरी स्वयंसेवक उर्ारण्यास आपण परवानगी हदलीि याबद्दल आपले आर्ार मी 
प्रस्िुि पत्राि मानले आहेि. ह्या वषीच्या वसंि ऋिभि उत्तरेकडील प्रािंाि जी मोहीम सुरू करणार आहे, 
हिच्यासाठी सुरि शहरी स्वयंसेवक उर्ारण्याची परवानगी मी आपणाकडे माहगिली होिी. परंिु देशाहभन 
मदि आल्यावर मला वाटले की माझ्या वासंहिक लष्ट्करी मोहहमेसाठी मला देशाहभन आलेल्या 
माणसाहंशवाय अहधक माणसाचंी आवश्यकिा नाही. म्हणभन आपणाला मी हे पत्र हलहीि आहे मला आशा 
आहे की, आपण ही सवलि मला दुसऱ्या प्रसंगी हदल्यावाचभन राहणार नाही. कारण, आम्हा दोघाचें 
हहिसबंंध एकमेकाशंी हनगहडि आहेि. आम्ही आमच्या समाहयक शत्रभहवरुद्ध एकजभट केली पाहहजे. 
आमच्या शत्रभने वसईि जे युद्ध दगलबाजीने सुरू केले आहे िे शवेटपयंि लढहवण्याचा माझा हनधार आहे. 

 
आपल्या दैवी अनुग्रहाने देव आपणावर प्रकाश पाडो”. 
 
गोवा, २५ ऑकटोबर १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

पत्र क्र. ११६, पृ. २३६—२३७ 
 

संपादक :— 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
(115) LIVRO DOS REIS VIZINHOS,No 9, FLS 87 

 
पत्र क्र. ११९ 
 

मराठे चौलवर हल्ला करण्याचा बेि [करीि असल्याची बािमी उत्तरेकडील सेनापिीने 
व्हाइसरॉयला कळहवली असिा त्याने पुढील उत्तर पाठहवले. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 



 

अनुक्रमणिका 

 
चौल व मोरस ह्या दोंन्ही ठाण्यावंर हल्ला करण्याची ियारी मराठे करीि असल्याची बािमी आपण 

मला कळहवल्यावरून मला आपणास इशारा द्यायचा आहे की, ह्या दोन्ही हकल्ल्याचं्या रक्षणाची काळजी 
आम्ही घेिली पाहहजे. ह्या दोन्ही ठाण्यािंील सैहनकाचंी जी यादी मला पुरहवण्याि आली आहे हिच्यावरून 
हिकडे माणसाचंी कमिरिा असल्याचे हदसभन येिे. म्हणभन दीवला पाठवायच्या कुमकेिभन मी िीस माणसे 
हनवडभन हिकडे पाठवीि आहे मी चौलच्या कॅप्टनलाही आज्ञा करीि आहे की, त्याने त्याच्या हकल्ल्यािील 
एक उत्कृष्ट िुकडी मोरसला पाठवभन द्यावी. त्याला माहीि असेलच की, चौलचे र्हविव्य मोरसवर 
अवलंबभन आहे आहण आपणालाही माझी सभचना आहे की, हिकडे सैन्य पाठहवणे शकय असल्यास जरूर 
पाठवाव.े 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

गोवा, २७ ऑकटोबर १७३८.  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

पत्र क्र. ११९, पृ. २३८—२३९ 
 

संपादक— 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA. 
 
(119) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, No. 9, FLS 88 

 
पत्र क्र. १२१ 
 

व्हाइसरॉय मंुबईच्या गव्हनूरला हलहहिो की, इंग्रज युद्धनौकानंी आंग्ऱ्याचंी म्हणभन जी जहाजे 
घेिली आहेि िी त्याने ज्याचंी त्यानंा त्या जहाजावंरील मालासह परि केली पाहहजेि. 

 
“मंुबईचे गव्हनूर जॉन हॉनू ह्यासं— 
 
आपल्या युद्धनौकानंी ह्या बंदराि आणभन हदलेल्या आपल्या चालभ  माहीच्या ६ िारखेचे पत्र हमळाले 

व त्याचे उत्तर त्याच युद्धनौकावंर रवाना केले. आपण बादंोडाच्या रक्षणाथू जे पैसे खचू केलेि त्याची आहण 
हंुडीची रक्कम हमळाल्याची बािमी कळिाच मला फार आनंद झाला. आपल्या आरमाराने आंग्ऱ्याचंी जी 
जहाजे घेिली आहेि ित्संबधंीची आपणाला हमळालेली बािमी मला हमळालेल्या बािमीशी जुळिी आहे. 
ही जहाजे म्हणजे लभट नाही. त्याचं्यावर असलेला माल िो ज्याचंा असेल त्यानंा परि केला पाहहजे व 
नौकाही त्याचं्या मालकानंा परि केल्या पाहहजेि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

मराठ्याचं्या बाबिीि आपण जे िटस्थिेचे धोरण स्वीकारले आहे िे मुख्यत्त्व े मंुबई बेटाच्या 
अव्स्ित्वाच्या व त्याच्या रक्षणासाठी. परंिु मला असे कळले आहे की, मराठ्याचंा व आपला व्यापार 
अहवरि सुरू असभन आपणाकडभन त्यानंा दारूगोळा आहण इिर आवश्यक िो माल हमळि आहे. आहण 
त्याच्या बदली त्याचं्याकडभन आपण साष्टी बेटाि हपकणारे र्ाि घेि आहाि. असे जर असेल िर मग 
आपणाला माझा सवाल आहे की, आपण मराठ्याशंी जो व्यापारी संबंध ठेवला आहे त्यामुळे साष्टी बेट 
घेण्याच्या आमच्या मागाि अडथळा येि आहे हे आपणाला हदसि नाहीं का? 

 
आपण युरोपच्या ज्या बािम्या पाठहवल्याि त्याबद्दल मी आपला आर्ारी आहे. 
 
इंग्लंडच्या महाराणीच्या हनधनाबद्दल आपणाला जे दुःख झाले आहे, त्या दुःखाि मी सहर्ागी 

आहे. 
 
देव आपले रक्षण करो”  

 
गोवा, २८ ऑकटोबर १७३८.  

 आपला सेवक, 
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

पत्र क्र १२१, पृ. २४०—२४२ 
 

संपादक — 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 
 
(121) LIVRO DOS REIS VIZINHOS, NO. 9, FLS 85 

 
पत्र क्र. १२४ 
 

व्हाइसरॉय वसई प्रािंाच्या गव्हनूरला हलहहिो की, राज्याच्या उत्पन्नािभन युद्धाचा खच ू र्ागि 
नसल्याने वसई प्रािंाि लढणाऱ्या सैहनकानंी थोडा त्याग केला पाहहजे. 

 
“उत्तरेकडील सेनापिी ह्यासं— 
 
आरमार हनघभन गेल्यावर आलेल्या गलबिावर आपली पते्र आली. त्यािीि एक २८ ऑकटोबरचे 

असभन दोन २९ ऑकटोबरची आहेि. त्याचें उत्तर मी आिा देि आहे. आपल्या पत्राि आपण म्हणिा की, 
वसईच्या वखारीिभन हशबंद्याचंा जो दरमहा खच ूकेला जािो िो पन्नास हजार असुप्याहभन अहधक आहे. ही 
रक्कम एवढी मोठी आहे की, िी चालभ  ठेवण्याची साधने सापं्रि दुष्ट्प्राप्य आहेि. देशाकडील दोन्ही नौकाचं्या 



 

अनुक्रमणिका 

सामानसुमानासाठी दोन लक्ष असुप्या खच ू झाल्या. ह्या राज्यािील प्रजेकडभन त्याचं्या इच्छेहवरुद्ध जो 
एकदशाशं कर वसभल केला जािो िो दीड लक्ष असुप्याहभन अहधक र्रि नाही. महसभल खात्याच्या 
उत्पन्नािभन खच ूर्ागि नाही. अशा पहरव्स्थिीि जर त्या प्रािंािील लष्ट्करी माणसाचंी बडदास्ि युद्ध सुरू 
झाल्यापासभन चागंली ठेवण्याि येि आहे. िर मग आजच्यासारख्या अडचणीच्या वळेी त्यानंी थोडी गैरसोय 
पत्करली पाहहजे. त्यानंी ध्यानाि ठेवले पाहहजे की, पोिूुहगजाचें हवशषेेकरून वहदुस्थानािील पोिूुहगजाचें 
जीवन फारच त्रासाचे आहे. आहण धकाधकीचे आहे. त्यानंी आपल्या त्यागाने जगाला धडा घालभन हदला 
आहे. 

 
आज इथली पहरव्स्थिी फार खडिर आहे, म्हणभन त्या प्रािंािील सैहनकानंी आहण अहधकाऱ्यानंी 

आपले अन्न वळेेवर हमळिे का िे पाहाण्यापलीकडे अहधक सुखसोयींची अपेक्षा करू नये. आज त्यानंा जी 
रोटी हमळि आहे िी जंगली लोकाशंी लढण्याि गंुिलेल्या सैहनकानंा हमळणाऱ्या रोटीहभन हकिी िरी 
पटींनी चागंली आहे. जे ठाणे शत्रभने वढेले आहे िेथे जीवनोपयोगी वस्िभ मुबलक कशा असणार? वसईिील 
सव ूलोकाचंा मुशाहहरा त्यानंा वकिशीर हमळि असभन िे फारसा त्रास न होिा जीवन जगि आहेि. आहण 
मला अशी बािमी कळली आहे की, हिकडे खेळही होि आहेि. आम्ही आज गहरबीि जीवन कंठीि असिा 
अशा क्रीडा िेथे चालभ  असणे ही अयोग्य गोष्ट आहे. 

 
आपण त्या लोकानंा पहरव्स्थिीची जाणीव करून हदली पाहहजे. आपण मंुबईच्या गव्हनूरना 

हलहहलेले पत्र मी पाहहले. त्यानंी आमच्याशी सहकाय ू करण्याचे वगेवगेळ्या कारणावंरून टाळले आहे. 
आिाही त्यानंा आणखी कारणे हमळाल्यावाचभन राहाणार नाहीि. 

 
डोंगरी येथे एका नवीन झऱ्याचा शोध लागल्याचे वाचभन फार आनंद झाला. आपण ज्याअथी, 

म्हणिा की, हा झरा अशा एके हठकाणी आहे की, िेथे शत्रभचा प्रवशे होणे कठीण आहे; त्याअथी, ह्या 
झऱ्याचा शोध लागल्याने त्या ठाण्याचा बचाव हनधास्ि होईल ह्याि शकंा नाही. आपल्या इच्छेप्रमाणे आहण 
मी आपणाला हलहहल्याप्रमाणे बादंोडा येथील इंग्रजानंा आपण हनरोप हदलाि िर बरे होईल. दोन पठाण 
सरदारानंी इराण्यानंा अटक नदीच्या वखडीि गाठभन त्याचंा परार्व केल्याची जी बािमी आपण मला 
कळहवली आहे िी इकडे प्रसिृ झालेली नाही. ही बािमी जर खरी असेल िर िी िाजी असली पाहहजे. 
 

बाजीराव व शाहभराजे ह्या दोघाचं्या पक्षाचंा उदाजी साविं ह्याचं्यावरून संघष ू उडाल्याची जी 
बािमी आपण पाठहवली आहे, िी इकडे पोहोचली नाही, मात्र संर्ाजीराजे हे सैन्य घेऊन नागोबाच्या 
मदिीला र्ोसल्यावर चाल करून येि असल्याची वािा इकडे वाडीच्या हद्दीिभन आली आहे. 

 
डोंगरींच्या ६० अथवा ७० कोळ्यानंा वसईला हलहवण्याच्या ज्या यशस्वी वाटाघाटी आपण 

होळकराशंी केल्या त्याबद्दल मला फार आनंद झाला. त्याचप्रमाणे डोंगरीच्या िटबंदीचे काम 
र्रपावसामध्ये देखील चालभ  असलेले ऐकभ न आनंद झाला. हे काम लवकर संपेल अशी आशा आहे. 

 
आपण जे काम हािी घेिले होिे, िे होळकराचं्या आगमनामुळे लाबंणीवर पडण्याचे मुख्य कारण 

म्हणजे संशय आहे. होळकरानंा ह्या कामाचा सुगावा न लागल्याने िे लवकर आले असाविे असे वाटिे. 
ह्या कामासबंंधीच्या वाटाघाटी गुप्ि न ठेवल्या गेल्याने त्याचंा त्यानंा सुगावा लागला असावा असा मला 
संशय येिो. 



 

अनुक्रमणिका 

 
दैव करो आहण दीवला मोसाहंबकची नौका आल्याची बािमी खरी ठरो. दीवच्या बािम्याचंी वाट मी 

अस्वस्थ मनाने पाहािो. त्याचे िे एक कारण आहे. हिकडभन जे शवेटचे पत्र आले िे ५ जुलैचे आहे. 
 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 
गोवा, ७ नोव्हेंबर १७३८  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 

पत्र क्र. १२४, पृ २४५—२५२ 
 

संपादक :— 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 
 
(124) BASAIM, No. 7, FLS 118V 

 
पत्र क्र. १२६ 
 

गोव्यावर मराठ्याचंी स्वारी होणार असल्याची बािमी व्हाइसरॉयला कळिाच त्याने साष्टी 
प्रािंाच्या गव्हनूरला पुढील सभचना केल्या. 

 
“साष्टी प्रािंाचे गव्हनूर दों लुईज कायिान द आल्मदै ह्यासं— 

 
आपले गेल्या महहन्याच्या २६ िारखेचे पत्र हमळाले. मजकभ र समजला. मला रसाईच्या ठाण्याच्या 

रक्षणाची फार काळजी वाटि आहे. महसभल खात्याच्या प्रमुखाने त्याची प्रत्यक्ष पहाणी करावी अशी माझी 
इच्छा असल्याने मला वाटिे की, िै आज रात्रौ हिकडे हनघिील व उद्या सकाळी हिकडे पोहोचिील. 
बेटासमोरील िटबंदीचे काम अहोरात्र सुरू असले पाहहजे. त्याहशवाय िे पभणू होणार नाही. ह्या कामाला 
जो खच ू येणार आहे, त्यािील सहाश े असुप्या आपण त्या प्रािंाच्या खजीनदाराला माझ्या विीने खच ू
करावयास सागंाव ेव बाकीचा खच ूप्रजेकडभन वसभल करावा. कारण हे काम त्याचं्याच रक्षणाचे आहे. 

 
मडगावंच्या हकल्ल्यािील िळ्याच्यासबंंधी मला काही सागंायचे नाही. महसभल खात्याच्या 

प्रमुखाने मला ित्संबधंी हलहहले आहे. त्यानंी पाईप टाकले आहेि, असे मला कळहवले आहे. िे बस आहेि 
की नाही, की, आणखी पाहहजेि िे आपण मला कळवाव.े 

 
कोल्हापभरच्या सैन्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेि अशी बािमी इकडे आली आहे. आहण ज्या 

अथी, आम्ही काळजी घेिली पाहहजे, त्याअथी, खऱ्या बािम्या काढण्यासाठी आपण आपले गुप्िहेर 



 

अनुक्रमणिका 

हिकडे रवाना कराविे. 
 
देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 

 
पानेली, ४ हडसेंबर १७३८.  

 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O, TOMO I, VOL III, PART V 
 
पत्र क्र. १२६, पृ. २५३—२५४ 
 

संपादक :— 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 
 
(126) LIVRO DAS CARTAS E ORDENS PORTARIAS, NO 24. FLS 11 

 
पत्र क्र. १२९ 
 

दमणचा गव्हनूर व्हाइसरॉयला दमणमधील घडामोडींचा अहवाल खालील पत्राि सादर करिो— 
 
“महाराज— 

 
चालभ  माहीच्या ८ िारखेपयंि ह्या प्रदेशाि घडलेल्या शत्रभच्या हालचालीचा वृत्तािं मी आपणाला 

सादर केला होिा. ह्या पत्रािभन िदनंिरचा अहवाल सादर करीि आहे. शत्रभची दुसरी छावणी अद्याप 
सरोडी येथेच आहे. आिापयंि शत्रभचे जवळ जवळ पासष्ट घोडे कामास आले आहेि. त्या मुलुखािील 
खेडी जाळण्यापलीकडे शत्रभने हवशषे प्रगिी केलेली नाही. शत्रभसैहनकानंी खेड्यािील घरे जाळण्यापभवी 
घराचें लाकभ ड काढभन आपल्या छावणीि नेले व नंिर घरानंा आग लावभन हदली. त्या लाकडाचा उपयोग िे 
आपल्या छावणीि नवीन घरें बाधंण्यासाठी करणार आहेि. 

 
शत्रभला घोडदळाची आहण पायदळाची थोडी कुमक आली आहे. आमच्या डोबलापंासभन त्यानंा 

रात्रीच्या वळेी उपद्रव होण्याचा जरी संर्व नसला, िरी िे. मोठ्या खबरदारीने वागि आहेि. 
 
अशी बािमी आहे की, नाहशक हजल्ह्याि शत्रभचे पाच िे सहा हजार घोडदळ असभन हे सैन्य इकडे 

ह्या ठाण्यावर हल्ला करण्यासाठी येि आहे. ह्या बािमीवर माझा हवश्वास बसि नाही. परंिु हिच्याकडे मी 
दुलूक्षही करु शकि नाही. आहण म्हणभन मी आपणाला इकडील पहरव्स्थिीचा समग्र अहवाल सादर करीि 
आहे. इकडे जे सैन्य आहे िे अवघे एक कंपनीचे आहे. ह्या सैन्याचा एक िृहियाशं र्ाग मी हवर्ागभन 
वगेवगेळ्या हठकाणी ठेवला आहे. कारण त्या हठकाणी ह्या हिश्चन सैहनकाचंी फार मोठी आवश्यकिा आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

मोझेस िोहबअस ह्याचें माफूि वखारीिभन साठ बंदुका खरेदी करण्याि आल्या. इकडे दारूगोळा 
फारच कमी आहे. आहण हािबाँब्सचे िर नाव नाही. थोडकयाि सागंायचे म्हणजे माणसे, पैसा आहण 
दारूगोळा ह्याचें अर्ावी ह्या ठाण्याला धोका हनमाण झाला आहे. जे थोडे फार हशपाई आहण सैहनक ह्या 
प्रदेशाचे रक्षण करीि आहेि, त्याचंा पगार घालायला सापं्रि माझ्याकडे पैसा नाही. ह्या प्रदेशाि शत्रभ ठाण 
माडंभन बसला असल्याने इकडभन फारच थोडे र्ाि नेिा येईल. व िे सबंद प्रािंाला पुरेल की काय याची 
शकंा आहे. जर आमच्या शजेारच्या मराठ्यानंी आम्हाला कबभल केलेले र्ाि हवकले नाही, िर आपणाला 
दहक्षणेकडभन अथवा गोव्याहभन िादंभळ पुरवावा लागेल. मी उत्तरेकडील प्रािंाच्या गव्हनूरना पत्र हलहभन ह्या 
अडचणीची कल्पना करून हदली आहे. िभिू वसई, कोळम, असरी व माहीम सुड ठाण्यानंा ७३० मुड्या र्ाि 
पाठहवण्याि येि आहे. प्रस्िुि ठाण्याचंी गरज ह्या मदिीने र्ागेल अशी आशा आहे. 

 
देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 

 
दमण, २२ हडसेंबर १७३८.  

 हफलीप द व्हालादाहरज सोिु मायॉर 
 
A. P. O., TOMO I. VOL III, PART V 

 
पत्र क्र. १२९, पृ. २६०—२६२ 
 

संपादक :— 
 
A B DE BRAGANSA PEREIRA 
 
(129) LIVRO DAS MONSOES, No 108, FLS 84V 

 
पत्र क्र. १३० 
 

ठाणे येथील रेईश मागुश ह्या नावाच्या, मराठ्याचं्या हािाि असलेल्या, हकल्ल्यावर जािीने हल्ला 
करावयास गेलेला वसईचा गव्हनूर पेदु्र द मेलु हा त्या हकल्ल्यावरील एका िोफेचा गोळा लागभन ठार 
झाल्याने, गोव्याच्या व्हाइसरॉयने एक खास हुकभ म काढभन मार्दिन्यु द हसल्व्हैरा द हमनेहझस ह्याचंी वसई 
प्रािंाचे गव्हनूर म्हणभन नेमणभक केली. 

 
हा हुकभ म गोव्याच्या गव्हनूरने हद. २३ हडसेंबर १७३८ रोजी काढला. 

 
A P O, TOMO I, VOL III, PART V 

 
पत्र क्र. १३०, पृ. २६२—२६३ 
 

संपादक :— 



 

अनुक्रमणिका 

 
A B DE BRAGANSA PEREIRA 
 
(130) LIVRO DAS MONSOES. No 108, FLS 84V 

 
पत्र क्र. १३१ 
 

व्हाइसरॉयने वसई प्रािंाच्या गव्हनूरपदी नवीन मनुष्ट्याची नेमणभक केल्यावर त्याला पुढील पत्र 
हलहहले :— 
 

“उत्तरेकडील सेनापिी मार्दिन्यु द हसल्व्हैरा द हमनेहझश ह्यासं— 
 

जनरल पेदु्र द मेलु ह्याचंा शोचनीय अंि झाल्याचे पत्र वसईच्या कॅप्टनकडभन येिाच मी पुष्ट्कळ 
हवचार करून नवीन गव्हनूरची नेमणभक िाबडिोब करण्याचे ठरहवले. आहण ज्याअथी, आपण अनुर्वी 
आहण पराक्रमी असभन त्या प्रािंाचा आपणाला बारीक पहरचय आहे, त्याअथी, त्या प्रािंाचा गव्हनूर होण्यास 
मला आपणाहभन अहधक लायक व्यकिी न रे्टल्याने मी आपलीच नेमणभक करण्याचा हनणूय घेिला. मला 
आशा आहे की, देशाची व स्वामीची सेवा करण्यास समाहयक हहिसंबधंाने बद्धपहरकर होऊन आपण हा 
अहधकार स्वीकारल्यावाचभन राहाणार नाही. प्रस्िुि पत्रासोबि मी आपल्या नेमणुकीचा हुकभ म आपणाकडे 
पाठहवि आहे. त्या प्रािंाच्या रक्षणाची मला आज घोर वचिा लागभन राहहली आहे. त्याचे रक्षण 
जहमनीवरील आहण सागरावरील सामर्थ्यावर अवलंबभन आहे. मी ही कामहगरी आज आपणाकडे सुपभिू 
करीि आहे. 
 

