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णनवेदन 
 
महाराष्ट्राचा इतिहास नव्याने उपलब्ध झालेल्या ऐतिहातसक संदर्भांसह तलहून घेण्याची योजना 

मंडळाने माचच, १९६३ मध्ये हािी घेिली. सुरुवािीस या इतिहासाचे दोन खंडाि प्रकाशन करण्याचे ठरले 
होिे. िसेच ही योजना नागपूर तवद्यापीठाच्या देखरेखीखाली कै. म. म. डॉ. वा. तव. तमराशी यानंी 
कायान्ववि करावी व त्यासाठी आवश्यक िो खचच मंडळाने करावा असे ठरले होिे. परंिु जुलै, १९६३ मध्ये 
या योजनेि बदल करून महाराष्ट्राचा इतिहास पाच र्भागामंध्ये तलहून/संपातदि करून घेण्याचे ठरले. या 
नवीन योजनेनुसार प्राचीन, मध्ययुगीन, मराठा (र्भाग १ व २) व अवाचीन अशा पाच खंडाि तवर्भागणी 
करण्याि येऊन त्याचे काम अनुक्रमे डॉ. शा.ं र्भा. देव, प्रा. ग. ह. खरे, प्रा. न. र. फाटक, डॉ. तव. गो. 
खोबरेकर व प्रा. गो. ध. पारीख याचं्याकडे सोपतवण्याि आले होिे. परंिु दरम्यानच्या काळाि प्रा. खरे, प्रा. 
फाटक, प्रा. पारीख याचें तनधन झाले व त्यानंी तलहून/संपातदि करून घेिलेला मजकूरही मंडळास 
उपलब्ध होऊ शकला नाही. डॉ. देव याचं्याकडील तलखाण पूणच होि आले आहे. प्रा. फाटक याचं्याकडे 
असलेल्या “मराठा कालखंड” र्भाग १ चे लेखनाचे काम मध्यंिरी डॉ. खोबरेकर याचं्याकडे सोपतवण्याि 
आले आहे. 

 
प्रस्िुि खंडाचे लेखन डॉ. खोबरेकर यानंी केले असून या कालखंडाि इ. स. १७०७ िे १८१८ 

पयंिचा इतिहास देण्याि आला आहे. उपलब्ध नवीन संदर्भच व संशोधन यावरून हे लेखन डॉ. खोबरेकर 
यानंी केले असून वाचक या एकतिि इतिहासाचे स्वागि करिील अशी अपेक्षा आहे. अवय खंडाचं्या 
मुद्रणप्रिी उपलब्ध झाल्यानंिर त्या कालखंडाचेंही प्रकाशन मंडळाच्या विीने त्वतरि करण्याि येईल. 

 
४२, यशोधन, सुरेंद्र बारलिंगे 

मंुबई-४०० ०२०. अध्यक्ष, 
तदनाकं ७ एतप्रल १९८८. महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण संस्कृिी मंडळ. 
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िेंखकाचे हृद्गत 
 
मराठ्ाचं्या इतिहासापैकी थोरले शाहू महाराजापंासून पेशवाई अखेरच्या कालखंडाचा इतिहास 

तलतहण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण ससं्कृिी मंडळाने माझ्यावर सोपतवले होिे. ह्या 
कालखंडाचा इतिहास आपल्या पूवचजानंी शौयच, वीयच, िेज आदी गुण दाखवनू घडतवला, त्याबद्दल आपण 
सवच महाराष्ट्रीयासं जास्ि आपुलकी व जवळीक वाटिे व िो इतिहास सवांना आवडिो. 

 
ह्या कालखंडाच्या इतिहासाची साधने अफाट आहेि. ह्या कालखंडावरील तरयासिकार सरदेसाई 

याचं्या एकूण ९ तरयासिी असून त्याचंी एकूण पृष्ठे ३,३०० आहेि. िसेच मराठीतशवाय इंग्रजी, पोिुचगीज 
साधनेही र्भरपूर आहेि. ह्या सवांचा उपयोग मी केलेला आहे. 

 
पेशवा कालखंड तलतहि असिा या सवच कालखंडाचंा इतिहास ७०० पृष्ठाि सामातवला जाईल असा 

प्रयत्न या तठकाणी मी केला आहे. ह्या कालखंडािील पेशव ेव शशदे, होळकर, गायकवाड, र्भोसले, पटवधचन 
आदी मािब्बर सरदार या एकेकट्ाचंा साद्यिं इतिहास तलहावयाचा िर त्यासही ७०० पृष्ठे खची पडिील, 
अशा उत्ुंग व्यन्तिमत्त्वाचे हे वीर पुरुष आहेि. अशा पतरन्स्थिीि हा इतिहास तलतहिाना मला 
नाइलाजास्िव बरीच काटछाट करावी लागली आहे. थोरले बाजीराव, महादजी शशदे, होळकर याचं्या 
पराक्रमाचें वणचन करिाना सवच शरीर रोमातंचि होिे आतण दुसरा बाजीराव, दौलिराव शशदे व उत्र 
कालािील मराठे सरदारानंा एकएकटे गाठून इंग्रजानंी त्याचंा केलेला परार्भव हे तलतहि असिा मन उतिग्न 
होिे व रडू कोसळिे. असा हा हषामहषाचा मराठी राज्याचा इतिहास माझ्या हािून तलहून पुरा करून 
घेिला, ह्याबद्दल त्या जगतियंत्याचे मी आर्भार मानिो. एवढे मोठे काम एकहािी करि असिा काही उतणवा 
व चुका होणे अपतरहायच आहे ह्याची जाणीव मला आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण ससं्कृिी मंडळाचे पतहले अध्यक्ष ज्ञानिपस्वी िकच िीथच डॉ. 

लक्ष्मणशास्री जोशी, डॉ. पी. एम. जोशी, कै. प्रा. न. र. फाटक, इतिहास पंतडि श्री. सेिूमाधवराव पगडी 
आदी तविानानंी ह्या गं्रथ लेखनाचे काम मजवर सोपतवले होिे, त्याचंा मी आर्भारी आहे. मंडळाचे एक वळेचे 
सतचव, माझे तमि कै. द. य. राजाध्यक्ष यानंी ह्या बाबिीि मोलाची मदि केली त्याचें स्मरण होिे. मंडळाचे 
माजी सतचव श्री. सू. िा. देशमुख व हल्लीचे सतचव श्री. पंढरीनाथ पाटील यानंी मला ह्या कामी वळेोवळेी 
आठवण करून प्रोत्साहन तदले, याबद्दल त्याचंा मी ऋणी आहे. महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण संस्कृिी 
मंडळाचे श्री. सु. गो. साव ेव शासनाच्या पुरातर्भलेख तवर्भागाच्या प्रतसद्धी अतधकारी सौ. सुशीला शास्री यानंी 
वळेोवळेी मदि केली हे मी कृिज्ञापूवचक नमूद करिो. िसेच या गं्रथलेखनाच्या कामी मला ज्यानंी ज्यानंी 
सहाय्य केले त्याचंाही मी आर्भारी आहे. महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आतण संस्कृिी मडंळाचे सापं्रिचे अध्यक्ष 
डॉ. सुरेंद्र बारशलगे यानंी हा गं्रथ जनिेसमोर येण्यासाठी तवशषे लक्ष घािले याबद्दल मी त्याचंा ऋणी आहे. 
 

ह्या गं्रथाि घालण्यासाठी अस्सल तचिाचं्या प्रतिकृिी पणु्याच्या डेक्कन कॉलेज पदव्युत्र संशोधन 
संस्थेचे संचालक, डॉ. एस्. बी. देव व प्राध्यापक डॉ. जी. टी. कुलकणी याचें सहाय्याने तमळतवल्या. ह्या 
उर्भयिाचंा मी आर्भारी आहे. 

 
शवेटी गं्रथाची छपाई सुबक तरत्या केल्याबद्दल व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय आतण गं्रथागार, 

नागपूर व त्याचें सहाय्यक याचें मी आर्भार मानिो. 



 अनुक्रमणिका 

 
 णव. गो. खोबरेकर. 

९, यशोधाम, तरलीफ रोड,  
सािंाकू्रझ (प.)  
मंुबई-४०० ०५४.  
तदनाकं १ मे १९८८.  
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१७०३ मराठ्ाांची उजै्जनपयंत घोडदौड. 
१७०५ ते १७०७ धनाजी जाधवरावाांचा अहमदनगरवर हल्ला. 
१७०७, फेबु्रवारी २० औरांगजेबाचा दक्षिणेत मृत्यू. 
१७०७, मे ८ शाहू महाराजाांची मोगलाांच्या कैदेतून सुटका. 
१७०७, नोव्हेंबर १५ धनाजी जाधवरावाांची शाहू महाराजाांवर चाल. 
१७०८, जानेवारी १ शाहू महाराजाांचा साताऱ्यात प्रवशे. 
१७०८ राणी ताराबाई मालवणहून परततात. 
१७०८, जानेवारी १२ शाहू महाराज स्वतःस राज्याक्षिषेक करक्षवतात. 
१७०८, जानेवारी १६ राणी ताराबाईशी शाहू महाराजाांच्या तहाच्या वाटाघाटी. 
१७०८, फे्रबु्रवारी राणी ताराबाईवर स्वारी करण्याचा शाहू महाराजाांचा बेत. 
१७०८, जून २४ शाहू महाराज पन्हाळ्यास. 
१७०८, जून २७ धनाजी जाधवाांचा मृत्यू. 
१७०९, जानेवारी १३ कामबि यास हैदराबादजवळ बहादूरशहाकडून कैद. 
१७०९, जानेवारी १४ कामबि क्षनवतमला. 
१७०९, ऑगस्ट २३ शाहू महाराजाांचा सरदार रायिानजी िोसले याांचा मृत्यू. 
१७१० शाहू महाराजाांचे सहाय्यक परसोजी िोंसले याांचा मृत्यू. 
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१ 
 

शाहू महाराजास राज्य प्राप्ती 
 
पूवच पतरन्स्थिीचा आढावा — औरंगजेबाची दतक्षणेिील कामतगरी — राजाराम महाराजाचंी धडपड 
मराठ्ाचं्या कसोटीचा काल — मोगलावंर माि — औरंगजेबाचा मृत्यू — शाहू राजाचंी 
मोगलाचं्या कैदेिून सुटका — महाराष्ट्राि आगमन — िाराबाईचे धोरण — शाहू राजानंा खोटे 
ठरतवण्याचा प्रयत्न िाराबाईचे पक्ष — शाहू राजाचंी सािाऱ्याच्या रोखानें चाल — सािारा 
राजधानीि प्रवशे — अष्ट प्रधान नेमणुका — मराठे सरदाराचंा हेिू — िाराबाईचे चढाईचें धोरण 
— शाहू राजाचंी िाराबाईवर स्वारी, मोतहमेची फलश्रुिी — कोकण, कनाटक िाब्याि आणण्याचा 
तवचार — कोल्हापूर गादीची स्थापना — तवजयी पक्षाि सनदा देण्याचे बादशाही धोरण — 
आपसािील झगड्यामुळे देशाची न्स्थिी — बंडाळी मोडण्यासाठी पेशव्याचंी नेमणूक 
 

पूवच पणरस्स्िती : 
 
तशव छिपिींच्या तनवाणानंिर मोगल बादशहा औरंगजेब आपल्या प्रचंड सेनेतनशी दतक्षणेि आला. 

त्याचे उदे्दश दोन होिे. दतक्षणेिील मराठी सत्ा नाहीशी करणे आतण तवजापूर, गोवळकोंडा या तशया 
सलिनिीचा नाश करणे. मराठ्ाशंी लढिाना त्याने तवजापुरची आतदलशाही व गोवळकोंड्याची 
कुिुबशाही बुडतवली. ही दोवही राज्ये खालसा करून त्यािील प्रदेश बादशाही सुभ्याि सामील केला. इ. 
स. १६८७ पयंि ही कामतगरी केल्यावर औरंगजेबाने मराठ्ासं शजकण्यासाठी आपले सवच बळ एकवटले. 
मराठ्ाचं्या िाब्यािील तकल्ले आपल्या िाब्याि घेण्याचा सपाटा त्याने चालतवला. छिपति संर्भाजी 
महाराजासं पकडून, त्याचें हाल हाल करून त्यास मारतवले. मराठ्ाचंी राजधानी (रायगड) वढेा घालून 
िी मोगलाचं्या िाब्याि आतणली. रायगडी वास्िव्य करीि असलेली छिपति संर्भाजी महाराजाचंी राणी 
येसुबाई व मुलगा बाल तशवाजी ह्यानंा पकडले त्यामुळे त्यानंा मोंगलाचं्या कैदेि २५ वष ेरहाव ेलागले. 

 
राजाराम महाराजाांची धडपड : 

 
राजाराम महाराज गादीवर आले. त्यानंी ओढवलेल्या सकंटाशंी मुकाबला करण्याचे ठरतवले आतण 

सरंजामाची आतमषे मराठे सरदारानंा दाखतवण्यास सुरवाि केली. कारण िशीच आतमषे औरंगजेबाने मराठे 
सरदारास दाखवनू काहीना आपल्या बाजूस वळतवण्याचा उद्योग आरंतर्भला होिा. मोगलाचंा मोठा लोंढा 
आतण मराठे सरदाराचंी तफिुरी ह्यामुळे राजाराम महाराजासं महाराष्ट्राि रहाणे धोतयाचे वाटू लागले. 
मराठे मुत्सद्यानंी ठरतवले की, राजाराम महाराजानंी महाराष्ट्राि न रहािा कनाटकाि जाव.े त्याप्रमाणे 
राजाराम महाराजानंी वषे पालटून तनवडक सहकाऱ्यासंह कनाटकाि शजजीस प्रयाण केले. वाटेि अनन्ववि 
अडचणींना िोंड देि िे शजजीस पोहचले. छिपति राजारामास पकडण्याकतरिा मोगलानंी शजजीस वढेा 
घािला. चहूकडून मराठ्ावंर हल्ले चढवनू त्यानंा नामशषे करण्याचा चंग मोगलानंी बाधंला. मराठेही त्यास 
पुरून उरले. आपला राजा मोगल बादशहाने तजव ेमातरला हे ऐकून सबंध महाराष्ट्र त्वषेाने जागा झाला. 
मोगलाचें पातरपत्य व मराठेशाहीचे संरक्षण करण्याकतरिा जो िो समथच सरदार आपल्या मनगटाच्या 
बळावर उर्भा ठाकला. शजजी येथे रहाणाऱ्या राजाराम महाराजानंी यावळेी मराठे सरदारानंा पिे तलहून 
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सैवय सरंजाम जमवनू मोगलापंासून महाराष्ट्र राज्य परि घेण्याची कामतगरी सातंगिली [बावडा दप्िर, र्भा. १, ले. 
२३, २७.]. त्यासं उत्सातहि करून कामास लावण्याचे धोरण तशवाजी महाराजाचें िालमीि ियार झालेल्या 
प्रल्हाद तनराजी या मुत्सद्याने अवलंतबले. राजा दूर दतक्षणेस, महाराष्ट्राि फति हुकमि पवहा रामचंद्रपिं 
अमात्य याचं्यासारखा दूरदशी मुत्सद्दी. त्याचंा हुकूम मोगलाचें पातरपत्य करण्याचा. िोच उद्योग मराठ्ास 
१७०७ पयंि पुरला. 

 
मराठ्ाांच्या कसोटीचा कािं : 

 
राजाराम महाराज इ. स. १७०० मध्ये तनविचल्यावर त्याचंी पत्नी महाराणी िाराबाईसाहेब यानंी सवच 

मराठा सरदारास साथ देऊन मोगलाचें पातरपत्य करण्यास उदु्यति केले. मराठे सरदारानंी मोगल सेनेवर 
कडाहून हल्ले करण्यास व तिला सिावण्यास सुरवाि केली. या त्यांच्या उद्योगाि तवजापूर व गोवळकोंडा 
ह्या राज्याचं्या सेविे असलेल्या सैतनकानंी साथ तदली. मराठे मोगलाचं्या िंबूवर हल्ले करीि. िंबूच्या कनािी 
कापीि व मोगल सरदारास सळो की पळो करून सोडीि. उलट मोगलाचंा मोचा आपल्यावर येि आहे असे 
आढळले की, मराठे सरदार डोंगर कपारीि दडून रहाि व मोगलाचंा हल्ला चुकवीि. हे असे १७०३ पयंि 
चालले. ह्यानंिर मराठे-मोगल युद्धाला तनराळे वळण लागले. मोगलाशंी अनेकदा सामने देिा आल्यामुळे 
मराठ्ानंा आपल्या किचबगारीबद्दल एक प्रकारचा तवश्वास वाटू लागला. आिा हे मराठे सरदार 
राजरोसपणे आपल्या घोड्यावर माडं टाकून बरोबर स्वारांचा िाडंा घेऊन तदमाखाने शहडू लागले. आपल्या 
किचबगारीने मोगल सरदाराचं्या मनाि आपल्यातवषयी त्यानंी र्भीति तनमाण केली. स्विःजवळ िोफा, 
बंदुका, र्भाले, बरच्या, हत्ी, उंट आतण सैवयास लागणारी सामुग्री, िंब–ूराहुट्ा बरोबर घेऊन एखाद्या 
अशजतय अशा मािबर सरदारासारखे िे तफरू लागले [मनुची स्टोतरया, र्भा. ३, सरकार, औरंगजेब, र्भा. ५,] असे मनूची 
नमूद करिो. स्विःच्या खचाने व हुषारीने सैवय सरंजाम जमवनू राज्यािील मुलुख परि तमळतवण्याचे काम 
मराठे सरदार करू लागले. 

 
राजाराम महाराजानंी त्यास न शजकलेल्या प्रदेशाि विने देण्याचा िडाखा सुरू केला. मामले 

परेंडा येथील सरदेशमुखीचे विन राजारामाने नागोजी माने यास तदले. [सरकार, औरंगजेब, खंड ५,] अवधूि 
िुबाजी यास र्भागानगरचा सरसुरे्भदार नेमून मल्हार दादाजीस मोघम सरसुरे्भदार प्रािं मोगलाई म्हणून 
नेमणूक तदली. [तकत्ा, १०२-१०३.] संपूणचपणे न शजकलेल्या मुलखाि आपले कर वसूल करणारे अतधकारी 
नेमले. अशा अतधकारावरील सरदाराचंी महत्वाकाकं्षा व स्वािंत्र्य लालसा वाढली. याच महत्वाकाकें्षने पे्ररीि 
होऊन १६९४ मध्ये उदाजी पवाराने माडंवगड लुटले. [मालकम, सेंरल इंतडया,] इ. स. १६९९ मध्ये कृष्ट्णाजी 
साविं १५,००० घोडेस्वारातनशी नमचदा पार होऊन मोगलाचं्या ठाण्यावंर छापे घालून लूट घेऊन परिला. 
इ. स. १७०३ मध्ये मराठे सरदाराचंी घोडदौड उजै्जनपयंि पोचली. त्याच वषी ऑतटोबराि सरदार नेमाजी 
शशदे याने वऱ्हाडाि घुसून िेथील मोगलाचंा नायब सुरे्भदार रुस्िुमखान यास पकडले. होशगंाबाद 
परगण्यावर धाड घािली आतण नमचदा पार होऊन िो छिसालच्या मदिीच्या हाकेवरून माळव्याि गेला. 
अनेक खेडी व शहरे लुटून त्याने तसरोंजला वढेा तदला. [सरकार, औरंगजेब, र्भा. ५,] गुजरािवर यावळेी मराठे 
सरदारानंी अनेक स्वाऱ्या केल्या. इ. स. १७०५ िे १७०६ या दरम्यान धनाजी जाधवानी अहमदाबादवर हल्ला 
चढतवला, िेथील नायब सुभ्यास कैद केले आतण जवळपासच्या मुलुखािून चौथाई वसूल केली. [तकत्ा.] 
असा अतनबधं संचार महाराष्ट्रर्भर मराठे सरदाराचंा चालू होिा. आपला शि ू मोडून काढणे ही एकच 
मोठ्ाि मोठी कामतगरी त्यावळेी मराठे सरदाराना वाटे. त्या कामतगरीसाठी मराठ्ांचा राजा त्यानंा विने 
देऊ लागला. िाराबाईनी आपल्या नवऱ्याचाच तकत्ा पुढे चालतवला. दतक्षण सुभ्यािील तनरतनराळे र्भाग 
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मराठे सरदाराचं्या पराक्रमाचे के्षि ठरवनू त्यानंा वाटून तदले. परसोजी र्भोसले यास नागपूर पयंिचा पूवच 
वऱ्हाड, तचमणाजी दामोदर यास दतक्षण वऱ्हाड, काथशसग कदमराव ह्यास खानदेश, खंडेराव दार्भाडे यास 
गुजराि, कावहोजी आंगे्र यास कोंकण, दमाजी थोराि यास वरची पायनगावं, धनाजी जाधवास उत्र 
पाईनघाट, हैबिराव शनबाळकर यास दतक्षण पाईनघाट लावनू तदले. [राजवाडे, खं. २,] मराठे सरदारानंी 
आपल्या पराक्रमाने मोगल मोडला. मराठ्ाचं्या पराक्रमामुळे हिबल होऊन औरंगजेब दतक्षणेि १७०७ मध्ये 
तनविचला. 
 
औरांगजेबाचा मृत्य ूव महाराष्ट्राची स्स्िणत (इ. स. १७०७-०८) : 

 
इ.स. १७०७ मध्ये औरंगजेब तनविचल्यावर बादशाहीकतरिा नेहमीप्रमाणे औरंगजेबाच्या मुलाि िंटे 

सुरू झाले. दतक्षणच्या सुभ्यापैकी गोवळकोंडा व तवजापूर हे दोन र्भाग कामबक्ष याजकडे होिे. आज्जमकडे 
बाकीचा र्भाग होिा. पण तदल्लीचे िख्ि िाब्याि घेऊन स्विः बादशहा व्हाव े असे आज्जमला वाटू लागले. 
त्याकतरिा त्यास उत्रेस प्रयाण करणे र्भाग होिे. पण उत्रेस प्रयाण केल्यावर दतक्षणेि मराठी अंमल 
तनर्भचयपणे सुरू होणार व पुढे मराठे उत्रेिसुद्धा आपणास िास देण्यास कमी करणार नाहीि हे आज्जम 
जाणनू होिा. िेव्हा मराठ्ास तनदान काही काळ िरी गंुिवनू ठेवणे र्भाग होिे. िो उद्योग म्हणजे, आपसाि 
र्भाडंि रहाणे हा होय. आज्जम शहदुस्थानच्या वाटेवर असिा त्याचा सरदार झुलतफकारखान याने मराठ्ानंा 
आपसाि झुजंि ठेवण्याची नामी युतिी सातंगिली. आज्जमशहाला ही युतिी पसंि पडली. बादशाही 
कैदेिील शाहू राजाची सुटका केल्यास िो दतक्षणेि जाऊन िाराबाईशी र्भाडूंन आपला तहस्सा घेईल. 
याकतरिा त्यास िाराबाईशी झगडा करावा लागेल, दोन पक्ष तनमाण होिील. दोवही बाजूस मराठे सरदार 
आपआपल्या मजीप्रमाणे तवर्भागले जािील, मग त्याचं्याि खडाजंगी होईल. समोरासमोर दोवही पक्ष उरे्भ 
राहून झगडिील. या झगड्यािच मराठ्ाचंी शतिी खची पडेल. आज्जमशहास झुलतफकारखानाचा हा 
सल्ला पटला आतण त्याने ८ मे १७०७ च्या सुमारास शाहूस सोडले. त्यावळेी बादशहाची छावणी नेमाड 
प्रािंाि डोअरा येथे होिी. 

 
शाहू महाराजाांची कैदेतून सुटका : 

 
सिि अठरा वषांच्या कैदेनंिर शाहूची सुटका झाली. नोव्हेंबर, १६८९ मध्ये महाराष्ट्राची राजधानी 

रायगड िाब्याि घेिल्यावर शाहू राजासह त्यांच्या मािोश्रीस औरंगजेबाने आपल्या कैदेि घेिले. 
औरंगजेबाने शाहू राजास चागंले वागतवले. राजपुिास साजेल अशा डौलाने त्यास वाढतवले. औरंगजेबाने 
आपल्या देखरेखीखाली शाहूची दोन लग्ने मोठ्ा थाटाि करतवली. शाहू राजाना बादशहा नेहमी साव 
म्हणजे सच्चा अशा अथाने सबंोतधि असे. पूवी औरंगजेबानेसुद्धा शाहू राजास सोडून देण्याचा तवचार दोनदा 
केला होिा. पण त्याच्या संशयी मनाने हा तवचार पूिच होऊ तदला नाही. आज्जमशहाने शाहू राजास सोडिाना 
जो करार केला िो असा—शाहू राजानी बादशाही िाबेदारीि राहून दतक्षणचे राज्य साध्य करावे, प्रसगं 
पडेल िेव्हा बादशहाची कुमक व सेवा करावी. मािुश्री वगैरे कतबले व मदनशसग ओलीस दाखल बादशहाचे 
िाबीन ठेवाव.े चौथाई-सरदेशमुखीचे हक्क दतक्षणच्या सहा सुभ्यािून वसूल करावे, त्याच्या सनदा मागाहून 
पाठतवण्याि येिील. िूिच दोनश ेस्वार रागंडे बरोबर घेऊन जाव े[म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,]. 
 
महाराष्ट्रात आगमन : 
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शाहू राजाचंी सुटका झाल्यावर िे दतक्षणेि येण्यास तनघाले. िे खानदेशाि पोचले िेव्हा त्यास 
तवजागर येथे मोहनशसग स्वारासंह तमळाला. अबू पाडें हा दुसरा सरदार आपल्या सैवयातनशी शाहू राजास 
तमळाला. मे मतहवयाच्या शवेटी (सासरा) रुस्िुमराव जाधव शाहू राजास तमळाला. त्याला हफ्िहजारी 
नेमणूक तदली. जूनच्या सुरवािीस शाहू राजे लाबंकानीस पोचले. तिथून त्यानंी महाराष्ट्राि प्रवशे केला. 
लाबंकानीच्या मुक्कामािं शाहू राजास परसोजी र्भोसले येऊन रे्भटले. शाहू राजे हेच खरे मराठ्ाचें राजे 
ह्याची साक्ष इिरानंा पटण्याकतरिा परसोजी आतण शाहू एकाच थाळीि जेवले. शाहू हा कोणी िोिया 
असल्याची ओरड िाराबाईने केली होिी, त्यास परसोजीने खणखणीि उत्र असे तदले—शाहू राजे हेच 
मराठी गादीचे खरे वारस असल्याची खािी इिर मोठमोठ्ा सरदारानंा पटून िे शाहू राजास येऊन 
तमळाले. त्याि हैबिराव शनबाळकर, नेमाजी शशदे, तचमणाजी दामोदर हे होिे. लाबंकानीहूनच शाहू राजानी 
महाराष्ट्रािील इिर मािबर सरदारास पिे तलतहली. महाराष्ट्राचा खरा राजा मीच असून माझ्या रे्भटीस 
येऊन आपली स्वामीतनष्ठा व्यति करा असे आज्ञापून ही पिे सरदाराकंडे रवाना केली. त्याचा इष्ट पतरणाम 
झाला. जुलै मतहवयाि शाहू राजानी लाबंकानी सोडल्यावर प्रवासाि त्यासं अनेक सरदार येऊन तमळाले. 
रयिेच्या अनेक गाऱ्हाण्याचंा तनकाल आपल्या तमठास वाणीने कोणासही न दुखविा शाहूराजानंी लावला. 
थोड्याच तदवसाि शाहूराजे लोकाचें लाडके झाले. सवच बाजूने त्यांच्यावर प्रजेकडून पे्रमाचा वषाव होऊ 
लागला. पावसाळ्याचे तदवस संपल्यावर शाहू राजे अहमदनगरास पोचले. ऑतटोबरपयंि तिथेच राहून 
त्यानंी िाराबाईशी लढण्याची ियारी चालतवली. प्रथम त्याचंा तवचार अहमदनगर ही राजधानी करण्याचा 
होिा. पण िे स्थळ मोगलाचं्या िाब्याि आतण मोगलानंा न दुखतवण्याचा शाहूचा तनश्चय. ह्यामुळे िे शहर 
आपल्या िाब्याि घेण्याचा तवचार शाहू राजानंी सोडला. िेथूनच जवळ असलेल्या खुल्दाबाद शहरास त्यानी 
रे्भट देऊन औरंगजेबाच्या कबरस्थानास प्रणाम केला. अहमदनगरहून सािारच्या तदशनेे शाहू तनघाले 
असिा वाटेिील पारद गावंच्या पाटलाने त्यास अडथळा केला. त्याशी लहानशी चकमक उडाली. 
चकमकीि पाटील गारद झाला. िेव्हा पाटलाच्या बायकोने आपल्या लहान मुलास शाहू राजाच्या पायावर 
नेऊन ठेतवले. “दुष्ट्मन होिे िे गेले आिा या लहान मुलास अर्भय द्यावे, सारं्भाळ करावा” असे पाटलीण 
बाईने शाहू राजास तवनतवले. शाहू राजानीही आपली पतहली फते् झाली असे समजून त्या मुलाचे नाव 
फते्शसग असे ठेतवले व त्यास राजपुिासारखे वाढतवले. हेच फते्शसग र्भोसले अक्कलकोट संस्थानचे 
संस्थापक होय. ह्याच वळेी शाहू राजाना आपल्या सैवय बळाची चागंली कल्पना आली. पण िाराबाईचा 
तवरोध लक्षाि घेऊन आतण तिच्याकडून हल्ल्याची अपेक्षा करून त्यानंी र्भीमा न ओलाडंण्याचे ठरतवले. 

 
शाहू राजे याांना खोटे पाडण्याचा प्रयत्न : 

 
शाहू राजाचें महाराष्ट्रािील आगमन िाराबाई राणींना रुचले नाही. त्यानंी शाहू राजे यासं तवरोध 

करण्याचे ठरतवले. िाराबाईचे म्हणणे असे की, थोरले महाराजानंी तमळतवलेले राज्य संर्भाजी महाराजानंी 
घालतवले; आतण आपल्या नवऱ्याने व आपण हे नवीन राज्य कमतवले. त्यावर दुसऱ्या कोणाचा हक्क कसा 
असू शकेल? शाहू राजाचा िर नाहीच नाही. त्यानंा तशक्षा करण्याकतरिा त्यानंी सेनापति जाधव, सरलष्ट्कर 
मोतहिे ह्यानंा आज्ञा केली. [म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] दुसरे तिचे असे म्हणणे की, थोरले महाराजानंी राजाराम 
महाराजास हे राज्य तदले होिे. त्यावळेी या राज्यावर हक्क शाहू राजाचंा नसून िो राजाराम महाराजाचंा 
म्हणजे आपल्या मुलाचा—दुसऱ्या तशवाजीचा आहे. अशा प्रकारचे तवचार नुसिेच प्रगट न करिा राणी 
िाराबाईनी शाहू राजाशंी दोन हाि करण्याची ियारी केली. राज्यािील मािबर सरदार परशुरामपिं 
प्रतितनधी, रामचंद्रपंि अमात्य, शकंराजी सतचव, नीळकंठ मोरेश्वर, धनाजी जाधव, खंडो बल्लाळ तचटणीस 
ह्यानंा एकि बोलावनू दूधर्भािावर हाि ठेवनूच शाहू राजासं आम्ही शवेटपयंि तवरोध करू आतण आपल्याशी 
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बेईमान होणार नाही अशा प्रकारच्या शपथा घेण्यास सातंगिल्या. पण मराठा सरदाराचंा ह्यावर एक तवचार 
होईना. काहीनी शपथा घेिल्या. धनाजी जाधव व खंडो बल्लाळ ह्याचें म्हणणे पडले की, शाहू राजे जर खोटे 
असले िर आम्ही त्यास खािीने तवरोध करू, पण खरे असले िर त्याचंी बाजू उचलून धरू. शाहू राजे खरे 
की खोटे याचा िलास लावण्यासाठी राणी िाराबाईनी परसोजी र्भोसलेचा र्भाऊ बापूजी र्भोसले ह्यास शाहू 
राजाकंडे पाठतवले. बापूजी र्भोसले शाहू राजाकंडे गेल्यावर शाहू राजाच्या पक्षास तमळाला. धनाजी 
जाधवानी आपला जमीन महसूल सतचव बाळाजी तवश्वनाथ यास शाहू राजाकंडे पाठतवले. बाळाजी 
तवश्वनाथ परि येऊन त्यानंी धनाजी जाधवाना शाहू राजा खरे आहेि असे सागंून शाहू राजाचं्या पक्षास 
तमळण्यास त्याचें मन वळतवले. 

 
रािी ताराबाईचा पक्ष : 

 
िाराबाईच्या पक्षाि परशुरामपंि प्रतितनधी आतण रामचदं्रपंि अमात्य असे दोघे एकमेकाचें हाडवैरी 

होिे. पिंप्रतितनधीवर िाराबाईचा अतिशय तवश्वास असल्यामुळे रामचदं्रपंि अमात्यानंी सुचतवलेला 
कोणिाही योग्य सल्ला हुसकून लावण्याचा क्रम परशुरामपंिानंी पाळला होिा. त्यामुळे रामचंद्रपिं रागावनू 
जाऊन हे शाहू राजाच्या पक्षास सामील होण्यासाठी हालचाली करू लागले. हे िाराबाईना समजिाच 
त्यानंी त्यास तवशाळगडच्या तकल्ल्याि कैदेि ठेतवले. या कृत्याचा त्यास राग येऊन त्याने धनाजी जाधव 
आतद प्रमुख सरदारास शाहू राजाचं्या बाजूस वळण्यास तवनतवले. [खरे, इचलकरंजी ससं्थानचा इतिहास,] 
िाराबाईच्या या हेकेखोर कृत्यामुळे त्यानंा चागंल्या माणसाचंा पाशठबा गमवावा लागला. उलट शाहू 
राजानंी आपल्या मायाळू आतण तदलदार स्वर्भावाने महाराष्ट्रािील किचबगार माणसाचंी मने शजकली. लोक 
शाहूराजे व िाराबाईसाहेबाचंा मुलगा वडेा तशवाजी याचंी आपल्या मनाि िुलना करू लागले आतण वडे्या 
तशवाजीपेक्षा राजा म्हणून शाहूराजे तकिी िरी परीने चागंले असे लोकास वाटू लागले. अशा रीिीने या 
र्भाऊबंदकीच्या झगड्याि शाहू राजाचं्या व्यन्तिमत्वाचा प्रर्भाव जास्िी पडू लागला. 

 
शाहू राजाांची साताऱ्यावर चािं : 

 
शाहूराजाचं्या मनाि घाईघाईने िाराबाईंशी दोन हाि करून आपला राज्यावरील हक्क मावय करून 

घ्यावयाचा नव्हिा. पण िाराबाईनंा शाहू राजाचें केव्हा एकदा पातरपत्य करिे अशी घाई झाली होिी. 
आपल्या परीने त्यानंी शाहूराजाशी लढाई देण्याकतरिा तदवाळीपयंि जय्यि ियारी केली. परशुरामपंि 
प्रतितनधी व धनाजी जाधव आपल्या सैवयातनशी िाराबाईचं्या सागंण्यावरून नोव्हेंबर १५, इ. स. १७०७ च्या 
सुमारास शाहूराजावंर चाल करून जाण्याकतरिा ४० हजार फौजेतनशी चाकणजवळ आले. [सरदेसाई, म. तर. 
बाळाजी तवश्वनाथ,] काही पल्ल्यावर या फौजेची शाहूराजाचं्या फौजेशी खेडजवळ गाठ पडली. पूवच ठरावानुसार 
धनाजी जाधव ऐन लढाईि स्वसैवयासह शाहूराजासं येऊन तमळाले. परशुरामपिंास मार खाऊन लढाईिून 
जीव वाचतवण्यासाठी पळ काढावा लागला. िो पळि पळि सािाऱ्यास आला. खेडच्या लढाईने 
शाहूराजाचंा मागच तनःशकं केला. धनाजी जाधवानंिर खंडो बल्लाळ तचटणीस, बतहरोपंि शपगळे अशी मािबर 
माणसे शाहूराजासं येऊन तमळाली. [राजवाडे, खं. १८, ले. ४६.] खेडच्या तवजयानंिर शाहू राजे र्भीमा िीरास 
गेले. [स.ं प. या. ले. ४९५.] पुण्याच्या होनप देशपाडें यासं त्यानी िेथे रे्भटीस बोलातवले. तिथून िे जेजुरीस गेले. 
िेथे त्यानंी जेजुरीच्या खंडोबाची यथोतचि पूजा करून ब्राह्मण र्भोजन घालून आपल्या तवजयातप्रत्यथच 
दतक्षणा वाटल्या. िेथून वीर वाल्हे या गावावरून िे झटपट तशरवळास आले. तशरवळच्या आसमिंािील 
रोतहड्याचा तकल्ला शकंराजी नारायण सतचवाच्या िाब्याि होिा. िो तकल्ला आपल्या िाब्याि घेणे राजासं 
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क्रमप्राप्ि होिे. पण सतचव िो तकल्ला राजाचं्या िाब्याि स्वखुषीने देईना. राजे तकल्ल्याच्या रोखाने चालून 
आल्यावर सतचवाने आपणास तकल्ल्याि झाकून घेिले. राजानंा तवरोध केल्याचा पश्चात्ाप सतचवास झाला. 
त्याचे मन त्याला खावू ंलागले. आपण िाराबाईचंा पक्ष घेऊन राजद्रोह केल्याचे शल्य त्याच्या मनास बोच ू
लागले. अशा मनःन्स्थिीि त्याने तहरकणी खाऊन आपला अिं करून घेिला. [राजवाडे, खं. १५, ले. २८९,] 
शाहूराजानंी त्याचंा अल्पवयी मुलगा नारो शकंर यास सतचवपद तदले. [का. स.ं प. या. ले. ४९५, म. सा. छो. ब. इ. स.ं] 
शाहू महाराज कैदेिून सुटून आले िे समयी त्यास अनुकूल न व्हाव ेम्हणोन मािोश्रीसाहेबी व िीथचरूप यानंी 
रामचंद्रपिंाजंवळून शपथ घेिली. त्याजमुळे शाहू महाराज सािाऱ्यास रातहले, आमचे िीथचरूप व चुलिे 
पवहाळ्यास रातहले असे रामराजे तलतहिाि. [इ. स.ं पे. द.] सतचवाचा अिं झाल्यामुळे शाहू राजासं तवजय 
तमळाला. यामुळे सतचवाच्या िाब्यािंील राजगड, िोरणा (प्रचंडगड), रोतहडा ऊफच  तवतचिगड पुरंदर, 
शसहगड हे सवच तकल्ले शाहू राजाचं्या िाब्याि आले. िसेच नीरेच्या उत्रेकडील सवच प्रदेश शाहू राजाचं्या 
िाब्याि आला. िद्नंिर चंदन, वदंन तकल्लेदारानंी शाहूचे प्रर्भतु्व स्वीकारले. त्यामुळे शाहू राजाचं्या िाब्याि 
सबंध उत्र महाराष्ट्र आला. शाहू राजानंी आपला तशरवळचा मुक्काम हलवनू सािारा घेण्याच्या इराद्याने िे 
पुढे चालले. 

 
सातारा राजधानीत प्रवेश : 

 
सािारा राजधानी िाराबाईचंी. शाहू राजे सािाऱ्यावर चाल करून येि आहेि असे पाहून 

िाराबाईनंी परशुरामपंिासं सािाऱ्याचे रक्षण करण्यास ठेऊन स्विः त्या पवहाळ्यास गेल्या. परशुरामपिंानंी 
तकल्ला लढतवण्याचा तनश्चय केला. शाहू राजानी लढाई टाळिा यावी म्हणून परशुरामपंिाशंी सूि लावनू 
त्यास आपल्या िाब्याि तकल्ला देण्याची खटपट केली. पण परशुरामपंि शाहूराजाचं्या आतमषास र्भलुला 
नाही. िेव्हा शाहू राजानी िो तकल्ला आठ तदवसाि घेण्याचे ठरवनू तकल्लेदार शखे तमरा ह्याची बायका मुले 
वाईस होिी त्यास पकडून सािाऱ्यास आतणले आतण त्यास धमकातवले की, तकल्ला आमच्या स्वाधीन न 
केल्यास िुझ्या बायकामुलासं िोफेच्या बाराने उडवनू देऊ. हे ऐकून शखे तमरा घाबरला. त्यानंी शाहू 
राजास आपण तकल्ला स्वाधीन करिो असे कळतवले. पण परशुरामपंिामुळे त्याला पेच पडला. शवेटी 
परशुरामपंिास त्याने अवतचि कैद केले व तकल्ला शाहूराजाचं्या िाब्याि तदला. [इ. स.ं पे. द. ले. ११ व ले. ६६; का. 
स.ं प. या. ले. ४९५.] आपल्या सकंल्पाच्या बरोबर आठव्या तदवशी म्हणजे १ जानेवारी १७०८ रोजी शाहू राजानंी 
सािाऱ्याि प्रवशे केला. तकल्ल्यासोबिच िाराबाईसाहेबाचंा उजवा हाि परशुरामपंि प्रतितनधी शाहूराजाच्या 
हािी कैदी म्हणनू सापडला. 

 
िाराबाईनंी आपली राजधानी व मुख्य सल्लागार गमातवले. शाहू राजे सािाऱ्याचे छिपति झाले. 

महाराष्ट्रास तशव छिपिीनंिर खरे छिपति त्याचें नािू शाहू छिपति तमळाले. फति त्याचंा राज्यारोहण 
समारंर्भ व्हावयाचा काय िो बाकी रातहला होिा. 

 
िाराबाईनंी कृष्ट्णेच्या नदीपलीकडे जाऊन कृष्ट्णेच्या अलीकडील र्भपू्रदेश शाहू राजाकंडे राहू 

तदला. शाहू राजे थोर मनाचे होिे. कृष्ट्णेच्या पलीकडील िाराबाईंच्या िाब्याि रातहलेला र्भरू्भाग त्यानंी 
तिच्या िाब्याि िसाच राहू तदला. त्याचंा तवचार की, जाऊ द्या, िाराबाईंसाहेब आपली चुलिी. केव्हा िरी 
पुढे त्याचंी समजूि पटवनू िे राज्य त्या आपल्या स्वाधीन करिील. शाहू राजानंी १२ जानेवारी १७०८ रोजी 
आपणास राज्यातर्भषेक करतवला आतण आपण महाराष्ट्राचे छिपति झालो असे या समारंर्भाने जाहीर केले. 
[म. द. रु. १, रा. खं. २१, ले. ३२८; तकत्ा, खं. ३, ले. १३५, पे. द. र्भा. ३०,] 
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अष्टप्रधान नेमिुका : 

 
शाहू छिपिींनी या समारंर्भानंिर अष्ट प्रधानाचं्या नेमणकुा केल्या त्या अशा [अष्टप्रधानाचं्या वेिनाचंी यादी, 

पे. द. ३०,]—बतहरो मोरेश्वर शपगळे—पेशव,े धनाजी जाधव—सेनापिी, नारो शकंर—सतचव, रामचंद्रपिं 
पाडें—मंिी, महादजी गदाधर—सुमंि, अंबुराव हणमंिे—अमात्य, होनाजी अनंि—वयायातधश, 
मुदगलर्भट-पंतडिराव. पुढे हैबिराव शनबाळकरास सरलष्ट्कर नेतमले, खंडो बल्लाळास राजाने तचटणीस पद 
तदले. परशुरामपिं प्रतितनधी ह्यावळेी िुरंुगािच होिा म्हणून त्या जागी प्रल्हाद तनराजीचा मुलगा गदाधर 
प्रल्हाद यास नेतमले. [रा. खं. २०, ले. ४४, खं. ४, विनपिे व तनवाडे, ले. १७.] एवढ्याच नेमणकुा करून शाहू छिपति 
थाबंले नाहीि. त्यानंी आपणासं ज्यानंी मदि केली होिी त्याचंी आठवण ठेतवली. परसोजी र्भोसलेचे ऋण 
शाहू छिपिी जाणनू होिे. त्याचा उिराई होण्यासाठी त्यानंी परसोजी र्भोसल्यास सेनासाहेब सुर्भा हा हुद्दा 
बहाल केला आतण त्याच्या ह्या हुद्याचा रुबाब त्यास राखिा यावा म्हणून त्यास त्यानंी नागपुराकडील मुलूख 
जहातगर म्हणनू तदला. अखेरपयंि छिपिींनी त्या घराण्याबद्दल लोर्भ ठेवला. आणखीन अशाच बारीक 
सारीक नेमणुका शाहू छिपिींनी केल्या. अशा रीिीने शाहू छिपिींची कारकीदच महाराष्ट्राि सुरू झाली. 

 
मराठे सरदाराांचा हेतू : 

 
शाहू राजाचंा शसहासनारोहण समारंर्भ झाल्यावर पतहला प्रश्न त्याला रे्भडसावीि होिा िो 

िाराबाईचंा. राणी िाराबाईचंा अद्याप पूणच परार्भव झाला नव्हिा आतण त्यानंी शाहू छिपिींचा पाडाव 
करण्याचे आपले धोरण सोडले नव्हिे. शाहू छिपिींनी तिचा पूणच पाडाव करण्याचे ठरतवले असिे िरीही िे 
जमले नसिे, कारण शाहूराजासं तमळालेल्या सरदारानंा िाराबाई व शाहू या दोघामधील र्भाडंण िेवि ठेवनू 
स्विःचा र्भाव वाढवनू घ्यावयाचा होिा. एकदा राजाचंी सत्ा तनष्ट्कंटक झाली की, पुवहा राजे आपल्यास 
सागंण्याप्रमाणे वागणार नाही. उलट आपल्यालाच त्याचें हुकूम तनमुटपणे तशरसावदं्य मानाव े लागिील. 
िसे होऊ नये म्हणनू त्या सरदारानंीच िाराबाईचा पाडाव करण्याि कुचराई व चालढकल केली. खंडेराव 
दार्भाडे सारख्या जुवया व जाणत्या सरदारानंी शाहू राजास उपदेश केला की, िाराबाई ही आपली चुलिी 
असून िी वडील आहे. तिच्याबद्दल नरमाईचे व जुळिे घेण्याचे धोरण ठेवाव.े शाहू राजे त्याप्रमाणे तवचार 
करू लागले आतण त्यानंी वारणेच्या पलीकडील मुलूख िाराबाईनंा देऊ केला व त्याप्रमाणे िह करण्याचा 
घाट िा. १६ जानेवारी १७०८ ला घािला. [करवीर छिपति घराण्याच्या इतिहासाची साधने, र्भा. १-२,] पण शाहू 
छिपिींनी मोठ्ा औदायानें पुढे केलेला सहकायाचा हाि िाराबाईने त्यावळेी तझडकारला आतण पुढे 
१७३१ मध्ये पतरन्स्थिीने त्याचाच स्वीकार तिचा सावि मुलगा संर्भाजीराजानंी केल्यावर िाराबाईनंा या 
आपल्या पिुण्याच्या आश्रयास जाव ेलागले िो र्भाग पढेु येईल. 

 
ताराबाईचे चढाईचे धोरि : 

 
िाराबाईनी शाहूशी समझोिा करण्याचे सोडून त्यातवरुद्ध चढाई करण्याचे ठरतवले. त्याकतरिा 

त्यानंी नवीन योजना आखली. वसंिगडावर रामचंद्रपिं िुरंुगाि होिा त्यास सोडले आतण झाले गेले 
तवसरून जाण्यास सागंून त्यास आपल्या बाजूस ओढले. [खरे, इचलकरंजी ससं्थानचा इतिहास,] या आपल्या 
उद्योगाि त्यानंी वाडीकर साविंाची मदि तमळतवली. [राजवाडे, खंड ८, ले. ६२,] कावहोजी आंगे्र व संिाजी 
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घोरपडेचा मोठा पुिण्या तशधोजी शहदुराव यानंाही आपल्या मदिीस घेिले. नंिर त्यानंी तकल्ल्यावर 
धावयसामुग्री चढतवली आतण िो लढतवण्याच्या दृष्टीने खूप ियारी करून ठेतवली. 

 
शाहू राजाांची ताराबाईांवर स्वारी : 

 
िाराबाईंच्या या ियारीमुळे शाहू राजास िाराबाईवर स्वारी करणे र्भाग पडले. त्यानंी स्वारीची सवच 

तसद्धिा करून १७०८ च्या फेबु्रवारीि स्वारी करण्याचा बिे केला. [सरदेसाई, म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] 
सािाऱ्याहून शाहू छिपति तनघाले िे मुक्काम दर मुक्काम करीि पवहाळ्यास आले व तिथून िे पंचगंगेस गेले. 
[राजवाडे, खंड ३, ले. ६४,] पंचगंगेस येिाना वाटेि वसिंगड आतण पावनगड हे तकल्ले त्याचं्या हािी आले. त्यावर 
आपली तशबंदी ठेवनू कोल्हापुराच्या आसमिंाि आपली ठाणी त्यानंी पक्की केली आतण िे रागंण्याच्या 
रोखाने चालले. वाटेिील तवशाळगडाने शाहू छिपशिना मानवदंना तदली िेव्हा शाहू महाराज रागंण्याजवळ 
आले. पण शाहू रागंण्यावर चालून येि आहे हे पातहल्यावर िाराबाईनंी तकल्ल्याचे दरवाजे लावनू घेिले, 
आपण तकल्ल्याि रातहल्या. त्यानंी शाहू छिपिींच्या पातरपत्याकतरिा वाडीकर साविं व कावहोजी आंगे्र या 
दोन मािबर सरदारास बोलातवले. त्याचं्या मदिीने रागंणा तकल्ला त्या तकिी िरी तदवस लढव ू शकल्या 
असत्या. त्याचंी त्या दृष्टीने आखलेली योजना उत्म होिी. पण त्या ज्याचं्या तवश्वासावर तवसतवल्या होत्या 
त्या सरदारानंी त्यास दगा तदला. कावहोजी आंगे्र जािीतनशी मदिीस आलाच नाही आतण साविंाने आपला 
पतविा तफरवनू िो शाहू छिपिींना तमळाला. [रा.खं. ८, ले.६७,] रामचंद्रपंि अमात्याने त्यावळेची पतरन्स्थिी 
हेरून िाराबाईना व त्याचं्या मुलास तकल्ल्याच्या बाहेर काढले आतण स्विः तकल्ला लढतवण्यास रातहला. 
सिि िीन मतहने तटकाव धरल्यावर शरणागति पत्करल्यातशवाय िरणोपाय नाही, हे हेरून रामचदं्रपंिाने 
धनाजी जाधविफे वढेा उठतवण्यासाठी शाहू राजाचंी मनधरणी केली. [सरदेसाई, म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] 
िाराबाईकडून त्याने धनाजी जाधव, खंडो बल्लाळ आतण परशुरामपंि यानंा िाराबाईच्या पक्षास येऊन 
तमळण्यासंबधंीची पिे तलतहली. २३ मे १७०८ च्या पिाि त्या या सरदारानंा तलतहिाि, की माझ्या हेिुतवषयी 
कोणत्याही प्रकारची तिळमाि अंधुकशीसुद्धा शकंा न घेिा शाहू राजानंा सोडून िुम्ही आमच्या बाजूस या 
कसे? [रा. खं. ८, ले. ६४–६६,] िाराबाईंच्या या मनधरणीचा काहीच उपयोग झाला नाही असे नाही. त्यावळेच्या 
मराठे सरदारानंा िाराबाई व शाहू राजे या दोघामधील र्भाडंण िेवि ठेवावयाचेच होिे. का की िाराबाईचा 
पक्ष कमकुवि झाल्यास शाहू राजे तशरजोर होिील व आपणास तवचारणार नाहीि आतण शाहू राजाचंा 
परार्भव झाल्यास िाराबाईही आपणास पुसणार नाही हे या सरदारानंा ठावकू होिे, म्हणून त्यानंीसुद्धा 
दोहोंपकैी एका पक्षाचे समळू उच्चाटन होऊ तदले नाही. थोडे नरमाईने घेिले, गहृकलह िेवि ठेवला 
म्हणजे दुसऱ्याचें फाविें म्हणिाि िे हे असे. िाराबाई शाहू राजे याचं्या र्भाडंणाि या मािबर सरदारानंा र्भाव 
चढला. दोवही पक्षानंा हे सरदार आपल्या बाजूस असाव ेअसे वाटे. त्यानंा आपआपल्याकडे वळतवण्याचा 
प्रयत्न दोवही बाजूने होई. उलट स्वाथावर नजर ठेवनू र्भाडंण िेवि ठेवनू दोवही पक्षाकडून आपआपली 
विने बळकट करून घेण्याची सधंी सरदार गमावीि नसि. [सरदेसाई, म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] धनाजी जाधवाने 
तकल्ल्यास घािलेला वढेा आपण उठतविो असें सातंगिले; नाही िरी पावसाळा आलाच होिा. 

 
हे सबळ कारण धनाजीने पढेु केले. परसोजी र्भोसल्याने ह्या कृत्यास आपला तवरोध दशचतवला. शाहू 

राजानंी धनाजीच्या सूचनेस आपली संमिी तदली. वढेा उठतवण्यास आज्ञा तदली आतण वढेा उठतवला. 
नवीन संपातदलेल्या मुलुखाच्या व्यवस्थेस खंडो बल्लाळ तचटणीसचा र्भाऊ तनळो बल्लाळ यास ठेवनू शाहू राजे 
२४ जून १७०८ ला पवहाळ्यास परिले. 
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मोणहमेची फिंश्रुणत : 
 
अशा रीिीने रागंण्याची मोहीम संपुष्टाि आली. या मोतहमेने शाहूराजास अतधक मुलुखाचे स्वातमत्व 

तमळवनू तदले. पण िाराबाईचा बंदोबस्ि करण्याचे उतद्दष्ट साध्य झाले नाही. याचे कारण शाहू राजाचंा 
धरसोडपणा असे म्हणणे सयुंन्तिक नाही. शाहू राजाचं्या आज्ञा सवच सरदार पाळीि होिे असे नाही. वर 
सातंगिलेल्या सरदाराचं्या दुटप्पी धोरणामुळेच शाहू राजास हा तनणचय घेणे र्भाग पडले. शाहू महाराजानंी 
किचव्यकठोर होऊन िाराबाईचा पूणच उच्छेद करण्याचे ठरतवले असिे िर िे खािीने करू शकले असिे. 
रागंण्याच्या स्वारीमध्ये शाहू महाराजाचें सरदार तनव्वळ स्वाथी राजकारण खेळि होिे. धनाजी 
जाधवासंारखे मािबर रणधुरंधर जगदाळे आतण तपसाळ या देशमुखाचंी र्भाडंणे लावनू देण्याि आपले मन 
रमतवि होिे. शाहू राजास नाना प्रकारे गळ घालून नडवीि होिे. [रा. खं. १५, ले. ५९; तकत्ा, खं. ३, ले. ६४; सरदेसाई, 
म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] िर परंपरागि वैरामुळे धनाजींच्या तवरुद्ध शहदुराव घोरपडे लढाईस ठाकले होिे. 
बाळाजी तवश्वनाथ, दत्ाजी तशवदेव आतण नारो राम शणेवी हे सरदार वरील दोघा सरदाराचंी आपसािील 
र्भाडंणे तमटवनू समेट घडवनू आणण्याच्या उद्योगाि गंुिले होिे. परसोजी र्भोसले आपला हस्िक रामजी 
नारायण कोल्हटकर यास जहागीर तमळवनू देण्याच्या कायाि मग्न होिे. अशा प्रकारे शाहू महाराजाचं्या 
सरदारापंैकी ज्यावळेेपासून िाराबाईनंी रागंण्याहून पलायन केले तिथपासून शाहू राजाचं्या कायाि मन 
लावनू काम करीि नव्हिे. 

 
कनाटक व कोंकि ताब्यात आिण्याचे शाहू राजाांचे णवचार : 

 
शाहू छिपिींनी रागंण्याचा वढेा उठतवला िेव्हा त्याचंा तवचार पावसाळ्यानंिर पुवहा रागंण्यास वढेा 

घालून तकल्ला सर करण्याचा होिा. पण हा तवचार त्यानंी बदलला आतण तवचार केला की, कोंकण आतण 
कनाटक आपल्या िाब्याि आणाव.े पवहाळ्याला असिाना शाहू छिपिींनी कनाटकािील सवच पाळेगारास 
पिे तलहून त्यास आपली सत्ा मानण्याचे आवाहन केले. िाराबाईचा पाडाव करण्यासाठी शाहू छिपिींनी 
मंुबईचा गव्हनचर सर तनकोलास व्हाईट यास पि तलतहले आतण आपणास त्याकतरिा दारूगोळा, सैवय व 
पैसा इंग्रज सरकारकडून तमळावा अशी तवनंिी केली. पण इंग्रज गव्हनचरने कोणिीच मदि करण्याचे 
नाकारले. [ग्रटँ डफ, म. इ; र्भा. १, (१८२६ ची आवृत्ी)] १७०८ च्या नोव्हेंबर ४ रोजी धनाजी जाधव वारले. िेव्हा 
सेनापिीच्या पदावर त्याचंा मुलगा चदं्रसेन जाधवाची नेमणूक शाहू छिपिींनी केली. पण त्याचे मन 
शाहूच्या पक्षास तमळाव े की िाराबाईंच्या, या तवचाराने दोलायमान होऊ लागले. अशा न्स्थिीि शाहू 
छिपिींना वाटू लागले की, वारणेच्या पतश्चमेकडील सवच मुलूख िाराबाईच्या स्वातमत्वाखाली सोडावा. 
त्याप्रमाणे महाराजानंी वारणा नदीच्या पलीकडील प्रदेशाि असलेल्या आपल्या सैवयास परि बोलातवले. 
शाहू महाराजाचं्या या बदललेल्या धोरणाचा िाराबाईनी फायदा घेिला. महाराजानंी आपल्या तनणचयानुसार 
पवहाळा सोडला हे पाहून िाराबाई १७०८ च्या अखेरीस मालवणहून परिल्या आतण त्यानंी तवशाळगड 
तकल्ला िाब्याि घेिला. िाराबाईचे सल्लागार रामचदं्रपिं अमात्य हे होिे. त्याचें मिे िाराबाईनी वारणेच्या 
पलीकडे न जािा कोल्हापुरास राजधानी करून शाहू महाराजानंी सोडलेल्या मुलुखाचा बंदोबस्ि करावा. 
िाराबाईनंा हे त्याचें मि पटून त्यानंी कोल्हापूर ही आपली राजधानी केली. [खरे, इचलकरंजी ससं्थानचा इतिहास,] 

 
िाराबाईनी कोल्हापुरास गादीची स्थापना केल्यावर त्यानंी आपली वक्रदृष्टी साविंवाडीकरावंर 

तफरतवली. शाहू महाराज व िाराबाई राणी याचं्या झटापटीि साविंवाडीकरानंी शाहू महाराजाचंा पक्ष 
स्वीकारला होिा. त्यामुळे राणीनी साविंवाडीकरासं आपल्या बाजूस वळतवण्यासाठी पिे तलतहली [बावडा 
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दप्िर, खं. १, ले. ७०-७१.] व त्यास वठणीवर आणण्यासाठी त्याजतवरुद्ध रामचदं्रपंि अमात्य ह्यास रवाना केले. 
रामचंद्रपिंानंी साविंवाडीकराबंरोबर लढाई देऊन आपणास हव्या िशा िहाच्या अटी त्याजंकडून कबलू 
करवनू घेिल्या. शाहू महाराजानंी आपला सरदार परसोजी र्भोसले यास िाराबाईच्या हालचालीवर नजर 
ठेवण्यासाठी कोल्हापूरच्या पतरसराि पाठतवले होिे. त्यास सुद्धा शाहू महाराजानंी आपल्या तनणचयानुसार 
परि बोलातवले. 