उत्तरेकडील प्रािंाच्या रक्षणाच्या काळजीप्रमाणेच मला इथल्या प्रजेच्या पोषणाची आहण गोवा बेटे 
व त्याचे दोन प्रािं ह्याचं्या रक्षणाचीही काळजी घ्यावी लागि आहे. ह्या राज्यािील प्रजेला जे धान्य लागिे, 
िे कनाटकािभन आयाि केले जािे, हे आपणाला माहीि असेलच. दरवषी आमचे आरमार दहक्षणेकडे 
िादंभळ आणण्यासाठी जाि असिे. यंदा संर्ाजी आंगे्र हा आपल्या बंदरािील आठ पाली व सिरा गलबिे 
घेऊन दहक्षणेकडे हनघाला असल्याची बािमी कळल्याने मी फार वचिेि पडलो आहे. गेल्या वषीही िो 
असाच हिकडे गेला होिा. त्याने आमच्या दहक्षणेकडील आरमारावर िोफा डागल्या व काही डच नौकाचंी 
लुटालभट केली. यंदाही िो मागच्या वषाप्रमाणे चाचेंहगरी करिो की काय अशी मला र्ीिी वाटभ  लागली 
आहे. व म्हणभन मी दहशणेकडील आरमार बळकट करीि आहे. हेिु हा की, त्या चाचं्याच्या कोणत्याही 
हल्ल्याला ह्या आरमाराने पहरणामकारकपणे िोंड द्याव.े म्हणभन मी आपणाला सभचना करीि आहे की, 
रोझहरयु हे हफ्रगेट इकडे िाबडिोब पाठवभन द्याव.े आहण त्याच्याबरोबर दोन पाली आहण दोन गालीही 
इकडे आली पाहहजेि. इथल्या समुद्र हकनाऱ्याला आहण नद्यानंा शत्रभच्या हल्ल्याचा धोका असल्याने प्रस्िुि 
युद्धनौकाचंी इकडे फार आवश्यकिा आहे. 
 

जर सा ंपेदु्र द आल्कािंारा हे हफ्रगेट त्या समुद्र हकनाऱ्यावर असले िर हे पत्र पोहोचिाक्षणी सदहभू 
युद्धनौका इकडे िाबडिोब हिच्याबरोबर असलेल्या इिर युद्धनौकासंह पाठवभन द्यावी. हे पत्र 
पोहोचल्यावर पेदु्र द. मेलु ह्याचं्या मोहहमेचा अहवाल इकडे पाठवभन द्यावा. कारण, त्याचं्या मृत्युच्या 
बािमीहशवाय त्याचं्या मोहहमेचा समग्र वृत्तािं आम्हाला कळलेला नाही. ही मोहीम पुढे का चालभ  झाली 



 

अनुक्रमणिका 

नाही िे मला जाणभन घ्यायचे आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 

गोवा, २० हडसेंबर १७३८.  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A P O, TOMO Ι, VOL ΙΙΙ, PART V 
 
पत्र क्र. १३१, पृ. २६३—२६४ 
 

संपादक :— 
 

A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 
 

(131) BASAIM, No 7 , FLS 124 
 
पत्र क्र. १३३ 
 

वसईचा गव्हनूर मराठ्याचं्या एका िोफेचा गोळा लागभन ठार झाल्यावर वसईच्या ठाण्याच्या 
कॅप्टनने व्हाइसरॉयला पुढील पत्र घािले. 
 

वसईच्या ठाण्याचे कॅप्टन ज्युआंव शाव्व्हएर पेरैरा वपप ुह्याचें गोव्याच्या गव्हनूरला पत्र— 
 

“महाराज— 
 

ह्या प्रािंाचे गव्हनूर मृत्युमुखी पडल्यावर मी ही शोचनीय वािा आपणाला त्वहरि कळहवण्याची 
व्यवस्था केली. मी यव्त्कंहचिही वळे न गमाविा हिकडे गलबि पाठवभन हदले. 
 

उत्तरेकडील प्रािंाच्या सेनापिीच्या मृत्युनंिर आंिोहनयु कुन्य द सा ह्यानंी आरमाराचे अहधपत्य 
स्वीकारले. थोड्या दंगलीस त्यानंा िोंड द्याव ेलागले. त्यानंी नंिर अहधकाऱ्याचंी बैठक बोलवभन आरमार 
मागे घ्याव े की न घ्याव े याचा हवचार हवहनमय केला. शवेटी आरमाराहधपिीनी आरमार मागे घेण्याचा 
हनणयू घेिला. हा हनणूय का घेिला गेला याची कारणे आपणाला कारंजाहभन चौलच्या गलबिावर पत्र 
पाठवभन कळहवण्याि येणार आहेि. म्हणभन त्याची ह्या पत्राि हद्वरूव्कि करीि नाही. 
 

उत्तरेकडील सेनापिीच्या मृत्युनंिर ज्याअथी, माझ्या अहधकाराच्या कके्षि मी त्याचंी जागा घेिली 
आहे, त्याअथी, त्या अयशस्वी मोहहमेचा अहवाल मी आपणाला सादर केला पाहहजे असे मला वाटिे. 
 

त्या मोहहमेि उत्तरेकडील सेनापिीच्या मृत्युहशवाय एक गे्रनेहडयर सैहनक कॅ. मानुएल पेरैरा वपिु 



 

अनुक्रमणिका 

ह्याचं्या पालावरील एक गोलंदाज की, ज्या पालावर ऊत्तरेकडील सेनापिी होिे, आहण एक लष्ट्करी 
हशपाई अशी माणसे कामास आली. हे सवूजण िोफाचं्या गोळ्यानंी ठार झाले. 
 

आज शाररूअ ह्या बंदरास लागले. त्याच्यावर एक लक्ष एक हजार चारश ेऐशी असुप्या, आहण 
अकरा पै आहण सहा असुप्या आहण अकरा पै एवढी रक्कम आहे. आमच्या युद्ध नौकेच्या िावडीि 
सापडलेल्या दोन्ही नौकावंर िेवढीच काय िी रक्कम होिी. त्यािील िीस हजार असप्यांची मागणी त्या 
हकल्ल्याच्या हकल्लेदाराने हकल्ल्याच्या डागडुजीसाठी केली आहे. आपणाला हे प्रस्िुि पत्रासोबि जाि 
असलेल्या दाखल्यावरून कळभन येईलच. ह्याच पत्रासमविे आपण हदवगंि सेनापिीला हलहहलेली पते्र 
आपणाकडे परि पाठहवण्याि येि आहेि. 
 

हदवगंि सेनापिीनी आपणाला जो अहवाल सादर केला आहे, त्यावरून आपणाला कळभन येईलच 
की, िे नेहमी पैशाचं्या अडचणीि असि. सैन्याचा पगार घालिाना दर महहन्याला त्याचं्या अगदी नाकी 
नऊ येि. िे हशपायानंा िीन महहन्याचा पगार देणे आहेि. आहण गोऱ्या सैहनकाचंी आहण अहधकाऱ्याचंी 
बाकी चाळीस हजार असुप्यापयंि आहे. 
 

पुरवठ्याहवषयी बोलायचे झाल्यास माझ्यापाशी असलेली बेगमी एक महहना पुरू शकेल. 
सेनापिींनी हा हहशोब केल्यावर खहजन्यािील पैशािभन सहा हजार असुप्या कारंजाला आहण सहा हजार 
दमणला पाठवभन हदल्या. 
 

शत्रभला घाटावरून कुमक आली आहे. आहण असे सागंिाि की, हचमणाजी अप्पा हे इकडे येणार 
आहेि. आहण अशी अफवा उठहवण्याि आली आहे की, िे सगळीकडे चढाई करणार आहेि. प्रर्कृुपेने 
त्याचं्या संर्ाव्य हल्ल्याचंा आमच्या िटबंद्यावंर कोणिाच पहरणाम होणार नाही, अशी मी आशा बाळगिो. 
माझ्या अहधकारािील ठाण्याहवषयी बोलायचे झाल्यास मी त्याचं्या बाबिीि हनहश्चि आहे. मी त्याच्या 
रक्षणाची चागंली ियारी केली आहे. हदवगंि सेनापिींनी आपणाला असेरीहवषयीचा जो अहवाल सादर 
केला होिा त्या अहवालाहशवाय मी आपणाला हिकडील आणखी बािम्या िभिू सादर करू शकि नाही. 
 

ह्या शहरािील रुग्णालयाचे डॉकटर—मोर आिंोहनयु द कुन्य ह्यानंी मला जो अजू केला आहे 
त्याि म्हटले आहे की, प्रस्िुि रुग्णालयािील सते्तचाळीस रोग्यानंा औषधाचे अर्ावी उपचार करणे 
अशकय झाले आहे. ह्या रुग्णाइिाना मी हफ्रगेटवर हिकडे पाठवभन देि आहे. कारण, इकडे त्याचं्यावर 
इलाज होणे कठीण असल्याने हिकडे िरी िे बरे होऊ शकिील असे मला वाटिे. ह्या आजारी सैहनकाचं्या 
बदली मी कॅ. हब्रिु फै्रर ह्याचं्याकडे चाळीस सहनकाचंी मागणी करीि आहे. पण िे मला हे सैहनक देिील 
की काय िे मी सागंभ शकि नाही. 
 

काही हदवसामंागे बादंोडाहभन एक डच आहण एक जमून (हाबंुगरू) असे दोघे युरोहपयन इकडे 
पळभन आले. त्यानंी त्या बेटावर (मंुबईला) परि जाण्यास नकार हदला. त्यानंी मला असे साहंगिले की, 
त्यानंा जर इकडे नोकरी हमळाली नाही िर िे मराठ्याकंडे जािील. मला असे वाटिे की, त्या दोघानंा 
हशपायाचं्या कंपनीि दरमहा आठ रुपयाचं्या मुशाहहऱ्यावर घ्याव.े 
 

परवा मंुबईहभन इकडे आणखी एक युरोहपयन र्ाडोत्री सैहनक पळभन आला. हा इसम इंग्लंडहभन 
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मंुबईला नोकरीसाठी आला होिा. मी त्याला कंपनीचे इंहजहनयर दों. आिंोहनयु द ग्राव्व्हला ह्याचं्याबरोबर 
िटाकडे नेले, व त्याच्या नेमबाजीची चाचंणी घेिली. त्याची नेमबाजी अचभक असलेली पाहभन दों आिंोहनयु 
द ग्राव्व्हला हे मला म्हणाले की, त्या र्ाडोत्री सैहनकाला आपण नोकरीला ठेवभन घेऊया. मी ही मागणी 
मान्य केली. ह्या युरोहपयन सैहनकाला इंग्रजाकंडे दरमहा पंचवीस रुपये पगार होिा. मी त्याला म्हटले 
की, आम्ही सापं्रि पैशाचं्या अडचणीि असल्याने आम्हाला दरमहा पंचवीस रुपये पगार देणे परवडणार 
नाही. आम्ही दरमहा सिरा रुपये पगार देऊ. त्याला िो कबभल झाला. 

 
ह्या र्ाडोत्री सैहनकाला जर आम्ही ठेवभन घेिले नसिे, िर िो मराठ्याकंडे गेला असिा व मग 

त्याच्याकडभन आमची फार हानी झाली असिी. िरी ह्या हिन्ही सैहनकाचंी नेमणभक पक्की करायची की काय 
यासबंंधीचा हनणूय आपण द्यावा. ह्या सैहनकानंा नोकरीस ठेवभन घेिल्याबद्दल इंग्रजानंा आमच्याकडे काही 
िक्रार करिा येणार नाही. कारण, आमच्याकडील बरेच सैहनक त्याचं्याकडे पळभन गेलें  असभन त्यानंा 
त्यानंी आपल्याकडे नोकरी हदली आहे. 

 
दमणचे कॅप्टन हफलीप द व्हाला दाहरज ह्यानंी शाररूअवर जे पत्र पाठहवले त्याची नक्कल मी 

आपणाकडे पाठवीि आहे. त्या पत्रावरून आपणाला कळभन यईल की, शत्रभ त्या ठाण्यािही आक्रमण 
करण्याचा प्रयत्न करीि आहे. असे जर झाले िर िे ठाणे आम्हाला अन्नधान्य पाठवभ शकणार नाही. 
बलसार येथील मराठ्यानंी आम्हाला आमच्या ठाण्यानंा आवश्यक असेल िी अन्नाची बेगमी पुरहवण्याचे 
कबभल केले आहे. परंिु हे लोक स्वर्ावाने दगलबाज असल्याने त्याचं्यावर हवश्वास ठेवणे धोकयाचे आहे. 
म्हणभन माझी आपणाला सभचना आहे की, दहक्षणेकडील िादंभळ सुरहक्षि आहे. 

 
हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंी माझ्याकडे पैसा आहण दारूगोळा ह्या दोन्हीचीही मागणी केली 

आहे. परंिु माझ्यापाशी त्यानंा द्यायला ह्या दोन्हीपकैी एकही गोष्ट नाही. कारण, मला इकडील ठाण्यानंा 
ह्या गोष्टी पुरवायच्या आहेि. ह्या पत्राबरोबर मी आपणाकडे माझ्या हािाशी असलेल्या सैहनकाचंा िकिा 
पाठहवि आहे. ह्याि डोंगरीच्या हशबंदीचाही अंिर्ाव होिो. येथे ६० गे्रनेहडयसू आहेि. हशवाय बाहेर ह्या 
प्रािंाची दोन पालीं व गोव्याची िीन गाली आहेि. 
 

देव आपुले पष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 
वसई, २६ हडसेंबर १७३८.  

 ज्युआबं शाव्व्हएर पेरैरा वपिु 
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वसईचा हकल्लेदार व्हाइसरॉयला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, इंग्रज हे दगलबाज आहेि. िे 
मराठ्यानंा सैहनक आहण दारूगोळाही पुरहविाि. 
 

“महाराज— 
 

काल शाररूअवर मी आपणाला एक पत्र पाठहवले आहण आिा ह्या गलबिावर दुसरे पाठवीि 
आहे. हे पत्र घेऊन जाणारे कॅ. मानोल रोले हे प्रथम चौलला व हिथभन गोव्याला जाणार आहेि. त्यानंा 
हफ्रगेटवर जागा न हमळाल्याने गलबिावर जाव ेलागि आहे. 
 

दमणचे कॅप्टन हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंी पाठहवलेले र्ािाचे साडेसहाश े मुडे ह्या बंदराला 
लागले आहेि. हे र्ाि व्यापाऱ्याचें असल्याने िे त्यानंी मला हवकाव ेम्हणभन मला सकिीने परवानगी द्यावी 
लागि आहे. 
 

इंग्रजाचंी दगलबाजी मला आपल्या हनदशनूास आणल्याहशवाय राहावि नाही. इंग्रजाकंडील 
सैहनक मराठ्याकंडे लढि आहेि, हे िर झालेच, परंिु इंग्रज मराठ्यानंा दारूगोळा आहण इिर 
युद्धोपयोगी सामानही पुरवीि आहेि. परवा त्यानंी गायींच्या बेटाकडे दारूगोळा आहण इिर युद्धोपयोगी 
सामानाने र्रलेल्या िीन अथवा चार होड्या पाठहवल्या. मराठ्याचं्या िोफा पभवी वसईवर जे गोळे टाकीि 
असि, िे वसईच्या कसब्यािील घराचें जे लोखंड त्यानंी काढभन नेले होिे त्या लोखंडापासभन बनहवलेले 
असि. हल्ली जे गोळे इकडे पडि आहेि िे ओिीव असभन त्यावर इंग्रजी खुणा आहेि. 
 

शाररूअवर मी आपणाला शत्रभसंबधंीच्या बािम्या पाठहवल्या. त्याहशवाय माझ्यापाशी आिा आणखी 
बािम्या नाहीि. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

वसई, २७ हडसेंबर १७३८. 
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दमणचा गव्हनूर व्हाइसरॉयला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की मराठ्यानंा कुमक आली असभन 
त्याचें दोन हजार सैन्य दमणच्या हद्दीि हशरले आहे. 
 

दमणचे गव्हनूर कॅ. हफलीप द व्हालादाहरज सोिु मायॉर ह्याचं्या पत्राची नक्कल. 
 

“महाराज— 
 

चालभ  महहन्याच्या २० िारखेपयंि इकडे ज्या घाडामोडी झाल्या त्याचा वृत्तािं मी शाररूअवर 
पाठहवलेल्या पत्राि आपणाला सादर केला आहे. शत्रभ कुमकेची वाट पाहाि होिा. त्याप्रमाणे त्याला 
घोडदळाची आहण पायदळाची थोडी कुमक आली. आिापयंि ह्या हजल्ह्याच्या हद्दीि शत्रभचे जवळ जवळ 
दोन हजार सैन्य घुसले आहे. ह्या सैन्याचा िळ सोरोडी ह्या नावाच्या खेड्याि पडला असभन पारेडीवर 
हल्ला करण्याचा त्याचंा हवचार आहे. हदनाकं २५ ला त्यानंी नायेर आहण सहगन्स (?) ह्या दोन्ही 
परगाण्यावंर हल्ला चढहवला. त्याचें दुसरे एक मोठे सैन्य दमणच्या बुरूजाजवळ दृष्टोत्पिीस आले. असे 
सागंिाि की हे सैन्य राणोजी वशदे ह्याचें असभन त्याि पाच हजार घोडेस्वार आहेि. िोफाचें काही बार 
काढल्यावर हे सैन्य हनघभन गेले. पण त्याचवळेी शरं्र घोडेस्वाराचंी एक िुकडी कात्रावाडा ह्या नावाच्या 
खेड्यावर चाल करून गेली. हे खेडे िटबंदीचे आहे. हिथल्या हशबंदीच्या कॅप्टनने मला ही बािमी 
कळहवली. 

 
शत्रभने दोन परगाणे वजकले असल्याने आहण त्याच्या दोन छावण्या आमच्या हद्दीि असल्याने 

दाजावाडा. . . . . . नारगोळ आहण उंबरगाव ही गटबंदीची खेडी सुरहक्षि राहाणे अशकय होिे, म्हणभन मी 
माझ्या रेहजमेंटच्या अहधकाऱ्याचंी बैठक बोलहवली. ह्या बैठकीला इथे असलेले उत्तरेकडील आरमाराचे 
दयासारंग कॅ. आंिोहनयु हब्रनु द हसल्व्हा ह्यानंाही पाचारण करण्याि आले. अहधकाऱ्यानंी असा दृहष्टकोन 
व्यकि केला की, शत्रभसैन्य आमच्या सैन्याच्या मानाने फारच मोठे असल्याने, कोणिेही ठाणे लढहवणे 
कठीण आहे. फकि कात्रावाडा हे ठाणे िेवढे लढवाव े व बाकीच्या िटबंदीच्या खेड्यािंभन िोफा आहण 
दारूगोळा मागे घ्यावा अस ठरले. 
 

कात्रावाडा हे ठाणे नदी हकनाऱ्यावर असल्याने त्याला नदीिभन कुमक पोहोचहवणे शकय होिे. पण 
येथे देखील कहनष्ठ दजाचा िोफखाना ठेवावा असे ठरले. मी लगेच िो हनणूय अंमलाि आणण्याचा हुकभ म 
केला व एक युद्धनौका उंबरगाव नदीिभन कात्रावाडाकडे रवाना केली. िी हिकडे हदनाकं २७ ला जाऊन 
पोहोचली. पण ित्पभवीच कात्रावाडा पडले होिे. हिला ही बािमी हिकडे पोहोचल्यावर कळली. मला ही 
वािा त्याच हदवशी सकाळी कळाली. हे ठाणे हदनाकं २६ ला दुपारी शत्रभने घेिले. ह्या हठकाणी जी लढाई 
झाली िीि उर्यपक्षाचंी बरीच प्राणहानी झाली. आठ िोफा आहण काही माणसे शत्रभच्या हािास लागली. हे 
ठाणे पडण्यापभवी िेथील कामेली ह्या नावाच्या हत्यारी लोकानंी माघार घेिली होिी. त्याचप्रमाणे इिर 
िीन िटबदं्यािंील चोवीस िोफा शत्रभच्या हािी न पडण्याची दक्षिा घेण्याि आली. कात्रावाडाच्या 
परार्वामुळे ह्या हद्दीिील डोवला आहण शार लोकामंध्ये र्यंकर घबराट माजली आहे. कारण, त्यानंा 



 

अनुक्रमणिका 

कळले आहे, की, आमच्या लोकानंी शत्रभचा जीवावर उदार होऊन प्रहिकार केला असिा शत्रभने हा 
प्रहिकार मोडभन काढभन िे ठाणे काबीज केले आहे. त्यामुळे शत्रभ आमच्याहभन पराक्रमी आहे अशी त्याचंी 
समजभि झाली आहे. त्या घबराटीमुळे प्रस्िुि लोकानंा चार ठाणी लढहवण्यास प्रवृत्त करणे फार कठीण 
होऊन बसले आहे. शत्रभच्या ज्या नवीन सैन्याचा मी आिा उल्लेख केला आहे, िे सैन्य नाहसक नदीच्या 
शजेारी होिे. कुणी असे सागंिाि की, हे सैन्य िारापोरवर हल्ला करण्यासाठी आले असभन ह्या सैन्याहभन 
मोठे असे आणखी एक सैन्य इकडे हनघाले असल्याची बािमी आहे. 
 

मी आपणाला इथल्या पहरव्स्थिीची कल्पना हदलीच आहे. इकडे माणसे, दारुगोळा, शिे, गे्रनेडस 
आहण शवेटीं ह्या प्रदेशाच्या रक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सव ू वस्िभंची टंचाई आहे. म्हणभन माझी 
आपणाला हवनंिी आहे की, आपण शकय हििकया लवकर मदि पाठवभन द्यावी. रुग्णालयाच्या पाद्री 
संचालकाला महसभलखात्याच्या प्रमुखाने औषधे पाठहवण्याचे कबभल केले होिे. पण ही औषधे आली 
नाहीि. त्याचंी इथे फार आवश्यकिा आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो”. 
 

दमण, २९ हडसेंबर १७३८.  
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िारापोरला पोिूुहगजाचं्या िाब्याि असलेल्या ठाण्याचा कॅप्टन व्हाइसरॉयला आपल्या ठाण्याची 
पहरव्स्थिी पुढील पत्राि सादर करिो; 
 

िारापोरच्या ठाण्याचे कॅप्टन लुईस व्हेलोझुर्ाशादु ह्याची पत्राची नक्कल. 
 
“महाराज— 

 
चालभ  माहीच्या पहहल्या िारखेस ह्या बंदरानजीक आंग्ऱ्याचंी एकोणीस गलबिे पकडण्याि आली. 

ह्या ठाण्याची पहरव्स्थिी पुढीलप्रमाणे आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
ठाण्याच्या आजभबाजभचा प्रदेश जवळ जवळ ओस पडला आहे, दोन महहने झाले, शत्रभच्या 

घोडदळाची रोज टेहेळणी चालभ  आहे. क्राव्हळ (?) नावाच्या खेड्याि शत्रभने आपली छावणी ठोकली आहे. 
असे सागंिाि की, त्या छावणीि िीनश ेघोडेस्वार आहण शरं्र पायदळाचे सैहनक असभन ढोगाजीपिं ह्या 
नावाचा सरदार ह्या सैन्याचे नेिृत्व करीि आहे. हा सरदार शकंरजीपंि ह्याचा बंधु असल्याची बािमी आहे. 
शकंरजी वसईच्या कसब्याि ठाण र्ाडंभन राहहले आहेि. शत्रभचे आणखी दोनश े सैहनक हशरगावच्या 
टेकडीवर येऊन राहहले आहेि. ह्या ठाण्याचें आहण असेरीचे दळणवळण िोडण्यासाठी म्हणभनच हे सैन्य 
हिकडे आले आहे. 
 

आपले हदनाकं २९ ऑकटोबरचे पत्र हमळाले, व बािम्या समजल्या. ह्या बािम्या शार मागांनीही 
कळल्या होत्या. त्याचं्या लायकीप्रमाणे देव त्याचंा पाहुणचार करील व त्याचं्या बेमुवूिखोर हेिभप्रमाणे 
त्यानंा चागंली हशक्षा होईल अशी आशा बाळगिो. 
 

इकडे सप्टेंबरपासभन असलेल्या दो हमगेल द हमनेहझश ्ह्याचं्या कंपनीला आहण. . . . . . . अद्याप 
पगार हमळालेला नाही. ह्या कंपनीिील लोकानंी फरारी होऊ नये म्हणभन मला फार काळजी घ्यावी लागि 
आहे. चोहोबाजभंनी संकटे डोकावि असिा ह्या सैहनकाचंा पगार लाबंणीवर टाकणे इष्ट नाही, असे मला 
वाटिे. िरी आपण ह्यावर िोडगा सभचवावा. त्याचप्रमाणे थोडे हािबाँब्जही इकडे पाठवभन द्याव.े इकडे 
एकही गे्रनेड नाही. 
 

आंगे्र व गायीच्या बेटावरील मराठे ह्याचंी ह्या हकनाऱ्यावर नेहमी टेहेळणी असल्याने आहण 
जहमनीच्या बाजभने सुयारीज (?) असल्याने हनरोप पाठहवणे पुष्ट्कळदा कठीण जािे. म्हणभन आपल्या 
पहहल्या पत्राचे उत्तर मी करू शकलो नाही. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 
िारापोर, २ जानेवारी १७३९. लुईज व्हेलोझु माशादु. 
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वसईचा कॅप्टन मंुबईच्या गव्हनूरच्या पत्राला उत्तर करिाना िक्रार करिो की, िो पोिूुहगजाचं्या 
हहिसबंंधाच्या रक्षणाचे बाबिीि लक्ष देि नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

 
मंुबईच्या गव्हनूरच्या पत्राला वसईच्या कॅप्टनने पाठहवलेले पत्र. 

 
आपले पत्र हमळाले. मला आलेले हे आपले दुसरे पत्र आहे. पहहले पत्र आपण माझे सेनापिी पेदु्र 

द मेलु ह्याचं्या मृत्यभची बािमी देऊन पाठहवले होिे. आपल्या दोन्ही पत्रावंरून माझा असा ग्रह झाला आहे 
की, आपण माझ्याशी उत्कटिेने वागि नाही की, जी उत्कटिा युरोपािील राष्ट्रा-ंराष्ट्राचं्या सरकारामंध्ये 
आढळिे. आपणाला माहीि आहेच की, माझ्या सेनापिीच्या गैरहजेरीि मी इकडील ठाण्याचंा व सैन्याचा 
कारर्ार पाहाि आहे. त्यामुळे माझा दजा व माझ्या राष्ट्राचा अहधकार कमी होऊ नये म्हणभन मला 
आपणास समान पािळीवर वागहवणे र्ाग पडि आहे. 

 
आपण आपल्या पत्राि आमच्याकडे पळभन आलेल्या पाच इंग्रजाचंी मागणी केली आहे. वास्िहवक 

हे इंग्रज पाच नसभन िीन आहेि व एकजण फ्रें च आहे. हे इसम गुन्हेगार नसल्या कारणे त्यानंा परि 
करण्यास काही हरकि नाही. पण आपणही ह्याच न्यायाने वागले पाहहजे. आपणाकडे आमचे जवळ जवळ 
शरं्र पोिूुगीज आहण आमच्या राज्यािभन पळभन गेलेले पुष्ट्कळ कृष्ट्णवणी गुलाम आहेि. त्याहशवाय राजाचं्या 
हकल्ल्यावर हल्ला करण्यासाठी गेलेल्या आरमारावरील दोन पोिूुगीज सैहनकही आपणाकडे पळभन गेले 
आहेि. हे सव ू लोक कंपनीच्या सैन्याि पगारी सैहनक म्हणभन नोकरी करीि आहेि. पण आपण त्यानंा 
आम्हास परि करण्यास ियार नाही. अशा पहरव्स्थिीि आम्हीच आपल्या माणसानंा िेवढ कसे परि 
करायचे? युरोपाि आमच्या दोन्ही राष्ट्राचंा एकोपा असिा व त्या दोघाचंी दोस्िी असिा इकडेच आपण 
आमच्याशी हवषमिेने वागाव ेही खेदाची गोष्ट आहे. िथाहप, असे जरी असले, िरी आपली मागणी मी कौंट 
व्हाइसरॉय ह्यानंा कळहवली असभन ह्या बाबिीि मी त्याचं्या हुकुमाची वाट पाहाि आहे. आपल्या पत्राि 
आपण म्हणिा की, आमच्यामध्ये मिैकय असले पाहहजे. मी आपल्या म्हणण्याशी सहमि आहे. इिकेच 
नव्हे िर युरोपाि आमच्या दोन्ही राष्ट्रामंध्ये घहनष्ट दोस्िी चालभ  आहे. ही दोन्ही राष्ट्रे एकमेकाचं्या 
हहिसबंंधाचे अगदी डोळ्याि िेल घालभन रक्षण करीि आहेि. त्याचा प्रत्यय म्हणजे स्पेनने आमच्या 
देशाशी युद्ध सुरू करण्याची हालचाल करिाच इंग्लंडच्या महाराणींना ही बािमी कळल्याबरोबर 
पोिूुगालकडे एक मोठे आरमार पाठवभन हदले. हे आरमार हलस्बनला आमचे व स्पेनचे मिरे्द नाहीसे 
होईपयंि राहहले होिे. त्या आरमाराच्या हलस्बन बंदरािील वास्िव्याबद्दल स्पेनच्या इंग्लंडमधील 
वहकलाने महाराणीकडे िक्रारदेखील केली होिी. परंिु दुदैवाची गोष्ट ही की, आहशयामध्ये आमचा हा 
एकोपा हदसभन येि नाही. मभिीपभजक मराठा हा आमच्या सव ूयुरोहपयन राष्ट्राचंा समाहयक शत्रभ आहे. पण 
ह्या शत्रभला मंुबई बेटािभन दारूगोळ्याचा पुरवठा साित्याने होि आहे. पावसाळ्याि मराठ्याचं्या िोफानंा, 
जे गोळे, त्या, शहरावर टाकीि होत्या, िे इंग्रज बनावटीचे होिे. ज्यावळेी ह्या, प्रािंाचे हदवगंि सेनापिी 
ठाणा येथे रेइशच्या हकल्ल्यावर हल्ला करण्यासाठी गेले, िेव्हा मंुबईहभन ठाण्याला इंग्रज सैहनक गेल्याचे 
मला कळाले. कदाहचि हिकडे आम्हाला जे अपयश आले िे त्याचं्यामुळेच असण्याची शकयिा आहे. नंिर 
िे सैहनक ठाण्याला पळभन गेले होिे, असे सागंभन त्यानंा मंुबईस परि पाठहवण्याि आले. 

 
गायीच्या बेटानंा मंुबईहभन वारंवार पुरवठा होि आहे. मंुबईच्या नौका हिकडे ये-जा करीि 

असलेल्या हदसिाि. ठाण्यालाही मंुबईहभन पुरवठा होि आहे. हिथला दारूगोळा आहण शार सामान 
युरोहपयन बनावटीचे आहे. 

 
आपणाला मला इशारा द्यावयाचा आहे की, मंुबई बेटावर मराठ्याचंा डोळा आहे. हे मी आपणाला 



 

अनुक्रमणिका 

समाहयक हहिसंबधंाच्या दृष्टीने सागंि आहे. आमच्या साष्टी बेटावरही त्याचंा असाच डोळा होिा व हे बेट 
त्यानंी आमच्याशी िह असिाना आक्रमण करून घेिले. आपला आहण त्याचंा आज जसा सलोखा आहे, 
िसाच सलोखा त्यावळेी त्याचंा आमच्याशीही होिा. आहण माझी खात्री आहे की, एके हदवशी िे 
अचानकपणे आपल्या बेटावरही हल्ला केल्यावाचभन राहाणार नाहीि. त्यानंा हिकडे चागंली लभट हमळेल, 
ह्याि शकंा नाही. आहण आज जरी मराठे युद्धाि गंुिले असले, िरी िे कंपनीची पुष्ट्कळ नुकसानी करीि 
आहेि. कारण, नद्याचें आहण हकनाऱ्याचें रक्षण करण्यासाठी कंपनीला टेहेळणीच्या नौका ठेवण्यासाठी 
पुष्ट्कळ खच ूकरावा लागि आहे. आहण त्याि पुन्हा युद्धाची र्ीिी आहेच. मराठ्याशंी व्यापार करून अथाि 
काही जणाचंा फायदा होि आहे ह्याि शकंा नाही. परंिु हा फायदा आहण बेटाच्या रक्षणासाठी कंपनीला 
करावा लागि असलेला खचू ह्याचंा एकमेळ बसि नाही. म्हणभन माझे असे मि आहे की, वैयव्किक 
हहिसबंंधापेक्षा समाहयक हहिसंबधंाकडे पहहल्या प्रथम लक्ष हदले पाहहजे. आहण माझी खात्री आहे की, 
मंुबई बेटािील सव ू राज्यकत्यांना कळभन चुकले आहे की, मराठे साष्टी बेटाि ठाण माडंभन बसल्यामुळे 
आमच्याबरोबर त्याचंीही नुकसानी होि आहे. आज मराठे आपल्या सोयीसाठी आपणाशी मतै्रीने वागि 
आहेि. त्यानंा दोन आघाड्यावर युद्ध करणे परवडण्यासारखे नाही म्हणभन त्यानंी आपली कुरापि 
काढलेली नाही. पण एकट्याला खलास केल्यावर िे दुसऱ्याचा समाचार घेिल्याहशवाय राहाणार नाहीि 
हे आपणाला कसे कळि नाही, याचेच मला आश्चय ूवाटिे. आपले हे धोरण मंुबई बेटाला हाहनकारक आहे, 
ही माझी ठाम समजभि आहे. 
 

मला बािमी कळली आहे की, मराठे गायीच्या बेटावर काही पाले बाहंधि असभन त्यानंी मंुबईहभन 
सुिार आहण करविकार मागहवले आहेि. ह्या काराहगरानंा त्याचं्या कामाबद्दल आगाऊ मुशाहहराही 
देण्याि आल्याचे कळिे. िसेच ह्या कामासाठी लागणारे लोखंड हवकि घेण्यासाठी त्यानंी पैसे पाठहवले 
असभन हे सव ूसामान मंुबईहभन गंडवी बालकर (?) कडे जाण्याच्या हमषाने गायीच्या बेटाकडे जाणार आहे. 
आपण ह्या हवरुद्ध इलाज करावा म्हणभन मी ही गोष्ट आपल्या हनदशनूास आणीि आहे. त्या सव ूगोष्टींशी 
आपल्या महाराणीचे आहण माझ्या स्वामीचे हहिसंबधं हनगहडि आहेि म्हणभन मी आपणाला ह्या गोष्टीची 
जाणीव करून देि आहे. 
 

देव आपलें  पुष्ट्कळ वषें रक्षण करो”. 
 

—ज्युआंव शाव्व्हएर पेदैरा वपिु 
A. P. O., TOMO I, VOL III, PART V 
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वसईचा हकल्लेदार खालील पत्राि व्हाइसरॉयला वसई प्रािंािील युद्धाच्या घडामोडीचा अहवाल 

सादर करिो. 
 

वसईचे कॅप्टन ज्युआंव शाव्व्हएर पेदैरा वपिु ह्याचें पत्र. 
 

“महाराज, 
 

शार रूअवर पाठहवलेल्या पत्राि मी आपणाला इथल्या घडामोडीचा सहवस्िर वृत्तािं सादर केला 
आहे. ह्या अहवालाबरोबर मी दीवचा हकल्लेदार, दमणचा गव्हनूर आहण कारंजा बेटाचा कॅप्टन ह्याचंी पते्र 
आहण पत्राचं्या नकला पाठहवल्या आहेि. त्याचप्रमाणे समुद्रावरील कॅप्टन मान्युएल शलेे ह्याचं्यामाफूि 
उपहरहनर्ददष्ट नौका इथभन गेल्यावर इकडे घडलेल्या घटना मी आपणाला कळहवल्या आहेि. 
 

रेइश हकल्ल्यावर हल्ला झाला, िेव्हा शत्रभने आजभबाजभच्या लष्ट्करी ठाण्यािन बरेच सैन्य ठाण्याला 
गोळा केले होिे. त्याला वरून मग कुमक आली. एकभ ण बारा हजार पायदळ आहण दोन हजार घोडदळ 
घेऊन शत्रभ शहराच्या कसब्याि हशरला. येथे त्याने त्या सैन्याची हवर्ागणी केली. पैकी एक मोठा र्ाग 
त्याने ह्या ठाण्यासमोर ठेवला व दुसऱ्या लहान र्ागासह िो िारापोर, माहीम व दमण ह्या ठाण्याकंडे 
हनघाला. मला ह्या हालचालींची व िारापोर व माहीम ह्या ठाण्यावंर हल्ला होणार असल्याची बािमी 
अगोदर लागली असल्याने मी ह्या दोन्ही ठाण्यानंा जागरूक राहाण्याचा इशारा हदला होिा. नंिर मला 
शत्रभ दमणकडेही असल्याची बािमी कळली. 
 

आज सकाळी दहा वाजिा दमणच्या कॅप्टनची पते्र घेऊन िारापोरचे गलबि इकडे येऊन दाखल 
झाले. त्याने दोन पते्र आणली असभन त्यािील एक आपणाला व दुसरे मला आहे. मला पाठहवलेल्या 
पत्राची नक्कल मी आपणाकडे पाठवीि आहे. िारापोरच्या कॅप्टननेही मला एक पत्र पाठहवले होिे. प्रस्िुि 
पत्रासमविे त्याही पत्राची नक्कल आपणाकडे जाि आहे. ह्या पत्रावरून आपणाला कळभन येईलच की, 
शत्रभने दमणच्या हद्दीि आक्रमण केले आहे. त्या आक्रमक सैन्याचे नेिृत्व कसब्याहभन हिकडे हनघालेल्या 
सरदाराकडे आहे. ह्या ठाण्यानंा मदि करण्याची इच्छा असभन देखील मला िी करिा येि नाही. कारण, 
हिकडे कुमक पाठवायची झाल्यास िी ह्या ठाण्यािंील सैन्यािभन पाठहवली पाहहजे. आहण िसे जर झाले 
िर ह्या ठाण्याचे संरक्षण कमकुवि होईल. दुसरी गोष्ट अशी की, शत्रभ ज्यावळेी डोंगरीवर हल्ला करणार 
आहे, आहण िो हल्ला केल्याहशवाय राहाणार नाही ह्याची मला खात्री आहे, िेव्हा मला हिकडे कुमक 
पाठवावी लागणार आहे. हे ठाणे जवळ असल्या कारणे हिकडे सकाळी जर कुमक पाठहवली िर िी रात्री 
इकडे परिभ शकेल. मला हदवसा इकडे सैन्याची फारशी आवश्यकिा नाही. माझ्यापाशी असलेल्या 
युद्धनौकापंकैी िीन बाहेर आहेि, दोन कारंजाला पुरवठा घेऊन गेल्या आहेि, त्या अद्याप परिलेल्या 
नाहीि. आहण एक वसोवाला गेली आहे. त्या पालासंह माहीम आहण िारापोर ह्या दोन्ही ठाण्यानंा मदि 
पाठहविा येि नाही. कारण त्या बंदराि पाली प्रवशे करू शकि नाहीि. त्या नौका जर बंदरा बाहेर 
राहहल्या िर त्याचं्यावर हल्ला होण्याची र्ीिी आहे. म्हणभन मी त्या हिकडे पाठवभ शकि नाही. माझ्या 
ठाण्यािील हशबंदीि दोनश े चाळीस गोरे, बरे आहण वाईट सैहनक, दोनश े पंचेचाळीस देशी हशपाई—
बहुसंख्य हनरुपयोगी आहेि. शत्रभकडभन ह्या ठाण्यावर हल्ला होण्याचा संर्व आहे. परंिु माहीम हे ठाणे 
कमकुवि असल्याने आहण िेथे रहहवाशीही हवशषे नसल्याने त्या ठाण्याच्या मदिीला मी पन्नास माणसे 
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पाठहवण्याचे ठरहवले आहे. ह्या युद्धनौकावंरील हशबंदी आहण दमणच्या ठाण्यामागील सैन्य हमळभन दमणचा 
गव्हनूर शत्रभला चागंलेच िोंड देऊ शकेल, आहण जर फारच जरूरी र्ासली िर मी मंुबईहभन रोझहरन्यु हे 
हफ्रगेट दमणला पाठहवन. ह्या नौकेवरील हशबंदीचा एक र्ाग दमणच्या मदिीला जाऊ शकेल. इकडे 
माझ्यापाशी आंिोहनय द कुन्य हे पाले व दोन गाली िेवढी आहेि. िी दुसरीकडे पाठहविा येि नाहीि, 
कारण त्या बंदराच्या व ठाण्याकडे जाणाऱ्या नदीच्या िोंडाच्या रक्षणासाठी त्याचंी आवश्यकिा आहे. 
कारण ह्या हकनाऱ्यावर आंग्राचें आरमार संचार करीि आहे. 
 

दमणचे गव्हनूर हफलीप द व्हालादाहरज ह्याचं्या पहहल्या पत्राि लहान गोळे पाठहवण्याबद्दल 
कळहवण्याि आले होिे. पण लहान गोळे म्हणजे कोणत्या प्रकारचे िे नीट न कळल्याने मी त्यानंा खुलासा 
मागभन पत्र हलहहले. कारण मी जे गोळे त्यानंा पाठहवणार होिो, त्याचंा त्यानंा कदाहचि उपयोग न 
होण्याची शकयिा होिी. 
 

मंुबईच्या गव्हनूरासंंबधंीही मला आपणाला हलहायचे आहे, िे मराठ्यानंा सिि दारूगोळा आहण 
इिर युद्धसामग्री पुरवभन आमची फार हानी करीि आहेि. ही सामग्री गायीच्या बेटावर आहण ठाण्याला 
दोन्ही हठकाणी जाि आहे. गेल्या पावसाळयाि मराठ्यापंाशी िोफाचें गोळे नव्हिे. त्याचं्या िोफा जे गोळे 
टाकीि होत्या िे घाईघाईने बनहवण्याि आलेले होिे. आिा मराठे जे गोळे टाकीि आहेि िे इंग्रज 
बनावटीचे आहेि. इंग्रजाकंडभन मराठ्यानंा मदि येि आहे, हे मंुबई बेटािील आमच्या संघाच्या पाद्र्ानंा 
आहण हिथल्या लोकानंा देखील माहीि आहे. आहण आमचे आरमार रेइश बेटावर हल्ला करण्यासाठी गेले, 
िेव्हा इंग्रजानंी मराठ्याकंडे िीन गोलंदाज पाठहवले हे मला मंुबईहभन आहण साष्टी बेटािील काही 
लोकाकंडभन कळले आहे. त्या िीन गोलंदाजापकैी दोघानंी आमच्या आरमारावर जे गोळे टाकले त्यािला 
एक गोळा लागभन जनरल पेदु्र मेलु हे ठार झाले. 
 

मला मंुबईहभन एका व्यकिीने अशी हवश्वसनीय बािमी पाठहवली आहे की, मराठे गायीच्या बेटावंर 
पाचं वकवा सहा पाली बाधंीि असभन ह्या नौकानंा लागणारे सामान आहण कारागीर मराठ्यानंा. मंुबईचे 
इंग्रज पुरहवणार आहेि सामान नावामध्ये र्रून हिकडे पाठहवण्याि येणार आहे. पण लोकानंा ह्या गोष्टीचा 
सुगावा लागभ नये म्हणभन ह्या नौका गंडवी आहण बलसाडला जाणार असल्याची हभल उठहवण्याि येि आहे. 
मराठ्यानंी ह्या नौका बाधंण्यासाठी जे कारागीर ठरहवले आहेि त्यानंा त्यानंी आगाऊ मुशाहहरा हदला आहे 
व लोखंडाचीही खरेदी मंुबई बेटाि केली असल्याची बािमी मला कळली आहे. थोडकयाि सागंायचे 
म्हणजे इंग्रज हा मराठ्यापं्रमाणे छुपा शत्रभ आहे. िो आमच्या मतै्रीच्या आवरणाखाली मराठ्याशंी व्यापार 
करीि आहे व त्यानंा दारूगोळा आहण इिर युद्धसामग्री पुरवीि आहे. ही गोष्ट एवढी जगजाहीर आहे की, 
िी माहीि नाही असा एकही नागहरक मंुबई बेटाि आढळणार नाही. 
 