 
वरील बनावाने राणी िाराबाई व शाहू महाराज याचंा समेट होऊन दोवहीही राज्ये सुखाने 

नादंण्याची सुतचवहे तदसू लागली होिी. पण दोवही घराणी सुखाने नादूंन महाराष्ट्र र्भमूीस शािंिा लार्भ ून 
देणे हे िर मोगल बादशहाचे उतद्दष्ट होिे. समेटामुळे या उतद्दष्टाचा जणू नाशच होि होिा; हे बहादूरशहास 
पाहवले नाही. त्याने या दोवही घराण्याि कलह लावनू देण्यास सुरवाि केली. 
 
णवजयी पक्षास सनदा देण्याचें बादशाही धोरि : 

 
औरंगजेब बादशहाचा मुलगा शहाजादा मुअज्जम याने जाजावच्या आग्र्याजवळ लढाईि आपला 

र्भाऊ आझमशहा याचा १७०७ च्या अखेरीस परार्भव करून त्यास ठार मातरले व स्विः बहादूरशहा हे नाव 
धारण करून तदल्लीचा बादशहा झाल्याची िाही तफरतवली. [आयर्ववन, लॅटर मोगलस्, र्भा. १,] त्यावळेी शाहू 
महाराजानंी आपला सरदार रायर्भानजी र्भोसले आतण कृष्ट्णाजी दादाजी प्रर्भ ूया मावळािील प्रर्भूनंा आपले 
वकील म्हणनू वऱ्हाणपुरावर बहादूरशहाचे रे्भटीस पाठतवले. [रा. खं. १५, ले. २८९.] पुढे आपला प्रतितनधी 
गदाधरपिं यासही शाहू महाराजानंी बादशहाकडे पाठतवले. त्याने बादशहाचे दशचन घेिले. यामुळे शाहूची 
एकतनष्ठिा तसद्ध होऊन बादशहा शाहू महाराजावंर खूष झाला. शाहू महाराजानंी तमळतवलेला प्रदेश 
बादशहाने त्याजंकडे कायम केला. महाराजास तशरपाव तदला आतण त्याचंी दहा हजाराच्या मनसबीवर 
नेमणूक केली. [रा. खं. ८, ले. ५५-५७ (या पिाचं्या िारखा चुकलेल्या आहेि).] िद्नंिर बादशहा राजपुिावयाि स्वारीवर 
गेला, पण इितयाि त्यास बािमी कळली की, कामबक्षाने दतक्षणेि बंडावा करून आपणास बादशहा म्हणनू 
जाहीर केले आहे. िेव्हा िो कामबक्षावर चालून आला. ह्या झुंजीि त्याने शाहू महाराजास व मराठे 
सरदारानंा आपल्या मदिीस बोलातवले. शाहू महाराजानंी नेमाजी शशदे यास फौजेतनशी बहादूरशहाच्या 
मदिीस पाठतवले. दोन िीन मतहने पाविेो फौजेची व्यवस्था लावनू िारीख १३ जानेवरी १७०९ या तदवशी 
हैद्राबादजवळ बहादूरशहाने कामबक्षाशी लढून त्यास कैद केले, पण िो दुसऱ्या तदवशी तनविचला. [आयर्ववन, 
लॅटर मोगलस्, र्भा. १,] (१४ जानेवारी १७०९). हे प्रकरण संपल्यावर शाहू महाराजानंी पाठतवलेला वकील 
बादशहास रे्भटला आतण “शाहू राजास चौथाई व सरदेशमुखी देण्याचे जे बादशहाने ठरतवले आहे िे कायम 
कराव”े अशी तवनंिी केली. [इतलयट, खं. ७,] याच वळेी िाराबाईचे वकीलही सरदेशमुखीचा हक्का 
मागण्यासाठी बादशहाकडे गेले. वजीर मुतनमखान याने िाराबाईचा पक्ष उचलून धरला. झुन्ल्फकारखान 
शाहू महाराजाचं्या पक्षाचा. दोवही पक्षानंी आपआपल्या कैतफयिी बादशहापुढे माडंण्याची तशकस्ि केली. 
सरदेशमुखीची फमाने तलहून ियार होिी. फति त्याि नावं दाखल करून पुरी करणे बाकी होिे. वतजराने 
ह्या र्भाडंणाि िोड कातढली की शाहू महाराज व राणी िाराबाई ह्यानंी आपसाि लढून िंटा तमटवावा म्हणजे 
तवजयी पक्षास सनदा देण्याि येिील. बादशहाने ही शक्कल पसंि केली. अशा रीिीने चौथाई 
सरदेशमुखीच्या सनदा कोणाच्या नावं े न होिा िशाच रातहल्या. [तकत्ा,] मराठ्ासं कमकुवि करण्याचा 
औरंगजेबी डाव बादशहाने िसाच चालू ठेवनू िो परि नमचदा ओलाडूंन उत्रेस गेला. [आयर्ववन, लॅटर मोगलस्, 
खं. १,] 
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आपसातीिं झगड्यामुळे देशाची स्स्िती : 
 
बादशहाच्या वरील तनकालाने शाहू महाराज व िाराबाईसाहेब यामधील झगडा पवुहा सुरू झाला. 

बादशाही सनदाचं्या पाशठब्याने आपण िाराबाईना धाब्यावर बसव ूही शाहू महाराजाचंी आशा फोल ठरली. 
दोघानंीही आपआपल्या परीने जोर केला. त्यामुळे उर्भयिाचंा हा झगडा आणखीन चार वष े चालला. 
एकमेकाचंी ठाणी हस्िगि करणे, लालूच, धाकदपटशा दाखवनू एकमेकाचें सरदार आपल्या पक्षास 
वळतवणे असले प्रकार जोराि चालले. सरदार आपल्या बाजूस वळतवण्यासाठी त्यानंा विनाची आतमषे 
दाखतवणे इष्ट होिे. िेही प्रकार दोवहीकडून सरास होऊ लागले. त्यामुळे डोईजड सरदार आणखीन पुंड 
बनून फारच पुंडावा करू लागले. त्यािील म्होरके दमाजी थोराि, कृष्ट्णराव खटावकर, उदाजी चव्हाण हे 
होि. ह्यानंी कोणत्याही पक्षास न तमळिा पुंडाई करून जबरदस्िीने वसूल गोळा केला आतण प्रजेला 
आपल्या आसुरी कृत्यानंी धसका बसतवला. [पे. द. ७,] देश उजाड पाडला. औरंगजेबाच्या दतक्षणेिील 
वास्िव्याि मोगली फौजेने मराठी फौजेशी मुकाबला करिाना प्रजेच्या हालाचंी पवा केली नव्हिी. तजकडे 
तिकडे लुटालूट, जाळपोळ हाच उद्योग सुरू होिा. पचंवीस वष े महाराष्ट्रािील प्रजेने मोगली फौजेच्या 
सिि भ्रमणामुळे हे हाल सोसले. मराठ्ांचा राजा महाराष्ट्राि आल्यावर त्यानंा वाटले की, प्रजेला आिा 
स्वास््याचे तदवस येिील पण शाहू महाराज व िाराबाईसाहेब याचं्या बेबनावामुळे वरील उवमत् सरदाराचें 
आयिेच फावले आतण त्यानंी हवालदील प्रजेवर आणखीन अवयाय सुरू केले. ही न्स्थिी १७१३ पयंि 
चालूच रातहली. िी पालटून देशाि शािंिा व सुव्यवस्था स्थातपण्याचे काम शाहू महाराजानंी बाळाजी 
तवश्वनाथास आपला पेशवा नेमून त्याजवर सोपतवले. 

 
बांडाळी मोडण्यासाठी पेशव्याांची नेमिूक : 

 
बाळाजी तवश्वनाथास पेशवपेद तमळाले िेव्हा धनाजी जाधवाचंा मृत्यू होऊन ५ वष े झाली होिी 

(धनाजी जाधव, मृत्यू ९ जुलै १७०८); १७१० मध्ये शाहू महाराजाचंा सहाय्यक परसोजी र्भोसले तनविचला व 
त्याचा पुि कावहोजी कारर्भारावर दाखल झाला. शाहू महाराजाचंा मुख्य सरदार रायर्भानजी र्भोसले हा २३ 
ऑगस्ट १७०९ रोजी मरण पावल्यावर शाहू महाराजाचंी मोठी हानी झाली. यावळेी चदं्रसेन जाधव, उदाजी 
चव्हाण, तसधोजी, शहदुराव घोरपडे वगैरे सरदाराचंी मने तिधा होऊन शाहू राजास आपला जम बसण्याची 
तववचंना तनमाण झाली. ह्या सरदाराचंी समजूि काढण्याचा शाहू राजानंी फार प्रयत्न केला. पण िे शाहूस 
सोडून गेलेच. चंद्ररावाचा व रावरंर्भा शनबाळकर याचंा पुंडावा मोडून आपली बाजू सावरण्यासाठी शाहू 
महाराजानंी बाळाजी तवश्वनाथाची पेशवपेदी नेमणूक केली. 

 
त्याच धादंलीि शाहू महाराजानंी सकवारबाई व सगुणाबाई अशा दोन तस्रयाशंी लग्ने केली. पढेु 

बाळाजी तवश्वनाथानेच शाहूच्या कुटंुबाची सुटका करून शाहूची रे्भट घडवनू तदली. अशा या र्भट 
घराण्यािील पतहल्या पेशव्याची किचबगारी पुढील प्रकरणाि पाहू. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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छिपिी शाहंूची कारकीदच 
 

कािंसूची 
 

इ. स.  

१५७५ बाळाजीपांताचा पणजा महादजीपांत श्रीवधमनच्या देशमुखीवर 
आढळतो. 

१६६० बाळाजी क्षवश्वनाथ िट याचा जन्म. 
१६८९ बाळाजी क्षवश्वनाथ िट (पेशवा) मराठी राज्यात प्रक्षतक्षित 

नोकरीवर आढळतो. 
१६९५, मे २१ ते १६९९, ऑक्टोबर १९ औरांगजेबाचा बारामतीस मुक्काम. 
१६९९ ते १७०८ बाळाजी पेशव्याने पुणे व दौलताबादचा सुिेदार म्हणनू काम 

केले. 
१७०८, जून धनाजी जाधव मरण पावला. 
१७०८ णडसेंबर बाळाजीस सेनाकते हा क्षकताब क्षमळतो. 
१७०८ ते १७१० या दोन वषात शाहू महाराज व ताराबाई या दोघात मारामारी 

सुरू झाली. 
१७११ शाहूच्या हुकुमावरून हैबतराव ननबाळकर सेनापती चांद्रसेन 

जाधव याचा परािव करतो. 
१७११, ऑगस्ट २१ शाहूकडून बाळाजीने पांचवीस लाखाचा सरांजाम करून घेतला. 
१७११, ऑक्टोबर १ शाहू महाराजाांनी चांद्रसेन जाधवाचे सेनापतीपद काढून घेतले. 
१७११, नोव्हेंबर २० परशुरामपांत प्रक्षतक्षनधी यास शाहू महाराजाांकडून कैद. 
१७१३ क्षनजाम उल्मुल्कची दक्षिणच्या सुभ्यावर चाल. 
१७१४, नोव्हेंबर १७ शाहू महाराजाांनी बाळाजी क्षवश्वनाथास पेशवाईची वसे्र क्षदली. 
१७१४, फेबु्रवारी २८ आांग्ऱ्याांचा शाहू महाराजाांशी तह. 
१७१४, ऑगस्ट ताराबाई व क्षतचा मुलगा क्षशवाजी यास राजसबाईकडून कैद. 
१७१५, जानेवारी ३० क्षसद्दीचा कान्होजी आांगे्रशी सलोख्याचा तह. 
१७१५, नोव्हेंबर १९ रामचांद्र अमात्याने सांिाजीस उदे्दशून आज्ञापत्र क्षलक्षहले. 
१७१५, णडसेंबर २६ चालमस ब्रनू हा मुांबईचा गव्हनमर होतो. 
१७१७ शाहू महाराजाांची थोरातावर चाल. 
१७१८ बाळाजीने मोगलाांचा तोफखाना घेऊन नहगणगाव काबीज केले. 
१७१८, जून १८ क्षवजयदुगावर पाठक्षवलेल्या इांग्ग्लश आरमाराचा आांग्ऱ्याांनी 

परािव केला. 
१७२७ क्षनजामाकडे गेलेल्या उदाजीस शाहू महाराजाांनी पकडून 

साताऱ्यास आणले. 
१७३१, एणप्रिं शाहू व सांिाजी याांचा सलोख्याचा तह. 
१७३७ शाहू महाराजाांनी उदाजीचे अथणीचे ठाणे जमीनदोस्त केले 

१७३७ उदाजीस नरम आणण्याकक्षरता शाहू महाराजाांची क्षमरजेपयंत 
स्वारी. 
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१७६२, नोव्हेंबर १२ उदाजी एका लढाईत मरण पावले 
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२ 
 

छत्रपती शाहूांची कारकीदच 
 

पेशवा बाळाजी णवश्वनाि (१७१३–१७३०) 
 
बाळाजीपंि तवश्वनाथ याचंा उदय — बाळाजीपंिाचंी गुजरािेिील कामतगरी — धनाजी जाधवराव 
शाहू महाराजाचें पक्षाि — बाळाजीपंि सेनाकिे — बादशाही सनदासंाठी मारामाऱ्या — दमाजी 
थोरािाकंडून बाळाजीपिंास कैद व सुटका — चंद्रसेन जाधवाचंी बाळाजीपंिाशंी झटापट — 
चंद्रसेन िाराबाईच्या पक्षास — बाळाजी तवश्वनाथ हुजराि फौज उर्भारिाि — कोल्हापूर गादीची 
उर्भारणी — रामचंद्रपिं अमात्याचें आज्ञापि — वारणेचा िह — बाळाजीपिंास पेशवाईची वसे्र — 
कावहोजी आगें्र महाराजाचं्या सेविे सामील — आंगे्र व तशद्दी याचें िह — आंगे्र-इगं्रज िह — 
दमाजी थोरािाचंा पाडाव —उदाजी चव्हाणाचंा धरसोडपणा — शाहू महाराजापंढुील पेच — 
दतक्षणेंिील मोंगली सत्ा — सुरे्भदार दाऊदखान पिी — तनजाम उल्मुल्क पूवचपीतठका–दतक्षणच्या 
सुरे्भदारीवर नेमणूक — तनजामाच्या दतक्षणेिील कारवाया — सय्यदबधंूंची गल हुसेन अल्ली आतण 
शाहू महाराज याचं्याि िडजोड — िहाचा मसुदा — िहाचे महत्त्व — हुसेन अल्लीचे मराठ्ासंह 
तदल्लीस प्रयाण — मराठी फौजा तदल्लीि — मराठ्ासं बादशाही सनदा — तदल्लीवरील स्वारीची 
फलश्रुिी — कऱ्हाड कोल्हापूरची मोहीम — बाळाजी तवश्वनाथाचंा मृत्यू — बाळाजी 
तवश्वनाथाचं्या कामतगरीचे मलू्यमापन. 
 

बाळाजी णवश्वनाि पांताांचा उदय : 
 
बाळाजी तवश्वनाथ र्भट याचंा जवम कोकणािील कुलावा तजल्ह्यािील श्रीवधचन येथे र्भट घराण्याि 

इ. स. १६६० च्या सुमारास झाला. इ. स. १५७५ च्या सुमारास बाळाजीपंिाचें पणजे महादजीपंि र्भट 
श्रीवधचनच्या देशमुखीवर असलेले आढळिाि. श्रीवधचन हे गावं त्यावळेी हबशाचं्या अंमलाखाली होिे. तसद्दी 
हा मोगलाचं्या आरमाराचा अतधपिी होिा. त्याच्या राज्याि ब्राह्मणाचंा छळ होि असे. बाळाजीचे वडील बधूं 
जानोजी हे देशमुखीवर असिा बाळाजी तचपळूणच्या तमठागरावर जकाि वसुलीची नोकरी करीि होिे. पुढे 
त्यानंी ही तमठागरे मतत्याने केली. मतत्याच्या पैशाचंा र्भरणा संर्भाजीपिं मोकाशी याचं्यािफे व्हावयाचा. पण 
एके वषी मीठ तपकले नाही व त्यामुळे मतत्याची रक्कम तसद्दीस पोचली नाही. यावरून राग येऊन तसद्दीने या 
संर्भाजी मोकाशीस समुद्राि बुडवनू ठार मारले. [पे. द. ७, ले. ४०] या प्रकारानंिर बाळाजी तवश्वनाथ वळेासचे 
आपले दोस्ि र्भानू याजकडे आले. [पेशव्याचंी शकावली (रा. खं. २),] या तठकाणी त्यानंी कोंकण सोडण्याचे ठरवनू 
िे देशावर येण्यास तनघाले. तसद्दीस ही हतकगि समजिाच त्याने अजंनवलेच्या हबशी गव्हनचरास बाळाजींना 
अटक करण्यास फमातवले. गव्हनचराने त्याप्रमाणे बाळाजीपिासं पंचवीस तदवस अटकेि ठेतवले. र्भानूने 
शवेटी हबशास लाचं देऊन त्याचंी सुटका करतवली. [पेशव्याचंी शकावली (रा. खं. २),] ह्याच र्भानू घराण्यािील 
प्रतसद्ध पुरुष नाना फडणीस होय. देशावर आल्यावर सासवडजवळील गराडेगावंची पातटलकी 
बाळाजीपंिानंी खरेदी घेिली. बाळाजीपिं इ. स. १६८९ च्या आिबाहेर मराठी राज्यािं प्रतितष्ठि नोकरीवर 
असलेले आढळिाि.[र्भा. इ. सं मं िै. व. २२, अं. १,] 
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बाळाजीपांत मराठी राज्यात धनाजी जाधवाांकडे नोकरीस : 
 
बाळाजी देशावर आल्यावर त्याचंा स्नेह पुरंदरे घराण्याशी जडला. पुरंदरे यावळेी बादशाही 

नोकरीि होिे. त्यानंी बाळाजीपिंास सहाय्य केले. शाहू राजे बादशाही कैदेि असिा त्याचंा बाळाजीपिंाशी 
पतरचय घडला. [िृिीय समेंलन वृत्,] परशुराम स्थळीचे ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर हे बाळाजींचे पुरस्किे होिे. 
पेशव्याचं्या घराण्यास पढेु आणण्याच्या कामी र्भास्कर जोशी, पुरंदरे, नारो गंगाधर मुजुमदार वगैरेंचा 
हािर्भार लागला असें कैतफयिी सागंिाि. 

 
औरंगजेबाने महाराष्ट्रावर आपल्या स्वारीने संक्रािं आणली त्या काळाि बाळाजीपंिानंी जमीन 

महसूल खात्याि अनेक महत्त्वाच्या जागी कामे केली. त्याि हुशारी दाखतवली. त्यावळेी तशबंदीच्या 
सहाय्याने महसूल वसूल केला जाि असे. बाळाजीपंिानंी वसूली खात्याि आपली किचबगारी दाखतवली 
िसेच लष्ट्करािील डावपेच तशकून लष्ट्करी कामतगरीमध्यें सुद्धा िे िरबजे झाले. अंबाजी पुरंदऱ्याचं्या 
सहाय्याने त्यानंी धनाजी जाधवाचं्या जहातगरीिील वसूल करण्याच्या कामतगरीचा मतिा स्विःकडे घेिला. 
िसेच धनाजी जाधवरावाचं्या मुलखािील मोंगली चवथाई वसूल करण्याचे काम आपल्याकडे मतत्याने 
घेिले. त्याकतरिा त्यानंी ५०० िे १००० स्वार ठेतवले. [शाहू चतरि, तशवचतरि सातहत्य खं. १०, ले. २६.] अशा प्रकारे 
वसूल करण्याचे काम त्यानंी तकत्येक वष ेकेले. त्यापुढे त्यानंी पुणे व दौलिाबादचे सुरे्भदार म्हणून इ. स. 
१६९९ िे १७०८ पयंि काम केले. [सप्िम समेंलन वृत्, वार्वषक इतिवृत्, श. १८३९,. पेशवे दप्िरािील सनदापिािील मातहिी,] ही 
कामतगरी करि असिाच शाहू राजे व त्याचंी आई यांच्याशी त्याचें संबधं आले. यावळेी शाहू राजे व त्याचंी 
आई औरंगजेबाजवळ ब्रह्मपुरीस कैदेि होत्या. औरंगजेबाचा मुक्काम बारामिीस साडेचार वष ेहोिा. हे संबधं 
येण्यास कोणिे कारण घडले हे इतिहासास ज्ञाि नाही. [िृिीय समेंलन वतृ्,] बाळाजीपंि पुणे व दौलिाबाद 
येथे सुरे्भदारीवर असिानाच त्याचंी ओळख पालीच्या जोशी कुटंुबाशी झाली. हे जोशी चासकर महादेव 
कृष्ट्ण. या महादेव कृष्ट्णाने आपली मुलगी थोरले बाजीरावास तदली आतण र्भट व जोशी घराण्याचे संबधं 
प्रस्थातपि केले. महादेव कृष्ट्णाजीच्या वतशल्याने राणी िाराबाईसाहेब यानंी रागंणा तकल्ल्यावर बाळाजींची 
नेमणूक केली. [पंचम समेंलन वृत्,] या सुमारास धनाजी जाधव िाराबाईचे सेनापिी होिे त्याजकडे नोकरी 
पत्करली [सप्िम समेंलन वृत्,] व गुजरािच्या स्वारींि सामील झाले. 

 
बाळाजीपांताांची गुजरातेतीिं कामणगरी : 

 
याच सुमारास औरंगजेब तनविचल्यामुळे मराठ्ानंा चारी तदशा मोकळ्या झाल्या होत्या. बाळाजींच्या 

नेिृत्वाखाली मराठे गुजरािेि घुसले. झबआु, गोध्रा या शहरावरून मुसंडी मारि अहमदाबादेवर चाल 
करून आले. अहमदाबादचा सुरे्भदार इब्रातहमखान त्यावळेी घाबरला, शहरािील श्रीमंि व गरीब व्यापारी 
वगाची तिरपीट उडाली. शहर रक्षण करणे कठीण होऊन बसले िेव्हा शहराचे रक्षण करण्याकतरिा 
मागिील िे पैसे मराठ्ास देवनू त्याचंा हल्ला परितवणे हेच श्रेयस्कर होिे. िोच मागच इब्रातहमखानाने 
न्स्वकारला. मराठ्ास दोन लाख दहा हजार रुपये खंडणी तमळाल्यावर मराठे अहमदाबादेवरून परिले. 
[तहस्टरी ऑफ गुजराि, बॉम्बे गझेॅतटयर, व्हॉ. १,] बाळाजींच्या लढाऊ शतिीची कल्पना आपणास ह्या स्वारीपासून 
प्रथमिःच होिे. या स्वारीवरून बाळाजी तवश्वनाथाचें अनेक गुण दृष्टोत्पत्ीस येिाि. िे आघाडीचे कुशल 
सेनापिी होिे. त्यास माणसाचंी पारख चागंली होिी असे म्हणाव ेलागिे. 

 
धनाजी जाधवास शाहू राजाांचे पक्षात आितात : 
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शाहू राजानंी महाराष्ट्राि प्रवशे केला िेव्हा बाळाजी तवश्वनाथ दौलिाबादचे सुरे्भदार होिे. धनाजी 

जाधवाच्या सेविे राहून वार्वषक खंडणी गोळा करण्याचे काम िे चोख रीिीने बजावीि होिे. धनाजी 
जाधवाचं्या अतिशय तवश्वासािील एक सेनानी व कारर्भारी असा त्याचंा लौकीक यावळेी होिा. [पे. द. ३०, ले. 
१.] शाहू राजे खोटे आहेि, िे िोिया आहेि त्यावळेी या िोियास परि न करिा आपण आपली बाजू 
सावरून या िोियाचा पाडाव करू अशी शपथ घेण्यास राणी िाराबाईनी धनाजी जाधवरावास 
सातंगिल्यावर जाधवरावंानंी लागलीच शपथ घेिली नाही. शाहू राजाचंा खरेखोटपणा पडिाळून 
पहाण्याकतरिा त्यानंी आपला तवश्वासू सरदार बाळाजी तवश्वनाथ याचंी रवानगी त्यासाठी शाहू राजाकंडे 
केली. बाळाजी तवश्वनाथ शाहू राजानंा रे्भटून परि आले, त्यानंी संर्भाजीराजाचें खरे पिु िे हेच अशी ग्वाही 
आपल्या मालकापाशी तदली व धनाजी जाधवास शाहू राजाच्या पक्षास आतणले. 

 
धनाजी जाधवानंी आपला हार्वदक पाशठबा शाहू राजास कधीच तदला नाही. पण बाळाजी 

तवश्वनाथानंी माि स्विःस शाहू राजाचं्या सेवसे वाहून घेिले. ह्या एका स्वामीची सेवा त्यानंी मनोर्भाव ेकेली. 
त्याि कुचराई होऊ तदली नाही. ह्या स्वामीर्भतिीचे फळ म्हणजे बाळाजीची शाहू राजानंी अमात्य बाबूरावाचे 
मुिातलक म्हणनू केलेली नेमणूक होय. [िृिीय समेंलन वतृ्,] शाहू राजाचंा राज्यातर्भषेक झाल्यावर छिपिींनीही 
बाळाजी तवश्वनाथाचंी नेमणकू केली. धनाजीराव मरण पावल्यावर तडसेंबर १७०८ च्या पूवी त्यास सेनाकिे 
हा तकिाब तमळाला. खंडेराव दार्भाडेकडील अधा मोकासा वसुली शाहू छिपिींनी त्याजकडे लावनू तदली. 
[पे. द., खं. ३०, ले. २.] धनाजीराव जाधवराव जून १७०८ मध्ये तनविचले आतण नोव्हेंबरमध्ये धनाजीचे तचरंजीव 
चंद्रसेन सेनापिी झाले. बाळाजींना सेनाकिे पद बहाल झालेले चदं्रसेन जाधवांना तबलकुल आवडले नाही. 
इथूनच जाधव बाळाजींचा िेष करू लागले. [राजवाडे, खं. ३, प्रस्िावना,] 

 
बादशाही सनदासाठी मारामाऱ्या : 

 
बहाद्दरशहा दतक्षणेि आला. त्याजपाशी शाहू राजे व राणी िाराबाई यानंी आपापले प्रतितनधी 

पाठतवले. त्या प्रतितनधींनी आपला पक्ष खरा हे बादशहास सागंनू त्याजकडून आपल्याकतरिा सनदाचंी 
मागणी केली. पण बहाद्दरशहाने युतिीने हा तवषय पढेु ढकलला. सनदा कोणास द्याव्या ह्याचा तनणचय 
दोघानंी आपसाि ठरवनू घ्यावा असे त्यानंा कळतवले. त्यामुळे िाराबाई व शाहू या दोघानंा आपआपसाि 
र्भाडंल्यातशवाय गत्यिंर नव्हिे. शाहू राजे व िाराबाईसाहेब याचं्या आपसािल्या मारामाऱ्या सुरू झाल्या. 
१७०८–१० या दोन वषाि तठकतठकाणी दोवही सरदाराचं्या बाजूच्या चकमकी झाल्या. त्यामुळे 
महाराष्ट्रािील मुलुखाि लुटालूट, जाळपोळ सिि होऊ लागली. अराजक माजले, लोकानंा स्वास््य न 
लार्भिा लोकाचें संसार उधळले जाऊ लागले. 