कायिानु द सौझ पेरैरा ह्याचें मला २८ हडसेंबरला एक पत्र आले आहे. त्या पत्राि त्यानंी 
असेरीच्या रक्षणकत्याचा सहा महहन्याचा आगाऊ पगार माहगिला आहे. सदहभू कॅप्टनचे पत्र मी प्रस्िुि 
पत्रासोबि आपणाकडे पाठवीि आहे. ह्या पत्राि त्यानंी आणखी ज्या काही गोष्टी हलहील्या आहेि त्या 
आपणाला कळभन चुकिीलच. ज्याअथी, सरकारी खहजन्यािभन मला ही रक्कम काढण्याचे अहधकार नाहीि 
त्याअथी, त्या प्रश्नाबाबि सल्लागार मंडळाने आपला हनणूय पसार केल्याहशवाय वखारदार ही मागणी 
लक्षाि घेण्यास ियार नाही. िरी ह्या प्रकरणी आपण लक्ष घालाव ेअशी हवनंिी आहे. त्याहशवाय असेरी 
हनधोक राहाणार नाही. आज कायिानु द सौझ परैरा ह्याचें मला आणखी एक पत्र आले. ह्या पत्राि त्यानंी 
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कळहवले आहे की, गेल्या दोन महहन्यापासभन िे आजारी असभन हबछान्यावर पडभन आहेि. त्याचं्यावर अद्याप 
औषधोपचार झालेला नाही, कारण िारापोर येथे वैद्य नाही म्हणभन त्यानंी आपणाला ह्या शहरी 
आणहवण्याची हिकडे एक युद्वनौका ठेवभन व्यवस्था करावी अशी मागणी केली आहे. 
 

कॅ. मोर आंिोहनयु हब्रिु ह्यानंी दमणहभन हलहहले आहे की, त्या हजल्ह्याच्या हद्दीिील चार 
िटबदं्यापैकी शत्रभने एक घेिली व बाकीच्या िीन खाली करण्याि आल्या. त्या ठाण्याि जवळजवळ िीन 
हजार मुडे र्ाि गोळा करण्याि आले होिे. दमणच्या सापं्रिच्या पहरव्स्थिीवरून मला र्ीिी वाटिे की, ह्या 
ठाण्याला धान्याची जी आवश्यकिा आहे िी त्याला पुरी करिा येणार नाही. िे ह्या ठाण्याला जवळजवळ 
चार हजार मुडे र्ाग पुरवीि असे. मी आपणाला २७ हडसेंबरला जे पत्र हलहहले त्याि ह्या गोष्टीचे हववचेन 
केलेच आहे. त्या पत्राची एक नक्कल मी आपणाला प्रस्िुि पत्रासमविे पाठवीि आहे िरी माझी आपणाला 
हवनंिी आहे की, आपण आम्हाला िाबडिोब दहक्षणेकडील िादंभळ पुरवावा. न झाल्यास ह्या ठाण्यािील 
पहरव्स्थिी फार हबकट होईल. दमणचे गव्हनूर हफलीप द व्हालादाहरज ह्यानंी मला त्याचें पत्र आपणाकडे 
िाबडिोब रवाना करण्याची व त्या राजधानीि असलेली त्याचंी दोन्ही गलबिे पाठवभन देण्याची हवनंिी 
केल्याने मी ही पते्र चौलला पाठवीि आहे, व हिथभन िी त्या राजधानीकडे रवाना करण्याची त्यानंा हवनंिी 
करीि आहे. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 
वसई, ६ जानेवारी १७३९.  

 ज्युआंव शाव्व्हएर परैरा वपिु. 
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माहीमच्या कॅप्टनचे वसईचे हकल्लेदार ज्युआंव शाव्व्हएर परैरा वपिु ह्यासं पत्र— 

 
मी आपणाला चालभ  माहीच्या २ िारखेस जे पत्र हलहहले, त्याि मी आपणाला कळहवले होिे की, 

ह्या ठाण्यावर आहण कोळमच्या िटबंदीवर हल्ला करण्यासाठी शत्रभ मोठे सैन्य आहण पुष्ट्कळ युद्ध सामग्री 
घेऊन आगशी माग ेदंिोडाला रवाना झाला आहे. ह्याच पत्राि मी आपणाला हवनंिी केली होिी की, ह्या 
ठाण्याचंी कमकुवि िटबंदी आहण थोडी हशबंदी लक्षाि घेऊन शत्रभच्या हल्ल्यानंा पहरणामकारक िोंड 
देण्यासाठी त्यानंा माणसे आहण दारूगोळा पुरहवण्याची व्यवस्था करावी. आज ९ िारीख आहे, पण आपण 
मी माहगिलेली मदिही पाठहवली नाही आहण माझ्या पत्राचे उत्तरही केले नाही. आिा मी आपणाला ह्या 



 

अनुक्रमणिका 

पत्राचेद्वारा कळहवि आहे की, शत्रभचे सैन्य ह्या ठाण्याच्या कसब्याि हशरले असभन त्याने िेथे आपली छावणी 
ठोकली आहे. मला अशी हवश्वसनीय बािमी कळली आहे की, शत्रभ सैन्याि पाच हजार पायदळ आहण 
आठश े घोडदळ आहे. ह्या सैन्याचे अहधपत्य, सरदार शकंरजी पंि ह्याचं्याकडे असभन, गेल्या वषी ह्या 
ठाण्यावरील हल्ल्याि ठार झालेले सरदार महादजी पिं ह्याचें िे बंधु आहेि. आपल्या र्ावाच्या मृत्यभचा 
सभड उगहवण्यासाठी म्हणभन िे आले आहेि. म्हणभन माझी आपणाला हवनंिी आहे की, आम्हाला िाबडिोब 
माणसे, दारूगोळा, अन्नाची बेगमी, दगड, दारू बाँब्स वगैरे युद्धसामग्री पाठवभन द्यावी. ह्या सव ू वस्िभंची 
इकडे टंचाई आहे. हवशषे करून र्ािाची कमिरिा िर मोठीच आहे. इकडे युद्धनौकाही हव्या आहेि. 
कारण शत्रभने इकडील सव ू ठाण्याचंी आपल्या गलबिानंी नाकेबंदी केली आहे. इकडभन एकही गलबि 
हनरोप घेऊन हिकडे जाऊ शकि नाही. हे गलबि केवळ देवावर हवाला टाकभ न जाि आहे. मी आपणाला 
इशारा देि आहे की, मी आपणाकडे ज्या युद्ध सामग्रीची आहण अन्न सामग्रीची मागणी केली आहे, हिच्या 
अर्ावी जर ह्या ठाण्याची काही हानी झाली िर त्याचा जाब आपणाला द्यावा लागेल. कोळम आहण 
हशरगाव ह्या ठाण्याि देखील युद्धसामग्रीची आहण सामग्रीची फार मोठी कमिरिा आहे ह्याची जाणीव 
आपणाला माझ्या मागच्या पत्रािभन हदलीच आहे. 
 

आज मी शत्रभच्या घोडदळाची आमच्या िोफानंी थोडी हानी केली. आिा शत्रभ ह्या जागा हशड्या 
लावभन घेणार आहे की, वढेा घालभन घेणार आहे याची मी वाट पाहाि आहे. 
 

दमणमध्ये शत्रभचे जे सैन्य आहे त्याला आठ हजार घोडेस्वाराचंी कुमक आली आहे, असे मला 
कळले असभन हे सैन्य ह्या बाजभने आपला मोहरा वळहवणार असल्याचाही अंदाज ह्या पत्राि व्यकि करण्याि 
आला आहे. आपणाला िभिू जे काय सागंायचे आहे िे एवढेच आहे. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वषें रक्षण करो”.\ 
 
माहीम, ९ जानेवारी १७३९. 

 
आपला नम्र आहण आज्ञाधारक सेवक, 

आंगोहनयु द मेलभ  पररा इ सौझ. 
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अनुक्रमणिका 

 
चौलचा गव्हनूर खालील पत्राि दमणमधील पहरव्स्थिीचे वणून करिो. 
 
चौलचे कमाडंर दों. फ्राव्न्सरक्र, बॅरन द गालेन हफएस ह्याचें पत्र,— 
 
वसईच्या कॅप्टनने माझ्याकडे हे पत्र ह्या मागे पाठहवले असभन िे आपणाला शकय हििकया लवकर 

पोहोचिे करण्याची िाकीद हदली आहे. आहण त्यानंी मला जे पत्र हलहहले आहे त्याि म्हटले आहे की, 
शत्रभने दमणच्या हद्दीि आक्रमण करून कात्रावाड्यावर हल्ला केला व आठ िोफा काबीज केल्या. दमणच्या 
कॅप्टनला जेव्हा ही वािा कळली िेव्हा, त्याने सोळसुंबा, नारगोळ आहण उंबरगाव येथील ठाण्यािील िोफा 
शत्रभच्या हािी पडभ  नयेि म्हणभन हिथल्या हशबदं्यानंा दमणच्या ठाण्यापयंि माघार घेण्याचा हुकभ म केला. 
परंिु हे ठाणेदेखील सुरहक्षि नाही, शत्रभपासभन त्यालाही धोका हनमाण झाला आहे. ह्या सव ूघडामोडीमध्ये 
एक गोष्ट मन फार अस्वस्थ करणारी घडली िी ही म्हणजे आम्ही जी ठाणी सोडली, त्यािील िीन 
हजारापेंक्षा अहधक मुडे र्ाि शत्रभच्या हािाि पडले. सापं्रिच्या व्स्थिीि ही हानी फारच मोठी आहण 
सोचनीय आहे. मला िर र्ीिी वाटभ  लागली आहे की, दमणची िर अशी अवस्था असेल िर हिथभन 
आम्हाला धान्याची मदि हमळणे फार कठीण आहे. िीच गोष्ट पैशाचंीही आहे. र्ाडोत्री पायदळाला आहण 
मदिीच्या कंपन्यानंा िेवीस हजार दोनश ेअसुप्या घालायच्या आहेि. र्ाि आहण िादंभळ िर हािचा गेलाच 
आहे. ह्या ठाण्याची व्स्थिी सापं्रि अशी आहे. उंदेरीच्या कॅप्टनने िर मला असे कळहवले आहे की, ह्या 
ठाण्यावरही शत्रभचा हल्ला होण्याचा धोका आहे. ह्या हल्ल्यास िोंड देण्यासाठी जागरूक राहाण्याचा त्याने 
इशारा हदला आहे. मानाजी आंगे्र हा आमचा सवाि मोठा शत्रभ आहे. सापं्रिच्या व्स्थिीि त्याची आम्हाला 
कुरापि काढिा यि नाही, हे जरी खरे असले, िरी िो मराठ्यानंा आमच्या अडचणी कळहवल्याहशवाय 
राहाणार नाही. आपल्याही अडचणींची मला कल्पना आहे. आपणाला ह्या सव ूठाण्यानंा मदि पाठवायची 
असिे हे िर झालेच परंिु गोव्यािही पैशाची आहण शार सामग्रीची टंचाई आहे. िथाहप ज्याअथी, सवाि 
मोठ्या रोगावर सवाि मोठ्या जालीम उपचाराची आवश्यकिा असिे. त्याअथी, माझी आपणाला सभचना 
आहे की, आपण ह्या ठाण्यािील खहजन्यािील सव ूपैसा काढण्याचा एक हुकभ म काढावा.ं ह्या खहजन्याि 
हप्रमाजच्या अथवा त्याचा नसल्यास धमूसमीक्षा मंडळाच्या खहजन्याचाही अंिर्ाव व्हावा. ही हनवड आपण 
आपल्या इच्छेप्रमाणे करावी. दुसरा इलाज नाही म्हणभनच मी आपणाला हा इलाज सभचवीि आहे. ह्या 
ठाण्यािील कोठाराि जी अन्नाची बेगमी आहे िी फेबु्रवारीपयंि पुरणार नाही. म्हणभन माझी आपणाला 
हवनंहि आहे की, ह्या ठाण्याला िादंभळ पाठहवण्याची पहहली संधी आपण साधावी. दमणहभन ह्या ठाण्याला 
धान्याची मदि होणार आहे की नाही हे कळेपयंि ही िरिभद करणे अत्यिं अगत्याचे आहे. ह्या राज्याच्या 
अव्स्ित्वासाठी व माझ्या हधरासाठी देवाने आपणाला आपल्या पहवत्र रक्षणाच्या छत्राखाली धराव े अशी 
माझी त्याच्यापाशी प्राथूना आहे”. 
 

चौल, १० जानेवारी १७३९.  
 दो फ्राव्न्सश्कु बारावं द गालेव्न्फल्स 
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चौंलचा हकल्लेदार व्हाइसरॉयला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, मानाजी आंगे्र हे बाजीरावाच्या 
आजे्ञवरून मोठा िोफखाना घेऊन सहा हजार सैन्यासह चौलवर हल्ला करण्यासाठी येि आहेि, अशी 
आपणाला बािमी हमळाली आहे. 

 
चौलचे कॅप्टन ज्युआंव द हफ्रकाश ्सामि ह्याचें पत्र. 

 
“महाराज— 

 
उंदेरीच्या जलदुगाच्या हकल्लेदाराने मला पत्र घालभन कळहवले आहे की, मानाजी आंगे्र ह्यानंी 

कुलाब्याच्या जलदुगािभन पाच र्ारी िोफा बाहेर काढल्या असभन त्या िोफानंा घोडेही जंुपण्याि आले 
आहेि. बाजीरावाच्या आजे्ञवरून मानाजी आंगे्र हे सहा हजार सैन्यासह पालीच्या पायर्थ्याशी ठाण देऊन 
राहहले आहेि. ह्या ठाण्यावर हल्ला करणे हे त्याचें मुख्य उद्दीष्ट आहे. ह्या पत्रासमविे उंदेरीच्या 
हकल्लेदाराच्या पत्राची नक्कल मी आपणाकडे पाठवीि आहे. िी नजरेखालभन घािल्यावर आपणाला सव ू
काही कळभन चुकेल. मी ह्या बािमीचा खरेखोटेपणा बघण्यासाठी पालीकडे माणसे पाठहवली असिा त्यानंी 
त्या गडावर माणसे गोळा झाली असल्याची बािमी आणली. ह्याच माणसानंी आणखी एक बािमी आणली 
की, इथभन हदवसाच्या अंिरावर िळेगोंकडे (?) ह्या नावाचा हकल्ला असभन िेथे िीन हजार माणसे आहेि. 
असे सागंिाि की, ह्या माणसाबंरोबर आणखीही माणसे इकडे येणार आहेि. 
 

मी आहण दों. फ्राव्न्सश्कु ह्यानंी हसनेटला हिजोरीिभन पैसे काढण्याचा सल्ला हदला कारण दमणच्या 
वखारदाराने इथल्या वखारीला जे सते्तचाळीस हजार असुप्याचे देणे होिे िे, िे त्याला फेडिा आले नाही. 
आहण आम्हाला िर इथल्या सैन्यासाठी र्ाि खरेदी करण्यासाठी पैसे हवे होिे. हसनेटने आमचा ठराव 
संमि करून हिजोरीिभन पैसे काढण्यास परवानगी हदली. ह्या ठरावाची एक प्रि प्रस्िुि पत्रासमविे 
आपणाकडे पाठवीि आहे, परंिु ह्या ठरावाची अमलबजावणी धमूगुरू व खहजन्याचें खहजनदार ह्यानंी 
केली नाही. त्यानंी हसनेटच्या ठरावाप्रमाणे आपल्या हिजोऱ्या खुल्या करण्याचे आश्वासन हदले होिे. फकि 
शहराच्या खहजन्याने िेवढ्या हजार असुप्या हदल्या त्याहशवाय आणखी कुणी आपल्या हिजोऱ्या खुल्या 
करीि नाहीि. हे जेव्हा मी आहण दों. फ्राव्न्सश्कु ह्यानंी पाहहले िेव्हा आम्ही दोघानंी महाराजाचं्या 
खहजन्यािभन पाद्री ॲडहमहनस्रेटर ह्यानंा िीन हजार असुप्या देण्याचे ठरहवले. कारण, त्यानंा पभवी ज्या 
दहा हजार असुप्या हमळाल्या होत्या त्या र्ाि खरेदी करण्यास पुरि नव्हत्या. आिा सरकारी खहजन्याि 
हिनश ेअसुप्याहभन अहधक रक्कम नाही. त्या रकमेच्यावर जी रक्कम होिी िी दमणला पाठहवण्याि आलेल्या 
कोळ्यावंर आहण माशुआंवर खच ूझाली. 
 



 

अनुक्रमणिका 

माझी आपणाला हवनंिी आहे की, धमूगुरंूनी व खहजनदारानंी र्ाि खरेदी करण्यासाठी व 
सैन्याचा पगार घालण्यासाठी पैसा आहण चादंी द्यावी म्हणभन आपण मला आज्ञा द्यावी. कारण त्यानंी 
वचनर्गं केला आहे. कारण, मला हनहश्चिपणे असे वाटिे की, धमूगुरंूच्या सरे्मध्ये उपहरहनर्ददष्ट 
खचासाठी काहीच द्यायचे नाही असा हनणयू घेण्याि आला असावा. म्हणभन आपण मोठ्या धमूगुरंुना आज्ञा 
करावी की, त्याचं्या अनुयायानंी धमूमहदरािंील चादंी व हिजोरीिील पैसा कोणिीही बळजबरी होण्यापभवी 
द्यावा. 
 

गेल्या मोसमाि इकडे जो िादंभळ इथल्या सैहनकासंाठी म्हणभन आला. त्याचा दर मणाला दोन 
असुप्या आहण एक आणा असा पडला. िरी यापुढे िादंळाच्या वकमिीि हवशषे बदल होऊ नये म्हणभन 
आपण योग्य िी उपाययोजना करावी. 
 

धमूसमीक्षा मंडळाचे (इंहिहझशन) कहमशन फादर आलेशादं्र ह्यानंी माझ्याशी गैरविून केले 
ह्याबद्दल आपणाकडे मला िक्रार करावयाची आहे. त्यानंी माझ्या इच्छेहवरुद्ध आपणाकडे वसईचे सेनापिी 
ठार झाल्याची बािमी घेऊन गेलेल्या गलबिाच्या मुकादमास बंहदस्ि करण्याचा हुकभ म केला. ह्या 
मुकादमाचा गुन्हा एवढाच की, धमूसमीक्षा मंडळाची पते्र त्याने आपणाबरोबर नेली नाहीि. उत्तरेकडील 
सेनापिीच्या मृत्यभची बािमी आपणाला िािडीने कळवायची असल्याने गलबिाचा मुकादम घाईि होिा. 
त्यामुळे त्याला धमूसमीक्षा मंडळाच्या कचेरीि जाण्यास सवड झाली नाही. मी धमूसमीक्षा मंडळाच्या 
कहमशनरशी ह्या प्रश्नासंबधंी बोललो असिा िो मला म्हणाला की, त्याच्यापाशी कैद करण्याचे आज्ञापत्रक 
होिे व म्हणभन त्याने िसे केले. पण ह्यावर माझा असा खुलासा आहे की, गलबिाच्या मुकादमाच्या हािभन 
चभक झाली नाही. धमूसमीक्षा मंडळाच्या कहमशनरने गलबि सुटिेवळेी बंदराि हजर असायला हव.े होिे. 
कारण, गलबि हिकडे गेले िे सरकारी कामासाठी, व त्याला हवलंब होणे उपयोगाचे नव्हिे. आिा 
माझ्याच अहधकाराचं्या टापभि सदहभू कहमशनरने गलबिाच्या मुकादमाला कैद केल्याने प्रजेसमोर माझी 
व्स्थिी फारच शोचनीय झाली आहे. िरी माझी आपणाला हवनंिी आहे की, आपण सदहभू कहमशनरला 
अशी दंडेली न करण्याचा हुकभ म करावा. मला बािमी कळली आहे की, मानाजी आगें्र ह्यानंी िीस गलबिे 
ियार केली आहेि व त्यानी आपल्या सरदारानंा देण्यासाठी सेन्याचादंीची अनेक कडी घडहवण्याचा हुकभ म 
केला आहे. 

 
कारंजावर हल्ला करण्याचा त्याचा बेि आहे. हा हकल्ला घेण्याचे त्याने बाजीरावाला वचन हदले 

आहे, असेही कळिे. बाजीराव खुद्द ह्या ठाण्याला आहण हकल्ल्याला वढेा देण्यासाठी येणार असल्याचीही 
बािमी आहे. मी आपणाला ह्या ज्या बािम्या सादर करीि आहे, त्या माझ्या गुप्ि हेरानंी आणलेल्या आहेि. 
कारंजाच्या हकल्लेदारालाही मी त्याच्यावर होणाऱ्या संर्ाव्य हल्ल्याची पभवूसभचना हदली आहे. ह्या राज्याच्या 
हवस्िारासाठी देव आपणाला पुष्ट्कळ वषाचे आयष्ट्य देवो”. 
 

चौलचा हकल्ला, १० जानेवारी १७३९.  
 ज्युआंव द हफ्रअश ्सामेिु 
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माहीमचा हकल्लेदार वसईच्या हकल्लेदारास कळहविो की, माहीम येथें हचमणाजी अप्पा, हपलाजी 
जाधव आहण शकंरजीपिं ह्या िीन मराठे सरदाराचें आगमन झालें  असभन माहीमला त्यानंी वढेा घािला 
आहे. 
 

माहीमच्या कॅप्टनचें पत्र 
 

“वसज्योर ज्युआंव शाव्व्हएर पेरैरा वपिु ह्यासं— 
 

काल मी हशरगावंहभन पाठहवलेल्या एका छोट्या गलबिावर कळहवलें  की, शत्रभनें ह्या बंदराची 
नाकेबंदी करण्यासाठीं आपली गलबिें इकडे आणली आहेि. िें छोटें गलबि शत्रभच्या िावडींि 
सापंडण्याचा धोका असल्यानें हें गलबि आज नदींिभन दुसऱ्या मागानें पाठवीि आहे. हेिु हा कीं, ह्या 
दोन्ही गलबिापंकैीं एक िरी आपणाकडे पोहोचाव.े आज सकाळी मला खात्री लायक बािमी कळलीं कीं, 
हचमणाजी अप्पा, हपलाजी जाधव आहण शकंरजीपंि हे हिघे मराठे सरदार ह्या ठाण्याच्या कसब्यामंध्यें 
येऊन दाखल झाले आहेि. त्यानंी आठ हजार घोडदळ आणलें  असभन हशवाय दमण येथें असलेलें  सैन्य 
आहे िें वगेळेंच. एकभ ण जवळजवळ चौदा हजार सैन्य ह्या हल्ल्यािं र्ाग घेणार आहे. त्यानंी ह्या ठाण्याला 
सव ूबाजभनी वढेा घािला आहे, व कसब्यािंील माड िोडभन टाकण्याचें सत्र सुरू केले आहे. 
 

ह्या शत्रभने आपणाबरोबर चौदा हत्ती, पुष्ट्कळ ऊंट आहण बारा िोफा आणल्या आहेि. ह्या 
ठाण्याबरोबरच कळंम आहण हशरगावं ह्या दोन्ही ठाण्यावंरही हल्ला करण्याचा त्याचंा बेि आहे. शत्रभचें 
आरमार समद्रािभन संचार करीि आहे िर जहमनीच्या बाजभने त्याने हे ठाणें सव ू बाजभने वढेभन िोफा 
डागण्यास सुरवाि केली आहे. शत्रुसैन्य मोठे आहे व त्या प्रमाणािं माझ्यापाशीं दारूगोळा काहीच नाही 
असे म्हटलें  िरी चालेल. सैन्याचीही िीच गि आहे. िरी आपणापाशीं कुमक असल्यास िाबडिोब इकडे 
रवाना करावी. न झाल्यास ह्या ठाण्याचे काय होईल िें सागंिा ं येि नाही. अशा पहरव्स्थिींि जर माझें 
बहलदान झालें  िर माझे किूव्य मी पार पाडलें  असें मी समजेन. 
 

आज सकाळी शत्रभने आपले झेंडे ..................... कोळममध्यें ................................. 
आहण र्डंाऱ्यानंी ................................... पाहहल्याचें मी आपल्या सेवसे नेहमी ित्पर आहे. 
 

देव आपलें  पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो, वगैरे”. 
 
 आपला नम्र सेवक, 
 आंिोहनक द मेलु पेरैरा इ सौझ 
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गोव्याचा व्हाइसरॉय पोिूुगालला राज्य सहचवास कळहविों की, सरदार व्यंकटराव घोरपडे हे 
गोव्यावर चालभन येि असल्याची बािमी आपणास कळली आहे. 

 
“राज्य सहचव आंिोहनक गे हदश पेरैरा, ह्यासं,— 

 
मी आपणास कळहवल्याप्रमाणें, दों. लुईज द बोिेएफ हे एका इंग्रज नौकेने देशाला रवाना 

होण्यास सर्ज्ज झाले होिे. िी इंग्रज नौका युरोपच्या मागावर ह्या बंदराि येऊन दाखल झाली देखील होिी. 
अकस्माि अशी बािमी आली, की, मराठ्याचें सरदार व्यंकटराव घोरपडे हे मोठे सैन्य घेऊन ह्या राज्यावर 
स्वारी करण्यासाठीं येि आहेि. ही बािमी कळिाचं दों. दुईन द बोिेल्यु ह्यानंी त्या नौकेवर जाण्याचा 
आपला बेि रहीि केला. कारण त्यानंा ह्या राज्याच्या रक्षणाचे काम आपल्या वैयव्किक कामापेक्षा ंअहधक 
महत्वाचे वाटलें . िरी माझी इच्छा आहे कीं, त्याचं्या गैरहजेरीि न्याय हनवाडा त्याचं्या बाजभने व्हावा. िे 
महाराज आपणास दया दाखहविील अशी आशा बाळगभन आहेि. जर मराठ्याचं्या स्वारीचा धोका टळला 
िर दों लुईज द बोिेल्यभ हे िेहलचेरीला रवाना होिील व हिथभन देशाला हनघिील. कारण िी नौका हिकडे 
पंधरा हदवस मुक्काम करणार आहे. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो, वगैरे”. 
 
गोवा, २२ जानेवारी १७३९. 
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व्हाइसरॉय आच ू हबशपला हलहहिो कीं, मराठे गोव्याच्या हद्दीवर येऊन पोहोचले असल्याची 
बािमी आपणास कळली आहे. िरी गोव्याच्या रक्षणाच्या कामाि हर्क्षभंनी र्ाग घ्यावा अशी इच्छा आपण 
व्यकि कराल अशी आशा आहे. 
 

“आच ूहबशप ह्यासं— 
 

मराठे ह्या राज्यावर स्वारी करण्यासाठीं घाट उिरि असल्याची बािमी इकडे काल येऊन 
पोहोचली आहे. आज पुनः अशी बािमी आली आहे कीं, िे आज रात्री आमच्या हद्दीवर येउन दाखल 
होिील. अशा पहरव्स्थिीि मला आशा आहे कीं, आपल्या अमलाखालचे हर्क्षभ ह्या राज्याच्या संरक्षणाच्या 
कायाि र्ाग घेिील. कारण इकडे सैन्य फार थोडें आहे, ही कल्पना आपणाला पसिं आहे कीं नाही िें 
मला आपणाकडभन जाणभन घ्यायचे आहे. आहण जर पसंि असेल िर आपण त्यानंा जय्यि ियार राहण्याची 
आज्ञा करावी. म्हणजे मला त्याचंा आवश्यक त्या हठकाणी उपयोग करणे शकय होईल. 
 

देव आपले पुष्ट्कळ वष ेरक्षण करो”. 
 

पानेली, २३ जानेवारी १७३९.  
 कौंट द सादंोहमल 
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(148) CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No 24, FLS 37V. 

 
पत्र क्रमाकं १४९ 
 

व्हाइसरॉय गोव्याच्या संरक्षणासंबधंी सरसेनापिीस पुढील पत्राि काही सभचना करिो. 
 

“सरसेनापिी ह्यासं— 
 



 

अनुक्रमणिका 

आज रात्री एक वकवा दोनच्या सुमारास मराठ्याचं्या सैन्यासधंीचे आपले पत्र हमळाले. त्याचक्षणी 
मान्यएल दुश सािुंश ह्यानंा मडगावला पाठहवण्याचा व महसभल खात्याच्या प्रमुखाला नद्याचें रक्षण 
करण्यासाठी दोन गाली रवाना करावयास सागंण्याचा हुकभ म मी ॲज्युडंट जनरलना ं केला. महसभल 
खात्याच्या प्रमुखाने मला आज सकाळी साहंगिले की, नौका आपल्या कामहगरीवर जाण्यासाठी ियार 
आहेि. बलभन्स ॲज्युडंट जनरलच्या हदमिीखाली असभन िे आपणाकडे िे उद्या पाठवभन देिील. 
 

ह्या राज्यािील लोक आपण ज्या हठकाणी त्यानंा जाण्याचा हुकभ म करिा हिकडे िे जाि नाहीि हे 
पाहभन मला फार वाईट वाटिे. पण शत्रभच्या र्याने िे आपली वृत्ती सुधारिील अशी मला आशा वाटिे. 
 

माझा आपणाला असा सल्ला आहे की, आपल्या हािाखाली जे सैन्य आहे त्या सैन्यासह आपण 
बचावाचे युद्ध खेळाव.े कारण सापं्रिच्या व्स्थिीि बचावाचे युद्ध खेळणे हाच शहाणपणा आहे असे माझे मि 
आहे. मी आपणाला पगारी सैहनकाचंी एक कंपनी पाठहवण्याचा प्रयत्न करीि आहे. अथाि ह्या मागाि 
दहक्षणेकडील आरमारासबंंधीच्या काही अडचणी आहेि. पण त्या माफ करण्यासारख्या नाहीि. ह्याचंी 
कारणे आपणाला माहीि आहेिच. त्याच प्रमाणे आपल्या आजे्ञप्रमाणे िीन कॅप्टन लेफ्टनंटस हिकडे 
पाठवभन देण्याचा मी हुकभ म केला आहे. कारण अशा प्रकारचे अहधकारी इकडे पुष्ट्कळ आहेि. आहण शवेटी 
ह्या प्रकरणी मला जे काय करणे होिे िे मी केले आहे. आहण मला आशा आहे की, आपणाला जे काय 
करणे शकय आहे िे आपण केल्यावाचभन राहाणार नाही. मी गृहीि धरिो की, मुरगावला जी माणसे जायची 
होिी िी आपण हिकडे रवाना केलीच असिील. 
 

देव आपले रक्षण करो,वगैरे”. 
 

पानेली, २३ जानेवारी १७३९.  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्रमाकं १४९, पृ. ३००-३०१. 
 

संपादक :— 
 

A.B. DE BRAGANCA PEREIRA. 
 

(149) CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No. 4, FLS 38V. 
 
पत्र क्रमाकं १५० 
 

“आंिोहनयु कार्ददम फ्रॉइश ह्यासं— 
 

चालभ  पहरव्स्थिीि मुरगाव हे एक महत्त्वाचे ठाणे असभन िे आम्ही लढहवले पाहहजे ह्याबद्दल आपले 



 

अनुक्रमणिका 

दुमि होणार नाही असे मी धरून चालिो. िरी शत्रभने साष्टी प्रािंाि प्रवशे केला असल्याने आपण मुरगावला 
त्वरीि हनघभन जाल अशी आशा आहे. आपला अनुर्व मोठा असल्याकारणे मुरगावच्या हकल्ल्याि आहण 
त्याचप्रमाणे ह्या बेटाि ज्या उणीवा आहेि, त्या आपल्यामुळे र्रून हनघिील अशी मला आशा वाटिे. ह्या 
कायामुळे आपण आमच्या स्वामीची मोठी सेवा करणार आहाि हे आपणाला हलहहणे नलगे. आपण साष्टी 
प्रािंाच्या सेनापिीच्या हुकभ मावरून हिकडे जाि नाही हेही आपण लक्षाि घ्याव”े. 
 

पानेली, २३ जानेवारी १७३९.  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P. O., TOMO I, VOL. III, PART V. 
 
पत्र क्र. १४९, पृ. ३०१ 
 

संपादक :— 
 
A.B. DE BRAGANSA PEREIRA. 

 
(150) CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No. 24, FLS 39. 

 
पत्र क. १५१ 
 

साष्टीचे सेनापिी दों. लुईज कायिानु द आल्मदै ह्यासं— 
 

आपण काल २३ रोजी रात्री अकरा वाजिा हलहहलेली ही कटु बािमी मला त्याचवळेी माझ्या 
पुिणीच्या आगमनाच्यानंिर कळली. त्या प्रािंाि काय चालले आहे िे आम्हाला इकडे काल 
संध्याकाळपयंि काहीं कळले नव्हिे. िथाहप, शत्रभचा प्रहिकार करणे आमच्या आवाकयाबाहेर असल्याने िो 
आपल्या इच्छेप्रमाणे त्या प्रािंाि केव्हाही प्रवशे करू शकेल हे आम्ही जाणभन होिो. मुलकी लोकानंा इशारा 
हदला असिाही त्यानंी आपला जीव आहण चीजवस्िभ सारं्ाळण्याकरिा जी धावपळ केली, िी योग्य नाही. 
िथाहप, ही चभक आिा सुधारणे शकय नाही. परंिु शत्रभने त्या ठाण्यावर हल्ला केला नसल्यास मुलकी 
लोकानंा पुनः हिकडे जािा येईल. 
 

मी आपणाला पायदळाच्या एका कंपनीची व दोन गाहलयाचंी कुमक पाठहवण्याचा हुकभ म केला 
आहे. ह्या युद्धनौका हिकडे आज पोहोचण्याकरिा हशडे सोडणार आहेि. आहण मला माहीि आहे की, 
काही खासगी स्वयंसेवक आहण अहधकारी हिकडे जाण्याकरिा आज रात्री हनघणार आहेि. आहण जर 
सवूजण हिकडे गेले आहण मुलकी माणसे त्या ठाण्याि प्रवशे करण्याच्या मनःव्स्थिीि असली, िर देव 
आम्हाला आमच्या संरक्षणाच्या कामी मदि केल्यावाचभन राहाणार नाही, अशी मला आशा आहे. आहण 
कुकळ्ळीच्या कॅप्टनने आपणाला जे पत्र हलहहले आहे की, जे आपण माझ्याकडे आपल्या पत्रासमविे 
पाठहवले आहे, त्या पत्रािील हनधारावरून कुकळ्ळीलाही शत्रभचा चागंलाच प्रहिकार होईल अशी मला 
आशा वाटिे. मडगाववहषयी मला हा आत्महवश्वास वाटि नाही. पण मी आपण पाठव म्हणभन साहंगिलेला 



 

अनुक्रमणिका 

अहधकारी हिकडे पाठवीि आहे. मुरगावच्या ठाण्याचे कॅप्टन ज्युआंव बापीसा हे म्हािारे आहण पायाने अधु 
असल्याकारणे आहण िे ठाणे मोकयाचे आहे, म्हणभन मी हिकडे आंिोहनक कार्ददम फ्रॉइश ह्याचंी रवानगी 
केली आहे, आहण ज्याअथी, आपणाला त्या ठाण्यास आज्ञा करिा येणार नाही, आहण केल्या िर िे त्याचंी 
अंमलबजावणी करणार नाहीि, त्याअथी आपण त्या ठाण्यापासभन अहलप्ि रहाव.े केवळ सवांच्या 
कल्याणासाठी आपण िेवढ्यापुरिी आपल्या अहधकाराला मुरड घालावी. 
 

पाद्री दुरंूची हे हिकडे पोहोचले आहेि की काय िे आपण मला कळवाव.े कारण िे हिकडे गेले 
नसल्यास मला झुजेलोहपश ्ह्यानंा हिकडे पाठवायचे आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 
पानेली, २४ जानेवारी १७३९.  

 कौंट द सादंोहमल 
 
पत्र क्र. १५१, पृ. ३०२—३०३ 
 

A. P. O., TOMO I, VOL III, PART V. 
 
संपादक : 

 
A.B. DE BRAGANSA PEREIRA 

 
(151) LIVRO DE CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No 24, FLS 38 

 
पत्र क्र. १५२ 
 

व्हाइसरॉय आरमाराच्या दयासारंगाला गोवा बेटाि मराठ्यानंी प्रवशे करू नये म्हणभन काळजी 
घेण्याचा इशारा देिो. 

 
“आरमाराचे सेनापिी अंगोहनयु द हफगेरेदु इ उत्र ह्यासं— 

 
मराठ्यानंी साष्टी प्रािंाि प्रवशे केला असभन ह्या बेटािही प्रवशे करण्याचा त्याचंा बेि आहे ह्याची 

आपणाला कल्पना नसावी असे मला वाटि नाही. म्हणभन रात्रीच्या वळेी नद्यामध्ये कंुर्ारजभव े बेटापासभन 
साहंथआिपयंि टेहेळणी आहण गस्ि सुरू झाली पाहहजे अशी माझी आपणाला सभचना आहे. िरी 
महाराजाचं्या सेवसेाठी आपण बलभन्सच्या िुकड्यासंह आळीपाळीने टेहेळणीचे आहण गस्िीचे काम कराव.े 
बभन्सची यादी मी आपणाकडे पाठवीि असभन त्याचें प्रमुख म्हणभन आपली नेमणभक करीि आहे. सायंकाळी 
सहा वाजिा दावजीच्या (?) धकयावर सव ूबलभन्स गोळा करण्याि याव.े आज रात्री पहाऱ्यावर मोठा र्र 
देणे सोयीचे आहे. ह्याच कामासाठी मी आपल्या हदमिीला दुसरी िुकडीही देि आहे. दुसऱ्या यादीवरून 
आपणाला त्याची कल्पना होईलच. टेहेळणीचे आहण पहाऱ्याचे काम ह्या दोन्ही िुकड्यानंी रात्रीच्यावळेी 



 

अनुक्रमणिका 

आळीपाळीने कराव.े एकेरात्री आपल्या िुकडीने आहण दुसऱ्या रात्री ॲड्हमरलच्या िुकडीने. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे.” 
 
पानेली, २४ जानेवारी १७३९.  

 कौंट द सादंोहमल 
 
पत्र क्र. १५२ पृ. ३०३. 
 

A.P.O., TOMO I, VOL III, PART V. 
 

संपादक : 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 

 
(152) CARTAS E ORDENS PORTARIAS, No 24, FLS 40 

 
पत्र क्र. १५२ 
 

व्हाइसरॉय आग्वादच्या हकल्लदेारास पुढील सभचना देिो. 
 

“आग्वादचे कॅप्टन झुजे फेरेरेरा पेस्िाना ह्यासं— 
 

आग्वादच्या हकल्ल्याि ज्या माणसाचंी नेमणभक करण्याि आली आहे, त्यानंा नेण्याकरिा त्या 
हकल्ल्ल्याच्या कॅप्टनला पाठहवण्याि येि आहे. ह्या माणसानंी त्याचं्या खेड्याि जी बेगमी असेल िी 
आपणाबरोबर न्यावी. बेगमी बरोबरच त्यानंी आपल्या मौल्यवान वस्िभही न्याव्या. कारण रासई येथे जे काय 
घडले िे हिकडे घडभ  नये अशी माझी इच्छा आहे. रासई येथे शत्रभने प्रािंािं प्रवेश केल्यावर लोकाचंी 
अन्नधान्य आहण मौल्यवान वस्िभ आपणाबरोबर नेण्याची धावपळ सुरू झाली. पण त्यानंा ह्या दोन्हीपैकी 
एकाही गोष्टीचा बचाव करिा आला नाही. आग्वादच्या कॅप्टनला माझी सभचना आहे की, जे लोक 
आपणाबरोबर अन्नधान्य नेणार नाहीि त्यानंा त्यानंी हकल्ल्यामध्ये घेऊ नये. मी इकडभन जो धान्यपुरवठा 
आहण शार जीवनोपयोगी वस्िभ पाठहवि आहे त्या फकि हकल्ल्याचे रक्षण करणारासंाठीच आहेि”. 
 

पानेली, २४ जानेवारी १७३९.  
 कौंट द सादंोहमल 
 

A. P.O., TOMO I, VOL III, PART V. 
 
पत्र क्र. १५५, पृ. ३०५—३०६ 
 



 

अनुक्रमणिका 

संपादक : 
 
A. B. DE BRAGANSA PEREIRA 

 
(155) CARTAS E ORDENS PORTARIAS 

 
पत्र क. १५८ 
 

व्हाइसरॉय गोवा बेटािंीला प्रजेला उदे्दशभन खालील जाहीरनामा काढिो. 
 
“मी पेदु्र मास्कारेन्यास कौंट द सादंोहमल, महाराजाचं्या सल्लागार मंडळाचा सदस्य आहण 

व्हाइसरॉय व वहदुस्थानचा कॅप्टन जनरल, वगैरे. 
 

मला असे कळले आहे की, मराठ्यानंी साष्टी प्रािंावर स्वारी केली आहे. पण त्यामुळे गोवा 
बेटािील प्रजेने काळजी करण्याचे कारण नाही. आहण जरी त्यानंा काळजी वाटि असली, िरी मी त्यानंा 
आज्ञा करीि आहे की, त्यानंी घाबरून न जािा आपल्या घराि रहाव.े कारण शत्रभने जर गोवा बेटावर 
स्वारी करण्याचा प्रयत्न केला, िर राजवाड्यावर आहण गोवा बेटाि इिर र्ागाि जे माझ्या हािाखाली 
सैन्य आहे िे शत्रभचा परार्व केल्यावाचभन राहाणार नाही, ह्याची मला खात्री आहे. लोकानंी शािं रहाव े
म्हणभन हे प्रकरण सावूजहनक हठकाणी ह्या शहराच्या नेहमीच्या जागी व चोडणे बेटाि दौंडी हपटभन जाहीर 
करण्याि येि आहे. आहण जे अहधकरी ही दौंडी हपटिील िे त्याचा पुरावा ह्या राज्याच्या सहचवालयाि 
सादर करिील”. 

 
पानेली, २६ जानेवारी १७३९.  

 नामदार व्हाइसरॉय ह्याचंी सही. 
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व्हाइसरॉय बादेशच्या सेनापिीला हलहहलेल्या पत्राि म्हणिो की, मराठ्याचें गोव्यावर चाल 
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करून आलेले सैन्य सहा हजाराहंभन अहधक नाही असे आपणाला कळले आहे. 
 