 
दमाजी िोरात दांगा करून बाळाजीस पकडतात : 

 
शाहू राजे या दोन वषाि सािाऱ्याच्या पतरसरािील पंचवीस मलैािील टापूवरच काय िो आपला 

अंमल बसव ू शकले. बाकीचा सवच मुलुख राणी िाराबाई शकवा िाराबाईसाहेबानंा सहाय्य करणाऱ्या 
सरदाराचं्या िाब्याि होिा. हे सरदार शाहू राजाचंी सत्ा मानीि नसि आतण िाराबाईसाहेबाचें ऐकि 
नसि. आपल्या िाब्याि असलेल्या मुलुखाचे आपणच जणू धनी अशा िऱ्हेची वतहवाट प्रत्येक सरदाराने 
त्यावळेी सुरू केली होिी. अशा सरदारापंैकी दमाजी थोराि, सुरे्भ प्रािंी; शहाजी शनबाळकर, फलटण; 
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उदाजी चव्हाण, तमरज; खेम साविं दतक्षण कोकणाि आतण कावहोजी आंगे्र उत्र कोंकणाि आतण कृष्ट्णेच्या 
उत्रेकडील मुलुखावर कृष्ट्णराव खटावकर मोगलािफे आपली सत्ा चालवीि होिे. [रा. खं. २, प्रस्िावना,] 
यापकैी दमाजी थोराि व कृष्ट्णराव खटावकर या दोघानंी मुलुखाि फारच पुंडाई आरंतर्भली. आपल्या 
पुंडाईने लोकाचं्या मनाि असुरतक्षििा व घबराट तनमाण केली. िाराबाईचेंच आपण सरदार असून त्याचंाच 
अंमल आपण बसवीि आहोि असा बाहेर देखावा करावयाचा आतण प्रत्यक्षाि िाराबाईंचा अंमल झुगारून 
देऊन आपलाच अंमल चालू ठेवावयाचा असा तशरस्िा दमाजी थोराि यानंी पाडला. त्याचे पातरपत्य 
करण्यास शाहू राजानंी आपल्या नवीन सेनाकत्यास पाठतवले. सेनाकिे बाळाजी तवश्वनाथ ह्या मािबर 
सरदाराचंी शन्ति जाणनू होिे. त्यास पुरे पडण्याकतरिा बाळाजीनी आपल्या मदिीस आपले दोस्ि अंबाजी 
शिबक यानंा घेिले. दोघेही सरदार आपली फौज घेऊन थोरािाचं्या वाड्याच्या रोखाने चालले. थोराि 
शहगणगावच्या आपल्या गढीि लपून बसले होिे. तिथून त्यानंी समेटाची बोलणी लावली. बोलणी 
करण्यासाठी बाळाजी तवश्वनाथानंा त्यानंी पाचारण केले. दगा करणार नाही असे आश्वासन बलेर्भडंार 
घेऊन तदले. त्यावर तवश्वासून बाळाजी तवश्वनाथपंि दमाजी थोरािना रे्भटण्यासाठी गढीि गेले. तिथे त्यास 
दमाजीरावानंी कपटाने पकडले. दमाजीरावानंा ज्यावळेी बाळाजींनी बलेर्भाडंारावर घेिलेल्या शपथेची 
आठवण करून तदली िेव्हा िे हसून म्हणाले, “त्याि िो तवतधतनषेध कसचा? बेल म्हणजे बेल नावाच्या 
झाडाचा पाला आतण र्भडंार आम्ही नेहमीच खािो. याला कसचे आले आहे देवत्व?” दमाजीरावानंी 
तवश्वासघाि करून बाळाजीपंिास पकडले व त्याना सोडण्याकतरिा िे जबर रक्कम मागू लागले. शाहू 
राजाचंा नाईलाज होऊन त्यानी थोरािानी मातगिलेली रक्कम र्भरली आतण बाळाजी तवश्वनाथाचंी सुटका 
केली [पे. द. ७, ले. १४ थोरले शाहू महाराजाचें चतरि,]. 

 
चांद्रसेन जाधवाांशी बाळाजींची झटापट : 

 
बाळाजी तवश्वनाथ यास थोरािाचें पातरपत्य करिा आले नाही म्हणून शाहू राजानंी आपले सेनापिी 

चंद्रसेन जाधव यास ही कामतगरी सातंगिली. चदं्रसेन जाधव शाहू राजाशंी एकतनष्ठ नव्हिे हे राजास ठाऊक 
होिे. त्याजवर कडक नजर रहावी म्हणून शाहू राजानंी सेनापिीबरोबर आपला जमाबंदी तचटणीस बाळाजी 
तवश्वनाथ याचंी रवानगी केली. 

 
चंद्रसेन जाधव व बाळाजी तवश्वनाथ या दोघाचें आपसाि बरे नव्हिे. आपले वडील धनाजी जाधव 

यानंी बाळाजी तवश्वनाथावर तवशषे मजी दाखतवल्याचे चदं्रसेन जाधवानंा खपि नसे. प्रस्िुि कामतगरीमध्ये 
बाळाजी तवश्वनाथ यानंा आपल्याबरोबर देऊन शाहू राजानंी त्यानंा जणू काय आपल्यावर नजर ठेवण्यास 
पाठतवले आहे असा त्याचंा ग्रह झाला व त्यामुळे िे बाळाजी तवश्वनाथाचंा जास्िच िेष करू लागले. अशा 
न्स्थिीि दोघाचेंही र्भाडंण पेट घेण्यास एका तठणगीची आवश्यकिा होिी. अशी तठणगी चदं्रसेन जाधव व 
बाळीजी तवश्वनाथ स्वारीवर असिा पडली. दोघाचेंही िळ पडले असिा काळ्या कबुिरावरून र्भाडंण 
जंुपले. चंद्रसेन जाधवानंी बाळाजी तवश्वनाथाचा पाठलाग केला. िेव्हा ं बाळाजी तवश्वनाथ आश्रयाथी 
पाडंवगडी पळून गेला. सेनापिीनी बाळाजीचा जीवच घेिला असिा पण खंडो बल्लाळच्या सागंण्यावरून 
शाहू राजानंी सेनापिीस माघारी सािाऱ्यास बोलातवले. ह्यामुळे चंद्रसेनाच्या िावडीिून बाळाजी 
तवश्वनाथाचंी सुटका झाली [पे. द. ७, ले. १३, १४; शाहू-चतरि,]. 

 
 

चांद्रसेन जाधव शाहू राजास सोडून ताराबाईांच्या पक्षास णमळतात : 
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शाहू राजानंी बाळाजी तवश्वनाथाचंी बाजू घेिली हे चदं्रसेन जाधवास लागले. त्यानंी उद्धटपणे शाहू 

महाराजास तलतहले की, “स्वामींनी बाळाजीस माझ्या स्वाधीन कराव,े त्यास आश्रय तदल्यास आम्हास 
महाराजाचें पाय सुटिील.” शाहू महाराजानंा हा घाव वमी लागला. सेनापिीचे उद्धट विचन चालू तदले िर 
आपल्या अतधकारास धोका पोहचनू सेनापिी तशरजोर होिो व छिपति सेनापिीच्या हािचे बाहुले बनिो. 
हा देखावा शाहू राजास नको होिा. सेनापिीचे उघड बंड म्हणजे शाहू राजाचं्या सते्स उघड आव्हानच. 
शाहू राजानंी िे न्स्वकारले आतण चंद्रसेन जाधवासं वठणीवर आणण्यास त्यांनी हैबिराव शनबाळकर यास 
सातंगिले. हैबिराव शनबाळकर यावळेी अहमदनगरच्या आसमिंाि छावणी करून होिे. त्यानंी शाहू 
राजाचं्या हुकुमानुसार सेनापिीवर चाल केली. जेऊर येथे दोवही सैवयाची गाठ पडून लढाई झाली. 
सेनापिी परार्भव पावनू १७११ च्या र्भर उवहाळ्याि पवहाळ्यास पळून गेले आतण राणी िाराबाईंच्या पक्षास 
उघडपणे तमळाले. 

 
बाळाजी णवश्वनाि हुजरात फौज उभारतात : 

 
चंद्रसेन जाधवरावाचं्या ह्या उघड बंडाने महाराष्ट्राि सनसनाटी तनमाण केली. िाराबाईनी चदं्रसेन 

जाधवाचें सहषच स्वागि केले. शाहू राजाचंी बाजू यावळेी फारच कमकुवि होिी. चंद्रसेन जाधवरावाचं्या 
अगोदर साविंवाडीचे साविं, आंगे्र, खंडेराव दार्भाडे अशी मािबर मंडळी िाराबाईना तमळाली होिीच. 
चंद्रसेन जाधवानंी हैबिराव शनबाळकरास तचथावनू त्यास िाराबाईंच्या पक्षास आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 
अशा वळेी परसोजी र्भोसले व तचमणाजी दामोदर हे दोन सरदार शाहू राजाचं्या बाजूचे रातहले, पण िे 
खानदेशकडे होिे. शाहू राजाचंा पक्ष फारच कमकुवि झाला होिा. मोठी दुरावस्था प्राप्ि झाली होिी. िरी 
शाहू राजे डगमगले नाहीि. त्यानंी चदं्रसेन जाधवाकंडील सेनापिीपद काढून िे िा. १ ऑतटोबर १७११ 
रोजी त्याचें बधूं संिाजी यास तदले [तकत्ा, ले. १२,]. बाळाजी तवश्वनाथानंी यावळेी पढेु सरसावनू शाहू राजाचंी 
बाजू सावरून धरली. बाळाजींनी तपलाजी जाधव, पुरंदरे याचं्या सहाय्याने सावकाराकंडून कजच काढले. 
फौज उर्भी केली. हीच फौज पुढे “हुजूर फौज”, “हुजूर पागा” म्हणून प्रतसद्ध पावली. सावकाराचं्या कजास 
िारण पातहजे म्हणनू शाहू राजाकंडून बाळाजींनी पंचवीस लाखाचा सरंजाम करून घेिला [शा. रो.] (२१ 
ऑगस्ट १७११). याच सुमारास शाहू राजास बािमी समजली की, आपल्याकडील परशुरामपिं 
प्रतितनधीसुद्धा िाराबाईच्या पक्षास तमळण्याच्या बेिाि आहे, िेव्हा प्रतितनधींना कैद करून (२० नोव्हेंबर 
१७११) त्याचंा सरंजाम, घर, शजदगीसुद्धा जप्ि केली. [तकत्ा.] चंद्रसेन जाधवाचंा तफिवा हेच शाहू राजावंर 
आलेले सवाि अतरष्ट होय. या अतरष्टाची उठावणी दाऊदखान पिीच्या कारवाईने तसद्ध झाली. िाराबाईनंी 
त्यािं र्भर घािली आतण शाहू राजावंर नाराज झालेले खटावकर, थोराि, चव्हाण इत्यादी सरदारानंा उठाव 
करण्यास राणीनी प्रोत्साहन तदले, मोठा पेच उत्पि झाला. त्यास शाहू राजानंी तधमेपणानें िोंड देऊन 
सवाच्या बंडाचा उपशम वषच सहा मतहवयाि केला. 

 
कोल्हापूर गादीची उभारिी (ऑगस्ट १७१४) : 

 
शाहू राजानंी िाराबाईनी उठतललेल्या सरदाराचंा बदंोबस्ि करण्याचे सि सुरू केले. त्यास 

सेनाकिे बाळाजी तवश्वनाथ याचें सहाय्य तमळाले. पण राणी िाराबाईसाहेबाचंा बंदोबस्ि आपण केला नाही 
िर आपल्यातवरुद्ध त्या समथच सरदाराचंी सिि उठावणी करि राहिील िेव्हा त्याचंा बंदोबस्ि करणे इष्ट 
असे ठरवनू िाराबाईंच्या घराि कलह सुरू होण्यास प्रोत्साहन तदले असाव.े राणी िाराबाईंची सवि 
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राजसबाई व त्याचंा मुलगा संर्भाजी ह्यानंा िाराबाईनी आपल्या हािी सत्ा ठेवनू त्याि आपल्याला कोणिाच 
तहस्सा देऊ नये याचे वैषम्य वाटले. त्यानंी िाराबाई व त्याचें तचरंजीव तशवाजी राजे या दोघास कैदेि 
टाकून आपण सत्ा बळकावण्याचा कट उर्भारला. िो तसद्धीस गेला. तगरजोजी यादव, अंिाजी तिमल व 
गडकरी व िुळाजी तशिोळे यानंी त्याि र्भाग घेिला आतण तकल्ले पवहाळा येथे संर्भाजी राजे यास राज्यपदी 
बसतवले. िाराबाई व त्याचंा मुलगा तशवाजी राजे यास कैदेि टातकले [रा. खं. ८, ले. १६९.] (ऑगस्ट १७१४). 
अशा रीिीने कोल्हापूरला राज्यक्रातंि झाली. कोल्हापूरचे नवीन राज्य अन्स्ित्वाि आले. िाराबाईसाहेब 
कैदेि पडल्यामुळे शाहू राजानंा तवरोध करणाऱ्या व्यतिींचा जोर कमी झाला. िाराबाईना पुढील ४७ वषें 
कैदेिच काढावी लागली. 

 
कोल्हापूरच्या या राज्यक्रािंीस रामचंद्रपिं अमात्य यानंी हािर्भार लातवला असावा. कारण चंद्रसेन 

जाधव िाराबाईच्या पक्षास तमळाल्यापासून रामचंद्रपिंाचे वजन कमी झाले. िेव्हा रामचंद्रपिंानंी राजसबाई 
व संर्भाजी याचंी बाजू उचलून धरली व पुढे संर्भाजी गादीवर आल्यावर चदं्रसेन तनजामास जाऊन तमळाले. 

 
रामचांद्रपांत अमात्याांचे आज्ञापत्र : 

 
रामचंद्र अमात्यानंी संर्भाजी राजास गादीवर आणण्याि पुढाकार घेिला असावा. कारण त्यानंी 

तलतहलेले सुप्रतसद्ध आज्ञापि संर्भाजीना उदे्दशून तलतहलेले आहे. आज्ञापिाचा काल १९ नोव्हेंबर सन १७१५ 
आहे. याि तशवाजी महाराजाचंी राज्यकारर्भाराची धोरणे काय होिी हे सागंनू, प्रधान कसे नेमाव,े फौजेची, 
तकल्ल्याचंी आरमाराचंी वगैरे व्यवस्था कशी ठेवावी इत्यादी गोष्टी सातंगिलेल्या आहेि. टोपीकरास व 
परतयास आपल्या राज्याि इमारि बाधूं देऊ नये. शहराचा उपद्रव चुकवनू नेमून देऊन वखारी घालाव्या. 
कोणासही इनाम अगर कायमची जागा देऊ नये असे त्याि प्रतिपातदले आहे. 

 
हे आज्ञापि तलहून झाल्यावर थोड्याच तदवसाि रामचंद्रपंि तदवगंि झाले असाव.े त्याचं्या तनवाण 

तिथीचा र्भक्कम पुरावा इतिहासास सापडि नाही. त्याचंी समातध पवहाळगडावर श्रीरघुवीराचे देवालयासतिध 
सापंडली असून तिजवर “श्रीरामचंद्र नीळकंठ” अशी अक्षरे दगडावर कोरलेली आहेि. संर्भाजी राजानंी 
क्रािंी घडवनू आणनू आपली गादी कोल्हापुरास स्थातपली. पवहाळ्यावर िाराबाई व त्याचें तचरंजीव तशवाजी 
राजे यास कैदेि ठेतवले. इथपासून छिपिींच्या दोन गाद्या झाल्या. 

 
वारिेचा तह : 

 
सरं्भाजी राजानंी मनापासून शाहू राजाबंरोबर कधीच सख्य केले नाही. पण कालािंराने त्याचं्या 

तवरोधाची धार बोथट होि गेली. बाजीरावसाहेबाचं्या घोडदौडीने िर संर्भाजी राजे न्स्िमीिच होऊन गेले. 
शाहू राजाचंी कुरापि काढण्यासाठी संर्भाजी राजे अधूनमधून तनजाम उल्मुल्क यास उठवीि असि. पण 
मराठी सत्ा वर्वधष्ट्णु होि गेल्यामुळे तनजाम उल्मुल्क काहीच करू शकला नाही. शाहू राजानंी संर्भाजी 
राजानंा वठणीस आणण्यासाठी त्याजंवर स्वारी केली. १७३१ एतप्रल मध्ये दोघा र्भावाचंी रे्भट वारणेच्या 
तिरावर होऊन त्याचंा सलोख्याचा िह झाला. िहाि वारणेच्या अतलकडील मुलूख शाहू राजानंी 
आपल्याकडे ठेवावा आतण पतलकडील संर्भाजी राजास द्यावा असे ठरले. [करवीर छिपति घराण्याच्या इतिहासाची, 
साधने र्भाग १–२, ले. ५३.] यामुळे दतक्षणेकडील शाहू राजाचं्या हालचालीस पायबंद पडला. साहतजकच राजाचें 
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पेशव े व सरदार यानंी उत्रातर्भमुख होऊन राज्य उत्रेि वाढतवले. शाहू राजाचें कारकीदीपासून मराठे 
उत्रेि का गेले ह्याचे उत्र वारणेच्या िहाि सापडिे. 

 
बाळाजीस पेशवाईची वसे्र : 

 
बाळाजी तवश्वनाथ यानंा पेशवाईपद प्राप्ि होण्यास कावहोजी आंगे्र कारणीर्भिू झाले असे म्हणाव े

लागेल. कावहोजी आंगे्र मराठ्ाचं्या नातवक दलाचे प्रमुख होिे. पतश्चम तकनाऱ्यावर मराठ्ाचें नातवकदल 
सज्ज ठेवनू तकनाऱ्यावर चोरटा व्यापार करणाऱ्या इंग्रज, पोिुचगीज वगैरे पाश्चात्य सत्ानंा आंग्ऱ्यानंी जरबिे 
ठेतवले होिे. चदं्रसेन जाधवराव जोपयंि शाहूकडे होिे िोपयंि हा मराठा वीर शाहूच्या सेविे ियार राहून 
पतश्चम तकनाऱ्याचे संरक्षण करीि होिा. पण चदं्रसेन जाधव िाराबाईंच्या पक्षास तमळिाच त्याचं्या 
सागंण्यावरून आंगे्र िाराबाईंच्या पक्षास तमळाले आतण त्यानंी शाहूतवरुद्ध उचल खाल्ली. शाहू राजाचं्या 
िाब्यािील वरघाटी असलेले अनेक तकल्ले आंग्ऱ्यानंी आपल्या िाब्याि घेिले. िेव्हा आंग्ऱ्याचंा बंदोबस्ि 
करण्यास राजानंी आपला पेशवा बतहरोपिं यास पाठतवले. पण बतहरोपंि कावहोजीच्या पुढे असा तदव्यापुढे 
काजवा िसे. बतहरोपंिास कावहोजींनी पकडून कुलाब्यास कैदेि टाकले आतण स्विः सािाऱ्यावर चालून 
जाण्याचे बोलून दाखव ू लागला. िाराबाईंना यामुळे १७१३ च्या पावसाळ्याि उकळ्या फुटू लागल्या. 
याचवळेी तनजाम उल्मुल्कसारखा मोठा किचबगार सुरे्भदार दतक्षणच्या सुभ्यावर आला. त्यानेही अंिस्थ 
कारस्थाने करून शाहू राजास िास देण्याची तशकस्ि केली. त्यामुळ शाहू राजाच्या नुकसानीि आणखीच 
र्भर पडली. 

 
आंग्ऱ्यानंा वठणीवर कसे आणावयाचे या तववचंनेि शाहू राजे होिे. त्यानंी सेनाकिे बाळाजी 

तवश्वनाथ यानंा आंग्ऱ्याचा परार्भव करण्यास सागंनू परार्भव केल्यास आम्ही िुम्हास पेशवपेद देऊ असे 
बाळाजींना आश्वासन तदले. त्यावर बाळाजीपंिानंी पेशवपेद आम्हास अगोदर द्याव े म्हणून शाहू राजाशंी 
तवनंिी केली. बाळाजीपिंाचें म्हणणे असे, “महाराजाचंी आज्ञा मला प्रमाण आहे, पण पदाचा जोर 
माझ्यामागे असल्यातशवाय कामतगरी कशी तनर्भावले? प्रत्यक्ष पेशव्यासच जर आंग्ऱ्यानंी अडकावनू ठेतवले 
आहे िेव्हा दुसरा पेशवा पदावर कायम आहे असे कावहोजींना तदसेल िरच िे नरम येिील. महाराजानंी 
मला पेशवपेदाचा अतधकार देऊन रवाना करावे, म्हणजे छिपिींचा पेशवा कायम असून त्यावर नेमणकू 
झालेला एक गेला िरी त्या जागी दुसरा नेमनू राज्यशकट चालू राहू शकिो आतण नवीन नेमलेला पेशवा 
आपल्यावर चालून येि आहे असा देखावा आगं्ऱ्यानंा तदसेल.” बाळाजीचे म्हणणे तबनिोड होिे. शाहू 
महाराजानंी यावर तवचार केला आतण पुण्याचे दतक्षणेस आठ मलैावंर माजंरी मुक्कामी िळ असिा बाळाजी 
तवश्वनाथास मागचशीषच शुद्ध ११, शके १६३५, िारीख १७ नोव्हेंबर १७१३ रोजी पेशवाईची वसे्र तदली. बादली 
सणगे, सहा जवातहर, तशरपेच, िुरा, कंठी चौघडा, ढाल–िलवार, तशके्क, कट्ार, साहेब नौबि, हत्ी, 
घोडे, जरीपटका अशी वसे्र तदली. पदास सरंजाम महाल राजंणगावं आतद सहा महालाचे दशमुखी विन 
नेमून तदले. अंबाजीपंि पुरंदरे यास मुिातलकी व रामचंद्रपिं र्भानू यास फडतणसी देऊन नेतमले. अशा 
रीिीने मराठे सरदाराचं्या दुटप्पी धोरणामुळे छिपिींना परंपरा मोडावी लागून तिथे ब्राह्मण पेशवा, त्याचा 
सहाय्यक पुरंदरे व फडणीस असे तनमाण झाले. 

 
कान्होजी आांगे्र महाराजाांच्या सेवेत : 
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बाळाजी तवश्वनाथ व कावहोजी आंगे्र याचंी पूवी दोस्िी होिीच. दोघेही पतश्चम तकनाऱ्यावरील 
कुलाब्याच्या आसमिंािील जागेि वाढलेले. एकमेकाचंी जानपछान असलेले असे होिे. कावहोजी 
आंग्ऱ्यावर एकदम चाल करून गेल्यास कावहोजींसारखा बलाढ्य सरदार आपणास आवरणार नाही हे 
बाळाजीना ठावकू होिे. म्हणून, त्यानंी कावहोजीरावाकंडे आपल्या तमिािंफे गुप्िपणे बोलणे लातवले. 
“िुम्ही आतण आम्ही शाहूच्या पक्षास तमळून मराठी राज्याची सेवा कशी करू आतण कोल्हापूरकरासं 
तमळाल्यास तिथे आपणास तचपाडाप्रमाणें रहाव ेलागेल” याची जाणीव करून तदली. त्यानी हेही सातंगिले 
की, “मराठी राज्य हा तशवाजी महाराजानंी ठेतवलेला ठेवा आहे. त्याचे रक्षण आपण शाहू राजाचंी बाजू 
घेऊनच केले पातहजे. याकतरिा आपणा दोघाचें सहकायच हवचे. आमच्या िाब्यािील आरमार व िुमच्या 
िाब्यािील नातवक दल याचा संगम व्हावयास हवा. हे फति आमच्या व िुमच्या सहकायानेच शतय आहे. 
शाहू राजासंारखे सवच अपराधास क्षमा करणारे मोठ्ा हृदयाचे राजे तमळणार नाहीि.” एवढे बोलूनच 
बाळाजी थाबंले नाहीि; त्यानंी कावहोजीस त्याच्या नाशास टपलेले तसद्दी व इगं्रज याचंी आठवण करून 
तदली. या शिूस जेरीस आणण्यासाठीसुद्धा मध्यविी सते्ची आवश्यकिा कशी आहे ह्याचे तबनिोड 
प्रतिपादन केले आतण शवेटी कावहोजींना तदलेली आश्वासने पूणच करण्याची जबाबदारी आपल्यावर घेिली. 
कावहोजीनी पंिानंी पाठतवलेल्या आशयाचा पूणच तवचार केला. त्याि त्यास आपले तहि तदसू लागले. िेव्हा 
कावहोजींनी बाळाजीपंिासं तनरोप पाठतवला की, िुमचे छिपिींचा पेशवा म्हणनू स्वागि केले जाईल. 
बाळाजीपंि येण्याच्या अगोदर बाळाजी व आपल्यामधील संकन्ल्पि बोलण्याचे मसुदे ियार केले. बाळाजी 
सरखेलास रे्भटण्यासाठी पणु्याहून तनघाले. सरखेल यावळेी लोहगडला होिे. िेही बाळाजीस सामोरे 
जाण्यासाठी तनघाले. उर्भयिाचं्या रे्भटी लोणावळ्याजवळील वाळवण गावंी झाल्या. दोघानंीही तदलखुलास 
बोलणी केली. बोलणी करून कावहोजी कुलाब्यास गेले. मागाहून दरमजल पेशवहेी कावहोजीचे रे्भटीस 
कुलाब्यास गेले. सरखेलानंी सामोरे येऊन रे्भटीचा समारंर्भ यथोतचि झाला. उपरािं दोघेही खलबिास 
बसले असिा आगें्र बोलले. ‘िुमचा-आमचा र्भाऊपणा. पेशवाई िुमच्या घराि. आमचे तकल्ले देि असाल िर 
िसे सागंाव.े’ िेव्हा पेशव्यानंी त्यास आपल्याकडील तशके्क, कट्ार व वसे्र दाखतवली; आतण सातंगिले की, 
“आपणास सरखेलीची वसे्र देवतविो. कृपा संपादून महाराजाचंी चाकरी करावी”. त्यास सरखेलानंी कबलुी 
तदल्यावर पेशव ेसािाऱ्यास गेले आतण महाराजाचें दशचन घेऊन त्यास झालेला वृत्ािं सातंगिला. महाराज 
खूष होऊन त्यानंी कावहोजीस सरखेलीची वसे्र व तशके्क, कट्ार पाठतवली. यानंिर आंग्ऱ्यानंी िह तलहून 
तदला [िह व करारमदार, ढबूकृि आंगे्र,] (िारीख २८ फेबु्रवारी १७१४). अशा रीिीने आंग्ऱ्यासंारखा बतलष्ठ 
सरदार केवळ मुत्सदे्दतगरीच्या जोरावर रतिपाि शकवा अवय कलह तबलकूल न करिा बाळाजीपंिानंी शाहू 
राजाचें पक्षाि आतणला. पूवीच्या पेशव्यास आंग्ऱ्याचं्या कैदेिून सोडवनू आतणले; आतण आपल्या 
मुत्सदे्दतगरीचा प्रर्भाव महाराजावंर पाडला. 

 
आांगे्र-णसद्दी याांचा तह : 

 
सरखेल आंगे्र यानंी शाहू राजाशंी िह केल्याने जंतजऱ्याचा तसद्दी व मंुबईकर टोपीवाले यावर इष्ट िो 

पतरणाम झाला. मराठी सत्ा एकोप्याने नादंावयास लागली. तिच्याशी झुंज तदल्यास, आपला नाश होईल हे 
जाणनू जंतजऱ्याच्या तसद्दीने कावहोजी आंगे्र याजबरोबर सलोख्याचा िह घडवनू आणला (३० जानेवारी 
१७१५) आतण पढुील १७ वष ेहा िह दोघानंीही पाळला. 

 
आांगे्र व इांग्रज : 
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छिपति शाहूकडून आंग्ऱ्यानंा सरखेली तमळाल्यावर मराठी राज्याच्या पतश्चम तकनाऱ्याच्या 
सरंक्षणाची जबाबदारी आंग्ऱ्याकंडे आली. सुरिेपासून कारवारपयंिचा तकनारा व्यापारी दृष्टीने आगं्ऱ्याचें 
कके्षि आला. आगें्र याजवळ बलाढ्य आरमार की, ज्याि जवळजवळ िीस-चाळीस िोफा असलेली अनेक 
प्रचंड जहाजे व शूर व तनष्ट्णाि दयावदी खलाशी अशा थाटाि मराठी राज्याचा सरखेल म्हणून वावरिाना िे 
त्याचं्या शिूंना कदचनकाळासारखे वाटू लागले. पाश्चात्याशंी िंटा न करिा सलोख्याने वागावयाचे असे 
धोरण कावहोजी आंगे्र यानंी ठेतवले होिे. त्या धोरणानुसार त्यानंी तसद्दीशी िह केल्यानंिर इंग्रजाशंी समेट 
करण्याकतरिा त्याचें वकील कुलाब्यास बोलातवले व दोघानंाही पसंि अशा अटींवर समेट केला. पण िो 
समेट डळमळीि होिा. सन १७१५ च्या तडसेंबर २६ रोजी चाल्सच बनू हा उपद्व्यापी व उद्धट गृहस्थ मंुबईचा 
गव्हनचर झाला. त्याने आपणास समुद्र तकनाऱ्यावर अतनबधं सत्ा गाजतविा यावी म्हणनू पतश्चम तकनाऱ्यावर 
इंग्रजाचं्या अतनबंध सचंारास जो अडथळा करील त्याची आम्ही खोडच तजरतवणार असा आपला तनश्चय 
जाहीर केला आतण आंग्ऱ्याचंी कुरापि काढण्यास सुरुवाि केली. त्यासरशी इंग्रजांची मालवाहू जहाजे 
आंग्ऱ्यानंी पकडून नेली. िेव्हा त्यानंी अतधक जळफळाटास सुरुवाि केली आतण आपले जंगी आरमार 
तवजयदुगावर पाठतवले. आगं्ऱ्याचं्या बलाढ्य आरमाराशी मुकाबला होऊन िे इगं्रजी आरमार परार्भव पावनू 
परि आले (१८ जून १७१८). 

 
दमाजी िोराताांचा पाडाव : 

 
शाहू राजाचं्या तवरोधकाि दमाजी थोराि होिे. त्यानंी बाळाजीपिंासं पकडून शाहू राजाकंडून 

त्याचं्या सुटकेकतरिा कशी जबर रक्कम हबकली हे मागे सातंगिले आहे. थोरािाचंा पुंडावा काही थाबंेना. 
चंद्रसेन जाधव मोंगलास तमळाल्यावर त्यानंी थोरािास शाहू राजाचं्या मुलखाि बंडावा करण्यास उते्जन 
तदले. म्हणनू िे अतधक बंडावा करू लागले. त्याचंा बदंोबस्ि करण्यास कोणाची नेमणूक करावी अशा 
तववचंनेि शाहू राजे होिे. यावळेी उत्पिदार सरदाराि सतचव प्रमुख असि. पुरंदरे, शसहगड वगैरे तकल्ल े
पूवीपासून त्याचें कबजाि होिे. सतचव नारो शकंर यावळेी ९ वषांचा होिा. कारर्भाराची मुखत्यारी आईकडे 
असून कारर्भारी राझेंकर नावंाचा हुशार व शूर गृहस्थ होिा. त्याच्या सहाय्याने सतचवाच्या आईने थोरािाचें 
पातरपत्य करण्याची कामतगरी आपल्याकडे घेिली. सतचवाची फौज आपल्यावर चालून येि आहे, हे 
थोरािास समजले. िेव्हा सतचवाची खोड मोडण्याची नामी युन्ति थोरािास सुचली. त्यानंी आपली माणसे 
पाठवनू सतचवाच्या अल्पवयी मुलास पळवनू शहगणगावास आणतवले आतण येसुबाईस धाक घािला की, 
िुम्ही आमच्या वाटेस जाल िर, मुलास ठार मारू (माचच १७१७). यामुळे थोरािावंर हल्ला करण्याचे मागच 
खंुटले. नारो शकंराची सुटका कशी करावी ही नवीन तववचंना सुरू झाली. दमाजी थोरािास मातगिलेला 
द्रव्यदंड [शा. रो.] तदल्यानंिर त्यानंी चार-आठ मतहवयानंी नारो शकंराची सुटका केली. 

 
थोरािाचं्या तवश्वासघािकी विचनाने शाहू राजाचंा कोप वाढला. इ. स. १७१७ च्या दसऱ्यानंिर 

त्यानंी स्विः फौज घेऊन थोरािांवर चाल केली व जेजुरीस मुक्काम करून थोरािास रे्भटीस बोलातवले. पण 
थोराि काही नमले नाहीि. इ. स. १७१८ नंिर बाळाजीपंिानंी मोगलाचंा िोफखाना घेऊन शहगणगावास 
मोचे लातवले व िे ठाणे काबीज केले. [ब्र. च. पं. प्र. श. पे. द. ३०,] थोरािास पकडून पुरंदरावर अटकेि ठेतवले. 
शहगणगावची गढी जमीनदोस्ि केली. थोरािास शाहू राजानंी एक वषानंिर कैदेिून मुति केले. 

 
उदाजी चव्हािाचा धरसोडपिा : 

 



 अनुक्रमणिका 

दमाजी थोरािापं्रमाणेच उदाजी चव्हाण नावाचे नामातंकि सरदार चदं्रसेन जाधवाचं्या पाशठब्याने 
शाहू राजास िास देि होिे. उदाजी चव्हाणाचें वडील तवठोजी चव्हाण यानंी सिंाजी घोरपडे याजबरोबर 
औरंगजेब बादशहाच्या िंबूचे सोनेरी कळस काबीज करून आतणले, [का. स.ं प. या. सरदेसाई, म. तर. न्स्थ. रा.] 
त्यावळेी राजाराम महाराजानंी खूष होऊन तवठोजींना शहमि बहाद्दर हा तकिाब बहाल केला. तवठोजींच्या 
पश्चाि शहमि बहाद्दरची वसे्र त्याचंा मुलगा उदाजी चव्हाण यास तमळाली. उदाजीराव फार पराक्रमी होिे. 
त्यानंी बत्ीसतशराळे गावंी एक गढी बातंधली व िाराबाईचं्या पक्षास तमळून तिथून िे आपल्या जहातगरीचा 
बंदोबस्ि करू लागले. सािाऱ्यापयंि स्वाऱ्या करून चव्हाण मुलकािून चौथाई वसूल करू लागले. त्यांचे 
पातरपत्य कराव े म्हणून शाहू राजानंी त्यावर अनेक स्वाऱ्या केल्या. शवेटी इ. स. १७२७ ि संर्भाजीबरोबर 
तनजामाकडे गेलेल्या उदाजींना शाहू राजानंी पकडून सािाऱ्यास आतणले. [क. छ. घ. इ. सा. र्भा. २, ले. ३१.] 
चव्हाणानंी श्रीचा बेलर्भडंार पाठवनू तवरोध न करण्याचे वचन शाहू महाराजास तदले. वारणेच्या िहानंिर 
उदाजींनी संर्भाजी राजाकंडे राहाण्याचे कबूल केले. पण संर्भाजी महाराजासही िे िास देऊ लागले. [तकत्ा, 
ले. ३४.] १७३७ मध्ये शाहू राजानंी त्यानंा नरम आणण्याकतरिा तमरजेपयंि स्वारी केली. त्याचंा कल 
संर्भाजीकडे होिा. उदाजीराव तनजामास तमळाल्यावर शाहू राजानंी १७३७ मध्ये त्याचें अथणीचे ठाणे 
जमीनदोस्ि केले. नानासाहेब पेशव्यानंी त्याचंी समजूि काढून त्यास परि आतणले आतण तडग्रज येथे 
सरंजाम तदला. उदाजीराव िा. १२ नोव्हेंबर १७६२ रोजी एका लढाईि मरण पावले. [ऐ. ले. स.ं, का. स.ं प. या. 
ले. ९.] अशा रीिीने या चळवळ्या महार्भागाने िीनही पेशव्यास अनेक उलाढाली करून अगदी पुरेपुर केले. 

 
शाहू महाराजापुढीिं पेच : 

 
शाहू राजाचंी सुटका मोगलानंी केली िी मुळी मराठ्ाि फूट पाडून. िे आपआपसाि र्भाडंिील या 

कयासाने. हा याचंा अंदाज शाहू राजे महाराष्ट्राि आल्यावर खरा ठरला. शाहू राजे व राणी िाराबाईसाहेब 
याचं्याि राज्याच्या मालकीसाठी र्भाडंणे सुरू झाली. त्याचे पयचवसान छिपिींची दोन ितिे प्रस्थातपि 
होण्याि झाले. िरीही र्भाडंणे तमटली नाहीि. कारण, शाहू राजे व राणी िाराबाई याचं्या र्भाडंणाि हाि 
धुवनू घेणारा बलाढ्य मराठे सरदाराचंा एक पक्ष होिा. ह्या सरदारानंा स्वािंत्र्य युद्ध सुरू असिाना 
अतनयंतिि सत्ा उपर्भोगण्याची सवय झाली होिी. त्यामुळे युद्ध समाप्ि झाल्यावरही त्यानंा युद्ध हवचे होिे. 
िी सधंी छिपिी घराण्यािील आपसािील कलहानंी त्यानंा तमळाली. काही सरदार शाहू राजास तमळाले. 
काहीनी आपली तनष्ठा िाराबाईंच्या चरणी आहे असे जाहीर केले. पण यापकैी काहीनी धरसोडपणा 
दाखवनू, जाब तवचारणाऱ्या पक्षास मी दुसऱ्या पक्षाचा असे र्भासवनू मुलुखाि पुंडाई सुरू केली. आपणच 
जणू मुलुखाचे मालक असे मानून िे गावं लुटणे, मारणे, रयिेस हैराण करणे असे प्रकार करू लागले. ह्या 
पुंडाईस आळा घालण्याचा प्रयत्न शाहू राजानंी त्याजवर सैवये पाठवनू केला. काही वठणीवर आले पण 
काहीनी आपली पुंडाई अव्याहि चालूच ठेतवली. ह्याचे कारण झगडि रहाणे हाच जो मराठ्ाचंा स्थायीर्भाव 
हे, होय. त्यामुळे बादशहाबरोबरचा झगडा सपंल्यावर त्यानंी आपसाि झगडण्यास सुरुवाि केली. मोंगली 
संकट मोडून काढणारे किृचत्व आपसाि लढू लागल्यामुळे शाहू राजास मोठी शचिा वाटू लागली. पण मराठे 
सरदाराचं्या किृचत्वास नव े के्षि खुले होण्याची संधी तनयिीने तदल्लीच्या सते्ि होणाऱ्या अपकषाने आणून 
तदली. तदल्लीकडील मोंगलाचं्या र्भाडंणाि मराठ्ांची मदि एका पक्षाने मातगिल्यामुळे मराठ्ाचंा तशरकाव 
उत्रे शहदच्या राजकारणाि झाला. त्याचं्या पराक्रमास नव ेके्षि तमळाले. त्याचा फायदा मराठ्ानंी करून 
घेऊन, स्वसते्चा फैलाव सबंध शहदुस्थानर्भर केला आतण पुढील शरं्भर वष े शहदुस्थानचे राजकारण 
राबतवले. 
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दणक्षिेतीिं मोंगिंी सता : 
 
शाहू राजे दतक्षणेि आल्यापासून दतक्षणेिील मोंगली सते्ची खरी न्स्थिी लक्षाि घेण्यासाठी 

तदल्लीच्या बादशाही दरबारािील पक्ष व राजकारण याचंा आढावा घेणे जरूर आहे. औरंगजेब बादशहा 
१७०७ मध्ये वारल्यावर त्याच्या तिवही मुलाि मुसलमानी तशरस्त्याप्रमाणे गादीसाठी झगडे झाले. थोरला 
मुलगा मुअज्जम याने आपल्या दोन र्भावानंा लढायाि मारून स्विः बहादूरशहा हे पद धारण करून िो 
तदल्लीच्या ितिावर बसला. यावळेी बादशाही दरबाराि मोंगल, इराणी व िुराणी असे िीन पक्ष मुख्य होिे. 
िुराणी बहुधा सुिी पंथाचे असून इराणी लोक तशया पंथाचे असि. तशवाय शहदुस्थानािील मुसलमानास 
शहदुस्थानी या नावाने संबोतधले जाई. पठाणाचा वगच हा तनराळा होिाच. तशया व सुिी या पंथरे्भदामुळे इराणी 
व िुराणी या दोन पक्षामंध्ये दरबाराि मोठा तवरोध असे. 

 
बाहादूरशहा बादशहा झाल्यावर झुन्ल्फकारखान वजीर झाला. हा वजीर राजा सर्भाचंद नावंाच्या 

आपल्या शहदु कारर्भाऱ्याच्या सल्ल्याने चाले. बहादूरशहा िारीख १७ फेबु्रवारी १७१२ रोजी लाहोर येथे मरण 
पावला. िेव्हा वडील मुलगा जहादंरशहा झुन्ल्फकारखानाचे सहाय्याने गादीवर बसला. एक वषाच्या आि 
बहादूरशहाचा नािू फरूचकतसयर याने सय्यदांच्या सहाय्याने जहादंरशहाचा खून करवनू िारीख ११ 
जानेवारी १७१३ रोजी बादशाही िति तमळतवले. िद्नंिर झुल्फीकारखान व त्याचा बाप व तवश्वासू नोकर 
सर्भाचंद याचंा तशरच्छेद करण्याि आला. फरूचखतसयरची कारकीदच िारीख १८ फेबु्रवारी १७१९ पयंि 
तटकली. बादशाहीिील या घडामोडींकडे शाहू राजाचें नेहमी लक्ष असे. तदल्लीिील या घडामोडी व 
कारस्थानानंीच मराठ्ानंा तदल्लीच्या राजकारणाि ओढले. त्याचा वृत्ािं पुढे तदला आहे. 

 
दणक्षिेतीिं सुभेदार दाऊदखान पन्नी : 

 
तदल्लीिील बादशाही घडामोडीि दतक्षणच्या सुरे्भदाराचे अंग जास्ि असे. यावळेी दतक्षणेि बादशाही 

मुलुखाचे बऱ्हाणपूर (खानदेश) वऱ्हाड, हैदराबाद, बेदर, तवजापूर, औरगाबाद, असे सहा सुरे्भ असून त्या 
सवांवरील मुख्य सुरे्भदार बहुधा औरंगाबाद येथे रहाि असे. [र्भारिवषच पु.१ ले, पगडी, मराठे-तनजाम,] सुरे्भदारास 
तदवाण नावाचा एक दुय्यम अतधकारी तदलेला असे, िो मुलकी व तहशबेी काम पहाि असे. इ. स. १७०८ 
मध्ये दतक्षणेिील सुरे्भदारीवर झुल्फीकारखान असून त्याचा दुय्यम दाऊदखान पिी होिा. बहादूरशहा 
बादशहाने झुल्फीकारखानास आपल्याबरोबर तदल्लीस नेल्यामुळे, दतक्षणच्या सुरे्भदारीचा कारर्भार 
दाऊदखान पिी हा झुल्फीकारखानाचा दुय्यम म्हणून पाहू लागला. त्याने दतक्षणचा कारर्भार फरूचखतसयर 
बादशहा गादीवर येईपयंि म्हणजे, १७१३ जानेवारीपयंि केला. औरंगजेबाच्या मृत्यूमुळे तदल्लीि र्भाडंणे 
चालू होिी. तदल्लीचा कारर्भार कोणाचे हािी असावा याबद्दल चुरस उत्पि होऊन त्या चुरशीि सवच 
सरदारानंी र्भाग घेिला होिा. शाहू राजाचं्या हक्कास तवरोध करणारा वजीर मुतनमखान १७११ ि मरण 
पावला. त्यानंिर तदल्ली ितिाच्या अतंकत्वासाठी चाललेल्या झगड्याि मोगल सरदार गंुिले आहेि हे 
पाहून मराठे सरदारानंी मोगली मुलखाि तशरून चौथाई व सरदेशमुखी वसुलीचा सपाटा चालतवला. 
प्रथमच माचच १७११ ि बारचे ठाणे शाहू राजानंी हस्िगि [रा. खं. ३, ले. ४७.] केले. दाऊद पिीने तवचार केला 
की, मराठ्ास उघड रीत्या प्रतिबधं करावा िर आपणासं लढाई द्यावी लागेल, त्या लढाईि तदल्लीकडून 
कुमक तमळणे अशतय. म्हणजे, एकाकीच लढाई देऊन मराठ्ाकंडून परार्भव पावनू फजीि होण्यापेक्षा 
त्याचं्या अटी मावय केलेल्या बऱ्या. त्याप्रमाणे त्याने शाहू राजास दतक्षण सुभ्याची चौथाई व सरदेशमुखी 
देण्याचे मावय केले. माि ही मावयिा देिाना त्याने एक अट घािली िी अशी की, मराठ्ानंा हा वसूल 
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मोगल सुरे्भदाराकंडून तमळेल. त्याकतरिा मराठ्ानंी आपल्या फौजा मोगली मुलुखाि पाठव ू नयेि. 
वसुलाची रक्कम दाऊदखानाचा हस्िक तहरामन याने गोळा करावयाची आतण मराठ्ास द्यावयाची. 
त्याकतरिा मराठ्ानंी आपल्या फौजा पाठवनू वसूल करण्याचे कारण नाही. [इतलयट, र्भा. ७,] याप्रमाणे शाहू 
राजास १७०७ मध्ये जे सरदेशमुखी-चौथाईचे हक्क तमळाले त्याच्या वसुलाची रक्कम त्यानंा इ. स. १७१२ 
पयंि तमळाली नाही. झुन्ल्फकारखानाचा वध झाल्यावर दतक्षणची व्यवस्था बदलली. तचनतकलीचखान 
नामक सरदाराचे सहाय्य बादशहास झाले म्हणून त्यास तनजाम उल्मुल्क असा तकिाब देऊन दतक्षणच्या 
सुरे्भदारीवर त्याची बादशहाने नेमणूक केली. दाऊदखानाची बदली गुजरािवर केली. नवीन सुरे्भदाराचे व 
मराठ्ाचें कधीच पटले नाही. म्हणून पुढे तनजाम मराठे याि संघषच तनमाण झाले. 

 
णनजाम उल्मुल्क पूवचपीणठका : 

 
तनजाम उल्मुल्काची नेमणकू दतक्षणच्या सुरे्भदारीवर झाल्यामुळे मराठ्ास सारी दतक्षण मोकळी 

करिा आली नाही. मराठे सबंध शहदुस्थानािं वायुवगेाने र्भराऱ्या मारू लागले पण दतक्षणेिील तनजाम हा 
अस्ितनिील तनखारा राहून त्याच्याशीच मराठ्ानंा वारंवार झुंजाव ेलागले. अशा या तनजामाची पूवचपीतठका 
जाणनू घेणे आवश्यक आहे. मोगल आमदानीि िुकी सरदाराचंा लोंढा शहदुस्थानाि सारखा येि होिा. 
तनजाम उल्मुल्कचा आजा ख्वाजा अतबतद हा बखुाऱ्याहून मके्कस जाण्याकतरिा शहदुस्थानाि आला. [इतलयट, 
र्भा. ७,] िो मके्कहून परि येिाच औरंगजेबाने त्यास आपल्या नोकरीि घेिले. यावळेी औरंगजेबाचा झगडा 
िति तमळतवण्यासाठी आपल्या र्भावाबंरोबर चालू होिा. औरंगजेब बादशहा झाल्यावर या ख्वाजा अबीदने 
मोठ्ा दजाची कामे केली. िेव्हा बादशहाने त्यास तकलीचखान असा तकिाब तदला. िो िारीख ३० 
जानेवारी १६८७ रोजी गोवळकोंड्याचे वढे्याि गोळी लागून ठार झाला. त्याचा सवाि वडील मुलगा मीर 
शहाबुद्दीन ऊफच  गाजीउद्दीन तफरूजजंग हा तवशषे पराक्रमी तनघाला. गाजीउद्दीन औरंगजेबाच्या 
तवश्वासािील होिा. याची बायको ही शहाजहानचा प्रतसद्ध वजीर सादुल्लाखान याची मुलगी. या दापंत्याने 
मीर कमरुद्दीन ऊफच  तनजाम उल्मुल्क यास िारीख ११ ऑगस्ट स. १६७१ रोजी जवम तदला. [युसूफ हुसेन, धी 
फस्टच तनजाम,] 

 
णनजामाची दणक्षि सुभेदारीवर नेमिूक : 

 
हा मुलगा वयाच्या १४ व्या वषापासून लष्ट्करी मोतहमाि र्भाग घेऊ लागला. १६८४ मध्ये त्याने पुणे व 

सुपे र्भागाि यशस्वीरीत्या धाड घािली. म्हणून त्यास शरं्भर स्वाराचंी मनसब तमळाली. पुढील साि वष ेत्याने 
दतक्षणेि िंुगर्भद्रा िीरापयंि सवचि संचार केला. दतक्षणेि औरंगजेब मोंगली सत्ा प्रस्थातपि करीि असिा 
त्याने अदोनी आतद स्थळे घेऊन तवशषे पराक्रम केला. म्हणून त्यास तचन्वकतलचखान ही पदवी औरंगजेब 
बादशहाने बहाल केली. एकुलिा एक मुलगा असूनही त्याचे बापाशी पटले नाही. पण त्याने करड्या अमली 
औरंगजेबाशी पटवनू घेिले. त्यास १६९९ मध्ये िीन हजारी मनसब तमळाली. इथून त्याने प्रत्येक लढाईि 
बहादुरी गाजतवल्यामुळे औरंगजेबाने त्यास १७०५ मध्ये पंचहजारी मनसब तदली. त्याच्या बापाची बदली 
झुन्ल्फकारखानाने अहमदाबादला करतवली व िेथेच िो आधंळा सुरे्भदार १७१० साली वारला. त्याची 
संपतत् मोगली पद्धिीप्रमाणे सरकारजमा झाली व त्यामुळे तनजामास या काळापासून स्विःचेच पायावर उरे्भ 
रहाव ेलागले. बाहादू्दरशहाच्या कारकीदीि त्याने इ. स. १७०८ िे १७११ पयंि अयोध्येचा सुरे्भदार म्हणून 
काम केले. या काळाि त्यास खान दौरा बहाद्दर असा तकिाब प्राप्ि झाला. काही काळ घरी बसल्यानंिर इ. 
स. १७१२ साली जहादंरशहाच्या छोट्ा कारकीदीि िो आगऱ्याचा सुरे्भदार झाला. तिथून त्याने 
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झुन्ल्फकारखानातवरुद्ध फरूचखतसयरच्या पक्षास सहाय्य केले. म्हणून त्यास नवीन राजवटीि दतक्षणचा 
सुरे्भदार नेमण्याि आले आतण त्यास खानखाना तनजाम उल्मुल्क बहाद्दर फते्जंग असा तकिाब देऊन 
दतक्षणेि पाठतवले. यावळेी बादशहाने सहा सुभ्यावंर खालील अंमलदार नेमनू त्या सवांवर औरंगाबाद येथे 
तनजामाची नेमणूक केली. 

 
बऱ्हाणपूर—शुकु्रल्लाखान, वऱ्हाड—ऐवजखान, तवजापूर—मनसूरखान, कनाटक—सादुल्लाखान, 

बेदर—अमीनखान, हैदराबाद—युसूफखान. 
 
तनजामाच्या मदिीस मुलकी कामावर “तदवाण” म्हणनू हैदरकुलीखान याची नेमणूक झाली. 

तनजामाच्या नेमणुकीनंिर िो १७१३ च्या जूनमध्ये बऱ्हाणपुरास येऊन दाखल झाला आतण िेथपासून त्याचा 
पेशव ेबाळाजी तवश्वनाथ व छिपिी शाहू महाराज याचं्याशी सबध आला [खान, तनजाम उल्मुल्क, र्भा. १, प्रकरण २ रे, 
आयर्ववन, लॅटर मुगल्स, र्भा. १, २६८-२७२.]. 

 
णनजामाच्या दणक्षिेतीिं कारवाया (१७१३–१५) : 

 
तनजाम सुरे्भदार होऊन दतक्षणेि आला आतण दाऊद पिीची गुजरािच्या सुरे्भदारीवर नेमणूक 

झाली. तनजाम हा प्रथमपासून मराठ्ाचंा िेष करीि असे. त्याचे मनाि दतक्षणेि स्विंि राज्य स्थापन 
करावयाचे होिे. त्या बाबिीि त्यास तदल्ली सलिनिकडून अडथळा होणे शतय नव्हिे. त्याच्या या 
महत्त्वाकाकें्षस दतक्षणेिील मराठ्ाचंा काय िो अडसर होिा. त्यानंा बाजूस सारण्याचा प्रयत्न तनजामाने 
सिि केला. मराठ्ास चौथाईचा वसूल द्यावयाचा नाही असे ठरतवले. त्याकतरिा त्याने कोल्हापूरकर 
संर्भाजीस हािाशी धतरले. इकडे बाह्यिः शाहूशी सलोखा करून त्यास आपणाकडे वळतवण्याचेही प्रयत्न 
त्याने करून पातहले, पण िे जमले नाही. िसेच, चंद्रसेन जाधव यास आश्रय तदला. फौजेच्या खचाकतरिा 
त्यास बेदरच्या पूवेस र्भालकी व बहामनाबाद येथे र्भली मोठी जहागीर नेमनू तदली. दतक्षणेच्या व्यवहाराि 
तनजाम सवचथा चदं्रसेनाच्याच िंिाने वागू लागला. रंर्भाजी शनबाळकर हे तशवछिपिींचे जावई, महादाजी 
याचा नािू असून िोही मधे मोगलास जाऊन तमळाला होिा. एवचं १७१३ पासून दोन वषेंपाविेो तनजाम, 
चंद्रसेन, संर्भाजी शनबाळकर व संर्भाजी वगैरेंनी शाहू छिपिींचा उच्छेद करण्याची तशकस्ि केली. ‘या प्रािंी 
करवीकरानंी तनजाम उल्मुल्क याचे सहाय्य करून घेऊन दंगा करण्याचा तवचार केला’ असे शाहू राजे 
आपल्या पिाि तलतहिाि. [सरदेसाई, म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] बाळाजी तवश्वनाथाचा पुण्याकडील जम उधळून 
लावण्याचा प्रयत्न तनजाम व त्याचे साथी यानंी केला. बाळाजी तवश्वनाथाने आंग्ऱ्याकडून लोहगड तकल्ला 
िाब्याि घेिला व पुण्याचा बदंोबस्ि मुद्दाम व त्वरेने केला. लोहगडची सबतनशी र्भानू रामाजी महादेवास व 
मावळची मुजमी हतर महादेवास तदली. मोगलाचं्या आक्रमक चढाईस आळा घालण्यासाठी इ. स. १७१५ चे 
आरंर्भी खंडेराव दार्भाडे, रायाजी प्रर्भ,ु राजजी थोराि यानंी गंगथडीचे बाजूस मोगलावंर मोठी धामधूम 
उठतवली. [रा. खं. ८, ले. ७५.] पुढील वषी खंडेरावानंी मोगलािफेचा पुण्याचा ठाणेदार रंर्भाजी शनबाळकर 
याजवर हल्ला चढतवला, लढाई झाली िीि रंर्भाजीचा पुि मारला गेला. [म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] िेव्हापासून 
पुण्यावरचा मोगलाचंा शह हलका होऊ लागला. 

 
सय्यद बांधूांची गाठ : 
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शाहू-बाळाजीच्या सुदैवाने इ. स. १७१५ च्या एतप्रलाि तनजामाची बदली दतक्षण सुभ्यावरून उत्रेि 
झाली व त्या जागी सय्यद हुसेन याची नेमणूक दतक्षण सुभ्यावर झाली. हा सय्यद हुसेन तदल्लीहून तनघनू इ. 
स. १७१६ चे प्रारंर्भी औरंगाबादेस दाखल झाला. सय्यद अबदुल्लाखान आतण हुसेन अल्लीखान ह्या दोघा 
बंधंूचे तदल्ली दरबाराि वाढीला लागलेले वचचस्व पाहून फरूचकतसअर बादशहास धास्िी उत्पि झाली. त्याने 
त्या दोघास तजविं पकडण्याचा शकवा ठार मारण्याचा कट केला पण िो फसला. या दोघाचंी िाटािूट 
केल्याने त्याचंा नाश ओढवले अशी मनाची खािी करून फरूचकतसअरने सय्यद अबदुल्लाखान या मोठ्ा 
र्भावास तदल्लीस ठेवनू धाकटा हुसेन अल्लीखान यास दतक्षणच्या सुरे्भदारीवर रवाना केले. 

 
सय्यद हुसेनच्या मागाि बादशहाने बरेच काटे पेरून ठेतवले होिे. सय्यद हुसेनचा नाश केल्यास 

िुला त्याच्या जागी नेमले जाईल असे गुप्ि आश्वासन बादशहाने दाऊद पिीस तदले होिे; त्याप्रमाणे दाऊद 
पिी सय्यद हुसेन यास बऱ्हाणपुरानजीक आडवा आला. त्यास सय्यद हुसेनने कापून कातढले [इतलयट, र्भा. 
७,; िाराबाई ॲण्ड हर टाईम्स,] (२६ ऑगस्ट १७१५). 

 
“सय्यद अल्लीचा नाश कोणत्याही रीिीने करा.” असा आदेश बादशहाने शाहूसही तदला होिा. 