“बादेशचे सेनापिी फ्राव्न्सश्कु द मेलु ह्यासं— 
 

आपल्या २५ िारखेच्या पत्राचे हे उत्तर आहे. मला हमळालेल्या बािम्यावंरून र्ोसले फोंडेचा 
हकल्ला मराठ्याचं्या हवाली करण्यापलीकडे त्याचं्याशी आमच्याहवरुद्ध सहकाय ूकरणार नाहीि असे मला 
वाटिे. त्याचप्रमाणे एका हहदभकडभन मला अशी हवश्वसनीय बािमी कळली आहे की, साष्टी प्रािंाि 
हशरलेल्या सैन्याहशवाय मराठ्याचें आणखी सैन्य घाटाखाली नाही. आहण साष्टी प्रािंाि हशरलेले सैन्य 
देखील दोन हजार घोडदळ आहण चार हजार पायदळ इिकेच आहे. आहण पायदळापैकीही दोन हजार 
खेडे आहण दोन हजार मुलकी आहे. जर शत्रभसैन्याची ही संख्या खरी असेल, िर त्याला बादेश आहण गोवा 
बेटाि हल्ला करिा येईल असे मला वाटि नाही. आपण िटबंदीवर आहण वखडीवर जे सैन्य ठेवले आहे, 
त्यावर आपण समाधान मानले असल्याचे पाहभन मला आनंद झाला. सगळ्यानंी स्वखुषीने मदि केली 
पाहहजे. कारण आपल्या र्भमीचे व घराचें रक्षण करण्याचा हा एकमेव माग ू आहे. गोऱ्या सैहनकाहंवषयी 
आपण जे हलहहिा त्याबद्दल मला आश्चय ूवाटिे. माझ्यापाशीच जर इकडे गोरे सैहनक नाहीि िर मग मी िे 
आपणाला कुठभन पाठहवणार? अशा पहरव्स्थिीि आपल्या हािाखाली जी माणसे आहेि त्याचं्यावरच आपण 
संरक्षणाचा र्र टाकला पाहहजे. माझ्यापाशी आपणाला कुमक पाठवायला माणसे नाहीि हे आपण लक्षाि 
घ्याव.े माणसापं्रमाणेच हकनाऱ्यावर गस्ि घालण्यासाठीही हिकडे पाठहवण्यास माझ्यापाशी गाली नाहीि. 
हकनाऱ्याचे रक्षणही आपल्यापाशी जी साधने आहेि त्याचं्या बळावर आपण केले पाहहजे. शत्रभचे आगमन 
झाल्यावर साष्टी प्रािंािील मुलकी लोकाचंी पळापळ सुरू झाली, व अहधकाऱ्याचें हुकभ म धाब्यावर बसवभन 
त्यानंी दंगल माजहवली. त्याचं्या सेनापिीने त्यानंा वारंवार हुकभ म करून देखील त्यानंी धान्य आहण 
मौल्यवान वस्िभ घेऊन रासईचा आश्रय घेिला नाही. त्याची पहरणिी ह्या वस्िभ गमावण्याि झाली हे 
हलहहण्याची जरूरी नाही. साष्टीिील गोंधळाची पुनरूव्कि इकडे होऊ नये म्हणभन मी आग्वादच्या कॅप्टनला 
लोकानंा त्याचं्या हकल्याच्या आश्रयास त्याचं्या मौल्यवान वस्िभ आहण धान्य घेऊन बोलहवण्याचा हुकभ म 
केला. जे लोक ह्या वस्िभ आपल्याबरोबर घेऊन येणार नाहीि त्यानंा हकल्ल्यािं प्रवशे द्यायचा नाही अशीही 
िाकीद मी त्यानंा हदली आहे. कारण हे लोक चकमकीच्या वळेी ठाण्याचा आश्रय घेण्याऐवजी घरािभन पळ 
काढिाि. असे मुरगाव येथे घडले आहे. 
 

खोरजुव ेथेये मी दारू पाठवीि आहे. 
 

देव आपले रक्षण करो, वगैरे”. 
 
 कौंट द सादंोहमल  

पानेली, २६ जानेवारी १७३९.  
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सूणच 
 
 अ  

 अकबर (औरंगजेब पुत्र )—संर्ाजी राजाशंी सख्य  

 अंकोला–  

 अधहशनी नदी–  

 अडराय हकल्ला–  

 अण्णाजी पंहडि (संर्ाजी राजे याचें कॅप्टन जनरल)–  

 अंिाजी रघुनाथ–  

 अंिाजी राम–  

 अंदेरी–चंदेरी–  

 अप्पाजी पंि (कल्याणचे सुरे्दार)–  

 अब्दुल रजाखान–  

 अब्राहम ल. फेबर (वेंगुला येथील इंग्रज वखारीिील अहधकारी)–  

 आमानिखान–दमणवर स्वारी–  

 अरब–  

 अनाळा–  

 अली आहदलशहा (हवजापभरचा सुलिान)–  

 अहलखान–  

 अलीबाग–पोिूुगीजाचंा हल्ला; पोिूुगीज छावणी इंग्रज—पोिूुगीज 
हल्ला 

 

 अवहचिगड—  

 अहदि अली खान, मोंगल सेनापिी–  

 असेरी–; मराठ्याचंा वढेा.  

 असोळणे–  

 अहमदजी िाडेंल (पोिूुगीज िाडेंल)—  

 अहमद नाईक–  

 अहमद रफीखान–  

 अहमद सारंग–  

 अहमदाबाद–  

   

 आ  
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 आगाशी–  

 आगोव्स्िन्यु माशादु पाद्री (कनाटकािंील पोिूुगीज वकील)–  

 आग्रा–हशवाजी महाराजाचें पलायन.  

 आंगे्र–; पोिूुगीजाशंी युद्ध; पोिूुगीजाचंा सवाि मोठा शत्रभ; 
पोिूुगीजाशंी आरमारी लढाई, पोिूुगीजानंा दहशि, पोिूुगीजाशंी 
हबघाड, पोिूुगीजाचंी स्वारी; इंग्रज-पोिूुगीजाचंा संयुकि हल्ला; 
पोिूुगीजाकंडे िहाचा प्रस्िाव; आंग्ऱ्याहंवरुद्ध पोिूुगीजाचंा इंग्रजाशंी 
िह; कुलाब्यावर इंग्रज-पोिूुगीजाचंी स्वारी; बाजीराव पेशव्याची 
मध्यस्थी, िहाच्या वाटाघाटी; िह; पोिूुगीजाशंी शत्रुत्व; फोंड 
साविंाशंी शत्रतु्व; पोिूुगीजाशंी सरदार हफस्कल याचं्यापुढे माघार, 
हसहद्धशी लढाई; चौथी-याच्या राजाशी िहाच्या वाटाघाटी; सागरी 
सामर्थ्याि र्र; र्ाऊबंदकी; पोिूुगीजाचंी नौका पकडली; 
ठाण्यानहजक गलबिे; िारापभरला टेहळणी. 

 

 आंगे्र, कान्होजी–; पोिूुगीजाशंी मतै्रीची–इच्छा; पोिूुगीजाशंी युद्ध, 
पोिूुगीजाकंडे िहाचा प्रस्िाव; इंग्रज–पोिूुगीजाचंी संयुकि स्वारी; 
वसईवर स्वारी. 

 

 आंगे्र, मानाजी–; चौलला पलायन; मराठ्याकंडभन मदि; कुलाबा 
हकल्ला काबीज; हसद्दीवर स्वारी; पेशव्याकंडे संर्ाजी आंगे्र-हवरूद्ध 
मदिीची मागणी; गोवकेराकंडे दभि; आरमाराची कामहगरी; 
मराठ्याचें सैन्य वसईला आणण्यासाठी ३५ गलबिे मंुबई बेटािभन 
ठाण्याला पाठहवली; चौलवरील संकव्ल्पि हल्ला. 

 

 आंगे्र, लक्ष्मीबाई–  

 आंगे्र, संर्ाजी–; हसद्दीच्या गावडे कोष्टाला वढेा; पोिूुगीजाकंडे 
मदिीची मागणी; इंग्रज-नौका पकडली; पोिूुगीजाशंी िहाच्या 
वाटाघाटी ; आरामारासह गोव्याच्या बाजभस प्रयाण. 

 

 आग्वाद–; मराठ्याचंा पराजय; हकल्ल्याि प्रवशे करणाऱ्यानंी 
आपल्याबरोबर बेगमी व मौल्यवान वस्िभ न्याव्या असा व्हाइसरॉयचा 
हुकभ म. 

 

 आंजेहदव बेट–; आंग्ऱ्याचंा हल्ला  

 आंिेहनयु आईक–  

 आंिोहनयु आबे्रव–  

 आंिोहनयु कार्ददम फ्राइश (आरमारी सेनापिी)—; नद्याचें सेनापिी; 
उत्तरेकडील सेनापहि; मराठ्याचं्या वसईवरील स्वारीबाबि 
इंग्रजाकंडे मदि मागण्यासाठी मंुबईला आगमन; वसई प्रािंाचा 
गव्हनूर. 

 

 आंिोहनयु काश्कु इ मेलु (साष्टीचा सेनापिी)—; गव्हनूरपदी  
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नेमणभक; मराठ्याचं्या संर्ाव्य स्वारीबद्दल व्हाइसरायच्या सभचना. 
 आंिोहनयु गाल्व्हाव द लासेदे (लंडन मधील पोिूुगीज वकील)—  

 आंिोहनयु द गेहदश पेरेरा (राज्य सहचव)—  

 आंिोहनयु द हफगेरेदु (पाद्री)—  

 आंिोहनयु द फै्रर द आदं्राद—  

 आंिोहनयु द मेलु द काइशु्च ं(व्हॉइसरॉय)-हशवाजी महाराजासं पत्र.  

 आंिोहनयु दुश सािुंश (लेफ्टनंट) साष्टीच्या संरक्षणासाठी रवानगी; 
वसई येथे मराठ्यावंर हवजय; वरळी-हर्वडंी मोहहमेचा वृत्तािं; बहाद्
दुरीबद्दल-इनाम. 

 

 आंिोहनयु पाइज द सादं (व्हाइसरॉय)—; हशवाजी महाराजाचं्या 
मृत्यभबद्दल संर्ाजी महाराजानंा दुखवट्याचंा संदेश. 

 

 आंिोहनयु पेरैरा द हसकैरा—  

 आंिोहनयु हब्रिि द हसल्वा—  

 आंिोहनयु रोइस द कोश्ि (सल्लागार मंडळाचे सदस्य)—  

 आंिोहनयु रोलीम नायक—  

 आंिोहनयु लुईस गोंसाव्ल्वझ व कामारा कौहिन्यु (व्हाईसरॉय)—  

 आंदे्र हरबेस कौहिन्यु (साजंट)— वडचोलीच्या मोहहमेि पराक्रम—  

 आप्पाजी हनळकंठ—  

 आफाँस दािाश (सहचव)—  

 आरमार—पोिूुगीजाचें आंग्ऱ्याचें पोिूुगीज आरमार-वणून; व्यापारी 
जहाजाचें संरक्षण. 

 

  

 आलेशाचदं्र पेरेरा कौहिन्यु (सेकंड लेफ्टनंट)–  

 आल्व्हारू द आिाइद–  

   

 इ  

 इंग्रज (मंुबईकर); संर्ाजी माहाराजानंा साह्य; आंग्ऱ्यावंर हल्ला 
पोिूुगीजाशंी आंग्ऱ्याहंवरुद्ध िह; कुलाब्यावर स्वारी; पोिूुगीज–
मराठे िहाला मान्यिा; पोिूुगीजाशंी बेबनाव; मराठे पोिंुगीज िहाि 
हविुष्ट आणण्याचा प्रयत्न; पोिूुगीजाशंी िेढ पोिूुगीजाशंी िेढ; 
आंग्ऱ्याचंा हल्ला; हसद्दीस मराठ्याहंवरूद्ध मदि; बादंोडा व वसोवा 
काबीज; मराठ्याहंवरूद्ध मदि करण्याची पोिूुगीजाचंी मागणी; 
पोिूुगीजाचंी मराठ्याहंवरूद्ध हचथावणी; इंग्रजाचं्या दगलबाजीबद्दल 
वसई-हकल्लेदाराला संशय; पोिूगीजासं कजू; मराठ्यासं चोरून 
दारूगोळा हवकला; पोिूगीज-मराठे संघषाि िटस्थिेचे धोरण; 
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मराठ्याकंडभन नुकसानी; मराठ्याना-दारुगोळा पुरहविाि असा 
पोिूगीजाचंा आरोप; मराठ्यापं्रमाणे पोिूुगाजंाचंा छुपा शत्रु. 

 इंग्लंड– महाराणीचा मृत्यभ.  

 इंचडू,कॅप्टन–  

 इझा कािुला (मोंगल सरदार)–पोिूुगीजाकंडे मदिीची याचना.  

 इव्न्िहझिोर मान्युएल फुिादु–  

 इव्न्िहझशन (धमूसहमक्षा मंडळ)–; मंडळाबद्दल चौलच्या कॅप्टनची 
िक्रार. 

 

 इमान (पोिूुगीज हेर)–  

 इराणी–  

 इश्िेव्हावं (सेंट व्स्टफन)–  

   

 ऊ  

 उंदेरी–  

 उदोजी चव्हाण–शापभर नजीक आगमन.  

 उंबरगाव—  

   

 ए  

 एकलसखान (फोंड्याचा सुरे्दार)-  

 एहलफंटा (घारापुरी)–  

   

 औ  

 औरंगजेब–; संर्ाजी महाराजंाहंवरुद्ध पोिूुगीजाशंी वाटाघाटी.  

 औरंगाबाद–  

   

 क  

 कंबा (खेडे)–; मराठे–पोिूुगीज िहाची बोलणी.  

 कमण दुग–ू  

 कर–मराठ्याचं्या स्वारीबद्दल युद्ध खच ू र्रपाईसाठी 
पोिूुगीजअंकीि प्रदेशािं मालमते्तवर एकदशाशंी कर– 

 

  

 कराळ–  

 कनाटक–  

 कल्याण— मोंगलानंी संर्ाजी महाराजाकंडभन वजकले; मोंगलाचंी  
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स्वारी; पोिूुगीजानंी लुटले; पोिूुगीजाकंडभन जाळपोळ; इंग्रज 
जहाजानंा बंदी; पोिूुगीजाचंा हल्ला करण्याचा हवचार; सुरे्दाराचंा 
वकील त्याचे कुटंुहबय व व्यापारी यानंा, पोिंुगीजाकंडभन अटक. 

 कल्याण सुरे्दार–(पहा -अप्पाजीपंि, कृष्ट्णराव महादेव, रामचंद्र 
महादेव). 

 

 कसबा (वसई)–  

 काऊंट हद एहरसैरा–  

 कात्रावाडा–पोिूुगीज–मराठे चकमक.  

 कानारी (ऐिदे्दशीय लोक)–  

 काबं–मराठ्यानंी काबीज केले  

 कामुल्ये–  

 कायिानु द मेलु द काश्त्र ु(व्हॉईसरॉय)  

 कायिानु द सौझ परैरा (चौलचा कॅप्टन)  

 कारंजा–  

 कारवार–  

 कारामभज–  

 काश्त्र ु(पोिूुगीज गव्हनूर)–  

 काशी कामि–  

 कास्िेलाबं–  

 हककडे–  

 हकत्तभर देसाई–  

 हकलीचखा(उल्मुलभक)—; दख्खनची मोहीम; खंबायिमध्ये कर; 
मराठ्याशंी िह; चौहथयाच्या राज्याि प्रवशे. 

 

 कुकडी–  

 कुकळळी–  

 कंुदापभर–नवाब–  

 कुडाळ–; हकल्ला खेमसाविंाचं्या िाब्यािं.  

 कुडाळ-देसाई–; मराठ्याशंी समझोिा.  

 पोिूुगीजाचें माडंहलकत्व   

 कंुर्ारजुव–े  

 कुलाबा–; इंग्रजाचंा हल्ला; पोिूुगीजाचंा हल्ला; पोिूुगीज–इंग्रजाचंी 
संयुकि स्वारी; बाजीराव पेशव्याचें आगमन. 

 

 कृष्ट्णराव महादेव (कल्याणचे सुरे्दार) –; पोिूुगीजाशंी िह.  
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 कृष्ट्ण शणेवी काबाडी (दुर्ाषी)–  

 कृष्ट्णाजी अनंि–  

 कृष्ट्णाजी पंि (फोंड्याचे सुरे्दार)–  

 कृष्ट्णाजी पंहडि–  

 केशव नाईक (अशरेीचा देसाई)–  

 केळमे–  

 कोंकण–; मराठे हनजाम उल्मुल्काची मोहीम.  

 कोगो–  

 कोजे–  

 कोंबाहनया द झेजभश–  

 कोल–; मराठ्याचंी स्वारी.  

 कोल राजा–  

 कोलेआना—  

 कोल्हापभर–  

 कोळंब–  

 कोळम–पोिूुगीज युद्ध सामुग्रीची कमिरिा.  

 कौंट द आकोला–  

 कौट द आल्व्होर–  

 कौंट द हिलेर–  

 कौंट द सादंोहमल (व्हाइसरॉय)–  

 कॉजम द ग्वादू–  

 हक्रश्िोव्हावं द कुन्य–  

 हक्रश्िोव्हावं द मेलु हक्रश्िोव्हावं लुईज द आदं्रद (हंगामी गव्हनूर)–  

 हक्रश्िोव्हावं द मेलु लामे गोहमश मोरेइश (हंगामी गव्हनूर)–  

 हक्रस्िोव्हा द सौझ कौहिन्यभ (बादेशचा गव्हनूर)–  

 कु्रझादुश–  

   

 ख  

 खंबायि–  

 खवासखान (हवजापभरचा सरदार)–  

 खादेंरी–उंदेरी–  

 खानदुरान (मोंगल सरदार)–  



 

अनुक्रमणिका 

 खोरजुवे–  

   

 ग  

 गंटा (नदी)  

 गणेश नाईक उफू इग्नाहसयु सािंा िेरेसा–  

 गणेश हवठ्ठल–  

 गाजी बेग–फोंड्यावर हल्ला.  

 गायीचे बेट–  

 हगनाल, लेफ्टनंट–  

 गुडनगड–  

 गोकावे–  

 गोगारी–  

 गोदे्रिस–  

 गोवळकोट–  

 गोवळकोंडा–  

 गोवा– हशवाजी महाराजाचंी स्वारी; संर्ाजी महाराजाचंी स्वारी; 
मराठ्याकंडभन लुटालभट; मराठ्याचंी संर्ाव्य स्वारी; मराठ्याचंी 
संकव्ल्पि स्वारी; व्यंकटरावाची स्वारी; मराठ्याचं्या स्वारीबद्दल 
गोव्याि कर; गोवा राज्याची व्स्थिीच मराठ्यानंी गोव्याि प्रवशे करू 
नये म्हणभन इलाज; लोकानंी हल्ल्याच्या वळेी पळ काढभ  नये म्हणभन 
इशारा. 

 

 गोववद परबु–  

 गोंसालु द हसल्व्ह फेररावं (कनाटकािंील व दहक्षण हकनाऱ्यावहरल 
कॅप्टन)– 

 

 गोंसालु मार्दिश, पाद्री (व्हॉइसरॉयचा प्रहिहनधी)–  

 हग्रयेचा हकल्ला–  

   

 घ  

 घड्याळ–हपलाजी जाधवाला पोिूुगीजाकंडभन.  

 घेला घाट–  

 घोडबंदर–  

 घोडमल–  
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 च  

 चंदी चंदावर–मोगलानंी घेिले  

 चंद्रवाडी गड–; पोिूुगीजानंी काबीज केला ‘सािंा माहरया’ 
नामप्रकरण. 

 

 चंद्रोजीराव दार्ाडे–  

 चालूस बभन (मंुबई-गव्हनूर)–  

 हचमाजी अप्पा– हसद्दी-वर स्वारी; वसई-मोहहम; सैन्यासह साष्टी 
बेटािं; पोिूुगीजाशंी िह करण्यास अनुकभ ल; डोंगरीवर हल्ला 
करण्याचा बेि; वसईहभन करण्याचा बेि; वसईहभन पुण्यास; सैन्याचे 
अहधपत्य दुसऱ्याचे हािी सोपहवले; पुन्हा वसईस येण्याचा संर्व. 

 

 चोडणे–  

 चोहथया (राजा)–; वसईकर पोिूुगीजाशंी युद्ध.  

 चौल–; संर्ाजी महाराजाचंा वढेा; इंग्रज छावणी; पोिूुगीज छावणी; 
कॅप्टनला सावधहगरीचा इशारा; नगरपाहलका; मानाजी आंगे्र चौलला 
पळभन आला; ठाण्याि अन्नाची बेगमी; गलबि रवानगी; 
लढण्याकहरिा वसईस आलेली माणसे परि; धान्याची गरज; 
मराठ्याचं्या हल्ल्याचंा संर्व; मराठ्याशंी युद्धाकहरिा खहजना व 
धान्याचा पुरवठा. 

 

   

 ज  

 जयवसग–पुण्यास आगमन.  

 जमून–  

 जव्हार–; हपलाजी जाधवाची स्वारी.  

 जाबंावली–  

 जावळी–  

 हजवाजी नाईक (हडचोलीचा सुरे्दार)–  

 जेरोहनयु द व्हाद्र–  

 जोहगणीचे बेट–  

 जॉन मसॅ्सस्युश्कर (डच गव्हनूर जनरल–  

 जॉन हॉनू (मंुबई गव्हनूर)–  

 ज्युआंव आबे्रव माशादु (व्हॉईसरॉय)–  

 ज्युआंव गोहमश फेबु्रश (सुरि येथील पोिूुगीज दभि)–  

 ज्यु आंव थोमे–  

 ज्युआंव द आझेवदुे–  
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 ज्युआंव द आल्मदै (व्हॉईसरॉय)–  

 ज्युआंव द कोश्ि–  

 ज्युआंव द हक्रअश सामेिु (चौलाचे कॅप्टन)–  

 ज्युआंव द मुलु–  

 ज्युआंव द मेलु आिाइहद(बारदेश सेनापिी)–  

 ज्युआंव द मेलु इ काश्त्र–ु  

 ज्युआंव द मुलु द सापंायु–  

 ज्युआंव द साल्दान्यद गामा (व्हॉइसरॉय)–  

 ज्युआंव द सौझ–  

 ज्युआंव द सौझ फेरराज (साष्टी बेटाचा गव्हनूर)–  

 ज्युआंव नभहमश–  

 ज्युआंव फेनाहदज द आल्मदैा–  

 ज्युआंव बाहफश्ि लोहपश द लाऊर(सेनापिी)–  

 ज्युआंव बोजू कोिूरेआल (सल्लागार मंडळ सदस्य)–  

 ज्युआंव रोआस माशादु (हचटणीस)–  

 ज्युआंव शाव्व्हएर पेरैरा (वसई ठाण्याचा कॅप्टन)–मराठ्याशंी 
चकमक. 

 

   

 झ  

 झामोहरन–  

 झुजे आंिुहनश ब्रासु–  

 झुजे कररैय–  

 झुजे द आझेवदुे, कॅप्टन–  

 झुजे द काव्हाल्यु आबे्रव–  

 झुजे द हफगेरेयु–  

 झुजे द हमरादंा–  

 झुजे द मेलु द, काश्व–ु  

 झजे परैरा द व्हाशको सेलुश–  

 झुजे लोहपश–  

 झेजुस संघ मोंगल दरबारी हशष्टमंडळ  

   

 ट  
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 टकमकगड-; पोिूुगीजाचं्या िाब्याि  

   

 ठ  

 ठाणे–; आंगे्र याचंा संर्ाव्य वढेा; िटबंदीबाबि सभचना; मराठ्यानंी 
वजकले; मराठ्याचंा प्रवशे; मराठ्याचंी कुमक; मराठ्याचं्या 
हालचाली. 

 

   

 ड  

 डच–  

 दहाणभ–  

 हडचोली–  

 डोंगरी–; हचमाजी आप्पाचंा संकव्ल्पि हल्ला; िटबंदीचे काम; नवीन 
झऱ्याचा शोध; हशबंदी. 

 

   

 ि  

 िलोज–  

 िस्मसगड–  

 िह–हवजापभरकर–हशवाजी महाराज; हशवाजी महाराज व कोंद 
व्व्हसेरेई (१६६७); हवजापभरकर–हशवाजी महाराज संर्ाजी राजे–
पोिूुगीज िहासंबधंी बोलणी; पोिूुगीज व कुडाळ देसाई; पोिूुगीज–
खोम साविं पोिूुगीज–मराठे; कुडाळ-देसाई (बाबभ सावंि) व 
पोिंुगीज; पोिूुगीज व मेलंुदीच्या हकल्लेदार; पोिूुगीज व करवीरकर 
छत्रपिी; इंग्रज व पोिूुगीज आंग्ऱ्याहंवरूद्ध िह–िह (१७२१); 
इंग्रज-पोिूुगीज व मराठे िहाच्या वाटाघाटी; पोिूुकगीज व मराठे 
(१७२२); मराठे-पोिूुगीज (१७२४); पोिूुगीज व नागोबा सावंि 
सरदेसाई (१७२६); हकलीचखान व शाहभ राजे; हसद्दी व पोिूुगीज व 
कल्याण सुरे्दार; मराठे व पोिूुगीज; हसद्धी व पोिंुगीज; मराठे व 
पोिूुगीज; पोिूुगीज–मराठे िहाचा प्रयत्न; मराठ्यानंी सभचहवलेली 
दोन कलमे; सभचना व अटी; मराठे-पोिूुगीज िह (१७३२); संर्ाजी 
आंगे्र-पोिूुगीज वाटाघाटी; पोिूुगीज व फोंडभ  सावंि (१७३६) संर्ाजी 
आंगे्र व इंग्रज याचं्यामध्ये करार झाल्याची माहहिी, बाजीराव पेशव ेव 
मोंगल. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 िळोंदे–  

 िळेगावं (दार्ाडे)–  

 िाजुद्दीन अलीखान (वरच्या चौलचा हदवाण व फौजदार)–  
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 िािेखान–  

 िारापभर–; संर्ाजीचा, हल्ला; मराठ्याचं्या िाब्याि; मराठ्याचं्या 
हालचाली; वैद्याची वाण. 

 

 िालुआद–  

 िाव्हेली–  

 हिवी–; संर्ाजीची स्वारी. स्वारी.  

 िुकोजी जगिाप–सोंद्यावर स्वारी.  

 िुर्–े  

 िोमाझ द िाव्होरा–  

 िेवोिोहनयु (पाद्री)–  

 त्रावणकोर–  

   

 थ  

 थॉमस मरॅ्थ्यभ (इंग्रज दयासारंग)–  

 थॉमे गोहमश मोरैरा (हचटणीस)–  

   

 द  

 दंडा राजापुरी–  

 दमण–; सेनापिी दार्ाड्याचंा हल्ला; मराठ्याचें आक्रमण; 
मराठ्याकंडभन लभट; मराठ्याचें सैन्य दमणमध्ये; लढाईमुळे–वस्िभंची 
ठंचाई; युद्धपहरव्स्थिीचे वणून. 

 

 दमास्कस–  

 दाऊदखान (मराठ्याचंा आरमाराचे ब सुरे्दार)–  

 दाजावाडा–  

 दाडंा–  

 दार्ाडे (सेनापिी)–सुरि व दमणवर हल्ला.  

 दार्ोळ–  

 हदल्ली—  

 हदयोग कोिरेआल–  

 हदयोग द हमनेहझश कोिरेआल (राज्य सहचव, पोिूुगाल)–  

 हदयोग द मेंदोंसा कािरेआल (राज्य सहचव)–  

 हदयोग मेंहदश–  
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 दीव–; वखार–  

 दुलबा नाईक–  

 देवजी सोळंकी–  

 देव साविं र्ोसले–  

 देसाई–; नादोडा, रेवोडा येथील हडचोली; कुडाळकर देसायाचें 
संर्ाजीहवरुद्ध पोिूुगीजाशंी संगनमि; फोंड्याचे देसाई, संर्ाजी 
हवरुद्ध मोंगलानंा मदि; गणेरी व साखंळीकर राजारामाला 
हमळिाि; मणे रीकर; साखंळी व हडचोलीकर; पोिूुगीजाचं्या 
आश्रयास; दमणच्या आश्रयास. 

 

 देसाई नारबाराव (हडचोली)–  

 देसाई हहरोजी राणे–  

 दलबा नाईक सरदेसाई (फोंडा)- संर्ाजी हवरुद्ध मोंगलानंा मदि-  

 दोना ज्युहलआना–  

 दोवमगुश एल्सा–  

 दोवमगुश दोईरादु द ओहलव्हैरा(वहरष्ठ कोटाचे न्यायाधीश)  

 दोवमगुश पेरैरा (पोिूुगीज गलबिाच कॅप्टन.  

 दौिोर प्राव्न्सश्कु देल्गावु द मानुश–  

   

 ध  

 धवलजी सोमवशंी, रुस्िुमराय,  

 धारगळचा हकल्ला–  

   

 न  

 नगरपाहलका–वसई; चौल; वसई  

 नजराणा–  

 नरहरी शणेवी–  

 नादीरशहा (िहमास कुलीखान)– वहदुस्थानवर स्वारी; गोव्याच्या 
गव्हनूरास पत्र. 

 

 नादुंकी–  

 नारगोळ–  

 नावे–  

 नोवली–  

 नाहशक–; शजेारी मराठ्याचें सैन्य.  
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 हनग्रो गुलाम–  

 हनजाम उल्मुलुक–; मराठ्याहंवरुद्ध हालचाली.  

 नोस्सा वसज्योरा (पोिूुगीज नौका)–  

   

 प  

 पणजी–  

 पनवले—पोिूुगीजाचंा हल्ला व नासधभस.  

 पन्हाळा–  

 परशुरामपंि–  

 परशुराम पंहडि–  

 परेरी हकल्ला  

 परैरा द मेव्कशि–  

 पर्दशया–  

 पानेली–  

 पाडुंरंग हवश्राम शणेवी (साविंवाडी-कराचें कारर्ारी)–  

 पायदुश हकस्िावुश, पाद्री–  

 पारहसक(हकल्ला)–मराठ्याचं्या िाब्याि.  

 हपयर जोसेफ द ओलेया–  

 हपलाजी जाधव–; वसईवर स्वारी; वसई–गव्हरनूरला पत्र; 
सुरि−नबाबाचा हल्ला; हनजाम उल्मुलुक बरोबर कोकण मोहीम; 
दमणवर स्वारी. 

 

 पीर महमद–  

 पुंडहलक शणेवी–  

 पुणे–बाजीरावाचें आगमन  

 पेदु्र आंिोहनयु द नोरान्य कूँ ट द व्व्हला व्हेदू (व्हॉइसरॉय)–  

 पेदु्र गेहदज–  

 पेदु्र द आहगयार (कनाटक राज्याच्या दरबारािंील पोिूुगीज 
वकील)– 

 

 पेदु्र द मेलु, कमाडंर (वसई मोहहमेंिील सेनापिी)-; मंुबई 
गव्हनूरशी मुलाखि; मृत्यभ. 

 

  

 पेदु्र द हसल्व्हा–  

 पेदु्र लायरे यानु (कॅप्टन)–  

 पेदु्र व्हाज सोआहरश इ बालेसार उत्तरेकडील सेनापिी)–  



 

अनुक्रमणिका 

मराठ्याशंी िह. 
 पोिूुगाल–; पोिूुगालचा राजा वहदुस्थानच्या सागराचा स्वामी; 

सैन्याची कुमक. 
 

 पोिूुगीज (गोवकेर)–हशवाजी महाराजाशंी संबधं– हशवाजी 
महाराजाशंीं िह; संर्ाजी महाराजाशंी िहासंबधंी बोलणी; संर्ाजी 
महाराजाशंी संबधं; संर्ाजी महाराजाचंी गोवा-स्वारी; कुडाळ-
देसायाशंी िह; मोंगलाशंी झटापट; मणेरीकर देसायाहंवरुद्ध 
मोगलानंा मदि; मोगलानंा र्ोसल्याहवरुद्ध मदि; खेमसाविंाशंी 
िह; मोंगलाचंी मदिीची मागणी; मराठ्याचें मतै्रीचे प्रयत्न; कान्होजी 
आंगे्रची मतै्रीची इच्छा; खेम साविंाशंी हविुष्ट; करवीर छत्रपिींच्या 
मतै्रीच्या वाटाघाटी; कान्होजी आंगे्रशी युद्ध; कुडाळ साविंवाडी िह; 
संर्ाजी (करवीरकर) याचेंशी िह; इंग्रजाशंी िह; आगं्ऱ्याहंवरुद्ध 
मोहहम; मराठ्याशंी िह; इंग्रजाशंी िेढ; मराठ्याशंी िेढ; मराठ्याचंी 
िहाची इच्छा; मराठ्याचं्या दरबारािं वकील पाठहवण्यास 
नाराजजी; वाडीकर साविंाशंी संबधं; हडचोली युद्ध फोंड साविंाशंी 
युद्ध; कल्याणमध्ये लभटमार; मराठ्याचं्या खेड्यािं लभटालभट; 
मराठ्याहंवरुद्ध मोंगलाकडे िक्रार; बाटहवण्याची धमकी; वसईस 
मराठ्यावंर हवजय; मराठ्याशंी िह; मराठ्याहंवरुद्ध हसद्दीली 
मदि;मानाजी आंग्ऱ्याचं्या होड्या पकडल्या; फोंडभ  साविंाशी नवा 
करार; मराठ्याचंी वसईवर स्वारी; मराठ्याहंवरुद्ध इंग्रजाकंडे 
मदिीची मागणी; मराठ्याहवरुध्द हवजय हमळावा म्हणभन धमू मंहदरािं 
प्राथूना हसद्दीकडे मदिीची याचना; इव्न्िहझशनद्वारे वहदभंचा छळ; 
फ्रें चाकंडे मदिीची मागणी; मराठ्याहंवरुद्ध इंग्रजानंा हचथावणी; 
वाडीकर साविंाकंडे मदि याचना; वसईच्या बचावाची मोहहम; 
मोंगल बादशाहाशी मतै्री; इंग्रजाचें मराठ्याहंवरुद्ध साह्य; युद्ध 
खचासाठी नाणी पाडिाि; उत्तर प्रािंाि दारूगोळा व अन्नाची बेगमी; 
दोन लष्ट्करी अहधकाऱ्याचें पलायन; सवाई जयवसगाशी संधान; 
चौलमध्ये मराठ्यासं अटक; पोिूुहगजाचंी व्स्थिी; गोव ेव वसईिील 
घडामोडींचा अहवाल; मराठे व इंग्रज याचंा व्यापार बदं पडण्याचा 
हवचार; मराठ्यानंहवरुद्ध मोहहमेची वसई प्रािंाि ियारी; मराठ्याशंी 
िह करण्याच्याहवरुद्ध; आंगऱ्याचंी जहाजे पकडिाि, 
वहदुस्थानािील खडिर जीवन; वसईिील सैन्यास वळेी पगार नाही; 
दमण र्ागािीलठाणी न लढहवण्याचा हनणयू; इंग्रज मुलुखाि गेलेले 
सैहनक परि करण्याची मागणी; वसईिील युद्ध पहरव्स्थिीचा 
अहवाल; युद्ध सामग्रीची कमिरिा बचावाचे युद्ध खेळण्याची ियारी. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 पाडेंचरी–  

 हप्रमज द मेलु द आदं्रार–  

 हप्रमज दों इग्नाहशयु द सािंा िेरेझा(हंगामी गव्हनूर)–  



 

अनुक्रमणिका 

 हप्रमज दों हकस्िोव्हावं द मेलु (हंगामी गव्हनूर जनरल)–  

 हप्रमज दों मान्यु्अल द सौझ–  

 हप्रमज दों व्हाइकु लुईज कौहिन्यु(हंगामी गव्हनूर)–  

 हप्रमज दों सेबाव्स्िआंव द आदं्रार पेसान्स.  

 हप्रमज दों सेबाव्स्िआंव द आदं्रार पेसान्स–  

 हप्रमश (आचहूबषप व हंगामी गव्हनूर जनरल)–  

   

 फ  

 हफगेरेदु पाद्री–अहमदाबादमागे खंबायिेस रवाना; सवाई 
जयवसगाच्या दरबारािं. 

 

 वफगरी पाडा–  

 हफलीप गायफोडू–  

 हफलीप द व्हालादाहरश (दमणचे गव्हनूर)–  

 हफस्कल लुईज व्व्हयैरा मािोझु-इंग्रजानंा आंग्राहवरुद्ध मदि.  

 फेब ु(सुरि प्रहिहनधी)–  

 फोंडा–; हशवाजी महाराजाचंा वढेा; हशवाजी महाराजानंी घेिला; 
फोंडा सुरे्दार;मोंगलाचं्या िाब्याि; मराठ्याचंा वढेा; मोंगलाचंी 
स्वारी; मराठ्याचंा हल्ला; सोंद्याच्या राजाकडे; हकल्ला र्ोंसल्याकंडभन 
मराठ्याकंडे. 

 

 फ्राकुं बारावं द गालेव्न्फल्ड-मनोर येथील कामहगरी.  

 फ्राव्न्सश्कु गेररा द मेहश्कि (वसईचा कॅप्टन)–  

 फ्राव्न्सश्क झुजे द सापंायु इ काश्त्रु (व्हॉइसरॉय)–  

 फ्राव्न्सश्कु द आझावदे सादं (हचटणीस)–  

 फ्राव्न्सश्क द कुन्स–  

 फ्राव्न्सश्कु द कोश्ि (चौलचा अहधकारी)–  

 फ्राव्न्सश्कु द िौरा (कॅप्टन जनरल व व्हॉइसरॉय)–  

 फ्राव्न्सस्कु द नोरोग्य–  

 फ्राव्न्सश्कु द मेलु, कमाडंर (वसई प्रािंािील घोडदळाचे सेनापिी, 
साष्टी बेटाचे व ठाण्याच्या हकल्ल्याचे अहधकारी)–; िहासाठी 
मंुबईस रवाना. 

 

  

 फ्राव्न्सश्कु द सौझ–  

 फ्राव्न्सश्क पेरैर वपिु–  

 फ्राव्न्सश्कु शाव्व्हएर (वसईचा वखारदार)–  
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 फ्रान्सो आ कात्रभ (फ्रें च हमशनरी)–  

 फे्रइ माहियश(पाद्री)–औरंगजेबाकडे दभि  

 फे्रइराझ (बेट)–  

 फ्रें च– मराठ्याहवरुद्ध पोिूुहगजाचंी मदिीची याचना; पोिूुहगजाचंी 
दारुगोळ्याचंी मागणी; मराठ्याहंवरुद्ध पोिूुहगजासं मदि. 

 

   

 ब  

 बडागड–  

 बलसाड–दार्ाडेची छावणी  

 बसरा–  

 बसरोजी घोरपडे–  

 बसालिखान–  

 बहादभरखान (मोंगलाचंा सरदार)–  

 बाजी घोरपडे (मुधोळचे राजे)–  

 बाजीराव पेशव–े; आंगे्र व इंग्रज-पोिूुगीज युद्धाि मध्यस्थी; 
व्हॉइसरॉयचे पत्र; पोिूुगीजाशंी िह; वसईच्या गव्हनूरास पत्र; 
पोिूुहगजाशंी िह; गोवकेराकंडे शिवैद्याची मागणी; जयापजयाच्या 
बािम्या; बाजीरावाचे बंधभ चालभन येणार असल्याची बािमी; 
िहाबद्दल हवचारणा पोिूुगीजाकंडभन वार्दषक खंडणीची मागणी; दाडंा 
बंदरी िळ; राजुरीला वढेा; मानाजी आंगे्रची मदिीची मागणी; 
बाजीरावाचे वहदुस्थानािील यश; नमूदा नदी ओलाडंिो; मािोश्रीचे 
हनधनामुळे पुण्यास आगमन इराण्यानंा मोंगलाहवरुद्ध मदि 
करण्यास ियार असल्याची बािमी; पुण्यास आगमन; चौलवर हल्ला 
करण्यास मानाजी आंगे्रची रवानगी; करंजा घेण्याची पोिूुगीजासं 
र्ीिी. 

 

 बाजी लकमाजी (मानाजी आंगे्रचा दभि गोवकेराकंडे)–  

 बाणकोट हकल्ला–हसद्दीने घेिला; पुन्हा मराठ्याकंडे  

 बाणावली–संर्ाजीचा हल्ला  

 बोिोलोमेव द गमेलु सापंायु (उत्तरेकडील प्रदेशाचें आहण हकल्ल्याचें 
कॅप्टन जनरल)–आंग्ऱ्यावर स्वारी करण्याचा हुकभ म. 

 

 बाबाजी नारायण–  

 बारदेश–; हशवाजी महाराजाचंी स्वारी; संर्ाजीचा हल्ला; मराठ्याचंा 
हल्ला. 

 

 बारदेश सेनापिी–  



 

अनुक्रमणिका 

 बालाघाट–  

 बासेलोर–  

 बाळाजी राम–  

 बाळभ र्ट बाके्र–  

 बादंा–  

 बादंोडा– इंग्रज घेिाि; पोिूुगीज मालकीचे ठाणे; पोिूुगीज हशबंदी.  

 बुगाजी नाईक–गोव्याि उपद्रव.  

 ब्युनेल (माहे येथील फ्रें च गव्हनूर)–  

 बेनादू आंिोहनयु–  

 बेनादू फेहलकस व हसल्व्ह–  

 बेळगाव–  

 बे्रथमल (हब्रहटश नौदलाचे कनूल)–  

 बोगण कामि (पोिूुगीज दुर्ाषी)–  

 बोगाजी नाईक–  

   

 भ  

 र्गवानजी मोहहिे (हकल्लेदार)–  

 र्द्रापुर–मराठ्याचं्या हल्ल्यापासभन बचाव.  

 र्रव शणेवी (कुडाळ-देसाईचा दभि)–  

 र्ागानगर–  

 हर्काजी मालार–  

 हर्वडंी–; शहरावर हल्ला करण्याचा वसईच्या गव्हनूरचा हुकभ म; 
हर्वडंी वरील छापा; येथील व्यापाऱ्यानंा पकडण्याबाबि गोवा 
व्हॉईसरॉयच्या सभचना. 

 

 र्ोसले–  

 र्ोसले (वाडीकर)–‘साविं’ पहा.  

   

 म  

 मडगाव–  

 मणेरी–  

 मद्रापभर– मराठ्याचंा हल्ला.  

 मनोर–; पोिूुहगजाचंा मराठ्यावंर हवजय; गोवा व्हॉईसरॉयची 
पाण्याच्या बाजभने िटबंदी करण्याबाबि सभचना; मराठ्याचंा हल्ला; 
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मनोर मोहीम; मनोराच्या जंगलािील हवजय; मराठ्याचंा वढेा; मनोर 
येथे हवजय; मराठ्याचंा िाब्याि; पोिूुगीज लढहविाि. 

 मराठा आरमार–पोिूुगीज जहाज पकडले.  

 मराठे–फोंड्यावर स्वारी; पोिूुगीज जहाजावंर हल्ल;े बादेशमध्ये 
लभटालभट; कुडाळकर साविंाशंी हविुष्ट; फोंड्याच्या हकल्ल्याला वढेा; 
सोंदेच्या राजाबरोबर लढाई; गुजराथेि चौथाई वसुली; गोव्याि 
लुटालभट; साष्टीवर स्वारी; सरदेसायाशंी समझोिा; फोंड्यावर चाल; 
कल्याण-हर्वडंीवर िाबा; पोिूुगीजाशंी िह; गोव्यावर हल्ला; 
कोलराज्यावर स्वारी; पोिूुगीजाकंडे वकीलाची मागणी; 
गोव्यानंजीक हालचाल; गोवकेरावंरील संर्ाव्य स्वारी; मोंगलाशंी 
युद्ध; साष्टीवर स्वारी; हडचोलीची स्वारी; सोंदेच्या राजाकडभन 
खंडणीची वसुली; दमणमध्ये आक्रमण; वसईला धोका; िहाची 
बोलणी; दमणमध्ये लुटालभट; मराठ्याचंा दमणमध्ये प्रवशे; पोिूुगीज 
प्रदेशाि आक्रमण; िहाची बोलणी; वसईनजीक आक्रमण; िहाच्या 
वाटाघाटी; मोंगलाशंी स्वारी; वसईि पोिूुगीजाचंा हवजय; 
मराठ्याशंी िहाबाबि वाटाघाटीची शकयिा; पोिूुगीजाचें काबं ठाणे 
घेिले; मनोरला वढेा; िहाचा प्रस्िाव; मंुबईकराशंी िहाच्या 
वाटाघाटी; पोिूुगीजाशंी िह; हसद्दीकडील हकल्ले काबीज; हसद्धीजी 
युद्ध; हनजामउल्मुकाच्या हवरोधी हालचाली; हसद्दीवर स्वारी; 
मानाजी आंगे्रची बाजभ मराठे घेिाि; हसद्दीच्या ठाण्यावर हल्ला; 
वसईवर स्वारी; साष्टी काबीज; वसईचा कसबा काबीज; ठाण्याचा 
हवजय; वसोव्यावर हल्ला; ठाण्याि प्रवशे; वसईला वढेा; वसई 
मोहहमेचा वृत्तािं; मराठी सैन्य कोंकणाि उिरिे मराठे मोंगलासं 
हदल्लीवर जाऊन शह देिाि; लष्ट्करासाठी रसद; पोिूुगीजाशंी 
िहाच्या वाटाघाटी करण्याची ियारी; पावसाळ्यािील वसई येथील 
कामहगरी; दोंडा व कराळ ह्या दोन टेकड्याचंी िटबंदी करिाि; 
पोिूुगीजाशंी संथगिी युद्ध; हसद्दीच्या राज्याि घुसिाि; चौलवर 
हल्ला करण्याचा बेि; नाहशक हजल्ह्याि सैन्य; दमण-पोिूुगीजानंा 
र्ाि हवकण्याची ियारी; इंग्रज मराठ्यानंा सैहनक व दारुगोळा 
पुरहविाि असा पोिूुगीजाचंा अंदाज; लोखंडी गोळे बनहविाि-
इंग्रजाकडभन हवकि घेिाि सैन्याच्या हालचालींचा वृत्तािं; दोन 
परगणे वजकिाि; गायीच्या बेटावरून िारापभर हकनाऱ्यावर टेहळणी; 
ईस्ट इंहडया कंपनीची नुकसानी करिाि; साष्टी िाब्याि; दोन 
आघाड्यावर युद्ध करण्यास नाखुष; गायीच्या बेटावर जहाजे 
बाधंिाि िी बाधंभन देण्याहवषयी पोिूुहगजाचें इंग्रजासं पत्र; िारापभर 
दमण र्ागािील सैन्याच्या हालचालीचे वणून-इंग्रजाचं्या मदिीने 
पोिूुहगजाशंी लढि; जहाजे बाधंण्यासाठी कारागीर ठेविाि; 
माहीमकडील सवू ठाण्याचंी नाकेबंदी करिाि; माहीम येथील 
सैन्याचे वणून; दमणच्या हद्दीि आक्रमण, कात्त्रा-वाड्यावर हल्ला; 
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पोिूुहगजाचं्या अडचणींची बािमी माहीमवर आठ हजार सैन्यासह 
वढेा-वणून, सैन्य वणून ; गोव्यावर संकव्ल्पि हल्ला. 