सय्यद हुसेन दतक्षणेि आल्यावर मराठ्ास वठणीवर आणण्याचे ठरतवले, कारण यावळेी खंडेराव दार्भाडे 
आतद मराठे सरदारानंी सुरिपयि स्वाऱ्या करून बऱ्हाणपूर िे सुरि मागावर आपल्या चौतया बसवनू मोगल 
रयिेकडून चौथाई वसूल करण्यास सुरुवाि केली होिी. खंडेराव दार्भाडे याचंा बंदोबस्ि करण्यासाठी 
सय्यद हुसेनने आपला सरदार झुलतफकारबेग यास त्यावर पाठतवले. खंडेराव दार्भाडे मोठ्ा त्वरेने 
त्याजवर चाल करून आले, त्यानी झुलतफकारबेगला वढेले. त्या वढे्यािून झुलतफकारबेगला आपली 
सुटका माि प्राण देऊनच करावी लागली. [रा. खं. २,] दार्भाडे आपला तवजय शाहू महाराजास सागंण्यासाठी 
स्विः सािाऱ्यास गेले व महाराजास तवजयाची हतकगि सातंगिली िेव्हा महाराज खूष होऊन त्यानंी त्यास 
सेनापिी नेतमले. आणखीन अशाच प्रकारचा प्रयत्न त्याने आपल्याकडील चंद्रसेन जाधव वगैरे सरदार 
मराठ्ावंर पाठवनू केला. पण िेही फजीि पावनू परिले (२४ एतप्रल १७१७). म्हणून, सय्यद हुसेनने 
मराठ्ानंा शह देण्याकतरिा र्भली मोठी फौज उर्भारण्याचे ठरतवले. इितयाि त्याचाच सरदार महमद 
अववरखान, बऱ्हाणपूरचा गव्हनचर याने त्यास सातंगिले की, मराठ्ानंा जर बादशाहाचीच आिून फूस आहे 
िर त्याचंा बंदोबस्ि होणार कसा? तशवाय सय्यदाचा मोठा र्भाऊ अबदुल्लाखान याजतवरुद्ध बादशहाने 
मराठ्ास तलतहले की, िुम्ही सय्यदास उखडून काढून जेणेकरून त्याचा नाश होईल असे करा. [इतलयट, र्भा. 

७,] तदल्लीि बादशहाच्या सहाय्याने कट चालले आहेि, त्याला सत्ाच्यूि करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, िेव्हा 
मराठ्ाशंी दोस्िी करावी. हे कट फोडण्याि त्याचें सहाय्य घ्याव.े िेव्हा हा पोति उपदेश सय्यदास आवडून 
त्याने मराठ्ाशंी सख्य करण्यास सुरुवाि केली. 

 
हुसेन अल्ली आणि शाहू महाराज याांच्यात तडजोड : 

 
सय्यद हुसेन अल्ली दतक्षणेि येिाना शकंराजी मल्हार नावाच्या मराठा सरदारास तदल्लीहून 

आपल्याबरोबर घेऊन आला होिा. हा मराठा सरदार राजारामाच्या वळेी सतचव पदावर होिा. त्यास 
उपरिी झाली आतण त्याने बनारसला जाऊन संवयास घेिला. पण त्याि त्याचे मन रमेना म्हणून िो 
राजकारणाि पडला. तदल्लीस मोगल बादशहाकडे मराठ्ाचें राजकारण जाणणारा मुरब्बी म्हणून त्याची 
वणी लागली. सय्यद हुसेन दतक्षणेि पाठतवण्याचे ठरल्यावर त्याजबरोबर मराठ्ाचें राजकारण समजणारा 
हा मुरब्बी बादशहाने रवाना केला. [राजवाडे, खं. २,] सय्यदाने या शकंराजीस शाहू राजाकंडे मिैीची बोलणी 
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करण्यास पाठतवले. शकंराजी हा काही मराठ्ाचंा शिू नव्हिा. मोगलास न दुखविा मराठ्ाचंा फायदा 
कसा होईल याचे तववरण शकंराजीने सािाऱ्यास येऊन शाहूपाशी केले. [पे. द. ७, ले. २८.] मोगलाचंी मदिीची 
हाक ऐकून त्याचं्या सहाय्यास िुम्ही जा असाच उपदेश त्याने शाहू राजास केला. शाहू छिपिींना त्याचें 
म्हणणे पटून छिपिींच्या विीने पेशव ेबाळाजी तवश्वनाथ यानी एक मसुदा ियार केला. बरेच तदवस खल 
होऊन शवेटी हुसेन अल्लीच्या माफच ि शाहू व बादशहा याचंा िह मुक्रर झाला िो असा— 

 
तहाचा मसुदा : 

 
(१) तशवाजीच्या वळेचे स्वराज्य, िमाम गडकोट सुद्धा शाहूचे हवाली कराव;े (२) अलीकडे मराठी 

सरदारानंी शजकलेले प्रदेश म्हणजे, खानदेश, गोंडवण, वऱ्हाड, हैदराबाद, कनाटक या र्भागािले, यादीि 
नमूद केल्याप्रमाणे मोगलानंी सोडून देऊन िे मराठ्ाचं्या स्वराज्याि दाखल कराव;े (३) मोगलाचं्या 
दतक्षणेिील मुलुखावंर चौथाई व सरदेशमुखीचे हक्क मराठ्ानंी स्विः वसूल कराव.े या चौथाईचे बदल्याि 
आपली पधंरा हजार फौज मराठ्ानंी बादशहाचे मदिीस ठेवावी आतण सरदेशमुखीचे बदल्याि मोगलाचें 
मुलखाि मराठ्ानंी चोऱ्या वगैरेचा बंदोबस्ि करावा; (४) कोल्हापूरच्या संर्भाजीस शाहू छिपिींनी उपद्रव 
करू नये; (५) मराठ्ानंी दरसाल बादशहास दहा लाख रुपयाचंी खंडणी द्यावी आतण (६) शाहू राजाचंी 
मािोश्री, कुटंुब, छिपिी सरं्भाजीचा दासीपुि मदनशसग वगैरे तदल्लीस बादशहाचे कबजाि आहेि, त्यास 
सोडून स्वदेशी पाविे कराव ेअसा या िहािील कलमाचंा मुख्य मिलब होिा. [िह व करारमदार, रा. खं. ८, ले. ७८; 
तकत्ा,] 

 
थोड्या बहुि फरकाने हुसेन अल्लीने हा िह मजूंर केला आतण बादशहाच्या मंजुरीकतरिा तदल्लीस 

पाठतवला. [इतलयट, र्भा. ७, (आवृ. १९६४).] हा िह पाहून बादशहाचे डोके उठले. अशा प्रकारचा िह करून 
मराठ्ाचंी मदि सय्यद बधूं घेिील हे बादशहाच्या ध्यानी मनीही नव्हिे. 

 
या तहाचे महत्त्व : 

 
बादशहास या िहास मावयिा देणे क्रमप्राप्िच होिे. कारण, मराठ्ाचंी मदि सय्यद बंधूस 

आपल्यातवरुद्ध कारस्थाने करणारास मोडून काढण्याकतरिा हवी होिी. िी त्यानंी या िहाने तमळतवली. 
सय्यद बंधंूच्या वाढत्या सते्स आळा घालण्यासाठी बादशहाने गुप्ि रीिीने कोणिेही उपाय केलेले असोि 
पण सय्यद बंधूनी िे तजविं असेपयंि ज्या गोष्टी घडवनू आणल्या त्यास संमति न देण्यास बादशहा धजि 
नव्हिा. मराठ्ाचंी मदि घेणे म्हणजे, शिूसच आपल्या गोटाचा िाबा देणे हे सय्यद बंधूस ठावकू असूनही 
त्यानंी हा िह घडवनू आणला. याला कारण त्यावळेची पतरन्स्थिी सय्यदाचंा नाश करण्याकतरिा िुराणी 
पक्ष त्याचं्यातवरुद्ध कारवाया करीि होिा; आतण बादशहासुद्धा त्या जळत्या कारवायावंर फंुकर घालि 
होिा. एवचं या कारवायानंा िोंड देण्यास बळाचा वापर करावा लागेल आतण िो करिाना आपणास प्रबळाचें 
सहाय्य तमळणे आवश्यक हें सय्यद बंधूस समजून चुकले म्हणून त्याने वरील िह करून मराठ्ाचंी मदि 
घेिली. 

 
मराठ्ास िहामुळे फायदा झाला. शाहूचे वजन या िहामुळे महाराष्ट्राि वाढले. गेली बरीच वषें 

मोगल-मराठ्ाचं्या वारंवार होणाऱ्या झुजंामुळे महाराष्ट्रािील प्रदेश बेचीराख होि होिा. तपकाचंी नासधूस 
होि होिी. याहीपेक्षा दुसऱ्या तनराळ्याच प्रकारच्या जुलमास शिेकरी आतण तजल्ह्याचे महालकरी वैिागले 
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होिे. कारण हा िह होईपयंि वसूल करणारे िीन अतधकारी प्रत्येक प्रािंाि असि. मूळ मुलुक बादशहाचा 
म्हणून एक वसुली अतधकारी बादशहािफेचा असे. दुसरा चौथाई वसूल करण्याकतरिा असे व तिसरा 
सरदेशमुखी वसूल करीि असे. या तिघाकंडून होणारा िास या िहामुळे कमी झाला. मराठ्ाचं्या बहुिेक 
मागण्या या िहाने मंजूर झाल्या. आपल्या देशाि त्यानंा हवी िी अतनबंध सत्ा तमळाली. देशाि शािंिा व 
सुबत्ा राखण्याचे काम त्याजकडे आल्यामुळे िेच यापढेु देशाचे मालक झाले, सवातधकार त्याचेंचकडे 
आले. पंधरा हजार स्वार बादशहाचे िैनािीस मराठ्ानंी ठेवावयाचे. पण त्याचा खचच दतक्षणच्या सुरे्भदाराने 
करावयाचा, अशा प्रकारे िह असल्यामुळे िो मराठ्ानंा फायदेशीर पडला. वलेस्लीने पढुें सबतसडीअरी 
पद्धि जी काढली त्याच्या तकत्येक वष े अगोदर मराठ्ानंी त्या पद्धिीचा वापर वरील कलमाने केलेला 
आढळिो. एवचं या िहामुळे मराठ्ाचें लक्ष आपसािील घरगुिी र्भाडंणािून उडून त्यानंा पराक्रम करण्यास 
शहदुस्थानचे चारी कोपरे मोकळे झाले. या सवच खटाटोपाचे व िह घडवनू आणण्याचे श्रेय बाळाजी तवश्वनाथ 
पेशव्यासं आहे. म्हणनू खानाखान त्यास शाहू राजाचंा अत्यंि बुतद्धमान सेनापिी म्हणून गौरतविो. [इतलयट, 
र्भा. ७,] या िहामुळे शाहू राजाचे महाराष्ट्राि मराठ मंडळाि व मोंगली गोटाि वजन वाढले िसेच वजन 
बाळाजी तवश्वनाथ पेशव्याचेंही मराठ मंडळाि व मोगल दरबारी वाढले. 

 
हुसेन अल्लीचे मराठ्ाांसह णदल्लीस प्रयाि : 

 
बादशहाने अब्दुल्लाखानास मारण्याकतरिा तनरतनराळे कट रतचले. सर बलंुदखान, महाराजा 

अतजिशसग, तनजाम उल्मुल्क यानंा आपणास अबदुल्लाच्या जाचािून सोडतवण्याकतरिा हािाशी धरले. िे 
सवच सरदार ज्यावळेी बादशहाकडे आले िेव्हा त्यानंा कळून चुकले की, बादशहाने हलतया व नालायक 
माणसासं हािाशी धरून त्याचं्यावर आपल्या मेहेर नजरेचा वषाव करीि आहे. हे पाहून त्यासं बादशहाचा 
वीट आला. महंमद मुराद नावाच्या एका नीच कुळािील सरदारास बादशहाने हािाशी धरले. त्यास अतधक 
अतधकार देऊन बादशहा त्या सरदाराच्या िंिाने वागू लागला. यामुळे इिर सरदारास बादशहाच्या ह्या 
वागणुकीची तकळस आली आतण िे अबदुल्लाचा नाश करण्याची कल्पना मनािून काढून टाकून त्याच्याच 
कृत्यानंा उचलून धरू लागले. िारीख २७ ऑगस्ट १७१८ रोजी अबदुल्लास पकडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न 
झाला. सप्टेंबरािसुद्धा अबदुल्लातवरुद्ध अघोरी कृत्यानंा ऊि आला. अबदुल्लानें बादशहाच्या ह्या कारवायानंा 
िोंड देण्यासाठी आपला र्भाऊ सय्यद हुसेन यास मराठ्ासंह तदल्लीस शतयिो लवकर येण्यास सातंगिले. 
[तकत्ा, आयर्ववन, र्भा. १,] (२९ सप्टेंबर १७१८). 

 
सय्यद हुसेन तदल्लीस जाण्यास औरंगाबादेहून नोव्हेंबराि तनघाला. बरोबर स्विःचे ८,००० 

घोडेस्वार आतण मराठ्ाकंडील खंडेराव दार्भाडे, बाळाजी तवश्वनाथ, राणोजी शशदे, बाजीराव, संिाजी 
र्भोसले वगैरे प्रमुख सरदार १६,००० सैतनकासंह हजर होिे. हे सवच सैवय बऱ्हाणपूर, उजै्जन, मंदसोर, 
तचिोड, अजमेर यामाग े तदल्लीस १६ फेबु्रवारी १७१९ ला पोचले. [इतलयट, र्भा. ७,] या स्वारीि दररोज दर 
तशपायास एक रुपया रोजमुरा ठरला होिा. या स्वारीचे िपशील अभ्यासनीय असून लष्ट्कर खचासाठी 
सय्यदाकडून रकमा तमळालेल्या पहावयास सापडिाि. [पे. द. खं. ३०,] 

 
मराठी फौजा णदल्लीत : 

 
सय्यद मराठी सैवयासह तदल्लीस येि आहे हे बादशहास कळिाच बादशहाने सय्यदाने येऊ नये 

म्हणून नाना िऱ्हेच्या युतत्या योतजल्या िर सय्यदानें त्या प्रत्येक युन्तिस प्रतियुन्ति कातढली. मराठ्ानंा 
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तदलेल्या सनदानंा मंजुरी तमळावी म्हणनू मी येि आहे असे हुसेनने सातंगिल्यावरून बादशहाने 
इकलासखान नावंाच्या आपल्या तवश्वासू सरदाराबरोबर मराठ्ासं कबलू केलेल्या सनदा पाठतवल्या. त्या 
सय्यद यास माळव्याि तमळाल्या. त्यावर सय्यदाने बादशहास सागंून पाठतवले की, मराठे सरदार शाहूची 
आई व इिर माणसे यानंा कैदेिून सोडून आणण्याकतरिा माझेबरोबर तदल्लीस येि आहेि व त्यानंा जर मी 
मागे परितवले िर िे तबथरिील व माझा नाश करिील िेव्हा कैदेिील माणसाचंी सुटका करून देणे हे माझे 
किचव्य ठरिे. त्याकतरिा मी तदल्लीस येि आहे. [आयवीन, र्भा. १,] बादशहाने महमद अमीनखानचीन नावंाच्या 
सरदारास सुद्धा माळव्याि पाठवनू सय्यदला तवरोध करण्यास सातंगिले होिे. पण त्या सरदाराच्याने िे 
काम झेपले नाही. [तकत्ा,] सय्यद तदल्ली वशेीवर पोचिाच सय्यद व त्याबरोबरील मराठी सेना यानंी १६ 
फेबु्रवारी १७१९ ला मोठा गाजावाजा करीि शखं फंुकीि, ढोल बडवीि तदल्लीि प्रवशे केला. फरुचकतसअर 
बादशहाकडे त्यावळेी राजा जयशसग, राव मुधोशसग, तनजाम उल्मुल्क असे मोठे पराक्रमी सरदार होिे. 
त्याचंा उपयोग करून न घेिा बादशहाने त्यापकैी दोघा राजपूि राजास त्याचं्या देशी जाण्यास सातंगिले 
[इतलयट, र्भाग. ७,] आतण स्विः हलतया लोकाचं्या नादी लागून सय्यदाच्या एकामागून एक येणाऱ्या बहुिेक 
सवच मागण्यास िो बळी पडला. यापुढील प्रकार मोठा तकळसवाणा झाला. राजधानीि खून मारामाऱ्या यानंा 
ऊि आला. अराजक माजले. िारीख २८ फेबु्रवारी १७१९ रोजी सय्यदाचं्या फौजा तदल्ली रस्त्यािून 
इिस्ििः तफरू लागल्या. सय्यदाचें पाठीराखे अमीनखान चीन बहादूर व झकेतरयाखान हे आपल्या 
सैवयातनशी लाल तकल्ल्याकडे येि असिा वाटेि मराठी सैवय व त्याचें सैवय याि झटापट झाली. त्याि 
मराठी सैवयाची पुष्ट्कळच हानी झाली. १,५०० िे २,००० मराठ्ाकंडील सैतनक कामास आले. त्याि 
संिाजी र्भोसले हा प्रमुख सरदारही मारला गेला. [आयर्ववन, र्भा. १,] िद्नंिर सय्यदाचं्या हािाि बादशहा 
सापडला. त्यास त्यानंी पकडून कैदेि ठेतवले आतण रफी उदजीि नावाच्या राजपुिाला बादशाही ितिावर 
बसतवले. सवच सत्ा आपल्या हािाि घेिली. दोन मतहवयानी िारीख २८ एतप्रल १७१९ रोजी फरुचकतसअर 
बादशहाचा खून करतवला [इतलयट, र्भा. ७,] व तदल्लीचा कारर्भार मराठ्ाचं्या सहाय्याने आपल्या िाब्याि 
घेिला. 

 
मराठ्ास बादशाही सनदा : 

 
रफी उदजीि यास बादशाही तमळाल्यानंिर बाळाजी तवश्वनाथ पेशव्यास बादशहाकडून िारीख १३ 

माचच रोजी दतक्षणेिील सहा सुभ्याचं्या चौथाई वसुलीबाबि तिवही फमाने तमळाली. [डॉ. ए. जी.पवारनी या 
फमानाच्या हतककिीसबंंधीची सतवस्िर हतकगि इं. तह. रे. कतमशनच्या प्रोतसडींग स. १९४०, वर तदली आहे. आयर्ववन र्भा. १,] त्याि 
िंजावर, तिचनापल्ली, म्हैसूर या माडंतलक राज्याकंडूनही चौथाई वसूल करण्याचा हक्क कबलू करण्याि 
आला. २४ माचचच्या फमानाने सरदेशमुखी हक्क कबलू करण्याि आले आतण तिसऱ्या फमानाने शाहू 
राजाकंडे तशवाजीच्या वळेचे स्वराज्य कायम केले आतण बादशहाच्या कैदेि असलेले शाहूचा र्भाऊ 
मदनशसग व आई याचंी रवानगी बाळाजी तवश्वनाथाबंरोबर दतक्षणेि केली. बरोबर फमाने व शाहू मंडळीस 
घेऊन पेशव ेबाळाजी तवश्वनाथानंी माचच १७१९ च्या शवेटच्या आठवड्याि तदल्ली सोडली. परिीचा प्रवास 
ह्या मंडळीनी राजपिुावयािून जयपूरवरून तसरोंज, रे्भलसा आतण माळवा यािून करीि हंतडया येथे नमचदा 
पार केली आतण िे तनमाडमागे बऱ्हाणपुरला िारीख १० मे १७१९ रोजी पोचले. 

 
मराठे णदल्लीहून परत : 
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छिपिींच्या मािुश्रीसह बाळाजी पेशव े िारीख ४ जुलै, इ. स. १७१९ रोजी सािाऱ्यास शाहू 
महाराजाचें रे्भटीसाठी दाखल झाले. महाराजाशंी मािुश्रींची रे्भट झाली. यावरून बहुि संिोषी होऊन 
कृिाथच झाले. सय्यदाकंडून ५० हजार रुपये दररोज पावि होिे, त्याजपैकी तनम्मे फौजेस खचच करून, 
बाकी खजीना बाळगनू पेशव े सािाऱ्यास महाराजाचें दशचनास गेले. [म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] तदल्लीच्या 
स्वारीिून बाळाजींनी बराच पैसा आणला. फौजाचं्या बातया चुकत्या केल्या. कोणाचा बोर्भाट होऊ तदला 
नाही व बाळाजीपंिाचे कारर्भारापासून कोणास पैसा देणे पडू नये असा िह झाला. [र्भा. व. शा. म. ब.] 

 
णदल्लीवरीिं स्वारीची फिंश्रुती : 

 
चौथाई, सरदेशमुखी व स्वराज्य या िीन बाबींच्या सनदा बाळाजी तवश्वनाथानंी मराठ्ाकंतरिा 

तदल्लीहून बादशाही तशततयाने आतणल्या त्यामुळे शाहू राजाचें महत्व वाढले. मराठ्ास चौथाई वसुलीच्या 
तनतमत्ाने मोंगल प्रदेशावंर िाव मारण्यास मोका तमळाला. तदल्लीस गेल्याने मोगली सते्चे रीिीतरवाज 
मराठ्ास कळले. इिके तदवस मोगली अमीर आतण बादशहा याचं्याबद्दलच्या तदमाखाच्या गोष्टी ऐकून 
मराठे आपल्या पराक्रमाबद्दल साशकं असि. पण तदल्लीस जाऊन पराक्रम गाजतवल्यावर त्यानंा असे कळून 
आले की, तदल्लीची बादशाही अंिस्थ कलहाने आतण अराजकाने पोखरली असून मोगली सत्ा आपल्या 
िाब्याि येण्यास वळे लागणार नाही. तधटाईने वारंवार जोराचे धके्क मारि रातहले पातहजे. हे मराठ्ास 
ठाऊक झाले. म्हणनूच बाजीरावाने त्याकतरिा राजपुिाचंी मिैी संपादन केली. 

 
 

कऱ्हाड-कोल्हापूरची मोहीम (१७१८ सप्टेंबर–१७२० माचच) : 
 
शाहू छिपिीस जुवया मराठे सरदाराचंा िास शाहू संर्भाजींच्या आपसािील वादामुळे जास्ि होि 

होिा. शाहू राजे चालून आले म्हणजे संर्भाजी राजाचं्या आश्रयास जाणे–छिपिींची स्वारी न झाल्यास–
स्विंि पुंडाई करणे हे उद्योग या सरदाराचें चालू होिे. मोंगलाचंा कराड येथील अंमलदार पडदुल्लाखान हा 
िह झाल्यावरही तनघनू जाईना िेव्हा शाहू राजानंी बाळाजीसह त्याजवर सन १७१८ च्या पावसाळ्यानंिर 
चालून जाऊन त्यास हाकलून तदले, कऱ्हाड व इस्लामपूरवर आपला अंमल बसतवला. हा उद्योग करून 
शाहू राजे राजधानीस परि येिाि िोच पाठीमागे थोराि बधंूंनी संर्भाजीची मदि घेऊन शाहू राजाचं्या 
िाब्यािील अनेक ठाण्यावंर शह बसतवला. शाहूजींनी बाळाजीच्या मदिीस फते्शसग र्भोसले व 
श्रीतनवासराव प्रतितनधी पाठतवले. थोरािाचं्या सैवयाशी शाहू राजाचं्या सैवयाची गाठ वडगाव येथे पडून 
तनकराचा सामना झाला. त्याि संर्भाजी राजाची दाणादाण उडाली. िो परार्भव पावला. शाहू राजाकडील 
सैवयास लूटही पुष्ट्कळ तमळाली. [रा. खं. ३ ले, ४५३, व ५६६.] 

 
बाळाजी तवजयी होऊन तदल्लीहून परि आल्यावर तवरोधकाचंी िोंडे व हालचाली बंद पडल्या. त्या 

गोष्टीचा फायदा बाळाजीनी घेऊन पुण्यावरील मोंगली अंमल उठवनू लातवला आतण िेथे वयायमनसुबीचे 
काम आपण सुरू केले. [पे. द. ३१, ले, १२१ व ऐ. स.ं सा. र्भा. १, ले. ५.] १७१९ च्या ऑगस्टाि छिपिी शाहू 
महाराजािंफे रामचदं्र महादेव चासकर यानंी कल्याण तर्भवंडीची ठाणी हस्िगि करून मराठी अंमल 
बसतवला. [पे. द. ३०, ले. ३३९.] थोरािाचंा धुमाकूळ कायमचा थाबंतवण्यासाठी त्याचंा पाठलाग पेशव े
बाळाजीनी केला. थोराि पवहाळ्याच्या बाजूला जाि असिा लढाई होऊन त्याि िे मारले गेले. लगेच पेशव े
यानंी कोल्हापूरच्या संर्भाजीराजास वठणीवर आणण्याकतरिा कोल्हापुरास वढेा घािला. पण िो शाहू 
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राजाचं्या उदारधोरणामुळे उठतवला. िेथून िे १७१९ तडसेंबराि िारळे-तडग्रजकडे प्रदेश शजकीि आले. [पे. 
द. ७, ले. ३४–३७ व पे. द. ३१, ले. १२३; तकत्ा, खं. ६, ले. ५७, तकत्ा खं. ८, ले. ८१.] पेशव्यानंी संर्भाजी राजाशी िारीख २० 
माचच १७२० रोजी उरूणवहे येथे लढाई देऊन त्यास फजीि केले. संर्भाजी राजाचंा कायमचा बंदोबस्ि 
करण्याचे पेशव्याचें मनाि होिे, पण शाहू राजाचं्या उदार व तदलदार धोरणामुळे िे सोडून द्याव ेलागले. 
तशवाय सय्यदाशंी केलेल्या कराराि संर्भाजी राजाचें कोल्हापूर राज्य राखण्याची हमी शाहू राजानंी तदलेली 
होिी. 

 
बाळाजी णवश्वनािाांचा मृत्य ू(२ एणप्रिं १७२०) : 

 
कोल्हापूरच्या स्वारीहून परि आल्यावर पेशव ेबाळाजी तवश्वनाथ सासवडास गेले. गेली ३-४ वष े

सिि दगदग करून त्याचें शरीर थकले होिे. अशा न्स्थिीि त्यास २ एतप्रल १७२० रोजी इहलोकाची यािा 
संपवावी लागली. इतिहास मृत्यूचे कारण सागंि नाही. िरीपण वृद्धावस्था दुःसह होऊन त्यास एकाएकी 
मृत्यू आला असावा असे तदसिे. 

 
बाळाजीचे लग्न नेवऱ्याच्या बवे घराण्यािील राधाबाई नावंाच्या मुलीशी झाले. लग्नाि मुलगी 

लहान असावी. कारण, तिचे १७०१ चे हस्िाक्षर उपलब्ध आहे असे तरयासिकार म्हणिाि. [बाळाजी तवश्वनाथ 
तर.] या जोडप्यास दोन मुलगे व िीन मुली होत्या. वडील मुलगा बाजीराव िारीख १८ ऑगस्ट १७०० रोजी 
जवमला. धाकटा तचमाजी त्याहून ४-५ वषांनी लहान होिा. [का. स.ं प. या. ले. ४९५ व ४९६; पं. स.ं व.ृ ब्र.च. ले. १९ व 

११४.] बतहण अनुबाई सवाि लहान व आवडिी होिी असे तदसिे. वडील मुलगी तर्भऊबाई तहचा तववाह 
बाबजूी नाईक बारामिीकर ह्याचा र्भाऊ आबा जोशी याचेशी लावनू तदला. अनुबाईचे लग्न १७१९ मध्ये 
घोरपड्याचें पदरचा नारायण जोशी इचलकरंजीकर याच्याशी करून तदले. बाजीरावाचे लग्न महादजी 
कृष्ट्ण जोशी सावकार ह्याची कवया काशीबाई तहच्याशी झाले. तचमाजी अप्पाचे लग्न सन १७१६ ि शिबकराव 
पेठ्ाचे बतहणीशी झाले. एकूण सवच मुलाचंी लग्नकाये आपल्या हयािीि पेशव ेबाळाजीनी केली. 

 
बाळाजीनी सय्यदाशी िह करून त्यावळेच्या मराठमंडळाला पराक्रमाचे के्षि खुले केले. 

बाळाजीरावास पेशवपेदाची प्राप्िी शाहू राजाचंी अत्यंि तबकट पतरन्स्थिी असिाना झाली. तबकट 
पतरन्स्थिीिून कौशल्याने बाहेर पडण्यास त्यावळेी पराक्रमाबरोबर मुत्सदे्दतगरीची आवश्यकिा होिी. ह्या 
दोवही तचजा बाळाजीरावाकंडे र्भरपूर होत्या. म्हणनूच त्यानंा शाहू राजाचंी बाजू सावरून धरिा आली. 
मराठे सरदार आपसाि र्भाडूंन स्विःचा नाश ओढवनू घेिील हे स्वामीकायास उचीि नाही ही जाणीव 
बाळाजीरावास झाली. म्हणनू त्यानंी सय्यदाशी िह घडवनू आणला. आपल्या धवयाची कीिी वाढतवली. 
त्याबरोबर आपलीही कीिी वाढतवली. चौथाई वसुलीसाठी मुलुखतगरी करावी लागणार आतण मुलुखतगरी 
केल्यातशवाय मराठी सत्ा फैलावणार नाही. आपसािील र्भाडंणे मराठे तवसरणार नाहीि याची खूणगाठ 
बाळाजीरावानंी आपल्या मनाशी बातंधली आतण मराठ्ास त्याचं्या संचारास व पराक्रमास वाव तमळवनू 
तदला. नवीन कामतगरी तमळावी म्हणून बाळाजीरावानंी चौथाईच्या सनदा बादशहाकडून तमळतवल्या. या 
सनदािारेच मराठी राज्याचा फैलाव करण्याचे काम पुढील पेशव्याचं्या कारकीदीि मराठ्ानंी केले. 

 
बाळाजी णवश्वनािाांच्या कामणगरीचे मूल्यमापन : 
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इ. स. १६८१ मध्ये औरंगजेबाने सैवयासह महाराष्ट्राि येऊन महाराष्ट्रावर युद्ध लादले. िे त्याच्या 
अंिापयंि पुरले. त्याचा अिं सन १७०७ ि झाला. हे युद्ध २५ वष े चालले. र्भालेराई स्वािंत्र्य युद्धाि 
महाराष्ट्रािील एक मोठा वगच शिेी सोडून लुटारू सैतनक होण्याच्या मागास लागला. या स्वािंत्र्य युद्धानंिर 
समाजािील शािंिातप्रय सज्जन व दुबळा असा बहुसंख्यवगच होिा. िो साहतजकच अंदाधंुदीस कंटाळला 
होिा. त्याला जो कोणी कोणत्याही मागानें शािंिा प्रस्थातपि करील असा पुढारी हवासा वाटणे साहतजक 
होिे. िे काम बाळाजीनी शाहू राजाचंा जम बसवनू केले. शाहूचा आधार जो शिेकरी सद्गृहस्थ त्याला िू 
खुशाल लावणी कर, िुझे शिे कोणी िुडतवणार नाही असे सातंगिले. रयिेपासून घ्यावयाचा पैसा िो 
तहशबेाने आम्ही पाटील, कुलकणी, देशमुख, देशपाडें याजपासून घेऊ असे आश्वासन बाळाजी तवश्वनाथाने 
रयिेस तदले. िे तचमाजी अप्पानंी बाजीरावसाहेब वारल्यावर शहगण्यानंा तलतहलेल्या पिाि दृग्गोचर होिे: 

 
“िीथचरूप कैलासवासी नाना (बाळाजी तवश्वनाथ) याचंी नजर रयेि पाळावी, अशषे जनाचंी दुवा 

घ्यावी हेच त्याचें तचत्ािं काया वाचामनसा होिे. िद्नुरुपच अरण्यवि मुलुक जाहला होिा यास कौल 
देऊन कंटकाचंा उच्छेद करून रयेि नादंतवली. रयेिीचा आसीवाद घेिला. िवमुळे नानाचंी कीर्वि 
लोकोत्र प्रकाशमान जाहली”. [शहगणे दप्िर ले. १५,; शजेवलकर, तनजाम-पेशवे सबंंध,] 

⬤ ⬤ ⬤ 
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मुलूखतगरीिारा मराठी सते्ची वाढ 
 

कािंसूची 
 

इ. स.  
१७११ माळव्याच्या सनदा पेशव्यास. 
१७१७ गुजरात प्राांत मराठ्ाांच्या ताब्यात. 
१७१९ सय्यद बांधूपकैी हुसेनअल्लीचे मराठ्ाांस आपल्या सहाय्यास क्षदल्लीस 

येण्याचे पाचारण. 
१७२४, मे १८ शाहू व मोगल बादशहा याांचेमधे करार. 
१७२९ पेशव ेबाजीराव व क्षचमाजीअप्पा माळवा व बुांदेलखांड पादाक्ाांत करतात. 
१७३० क्षदल्लीचे क्षशष्टमांडळ साताऱ्यास. 
१७३८ शाहू महाराजाांकडून रघुजी िोसले यास मुलुखक्षगरीची सनद. 
१७४१, जुिैं २३ माळव्यावरील मराठ्ाांचा अांमल बादशहास मान्य 
१७४३ जयपूरच्या सवाई जयनसगचा मृत्यू. 
१७४६-४७ बुांदेलखांडात मराठ्ाांची सत्ता मजबतू. 
१७४८, एणप्रिं पेशव ेजयपूरचे माधोनसग याांची िेट घेतात. 
१७५१ अहमदशहा अबदालीची पांजाबात पुन्हा स्वारी. 
१७५२ मराठ्ाांची दक्षिणेत खांडणी वसुलाकक्षरता सतत मुलुखक्षगरी 
१७५२,एणप्रिं २३ मराठे व बादशहाचा वजीर याांचा स्वदस्तुरच्या सह्ाांनी करार. 
१७५२, जून १ मराठ्ाांना बादशहाकडून बावीस सुभ्याांची चौथाईची सनद. 
१७५७ मराठ्ाांच्या ताब्यात सबांध गुजरात. 
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३ 
 

मुिूंखणगरीद्वारा मराठी सतचेी वाढ 
 
शाहू महाराजासं तदल्ली बादशहाकडून चौथाई सरदेशमुखीच्या सनदा — सनदा प्राप्िीने मराठ्ाचें 
पारडे जड — स्वराज्य सरदेशमुखी व चौथाई हक्काचें तवषदीकरण — मराठे अंमलािील उत्पिाची 
वाटणी — प्रत्येक सरदाराच्या किृचत्वास मुलूख आखून देण्याि येिो — त्यामुळे सरदार मुलूख 
तगरीवर तनघिाि — मुलूखतगरी आतण स्वाऱ्या यामधील फरक — परदेशस्थ पठाण, इराणी, 
िुराणी याचं्या शहवदुस्िानावरील स्वाऱ्या, मराठ्ानंी तनजाम, तटपू, तसद्दी, राजपूि आतदवर 
मुलूखतगरी स्वाऱ्या केल्या त्याचे तववचेन. 
 
शाहू महाराजासं छिपति पद तमळाल्यानंिर सय्यदाकंडून आणलेल्या सनदावंर बादशाही 

तशक्कामोिचब सन १७१९ मध्ये झाले. या सनदा िीन प्रकारच्या होत्या— 
 
(१) स्वराज्य; (२) सरदेशमुखी व (३) चौथाई. 
 
ह्या सनदा मराठ्ास तमळाल्याने मराठ्ाचं्या राजकीय सते्ि काय फेरफार झाले िे पहाणे जरूर 

आहे. 
 
तदल्लीचा बादशहा बहादूरशहा दतक्षणेि आला असिा त्याजकडे शाहू महाराजानंी िडजोडीकतरिा 

वकील पाठतवले. त्यानंी बादशहाकडे शाहू महाराजािफे चौथसरदेशमुखीची मागणी केली. चौथाईच्या 
मोबदल्याि शाहू महाराजानंी १५ हजार फौज औरंगाबादेस ठेवनू सुरे्भदाराची सेवा करावयाची असे ठरले. 
शाहू महाराजानंी आपले वकील बहादूरशहाकडे पाठतवले आहेि हे कळिाच िाराबाईनी आपला वकील 
बादशहाकडे त्याच वळेी पाठवनू आपल्यास फति सरदेशमुखीच्याच सनदा द्याव्या अशी तवनंिी केली 
[खाफीखान, र्भा. २,] त्यावरून कै. शजेवलकर असा तनष्ट्कषच काढिाि की, ज्याअथी, िाराबाईनी शाहू 
महाराजापं्रमाणे चौथाईच्या मोबदल्याि १५ हजार स्वारातंनशी दतक्षणेिील मोंगल सुरे्भदाराचे रक्षण 
करण्याची गोष्ट काढलेली नाही त्याअथी, तिच्या मनाि शाहूप्रमाणे मोगलाचें माडंलीकत्व पत्करावयाचे 
नव्हिे. शाहू महाराजास माि बादशहाच्या अंकीि राहून मराठी राज्य सारं्भाळायचे होिे. म्हणजेच मोगलाचें 
सरळ माडंलीकत्व पत्करून तदवस काढावयाचे हे शाहू महाराजानंी पसंि केले, [शजेवलकर, तनजाम-पेशव ेसबंंध,] 
असे शजेवलकर आतद काही इतिहासकाराचें म्हणणे. पण हा तनष्ट्कषच िेवढासा बरोबर नाही हे सातंगिले 
पातहजे. 

 
शाहू महाराजाचंी सुटका झाली िेव्हा महाराजासं सनदा न तमळिा त्या देण्याचे फति आश्वासन 

तमळाले. माि मोगलाचंा आतशवाद त्यानंा तमळाला. हे आश्वासन कृिीि आणावयाचे म्हणजे बादशहाच्या 
सही तशततयाच्या सनदा तमळवावयास हव्या. िो उद्योग बाळाजी तवश्वनाथ पेशव्यानंी केला. तदल्लीस जाऊन 
सय्यदानंा सहाय्य करून त्यानंी स्वराज्य, सरदेशमुखी व चौथाईच्या सनदा आतणल्या आतण बरोबर शाहू 
महाराजाचंी आप्ि मंडळी सोडवनू आतणली. सनदा तमळाल्या म्हणजे शाहू महाराजास काय तमळाले िे पाहू. 
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स्वराज्य.—तशवाजी महाराजानंी हे स्वराज्य स्थातपले िे औरंगजेबाने शजकले. िो सबंध प्रदेश 
स्वराज्य प्रदेश म्हणून ओळखला जाऊ लागला. त्या प्रदेशाचे स्वातमत्व स्वराज्य सनदेने शाहू महाराजाकंडे 
आले. स्वराज्य सनदेि प्रािंाचंा उल्लखे आहे. [म. तर. बाळाजी तवश्वनाथ,] 

 
चौथ सरदेशमुखीची मागणी तशवाजी महाराजानंी आपल्या किृचत्वाच्या प्रारंर्भीच पढेु आणली होिी. 

तिला नंिर पिास वषानीं सन १७१९ मध्ये मोगल बादशाहीची मावयिा तमळाली. 
 
सरदेशमुखी.—महाराष्ट्राि वसाहिी झाल्यावर त्याि शिेीवाडी सुरू झाली. सरकारी सारा वसूल 

होऊ लागला व िो वसूल करण्याकतरिा महालो-महाली देशमुख नेमण्याि आले. ह्या देशमुखानंी 
सरकारने ठरतवलेला दस्ि वसूल करावयाचा आतण आपली मेहनि म्हणनू त्या एकंदर वसुलाचा दहावा 
तहस्सा स्विःस राखून ठेवावयाचा व बाकीचा सरकाराि जमा करावयाचा असा पायंडा सुरू झाला. 
तशवपूवचकालाि घाटगे, शनबाळकर, डफळे, साविंवाडीकर र्भोसले आतद मराठे सरदेशमुख महाराष्ट्राि 
होिे. देशमुख या नात्याने देशाची स्वस्थिा व शािंिा राखण्याची व त्याच्याकडून अपेतक्षलेल्या सारा 
वसुलीची अशी दोन कामाचंी जबाबदारी त्याचं्यावर असे. त्या वसुलाचा एकदशाशं र्भाग जो देशमुखास 
तमळावयाचा त्यापैकी शकेडा पाच टके्क धावयाच्या शकवा रोकडीच्या रूपाने आतण पाच टके्क पीक जतमनीच्या 
रूपाने अशी त्याचं्या प्राप्िीची तवर्भागणी होिी. तशवाजी महाराजास या देशमुखावंरील सरदेशमुखी विन 
आपल्याला बादशहाकडून तमळाव े असे वाटे. त्याप्रमाणे त्यानंी मोगल बादशहाकडे आपल्या हयािीि 
िीनदा मागणी केली होिी. तशवाजी महाराजाचंी ही मागणी मोगल बादशहाने शाहू महाराजास सनदा 
देऊन एक प्रकारे पुरी केली. 

 
चौिाई.—हा प्रकार अगदी तर्भि आहे. याचा उगम तशवकालपूवच आहे. रामनगरचा चुतथया राजा 

संरक्षणाकतरिा पोिुचतगजानंा खंडणी देि असे. त्या खंडणीस मावयिा चतुथया राजाने तदली िीस चौथाई असे 
नावं तमळाले, 

 
असे सुरेंद्रनाथ सेन सागंिाि. पुढे रामनगरावर मराठ्ाचंा अंमल सुरू झाला िेव्हा मराठ्ांनी हीच 

चौथाई पोिुचगीजाकंडून तमळतवण्याचा प्रयत्न केला, त्यास बरोबर दहा वषांनी यश आले. मोंगली मुलखावर 
तशवाजी महाराजानंी ज्यावळेी हल्ले करण्यास सुरवाि केली िेव्हा लोकानंी त्याजकडे तवनवण्या केल्या की, 
आम्ही गरीब रय्यि आम्हास उपद्रव करू नये. महाराजानंी चौथ सरदेशमुखीचा मोबदला म्हणून तवजापूर व 
गोवळकोंडा यानंा मोगलाचं्या आक्रमणापासून वाचतवण्याची जबाबदारी आपल्या अंगावर घेिली. 
महाराजानंी कनाटकाि स्वारी केली िेव्हा या दूरच्या प्रदेशावर चौथ आतण सरदेशमुखी बसतवली. सन 
१६८० मध्ये मृत्यूपूवी महाराजानंी चौथ सरदेशमुखी खंडणी देणाऱ्या शहदु-मुसलमान सत्ाधाऱ्याशंी मिैीचे 
िह केले. चौथच्या मोबदल्याि त्याचें परचक्रापासून रक्षण केले. त्यामुळे चौथ वसूल करण्यास तनरतनराळ्या 
राज्यानंी महाराजास संमिी तदली. चौथची रक्कम ठरलेली व तिचा तवतनयोग संरक्षणाथच ठेवल्या जाणाऱ्या 
फौजेसाठी व्हावयाचा, असे चौथच्या व्यवहाराचे तनतश्चि स्वरूप होिे. स्वराज्याबाहेरील मुलखािून 
वसुलाचा चौथा तहस्सा तदल्यावर परचक्रापासून संरक्षण करण्याची हमी देऊन िो प्रदेश आपल्या 
स्वातमत्वाखाली आणण्याची पद्धति तशवाजी महाराजानंी योतजली तिचे पनुरुज्जीवन शाहू महाराजानंी केले. 
चौथाईच्या सनदा मोगलाकडून तमळवनू मोगल प्रदेशािून चौथाई वसूल करण्याच्या तनतमत्ानें मुलूखतगरी 
स्वाऱ्या सुरू झाल्या. अशा रीिीने मोगली सते्खालील प्रदेश मराठ्ानंी आपल्या सते्खाली आतणला. 
ज्यानंी ज्यानंी िो प्रदेश शजकला त्यानंा िो सरंजामास लावनू तदला. असे सरंजामदार शशदे, होळकर, 
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पवार, गायकवाड हे आपापल्या प्रदेशाचे कालािंराने राजे बनले. त्यानंी स्विःचे चलन आपआपल्या 
राज्याि सुरू केले. स्विःचे नाणे सुरू केले, इनामे तदली. शाहू महाराजानंी पधंरा हजार फौज दतक्षण 
सुभ्याचं्या तदमिीस ठेवण्याचे कबूल केले. फौज तदमिीस ठेतवल्याने माडंतलकत्व येिे हे म्हणणे पटि नाही. 
उलट सावचर्भौम सत्ाच लहान सते्च्या कुमकेस फौज ठेतवि असिे. तशवाय फौजेचा खचच सुरे्भदाराने 
करावयाचा म्हणजे प्रत्यक्षाि याचा अथच असा की, फौजेवर हुकमि मराठ्ाचंी व फौज माि सुरे्भदाराच्या 
चाकरीस. चौथाई वसुलीसबंंधीची सनदसुद्धा स्विंििेची व सावचर्भौम सते्ची द्योिक आहे. कारण श्रेष्ठ 
सते्स कमकुवि सते्च्या जोखडाखालील प्रजाजनाकडूनही चौथाई वसूल करिा येिे. म्हणूनच याचे वणचन 
ओवने असे करिो की, “परमुलखावर िाव मारून वाटेल िसे द्रव्य उकळण्याचा सोयीचा व हािािला 
उपाय म्हणजे ही चौथाई”. [म. तरयासि, बाळाजी तवश्वनाथ—वरील ओव्हेनचे उद्गार.] आिा अशा प्रकारची अतनबंध सत्ा 
ज्या राष्ट्राला तमळिे आतण जे राष्ट्र िी सत्ा वापरून वर्वधष्ट्णु बनिे त्या राष्ट्रास तकडलेल्या सते्चे, 
माडंलीक कसे म्हणिा येईल? बादशहाने चौथाई कबूल केली म्हणजेच मराठ्ाचं्या संरक्षणाखाली 
बादशहा गेला असे झाले. पुढे पिास वषांनी मार्विस ऑफ वलेस्लीने संस्थातनकाचंा पसैा घेऊन आपले 
सैवय त्याचं्यासुरतक्षििेस ठेवनू मराठ्ाचंीच कल्पना अंमलाि आणून फलदु्रप केली. मराठ्ाचंी चौथाई 
गोळा करण्याची पद्धि पढुीलप्रमाणे, असे खाफीखान सागंिो : कोणत्याही मोठ्ा गावाला शकवा 
कसब्याला मराठे पोहचले की, िेथील अतधकारी शकवा जमीनदार याजंकडे तनरोप पाठवनू चौथाईची 
मागणी करीि. कधी असेही होई की, त्या र्भागािील जमीनदार शकवा अतधकारी आपण होऊन 
मराठ्ाचं्याकडे येि आतण चौथाई देण्याची ियारी दाखवीि. िसेच आपल्याला आश्रयाचा कौल तमळावा 
अशी इच्छा करीि. गाव आतण त्या र्भोविालच्या प्रदेशाचे रक्षण मराठे करीि. गावाचे अतधकारी गावाचा 
शिेसाऱ्याचा वसूल १,०००—२,००० रुपयाचंा असला िर, ४-५ श ेआहे असे दाखवीि. त्या प्रािंाचा चौथा 
तहस्सा देण्याचे िे कबूल करीि आतण वसुलीची खािी पटतवण्याकतरिा कोणास िरी ओलीस म्हणनू देि. 
या अटीवर मराठे िेथील लुटमार थाबंवीि. िर मोंगल सरदार, फौजदार अगर जमीनदार चौथाई देण्यास 
कबूल झाला नाही िर मराठे हल्ला करीि; आतण महाल (शकवा परगणा) त्याचं्या िाब्याि आला की, िो 
लुटून फस्ि करीि. एखाद्या गावाला शकवा शहराला िे वढेा घालीि. पण काही तदवस वढेा घालूनही िे 
गाव िाब्याि येि नाही असे वाटले िर वढेा उठवनू िे दुसरीकडे तनघनू जाि. मराठे सरदार चौथाईची 
रक्कम ठरावी आतण लूटमार होऊ नये या प्रयत्नाि असि. उलट मराठ्ाचं्या सैतनकानंा चौथाईची र्भानगड 
नको असे. लुटालूट करण्यास िे नेहमी ियार असि. कारण चौथाईची रक्कम सरदाराचं्या हािी पडे. 
सैतनकानंा काही तमळि नसे. उलट लूटमार झाल्यास सैतनक जे लुटिील िे त्यानंा तमळि असे. सरदारानंा 
काही लार्भ होि नसे. [सेिु माधवराव पगडी—मराठ्ाचें स्वािंत्र्ययुद्ध, (खाफीखानाचा साधनगं्रथ),] 

 
छिपति शाहू महाराजाचं्या पदरी बाळाजी तवश्वनाथ पेशव े व तचमणाजी दामोदर मोघे हे दोन 

सरदार होिे. त्यानंी हुसेन अल्लीच्या दरबाराि शकंराजी नावाचा जो दतक्षणी ब्राह्मण मुत्सद्दी होिा 
त्याच्यामाफच ि िह घडवनू आणला. त्यािील अटी अशा : (दतक्षण सुभ्यािंील) बादशाही खालसा महालािूंन 
आतण जहातगरदाराकंडून बादशहाचे अतधकारी म्हणजे अमीन, करोडी व तशके्कदार हे शिेसारा वसूल करीि 
त्याचा चौथा तहस्सा राजा शाहूच्या अतधकाऱ्यानंा देण्याि यावा. असेही ठरले की या चौथाई रकमेबरोबर 
सरदेशमुखी म्हणून शकेडा १० रुपये घेण्याि याव.े ही शकेडा १० रक्कम रयिेकडून घेण्याि यावी. 
फौजदारी, तशके्कदारी, इजाफि आतण इिर बाबी याबद्दलही रक्कम वसूल करण्याि यावी, म्हणजे सरकारी 
कागदपिाि नोंदलेले कुल उत्पि (आम वसूल–ग्रॉस तरसीट) यावर शकेडा ३५ ची (चौथाई आतण 
सरदेशमुखी) रक्कम मराठ्ानंा द्यावी असे ठरले. यामुळे जी रक्कम मराठ्ानंा तमळू लागली िी सरकारी 
कागदपिाि महसूल (जमाबंदी) म्हणून नोंदण्याि येणाऱ्या रकमेच्या तनम्म्यापयंि होऊ लागली. राजा 
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शाहूचेअतधकारी हे महसूल-वसुलीच्या कामाि मोगल अतधकाऱ्यापेंक्षाही प्रबळ असे र्भागीदार बनले (शरीके 
गातलब-डॉतमनंट पाटचनसच). िमाम बाबीच्या रकमा मराठे वसूल करू लागले. या गोष्टीचे प्रजा, मोगलाचें 
अतधकारी आतण जहातगरदार या सवाना फार मोठे संकट वाटू लागले. प्रत्येक महालाि (परगणा) 
मराठ्ाचें दोन अतधकारी असि. एकाला कमातवसदार म्हणि आतण दुसऱ्याला सरदेशमुखीचा गुमास्िा 
म्हणि. उत्पि नोंदल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कागदपिावर (िुमारे वासीलाि) सरदेशमुखीचा तशरस्िेदार प्रथम 
सही करी. या कामाबद्दलचे िो वगेळे कतमशन (लवाजमे दन्स्ियाि रुसूम) आकारी. मोगल अतधकारी व 
जहातगरदार याचंी पतरन्स्थति अतिशय अवघड होऊन गेली. 

 
कमातवसदार आतण गुमास्िा हे दोन मराठे अतधकारी होिे. त्याचं्या जोडीला मराठ्ानंी प्रत्येक 

महालाि (परगणा) आणखी एक अतधकारी नेमला. त्याला राहदार म्हणि. (रस्त्यावरील जकाि वसूल 
करणारा). मोगल अतधकाऱ्याच्या अकायचक्षमिेमुळे आतण मराठ्ाचंा वरचष्ट्मा झाला होिा म्हणून मराठे 
राहदार तठकतठकाणी कायम झाले होिे. प्रत्येक बलैगाडीमागे आठ आणे आतण व्यापाऱ्याकडून एक रुपया 
वसूल करीि. यातशवाय इिर लोकाकंडून िे मनाला येईल िसे दुप्पट शकवा तिप्पट अशातह रकमा वसूल 
करीि. यातशवाय िह होण्यापूवीतह िे इिर प्रकारचे कर आतण पट्ट्ट्ा वसूल करीि. अशा रीिीने प्रत्येक 
परगण्याि शाहू राजाचे िीन कायम अतधकारी (अमीन) नेमले गेले. त्याचं्याबरोबर स्वार आतण पायदळाची 
पथके असि. िे सरकारी कचेऱ्या, चावड्या आतण इिर वसुलीच्या तठकाणी आतण रस्त्यावर तठकतठकाणी 
ठाण माडूंन बसू लागले. त्यातशवाय मराठ्ानंी बतेचराख खेडी आबाद करण्याचे कौल तदले. िी खेडी 
म्हणजे खानदेशािील नंदुरबार, आतण इिर वऱ्हाड सुभ्यािील परगणे या तठकाणी होिी. वास्ितवक पाहिा 
ही गाव े मराठ्ानंीच उध्वस्ि केली होिी. अमीर-उल-्उमराने वरील खेड्यासंंबंधी केलेले करार 
मराठ्ानंी कबलू केले नाहीि. मराठ्ानंी जे कौल करार केले िे पुढीलप्रमाणे होिे. गावं आबाद केल्यास 
उत्पिाचा तिसरा तहस्सा (बटाई) जहातगरदाराला घेण्याचा अतधकार असे. म्हणजे एक तहस्सा मराठे, एक 
तहस्सा प्रजा आतण एक तहस्सा जहातगरदार अशी गावाचं्या उत्पिाची वाटणी होई. 

 
महाली आतण मुलकी कारर्भाराि मराठ्ानंा जो अतधकार प्राप्ि झाला िो मोगल अतधकारी 

(फौजदार) आतण इिर जहातगरदार याना असलेल्या अतधकारापेंक्षातह जास्ि होिा. अमीर-उल-्उमराने 
पुवहा पवुहा िातकदीचे हुकूम काढले की, रस्त्यावरील वाहने आतण स्वाऱ्या याचंी जकाि ठरलेल्या रकमेपेक्षा 
तिप्पट शकवा चौपट जुलमी अतधकारी वसूल करीि िे बदं करण्याि याव.े पण त्याची अंमलबजावणी झाली 
नाही. िहामुळे एक गोष्ट माि घडली. बहुिेक परगण्यािून व्यापाऱ्यानंा लुटण्याि येि असे त्या गोष्टी बदं 
पडल्या. व्यापारी आतण प्रवासी यानंी जकािी दाखल केल्या की, त्यानंाआपले कारर्भार तनधोकपणे करिा 
येऊ लागले. मराठ्ाचं्या उच्छादामुळे आतण जुलुमी अतधकाऱ्याचं्या जुलुमामुळे काही गावे ओस पडली 
होिी िी पवुहा आबाद झाली. 

 
अमीर-उल-्उमरा हुसेन अलीखानाने ठरलेल्या अटीप्रमाणे सनद ियार केली आतण त्यावर 

स्विःचा तशक्का लावनू राजा शाहूच्या वकीलानंा िी तदली. 
 
एकां दर उत्पन्नाची वाटिी—बादशहाकडून वर उल्लतेखलेल्या ज्या िीन सनदा मराठ्ास 

तमळाल्या, त्या सनदापं्रमाणे राज्यकारर्भाराची व्यवस्था लावणे हे काम बाळाजी तवश्वनाथ पेशव्यानंा शाहू 
महाराजाचं्या विीने कराव ेलागले. पेशव ेसनदा घेऊन सािाऱ्यास आल्यावर वसुलाच्या बंदोबस्िातवषयी 
काही नवीन कायदे शाहू महाराजास कराव ेलागले. 
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दतक्षणेिील सहा सुभ्याची सरदेशमुखी सनदेने शाहू महाराजास तमळाली. िी सरदेशमुखी हे 

राजाचे विन ठरतवण्याि आले. सरदेशमुखीबाबि जो ऐन वसूल होईल त्यापकैी शकेडा १० प्रमाणे वसूल 
राजाकडे व बाकीचा सरकार खतजवयाकडे जाई. परमुलूखािून चौथाई वसूल होण्यास अवघड पडे. ज्या 
मुलुखािून चौथाई तमळणे असेल त्या मुलुखावर मराठे सरदार चौथाई वसुलीसाठी स्वारी करीि. तजिका 
ऐवज तमळविा येईल िेवढा घेऊन बाकी ऐवज आमचा सरकारकडे येणे रातहला असे सागंण्याचा प्रघाि 
पडला व त्यामुळे मराठ्ानंा त्या मुलुखावर स्वारी करण्यास तनतमत् तमळू लागले. स्वाऱ्या करून जो मुलूख 
स्वराज्याि आला त्याच्या वसुलाची जी चौथ तिला राजाची बाबिी (राजबाबिी) असे नव ेनावं ठेवनू िो 
राजाचा हक्क ठरतवला. ही रक्कम राजाच्या खचास द्यावयाची असे ठरले. बाकी िीन तहस्से रातहले. त्यास 
मोकासा नाव ठेतवले. या मोकाशािून साहोिा (शकेडा सहा रुपये) व नाडगौड (शकेडा िीन रुपये) या 
नामे दोन हक्क राजाने आपल्या मजीनुसार कोणाही सरदारास बहाल कराव ेअसा तनयम केला. 

 
त्यामुळे राजबाबिी (२५); साहोिा (६); व नाडगौड (३), एवढ्या हक्काचंा वसूल (३३); बाजूस 

काढल्यावर बाकी रातहलेला (१००–३३) - ६६ हा तनव्वळ मोकासा मराठी तिजोरीि जमा करावयाचा असे 
ठरले. 

 
हा ६६ टके्क र्भाग तनरतनराळ्या सरदारास जहातगरीदाखल वाटून द्यावा असे ठरले. अशा 

मुलूखतगरीसाठी तनरतनराळे प्रदेश तनरतनराळ्या सरदारास वाटून देण्याि आले. राजाची मुख्य फौज पेशव े
व सेनापिी याचं्या हािाि ठेतवली. त्यावळेी राजाची मुख्य फौज पेशव ेव सेनापिीच्या हािाि असून जेथे 
जरूर पडेल िेथे जाऊन देशाचा बंदोबस्ि करावा अशी त्यानंा शाहू महाराजानंी आज्ञा केली होिी. 

 
प्रत्येक सरदारास प्रदेश आखून तदला होिा िो असा— 
 
(१) पेशव्याचं्या वाटणीस खानदेश व बाळाघाटचा काही र्भाग तदला. त्याि पेशव्यानंी वापर करावा. 