 मशीद (चौल येथील)–  

 मस्कि–  

 महमदखान–  

 महमद रफीखान–  

 महादजी कृष्ट्ण–  

 महादजी कृष्ट्ण (बाजीरव पेशव्याचंा प्रहिहनधी)–  

 महादजी कृष्ट्ण (हर्वडंीचा हवालदार व फौजदार)–  

 मंगलोर–  

 माहणकगड–  

 मािबरखान–  

 मार्दिन द हसल्व्हेराद हमनेहझश (उत्तरेकडील सेनापिी, वसईचा 
गव्हनूर, उत्तरेकडील प्रािंाचे दीवपयंिच्या शाही महसभल खात्याचे 
अहधकारी); वसई प्रािंाच्या गव्हनूरपदी नेमणभक. 

 

  

  

 माद्र द देशक (देव मािा)–  

 माद्राफावल–  

 मानुएल िाव्हहरज द गामा (िारापभर येथील अहधकारी)–  

 मान्युएल द हफकेरेदु (पाद्री)–; मोंगल दरबारी हशष्टमंडळ.  

 मानुएल द लोबो–  

 मानुएल द सौझ–  

 मानुएल द सौझ हमनेहझस–  

 मानुएल मेहदश द लेमुश–  

 मान्युअल पैरैरा–  

 मानुएल हरबंस–  

 मानुएल रोइझ–  

 मान्युअल लेऑहनश द काश्त्त्रु–  

 मानुएल लोहपश–  

 मानुएल साराइव्ह द आल्बकुकू–  

 मानुएल सोआवरि व्हेत्यभ–  

 माहीम–; मराठ्यानंी वजकले; वहदभ दंगल; मराठ्याचंा वढेा.  

 माहीम केळप (केळव)े–  

 माहे (फ्रें चाकडील बंदर)– माहेच्या बचावाचे महत्त्व वणनू.  
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 माहेल–  

 मागंजी शणेवी लाड–  

 माँहसनाँर ब्युनेल (माहे येथील फ्रें च गव्हनूर)–  

 हमगेल गोहमश (पाद्री)–  

 हमगेल द आल्मदै (व्हॉईसरॉय)–  

 हमगेल द मेलु द सापंायु (साष्टीचे सेनापिी)–  

 हमठाचा कर–  

 मुधोळ–  

 मुरगाव–मराठ्याचं्या हल्ल्यापासभन बचाव करण्यासाठी इलाज; 
मुरगाव लढहवण्याची पोिूुहगजाचंी ियारी. 

 

 मुरारी वशदे–सौद्यावर स्वारी.  

 मभन द मेलु व्हे–  

 मंुबई–; फोटू मंुबई; मंुबई बेट संरक्षणासाठी इंग्रजाचें िटस्थिेचे 
धोरण; मंुबई बेटावर मराठ्याचंा डोळा. 

 

 मंुबईचा गव्हनूर– पोिूुगीज–मराठे यामधील िहाबाबि मध्यस्थी; 
मराठे पोिूुगीज युद्धाबद्दल उदासीन; पोिूुहगजाचं्या हहिसंबधंाकडे 
दुलूक्ष. 

 

 मेलंुडी (मालवण)–; हकल्ला इंग्रजाचंी नौका बुडिे.  

 मेंदोस कोिेरे आल (राज्य सहचव, पोिूुगाल)–  

 म्हैसभर–  

 मोझेस िोहवअस (सुरि येथील पोिूुगीज वकील)–; पोिूुगीजाचंा 
सुरि येथील प्रहिहनधी. 

 

 मोहिहमनखान (कोकणचे फौजदार व हदवाण)–  

 मोर बेनादू िैशरेा (कॅप्टन)–आंगऱ्यावर मोहीम.  

 मोरस–मराठ्याचं्या हल्ल्याचंा संर्व.  

 मोरो दादाजी (हजचोहलचा सुरे्दार)  

 –पोिूुहगजाचंा छळ.  

 मोसाहंबक–  

 मोंगल–संर्ाजी हवरूद्ध पोिूुहगजाशंी वाटघाटी; पोिूुगीज संबधं; 
संर्ाजीचा वध; खेमसाविंाचें पाहरपत्य; फोंड्यावर स्वारी; दरबाराि 
अंदाधंुदी; मराठ्याशंी युद्ध; पोिूुहगजाशंी मराठ्याहवरूद्ध िक्रार 
मराठ्यावंर स्वारी; मराठ्यावंर चाल करून जािाि; मोंगल-मराठे 
समझौिाच इराणी बरोबर युद्ध. 

 

 मोंबासा–  
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 य  

 यशविंराव दळवी (मोंगलाकडील सेनापिी)–कुडाळ येथे 
मराठ्यावंर हवजय. 

 

 येसाजी गंर्ीरराव (संर्ाजी महाराजाचंा पोिूुहगजाकंडील वकील)–  

 युरोहपयन-डच व जमून असे दोन युरोहपयन र्ाडोत्री सैहनक 
गोलंदाज वसईस पोिूुहगजाकंडे नोकरीस. 

 

   

 र  

 रघुनाथपंि–पोिूुहगजाशंी िह.  

 रहफखान–फोंड्याचंा सुरे्दार.  

 रसुलखान–फोंड्याचा हकल्लदेार.  

 राघोपंि–कल्याणचे सुरे्दाराचे वकील.  

 राजापभर–  

 राजाराम महाराज–; पन्हाळ्यािं आश्रय; पोिूुहगजाशंी मतै्रीचे 
प्रयत्न. 

 

 रामकृष्ट्ण नाईक–  

 रामचंद्र पंहडि (पंि अमात्या)–  

 रामचंद्र (रामचंद्र महादेव, कल्याणचा सुरे्दार)–; पोिूुगीजाशंी 
िह; सािाऱ्यास पोिूुहगजानंी वकील पाठवावा म्हणभन मागणी. 

 

 राम दळवी–  

 रामजी ठाकभ र (संर्ाजी राजे याचें दभि)–  

 रामजी शणेवी कोठारी (पोिूुहगजाचंा-दभि)–  

 रामनगर–  

 रामराव–गोव्यामध्ये लुटालुट; सोंदेच्या राजावर स्वारी; 
हकत्तभरकराकंडील सरदार, पेशव्याचं्या मदिीस. 

 

 रायगड–  

 रायाजी पंहडि (संर्ाजी राजे याचें सरदार)–; चिुर व धोरणी 
सेनानी. 

 

 रायजी रामजी–  

 रायाजी शामराव–  

 रायाजी नाईक–  

 रासई हकल्ला— संर्ाजीची स्वारी येथभन गोव ेप्रािंाि मराठे  
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पे्रवशेकरिाि. 
 रुहद्रगंु द कोश्ि (व्हाईसरॉय)–  

 रुद्राजी नाईक–  

 रुस्िुम–  

 रेइश मागुश (हकल्ला)– मराठ्यानंी वजकला; त्यावरील हल्याचा 
वृत्तािं. 

 

 रेड्डी–  

 रेवासा–  

 रेववग्टन–  

 रोआ–सोअहरश–  

 रेवोडा (देसाई)–  

 रॉबटू कोइव्ह.न (इंग्रज सेनानी)–; मंुबईचा गव्हनूर.  

   

 ल  

 लक्ष्मीबाई (आंगे्र)–  

 लाबोर्दडन–  

 हलस्बन–  

 लुईज द मेंदोसा फुिादु–  

 लुईज गौस्िाल्बेज कोि–  

 लुईज गोसाव्त्वन द कोिा (हचटणीस)  

 लुईश द मेलभ  द सापंायु-पोिूुगीज जनरल–  

 लुईज गोंसाव्ल्वज द हमनोहझश(व्हाइसरॉय)–  

 लुईज द कोश्ि–  

 लुईश द मेलु पैरेरा–  

 लुईज आफोंस–  

 लुईज द कायिाने–  

 लुईज द आल्मदै-वसईचा हकल्लेदार  

 लुईज कायिानु द आक्रौंद (वसईचे कॅप्टन)–  

 लुईज द बोिेन्थु (उत्तरेकडील सेनापिी)–  

 लुईज येहरहकजा द मौि इमेलु(पोिूुहगज कॅप्टन)–  

 लुईस व्व्हयैरा मािोझु (पोिूुगीज सेनापिी)–  

 लुईस व्हेलाझु माशादु (िारापोर ठाण्याचे कॅप्टन)–  
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 लुईज द हमनेहश्िश (व्हाइसरॉय)–  

 लोप ुझुजे द आल्मदै (आरमाराचे सेनापिी)–हनधन.  

   

 ि  

 वजारिखान–  

 वसोली–  

 वली अहमद–  

 वसई–; हपलाजी जाधवाची स्वारी; नगरपाहलका–मराठ्याचंा 
धोका; हवजयाथू रोषणाई ; हशबंदी पनवलेकडे; मराठ्याचंी स्वारी; 
वसईचा कसबा मराठ्यानंी घेिला; मराठ्याचंा वढेा; पोिूुहगजाकंडभन 
बचावाची मोहीम; वसई–हकल्लाच्या िटास शत्रभच्या हशड्या; 
वखारदाराची उपमदू कारक वागणभक; गव्हाने र्रलेल्या नौका 
पोचिाि; प्रािंािील पहरव्स्थिीचा आढावा; वढेा; वसई प्रािं मराठे 
लढहविाि; लष्ट्करी मोहहमेसाठी नौका; गोव्याच्या नौका हदमिीस; 
रसद गोव्याहुन रवाना; गव्हनूर पेदु्रदमेल्ल ुठार; पोिूुगीज 
रुग्णालयाि औषधाचंी कमिरिा; इंग्रज दगलबाज असल्याबद्दल 
हकल्लेदारास संशय; वसई कॅप्टनचे, मंुबई गव्हनूरने समानिेने वागाव े
म्हणभन पत्र; युद्धाच्या घडामोडींचा अहवाल. 

 

 वसोवा– इंग्रज घेिाि; मराठ्याचंा हल्ला.  

   

 वारोळी–  

 हवजापभर–  

 हवजापभर–सुलिान–  

 हवजयनगर सुरे्दार–  

 हवठ्ठलपंि–  

 हवठोजी शणेवी–  

 हवश्राम अनंि शवेणी (फोंड साविंाचंा वकील)–  

 हवलायि—  

 वरेडे–  

 वरेावळ–  

 व्यंकटराव घोरपडे (मराठा सरदार)–; कापशीहभन बाजीरावाच्या 
मदिीस; गोव्यावर चालभन येि असल्याची बािमी. 

 

 व्हॉइसराय (गोवा)–; आग्ऱ्यावरील मोहहमेि र्ाग; ओव्याच्या 
संरक्षणा संबधंीच्या सरसेनापिीस सभचना; प्रािंाचं्या रक्षणाची 
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काळजी. 
 वेंगुला–; हशवाजी महाराज लुटिाि.  

 व्हाश्कु फेनहदशसेझर द मेहदश–  

   

 ि  

 शकंराजी पंि–वसई कसब्यािं ठाण माडंभन; माहीम मोहहमेचे 
अहधपत्य. 

 

 शरं् ुशणेवी (फोंड साविंाचंा वकील)–  

 शहा आलम (औरंगजेब पुत्र)–कोकणाि आगमन.  

 शहाजी राजे–  

 शहामि खान–  

 शापभर–  

 शाहहस्िेखान–  

 शाहभ राजे–; पोिूुहगजाशंी िह; पोिूुहगजाचें हशष्टमंडळ येिे; 
हकलीचखानाशी िह; सरदारािं दुफळी; चुलि बंधभंशी बेब-नाव. 

 

 हशदोजी–  

 हशरगाव–  

 हशवराम पहडि (मराठ्याचंा वकील)–  

 हशवाजी महाराज–; शत्रभच्या हियाचं्या अब्रभची कदर करणारा; 
शाहहस्िेखानावर हल्ला; वेंगुल्यास हशबदी; खवासखानाचा पाठलाग; 
सावंिवाडीकरानंा दहशि; बादेश व घाटमाथा यावर वचूस्व; 
जयवसगाशी रे्ट; आग्ऱ्याला औरंगजेबाच्या दरबाराि; आग्ऱ्याहभन 
पलायन, हशकंदर व ज्युहलयस हसझर याशंी िुलना; बादेश 
महालावर स्वारी लखम सावंिावर स्वारी; सैन्य गोव्याि हशराव;े 
पोिूुहगजाशंी करार; पोिूुहगजाशंी हविुष्ट; कोकणािील मुलुखावर 
सत्ता; हडचोली महालाि नावे येथे मंदीर बाधंिाि; बादेश साष्टी 
महालावर स्वारी; कोंकणाि फोंड्यापयंि राज्य; फोंड्यास वढेा; 
सैन्य; रायगडी मृत्यु; पोिूुहगजाचंा दुखवटा. 

 

 हशवाजी महाराज (कोल्हापभरकर)–; फोंडा घेिले; पोिूुहगजाशंी 
बोलणी. 

 

 श्रीहनवास माधवराव–  

 शृगंारपभरकर–  

   

 स  



 

अनुक्रमणिका 

 सखारामजी नारायण–  

 संझाणे–  

 संिाजी घोरपडे–  

 संर्ाजी राजे–; दुिाकंरवी पोिूुगीजाशंी िहासंबधंी बोलणी, 
पोिूुहगजाशंी शािंिेच्या कराराच्या वाटाघाटी; आंजेहदव बेटावर; 
संर्ाजीने अकबरास आश्रय हदल्याबद्दल औरंगजेबाच्या पोिूुहगजाशंी 
वाटाघाटी; गोव्यावर स्वारी; िारापभरवर हल्ला; चौलला वढेा 
पोिूुहगजाशंी िह; कुडाळ देसायाचे बंड; मोंगलाकंडभन कैद व वध. 

 

 संर्ाजीराजे (कोल्हापभरकर)–; पोिूुहगजाशंी िह, कुडाळकराहंवरुद्ध 
पोिूुहगजाशंी िह; मृत्यभ. 

 

 समराणीचा हकल्ला–  

 सयद गुलाम इब्राहीम, फोंड्याचा हकल्लेदार–  

 सरबजखान–  

 सरकार, जदुनाथ (इहिहासकार)–  

 सवाई जयवसग– पोिूुहगज मराठे याि समेटाचा प्रयत्न.  

 सरबजखान (फोंड्याचा सुरे्दार)–  

 साकंवाळ–संर्ाजीचा हल्ला  

 साकोपंि (हशवाजी महाराजाचंा वकील पोिूुहगजाकंडे)–  

 साखंळी–  

 सागंाणी (हकल्ला)–  

 सागंाव–े  

 सागे–  

 सािारा–  

 सािंा माहरया (सेंट मेरी)–पहा ‘चंद्रवाडी’,  

 सािंाकु्रझ–  

 सा ंइश्िेव्हाव–संर्ाजीची स्वारी  

 सा ंहक्रस्िोव्हाव–संर्ाजीच्या िाब्यािं  

 सा ंहमगेल (हकल्ला)–संर्ाजीची स्वारी  

 सा ंथाँमे–  

 सा ंलाँरेसु–  

 सािंीयागु–  

 सापंायु (पोिूुगीज गव्हनूर)–  

 साबाज–  



 

अनुक्रमणिका 

 सारी प्रािं–  

 साविं, कुडाळकर–  

 साविं, र्ोसले वाडीकर–मराठ्याचंी स्वारी; पोिूुहगजाचें 
माडंहलकत्व; फोंड्यावर स्वारीचा बेि; पोिूुगीजाशंी िह; 
मराठ्याहवरूद्ध पोिूुहगजाशंी मदिीची हवनंिी; मराठ्यानंा फोंड्याचा 
हकल्ला देिाि. 

 

 साविं (उदाजी)–  

 साविं (खेम)–मराठ्याशंी हविुष्ट; कुडाळचा हकल्ला घेिला; 
फोंड्यास वढेा; बादेशािं रहाण्यास परवानगी; पोिूुहगजाशंी हविुष्ट; 
पोिूुहगजानंा शरण; शािंिेचा करार. 

 

 साविं (नागभ,नागोबा) फोंड साविंचा मुलगा–पोिूुहगजाशंी 
(बापाहवरुद्ध) िह. 

 

 साविं (नारबा)–  

 साविं (फोंडु)–पोिूुहगजाशंी िह; आगं्ऱ्याचंी स्वारी; पोिूुहगजाशंी 
हविुष्ट; युद्ध; पोिूुहगजाशंी नवा करार; पोिूुहगजाशंी एकहनष्ट. 

 

   

 साविं (बाबभ)–  

 सावंि (मागं)–  

 साविं (लखम)–  

 साविंवाडी चालुकयाचं्या िाब्याि–  

 सावनभर नवाब–  

 साष्टी–; हशवाजी महाराजाचंी स्वारी; संर्ाजी महाराजंाचंी स्वारी; 
मराठ्याचंी स्वारी; इंग्रजाकंडभन संरक्षण; मराठ्याचं्या िाब्याि; 
मराठ्याकंडभन लभट; मराठ्याचंा िाब्यािं; मराठ्याचंा अंमल; मुलकी 
लोकाचें पलायन. 

 

 हसद्दी–; पोिूुहगजाशंी िह; पोिूुहगजाहंवरुद्ध अरबाशंी संधान; दंडा 
राजापुरािील मराठ्याचंा वढेा; मराठ्याशंी युद्ध, जलदुगांना 
मराठ्याचंा वढेा; बाणकोटचा हकल्ला घेिला; मानाजी आंगे्र व 
हचमाजी अप्पा याचंी स्वारी; रेवासा येथे हवजय; मराठ्याहंवरूद्ध 
पोिूुहगजानंा मदि. 

 

 हसद्दी, अब्दुल रहहमान–  

 हसद्दी,जोहार (हवजापभरचा सरदार)–  

 हसद्दी दाडंा–  

 हसद्दी याकुिखान– मृत्यभ.  



 

अनुक्रमणिका 

 हसद्दी सय्यद (दार्ोळचा सुरे्दार)–  

 हसद्दी साि–बाणकोटचा हकल्ला घेिला; रेवासा येथे हवजय; मृत्यभ.  

 वसधुदुग–ू  

 हसहसली–  

 सुजािखान (सुरिेचा मोंगल सुरे्दार)–  

 सुरि–दार्ाडेचा हल्ला, पोिूुहगजासंाठी मराठ्याशंी लढण्याकहरिा 
सैन्य र्रिी. 

 

 सुरि नवाब–हपलाजी जाधावर स्वारी.  

 सभयाजी आनंदराव (पोिूुहगजाचंा दुर्ाषी)–  

 सेंबाव्स्िआव (आचूहबषप,हंगामी गव्हनूर)–  

 सेबाव्स्िआंव नुहनश द ओहलव्हैरा–  

 सेबाव्स्िआंव मार्दिश,पाद्री (पोिूुहगजाचंा दुि)–िहाच्या वाटाघाटी 
करण्यास हशवाजी महाराजाकंडे. 

 

 सेंट झेहवयर–  

 सेंट व्स्टफन–  

 सैबाण–; हपलाजी जाधवाने वजकले; जलदुग ूमराठ्याचं्या िाब्याि.  

 सैफखान (बेळगावचा नबाब)–  

 सोंदे–  

 सोंद्याचा राजा–मराठ्यावंर स्वारी; मराठे खंडणी घेिाि; संर्ाजी 
आंऱ्याशंी सलभख. 

 

 सोनु शणेवी–  

 सोनाजी शामंराव (फोंड्याचा सुरे्दार)–  

 सोपारा–  

 स्पेन–  

   

 ह  

 हरी शणेवी बोरकर–  

 हरीपंि (करवीरकर संर्ाजीचा दभि)–  

 हरी गावस देसाई (मणेरीकर)–  

 वहदुराव घोरपडे–; खेम-साविंाहवरुद्ध िक्रार; खेमसाविंाबद्दल 
पोिूुहगजाकंडे रदबदली. 

 

 हहरोजी राणे, देसाई–  

 हहरबा नाईक–  



 

अनुक्रमणिका 

 होळकर–डोंगरी येथील कोळी हालहवण्यासाठी पोिूुगीज वाटाघाटी 
करिाि. 

 

 