सेनापिीनी गुजराथ व बागलाण या दोन प्रािंाचें वसूल घ्याव;े 
 
(२) सेनासाहेब सुर्भा कावहोजी र्भोसले यानी वऱ्हाड पाईन-घाटचा प्रदेश व गोंडवणच्या पूवेकडील 

र्भाग याि वतहवाट करावी; 
 
(३) सरलष्ट्कर यानी गंगथडी व औरंगाबादच्या बाजूस उद्योग करावा; 
 
(४) फते्शसग र्भोसल्यानंी कनाटकचे बाजूस रहाव;े 
 
(५) प्रतितनधीनी तनरेपासून वारणेपयंिचा प्रदेश व हैदराबाद बेदरकडील मुलूख सारं्भाळावा; 
 
(६) तचटणीस व आंगे्र यानंी कोकणाि काम कराव;े 
 
(७) पंिसतचवानंी आपली पतहली जहागीर सारं्भाळून इिरि साहोिाचा अंमल करावा. 
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एकाने दुसऱ्याच्या प्रािंाि जाऊ नये. 
 
वरीलप्रमाणे वाटणी झाल्यानंिर त्या त्या सरदारास चौथाई सरदेशमुखीचे हक्क वसूल 

करण्याकतरिा मुलूखतगरी करावी लागली. बाजीरावानी मोगल बादशहाकडून माळवा व गुजराि या 
प्रािंाची सरदेशमुखी व चौथाई वसूल करण्याचे हक्क तमळतवले. माळव्यािील चौथाई वसूली करि असिा िी 
देण्याचे माळव्याच्या तगरधर बहाद दूरने नाकारले. साहतजकच संघषच तनमाण झाला आतण त्या संघषामध्ये 
तगतरधर बहाद दूर आतण दया बहाद दूर हे दोवही बंधु कामास आले आतण माळवा मराठ्ाचं्या िाब्याि आला. 
मुलूखतगरी करून वसूल करण्याची पद्धि मराठ्ानंी पाडली असे म्हणिा येणार नाही. मुलूखतगरीची पद्धि 
मोगलकालीनही होिी. मराठ्ानंी गुजरािेि आपला जम बसतवण्यापूवी जुनागडचा नबाब मुलूखतगरी 
करून म्हणजे फौजेच्या सहाय्याने काठेवाडच्या राजेरजवाड्याकंडून वसूल गोळा करीि असे. ििि 
पेशवकेाळी मराठेही आपल्या अंकीि असणाऱ्या राजेरजवाड्याकंडून फौजेच्या सहाय्याने वसूल करीि 
होिे. यावरून फौजेच्या सहाय्याने वसूली करणे म्हणजे स्वारी करणे नव्हे. त्या काळच्या पद्धतिनुसार 
मुलूखतगरी म्हणजे सैवय बळाच्या सहाय्याने ठरलेली खंडणी गोळा करणे, काही लोक मुलूखतगरी म्हणजे 
स्वारी समजिाि. पण िे योग्य नव्हिे. मराठे मुलूखतगरीवर जाि म्हणजे स्वारीवर जाि असे म्हणणे िेवढेसे 
बरोबर नाही. स्वाऱ्या परमुलुखाि, शिूच्या मुलूखावर करावयाच्या असा संकेि आहे. महमूद घोरीने 
शहदुस्थानावर सिरा स्वाऱ्या केल्या. महमूद घोरीला शहदुस्िान परका होिा. िेथे त्यास आपला अंमल 
बसवावयाचा होिा. अंमल बसवनू शहदुस्िानािील प्रदेश आपल्या स्वातमत्वाखाली आणावयाचा होिा. 
म्हणून त्याने शहदुस्िानावर अनेक स्वाऱ्या केल्या. त्या खऱ्या अथाने स्वाऱ्या होि. त्यानंा कोणी मुलूखतगऱ्या 
म्हणणार नाही. मराठ्ानंा गुजरािचा िाबा इ. स. १७५७ ला तमळाला. त्याि खालसा मुलूख व जहातगरी 
मुलूख असे दोन प्रकारचे मुलूख त्याचं्या िाब्याि आले. जहातगरी मुलूख सबंध काठेवाडािील 
राजेरजवाड्याचंा. ह्या राजेरजवाड्यानंी खंडणी देण्याचेकबूल करून मराठ्ाचें स्वातमत्व पत्करले. पण ही 
खंडणी स्वखुषीने कोणीही जहातगरदार देि नसे. िी वसूल करण्याकतरिा बळाचा उपयोग करावा लागे. 
त्यातशवाय वसूल गोळाच होि नसे. दरवषी ही प्रथा चालू होिी. दसरा संपल्यावर मराठी सैवय मुलूखतगरी 
करण्यास म्हणजे खंडणी वसूल करण्यास जाि असे. जो कोणी जमीनदार खंडणी देि नसे त्यास ह्या 
सैवयाच्या सहाय्याने शासन केले म्हणजे िो खंडणी देई. अशा रीिीने दरवषी खंडणी वसूल करण्याकतरिा 
ही मुलूखतगरी करावी लागे. ज्या वषी सैवय जाि नसे त्या वषी हे जमीनदार लोक खंडणी देि नसि. माि 
दुसऱ्या वषी फौज गेली की, दोवही वषाची खंडणी तमळि असे. ही स्वारी नेवनू खंडणी वसूल करण्याची 
प्रथा बंद पाडावी म्हणून इंग्रजानंी प्रयत्न केले व त्याचं्या प्रयत्नास यशही आले. गायकवाड, होळकर, शशदे 
हे इंग्रजाचें माडंलीक झाल्यावर त्याचं्या अतंकत्वाखाली जे जहातगरदार व र्भतूमये होिे त्यानंी त्या त्या 
सत्ातधशानंा देण्याि येणाऱ्या खंडण्या इंग्रज सरकारला द्याव्याि व इंग्रज बहाद दूराने त्या खंडण्या त्या त्या 
सत्ातधशास पोचत्या कराव्या अशा प्रकारचे करार घडतवले. इंग्रज सरकारचा दराराच एवढा मोठा की, 
लेखणीच्या फटकाऱ्यातनशी हे सवच लहानथोर जमीनदार तनमुटपणे आपापली खंडणी इंग्रजी तिजोरीि र्भरि 
होिे. व इंग्रज सरकार ह्या खंडणीचा पैसा वर उल्लेतखलेल्या मराठी सत्ातधशास देि असे. 

 
मराठ्ानंी तटपूवर, तनजामावर स्वाऱ्या केल्या त्यासुद्धा बहुिेक खंडणी वसूल करण्याकतरिा. 

कनाटकाि बाळाजी बाजीराव पेशव्याचं्या कारकीदीि ज्या स्वाऱ्या झाल्या त्यासुद्धा कनाटकािील 
पाळेगारापंासून खंडणी वसूल करण्याकतरिाच. १७१९ मध्ये सय्यद बंधूपकैी हुसेन अल्ली याने मराठ्ास 
आपल्या सहाय्यास तदल्लीस बोलातवले व त्याच्या चौथाई व सरदेशमुखीच्या मागण्या मावय केल्या. चौथाई 
सरदेशमुखीच्या मागण्या मावय झाल्यानंिर ही चौथाई व सरदेशमुखीची रक्कम वसूल करण्याचे काम 
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अथािच मराठ्ास कराव े लागले. बादशहाने मौगली मुलखाि म्हणजे दतक्षणेिील सहा सुभ्याि चौथाई 
सरदेशमुखी वसूल करण्याचे हक्क तदले. या हक्काची अंमलबजावणी मराठे करू लागल्यावर मोगलाचंा 
दतक्षणेिील सुरे्भदार जो तनजाम िोच मराठ्ासं तवरोध करू लागला. िेव्हा मराठ्ास मोगली मुलुखाि 
आपले हक्क शाबीि ठेवण्याकतरिा तवरोध करणाऱ्या तनजामाशी लढाया कराव्या लागल्या. वस्िुिः मराठे 
तनजाम संघषच या ित्वािून तनमाण झाला. मराठ्ानंी काही कारण नसिा तनजामाची कुरापि काढली व 
त्याशी लढाई केली असे झाले नाही. उलट तनजामच मराठ्ाचं्या कायदेशीर हक्काच्या आड येऊ लागला 
िेव्हा मराठ्ानंी वळेोवळेी तनजामाशी लढाया देऊन त्याचा परार्भव करून आपले हक्क त्याजकडून कबलू 
करून घेिले. तनजामावर मराठ्ाचं्या ज्या स्वाऱ्या झाल्या त्यासुद्धा मुलूखतगरी स्वाऱ्या होि. 

 
जंतजऱ्याचा तसद्दी हा मोगलाचंा अकंीि होिा. िो मोगल बादशहाचा दयासारंग होिा. िेव्हा त्याने 

शजकलेले तकल्ले आतण मुलूख बादशहानेत्याजकडून मराठ्ास तमळवनू द्याविे अशी अट बादशहा व शाहू 
महाराजं यामध्ये जो १८ मे १७२४ मध्ये करार ठरला त्यामध्ये होिी. [बादशहािफे दतक्षणेिील सुरे्भदार मुंबीझखान व 
बाजीराव यामंध्ये िहाच्या वाटाघाटी झाल्या त्याची कलमे पे. द. १० मधील पि क्र. १ मध्ये आहेि; त्यािील वरील कलम तसद्दीसबंंधी आहे. पहा—
सरदेसाई, वयु तहस्टरी ऑफ द मराठाज, व्हॉ. २,] या अटीनुसार जंतजऱ्याच्या तसद्दीकडे मराठ्ानंी तसद्दीच्या िाब्याि 
असलेल्या आपल्या तकल्ल्याचंी व मुलखाची मागणी केली. तसद्दीने िी मागणी तझडकारून लावली. ही 
मागणी पुरी करून घेण्याकतरिा बाजीरावास जंतजऱ्याच्या तसद्दीवर स्वारी करावी लागली. ही सुद्धा 
मुलूखतगरीची स्वारी होय. या स्वारीि जंतजऱ्याच्या तसद्दीचा परार्भव होऊन त्यास मराठ्ाचंा मुलूख व तकल्ल े
परि कराव ेलागले. 

 
पेशव ेबाजीराव व त्याचें बंधू तचमाजी यानंी १७२९ च्या अखेरीस माळवा-बुंदेलखंड पादाक्रािं केले. 

गुजरािेि अनेक स्वाऱ्या करून दार्भाडे, गायकवाड, कदमबाडें यानंी मराठी सते्चा प्रसार त्या प्रािंी केला. 
मराठ्ाचं्या या पराक्रमाने तदल्ली दरबाराि एक प्रकारचा घबराट तनमाण झाला. मराठ्ानंा गुजराि, 
माळवा, बुंदेलखंड या प्रािंािून घालवनू देण्यास तदल्ली बादशहाजवळ पुरेसे बळ नव्हिे. त्या बाबिीि 
बादशहा एवढाच त्याचा वजीरही दुबळा होिा. बाजीरावाचा तमि जयशसग याने आपण मराठ्ाशंी समझोिा 
घडवनू आणिो, िशा प्रकारचे अतधकार आपणास बादशहाने द्याव े असे तवचार प्रकट केले. या उलट 
सादिखान, महमदखान बंगश व अर्भयशसग यांचे म्हणणे की, सवांनी एकजूट करून मराठ्ानंा या मोगली 
प्रािंािून सैवय बळाने हुसकावनू लावाव.े 

 
वरीलपैकी कोणिाही तनणचय पक्का करण्याच्या अगोदर मराठ्ाचं्या दरबारी शाहू राजाचं्या सािारा 

राजधानीस तदल्लीहून एक तशष्टमंडळ पाठवाव े असे ठरले. त्या तशष्टमंडळाने शाहू राजास व त्याच्या 
सरदारास रे्भटाव ेव त्याचं्या मनाि काय आहे हे अजमवाव.े िसेच हैद्राबादेस जाऊन तनजाम उल्मुल्क याची 
रे्भट घेऊन त्याचे शाहू व पेशवा याजसबंंधीचे तवचार काय आहेि हेही जाणून घ्याव.े त्याप्रमाणे तदल्लीहून पाचं 
जणाचें [तशष्ट मंडळाची नाव—ेवयू तहस्टरी ऑफ द मराठाज, र्भा. २,] तशष्टमंडळ सािाऱ्यास १७३० च्या पावसाळ्याि आले. 
शाहू राजाने व मराठा दरबाराने त्याचें हादीक स्वागि केले. हे तशष्टमंडळ तनरतनराळ्या सरदाराचं्या 
मुलाखिी घेि सप्टेंबर अखेरपयंि सािाऱ्यास रातहले. त्याचं्या मिे मराठ्ाचं्या मनाि मोगलातवषयी िेष 
र्भावना नाही. बादशहातवषयी आदर आतण समर्भावनाच तदसिे. दुष्ट हेिूचा त्याचं्या मनाि लवलेशही नाही. 
हे तशष्टमंडळ म्हणिे की, मराठ्ानंी आपणास एवढेच ठासून सातंगिले की, बादशहाने आम्हास मजूंर 
केलेली चौथाईची रक्कम द्यावी म्हणजे बादशहाच्या सेवसे आम्ही जरूर लागेल िेव्हा हाकेला ओ देऊन 
येऊ.बादशहाचे व बादशाहीचे संरक्षण करू. आपल्याला ११ लाख रुपये गुजरािच्या चौथाईबद्दल व १५ 
लाख माळव्याच्या चौथाईबद्दल तमळाव ेअसे मराठ्ानंी तशष्टमंडळास सातंगिले. या वळेी माळव्याचा मोगल 
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सुरे्भदार महमदखान बंगश होिा व गुजरािचा अर्भयशसग. बादशहाने या सुरे्भदाराकंडून जर चौथाईच्या 
रकमा घेऊन त्या मराठ्ास तदल्या असत्या िर मराठ्ानंा माळवा, बुंदेलखंड, गुजराि या प्रािंी 
मुलूखतगरी स्वाऱ्या करण्याचा प्रसंग आलाच नसिा. बादशहाने बहाल केलेले चौथाईचे हक्क मराठ्ास 
प्रस्थातपि करणे र्भाग पडले. साध्या मागणीने त्याची अमंलबजावणी होईना. त्या त्या प्रािंािील सुरे्भदार 
मराठ्ाचंी ही मागणी धुडकावनू देऊ लागले, म्हणून मराठ्ानंा ह्या प्रािंावर मुलूखतगरी करून आपले हक्क 
प्रस्थातपि कराव ेलागले. मुलूखतगरी करि असिा संघषच तनमाण होणे अपतरहायच होिे. असे संघषच तनमाण 
होऊन लढाया होि व या लढायाि शिू सैवयाि धुव्वा उडे. मराठ्ाचंी सत्ा वाढीस लागे. अशा रीिीने 
मुलूखतगऱ्या करून माळवा मराठ्ाचं्या िाब्याि आला. बादशहाने त्यास मराठ्ाचंा मुलूख म्हणून मावयिा 
तदली (२३ जुलै १७४१). गुजरािवर मुलूखतगरी स्वाऱ्या होिच होत्या, पण िो प्रदेश मराठ्ाचं्या 
अंतकत्वाखाली इ. स. १७४७ मध्ये पूणचपणे आला. मराठी सत्ा तिथे प्रस्थातपि झाली िी मुलूखतगरीिाराच. 

 
शाहूने १७३८ि रघुजी र्भोसले यास मुलूखतगरीची सनद तदली, िीि सुर्भा लखनौ, बेदर, 

मकसुदाबाद, बुंदेलखंड, अलाहाबाद, पाटणा व डाका अशी त्याच्या के्षिाची फोड केली. [ना. र्भो. ब. (बं. आ.) 

तर.] या सनदेनुसार रघुजीने बंगालावर स्वाऱ्या केल्या त्याही मुलूखतगरीच्या. पुढे ओतरसा नागपूरकर 
र्भोसल्याचं्या िाब्याि आला. िो त्याने मीर हबीबला मदि केल्यामुळे. मुलूख खालसा करून मराठी 
स्वराज्यास जोडण्याच्या तदशनेे मराठ्ानंी स्वाऱ्या ितचि केल्या. पतहल्यादंा बादशहाकडून चौथाई वसूल 
करण्याची सनद तमळतवण्याचा प्रयत्न करावयाचा व सनद तमळाल्यावर आपली घोडी घेऊन वसूलीस 
जावयाचे असा मराठ्ाचंा क्रम होिा. हाच क्रम लक्षाि घेऊन मराठ्ानंी म्हणजे पेशव्याने बादशहास 
सातंगिले की, बादशहाने आम्हास समस्ि शहदुस्िानची चौथाई द्यावी, आम्ही सवच देशाच्या संरक्षणाची 
जबाबदारी घेऊ. [मराठी तरयासि, बाळाजीराव १,] बादशहाने यावळेी वरील मागणी मावय केली नाही. माि 
माळव्याच्या सनदा पेशव्यासं सन १७४१ ि तमळाल्या. या वळेेपासून माळव्याच्या तदवाणी फौजदारीसुद्धा 
संपूणच कारर्भार पेशव्याचें हवाली झाला. पण सनदा देिाना बादशहाने माळव्याचा सुर्भा आपला मुलगा 
शहाजादा अहंमद याचे नाव ेदाखल करून त्याचे दुय्यम म्हणून पेशव्याची नेमणूक केली. याप्रमाणे पेशव्यास 
माळव्याची नायब सुरे्भदारी तमळाली. माळव्याची सुरे्भदारी मराठ्ाचं्या पदराि पडल्याबरोबर माळवा-
बुंदेलखंड यािील लहान मोठ्ा सत्ातधशाचें पूवीचे तदल्लीचे संबधं िुटून त्याचंी पनुघचटना पुण्यास होऊ 
लागली. त्याचं्याशेंड्या पेशव्याचें हािी पडल्या. खुद्द जयपूरच्या राजपूि राजास मराठ्ाचं्या छायेखाली 
याव े लागले व इिर कमकुवि राजपूि राजासं मराठ्ाचं्या कच्छपी जाणे र्भाग पाडले. मराठेशाहीचा 
फैलाव करणे हा पेशव्याचंा व मराठे सरदाराचंा मुख्य उदे्दश होिा. शाहू राजाने हा उदे्दश मनाि ठेवनू 
तनरतनराळ्या सरदारासं त्याचं्या पराक्रमास र्भरपूर वाव सापडावा म्हणून के्षिे वाटून तदली होिी. मराठी 
सत्ा स्थापन करण्याचा उदे्दश सफल होण्याकतरिा चौथाई लागू करण्याचा उद्योग पेशव्यानंी आरंतर्भला. 
लष्ट्करी जोरातशवाय सुखासुखीच्या बोलाचालीने मोगल अंमलदार मराठ्ाचं्या मागण्या देईनाि म्हणून 
शस्र बळाचा उपयोग मराठ्ासं करावा लागला. माळव्याची सुरे्भदारी मराठ्ासं तमळाल्यावर रे्भलशाचे 
मध्यविी ठाणे मोगलाचं्या कबजािून काढून आपल्या िाब्याि घेणे ओघानेच आले. सवाई जयशसग तजविं 
असेपयंि मराठ्ाचं्या आकाकं्षानंा थोडासा लगाम होिा. िो सन १७४३ ि मरण पावल्यावर जयपुरच्या 
गादीसंबधंी जयशसगाच्या पिुास यादवी उत्पि होऊन तिचा तनरास करण्याचे अवघड काम मराठ्ानंा 
कराव े लागले. इ. स. १७४६-४७ ि बुंदेलखंडाि मराठ्ाचंी सत्ा मजबूि बनली. माळवा िर त्याचंा 
होिाच, राहिा रातहला राजपुिाना, िोही कबजाि आणण्याची सधंी चालून आली. इ. स. १७४७ च्या 
तडसेंबराि शाहूने पेशव्यास तदल्लीस बादशहाच्या रे्भटीस जाण्याची आज्ञा केली. पेशवा त्याप्रमाणे उत्रेि 
गेला. पेशव्याचं्या या स्वारीस नेवाईची स्वारी असे म्हणिाि. एतप्रल १७४८ मध्ये पेशव्याने सवाई जयशसगाचा 
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एक मुलगा माधोशसग याची रे्भट घेिली. हे पाहून त्याचा र्भाऊ ईश्वरशसग पेशव्याशंी िडजोड करण्यास 
कबूल झाला आतण नेवाई वगैरे आपले चार महाल पेशव्यासं देऊन त्याने पेशव्याचंी मजी राखली. यामुळे 
राजपुिावयाि मराठ्ाचंा तशरकाव झाला. याच वषी अहमदशहा अब्दाली शहदुस्थानाि स्वारी करून आला. 
त्यासं परिवनू लावण्याकतरिा बादशहाने पेशव्यास तनमिंण पाठतवले. पेशवा उत्रेस तनघाला खरा पण िो 
तदल्लीस उिरून पोहचण्याच्या अगोदर अहमदशहा अब्दाली परार्भव पाहून परि अफगातणस्िानास गेला. 
पुवहा १७५१ मध्ये अहमदशहा पजंाबाि चालून आल्याचे विचमान बादशहाच्या कानी आले. लोकाि घबराट 
झाला. बादशहाने स्वदस्िुरीची राजाची पिे वतजरास तलहून कसेही करून मराठ्ाचंी दाडंगी फौज बरोबर 
घेऊन िुम्ही या असा हुकूम पाठतवला. शशदे, होळकर नुकिेच दतक्षणेि तनघाले होिे. त्यानंा वजीराने 
कनोज येथे थाबंतवले व त्याजंबरोबर मराठ्ानंी बादशाहीचे परचक्रापासून बचाव करण्याचे वचन तमळतवले 
व आणा शपथा झाल्या व हा तवतशष्ट करार स्वदस्िुरच्या सह्यानंी कनोज येथे २३ एतप्रल १७५२ रोजी पुरा 
झाला. यालाच अहदनामा असे म्हणिाि. या कराराने परचक्रापासून वा अंिगचि शिूपासून बादशाहीचे 
रक्षण करण्याची कामतगरी मराठ्ावंर पडली. अजमीर व आग्रा या प्रािंाची सुरे्भदारी पेशव्यास तमळाली. 
बादशहाने मराठ्ासं पजंाब, शसध व अंिवेद या प्रािंाचंा वसूल देण्याचे कबलू केले. याच वषी पंजाबाि 
अब्दाली आला. त्याचे पातरपत्य करण्याकतरिाशशदे-होळकराचं्या फौजा कराराप्रमाणे वजीराच्या फौजेसुद्धा 
तदल्लीस आल्या. िोपयंि अब्दाली पजंाबािून माघारा गेला होिा. िरीपण मराठे तदल्लीि आलेले पाहून 
बादशहा उर्भयिा सरदारावंर खूष झाला. त्याने बावीस सुभ्याचंी चौथाईची सनद मराठ्ास तदली (१ जून 
१७५२). [फाळके—शश.इ.सा.र्भा. ३,] या सनदेमुळे मराठ्ाचं्या िाब्याि सबधं शहदुस्थान आला. मराठ्ाचंी 
जबाबदारी वाढली. बावीस सुभ्यािून हक्काने चौथाई वसुलीकतरिा मराठ्ास तफराव े लागले. वर 
सातंगिल्याप्रमाणे नुसिे तफरून व मागून चौथाई वसूल तमळण्याचा त्यावळेचा काळ नव्हिा. त्याकतरिा 
बळाचा उपयोग करावा लागि असे व त्यामुळे ससैवय मुलूखतगरी करावी लागे. आिा, ही मुलूखतगरी 
म्हणजे, चौथाई वसूली ह्या २२ सुभ्याि करीि असिा त्या तठकाणचे राजेरजवाडे शकवा जमीनदार जर 
मराठ्ानंा सरळ बोलाने वसूल न देिा नाकारू लागले, िर त्याजकडून जबरदस्िीने म्हणजेच लढाई 
करून चौथाई रक्कम वसूल करावी लागे. माि लढाई झालीच िर, पूवीची ठरलेली चौथाई खंडणी व 
लढाईचा खचच एवढी रक्कम मराठे त्या राजाकडे मागि. हे मोगली तशरस्त्याप्रमाणे चाले. त्याि मराठ्ानंी 
आपले नवीन असे काहीच सातंगिले नाही. एवचं मराठ्ाचं्या मुलूखतगरी स्वाऱ्या ह्या प्रायः खंडणी वसूल 
करण्याकतरिा होत्या, पण त्यािूनही एखाद्या राजाबरोबर लढाई झाली व ह्या लढाईचा शवेट िे राज्य 
मराठ्ाचं्या अतंकत्वाखाली येऊन झाला िर िे राज्य मराठे खालसा करीि नसि. 

 
इ. स. १७५२ च्या नंिर मराठ्ानंी दतक्षणेि सिि मुलूखतगरी स्वाऱ्या खंडणी वसूल करण्याकतरिा 

केल्या. तनजामाशी जी उदगीरची लढाई झाली िी मागील बाकी वसूल करण्यासाठी; उत्रेि जाटाशंी 
टकरा द्याव्या लागल्या त्याही वसूलीकतरिा. “िुमचे वचचस्व आम्ही मानणार नाही. िर खंडणी कसची?” 
अशा प्रकारचे उद्धट उत्र राजपिुाकंडून, जाटाकंडून शकवा इिर मुसलमान सुरे्भदाराकंडून आले म्हणजे 
लढाईस िोंड लागे. या लढाईस स्वारीचे स्वरूप प्राप्ि होई. मराठ्ाचंा जय होई. मराठ्ानंी सातंगिलेली 
खंडणी त्या परार्भिू राजास शकवा सुलिानास द्यावी लागे. त्यािून त्याची सुटका फति मातगिलेली खंडणी 
देऊनच होि असे. खंडणी वसूल करण्याच्या तनतमत्ाने मराठ्ानंी मुलूखतगरी स्वाऱ्या केल्या. मुलूख 
शजकण्याच्या हेिूने स्वाऱ्या केल्या नाहीि. पेशवाईचा शवेट होईपयंि शकवा मराठेशाहीस उिरिी कळा 
लागेपयंि मराठ्ानंी शहदुस्थानािील राजेरजवाड्याशंी लढाया तदल्या, त्या िे राजेरजवाडे खंडण्या वळेेवर 
देईनाि म्हणून त्याचं्या वसूलीकतरिा. त्यानंा महमूद िघलखाच्या स्वारीसारख्या स्वाऱ्या असे म्हणिा 
येणार नाही. 
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मुलूखतगरीतशवाय मराठ्ानंी ज्या स्वाऱ्या केल्या त्या फारच थोड्या आहेि. तचमाजी अप्पाने 

पोिुचतगजावंर स्वारी केली. बाजीरावाने महमद बंगशावर स्वारी केली. शकवा रघोजी र्भोसल्याने कनाटकाि 
स्वारी करून डूमास यास नमतवले. चंदासाहेबास कैद करून वठणीवर आणले. या स्वाऱ्या होि. 
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छिपति शाहू–पेशव ेबाजीराव 
 

कािंसूची 
 

इ. स.  
१७०६ ते १७२२ या कालात गुजरातवरील दहा सुिेदार नेमले गेले. 
१७०८ दाऊदखान आपला हस्तक सादुल्लाखान याजवर कनाटकचा कारिार 

सोपवतो. 
१७१८-१९ बादशहास तहावर क्षशक्कामोतमब करण्यास बाजीरावाकडून क्षवनांती. 
१७१८ हुसेनअल्लीची बायका-मुले औरांगाबादेस. 
१७१९ बादशाही सनदाांनी मराठ्ाांस मोगल प्राांतावर चौथाईचे हक्क प्राप्त. 
१७१९ क्षनजाम उल्मुल्क मुबारीझखानाक्षवरुद्ध लढ्यासाठी शाहू महाराजाांची मदत 

मागतो. 
१७१९, माचच १५ सय्यदाांनी अट मान्य केल्यावर क्षनजाम उल्मुल्क उजै्जनच्या वाटेवर. 
१७१९ ते २१ जोधपूरचा राजा महाराज अक्षजतनसग हा गुजरातचा सुिेदार. 
१७२०, मे ८ क्षनजाम नममदा नदी ओलाांडतो. 
१७२०, मे २० अशीरगड क्षकल्ला क्षनजामाच्या ताब्यात. 
१७२०, मे २३ बऱ्हाणपूर क्षनजामाच्या ताब्यात. 
१७२०, जून १९ क्षनजाम व क्षदलावर अक्षलखान याांच्या सैन्याची लढाई, क्षदलावर अक्षलखान 

ठार. 
१७२०, ऑगस्ट बाळापूर येथे क्षनजाम व आलमअल्ली याांची लढाई, त्यात आलमअल्लीचा 

नाश. 
१७२०, सप्टेंबर ३ सय्यद हुसेनची क्षनजामावर चाल. 
१७२०, ऑक्टोबर बारामतीवरील मुसलमानी अांमल सांपुष्टात. 
१७२०, ऑक्टोबर, ९ सय्यद हुसेनच्या खुनानांतर त्याच्या िावाचे क्षदल्लीस आगमन दुसऱ्या 

राजपुत्रास गादी. 
१७२०, नोव्हेंबर १२. शाहू महाराजाांचा वकील मक्षहपतराव आपल्या दरबारी रहाण्यास 

क्षनजामाची मान्यता. 
१७२०, नोव्हेंबर १३. सय्यद व अब्दुल्लाखान महमदशहा याांच्या सैन्याची हग्स्तनापूर येथे गाठ. 
१७२१ मराठ्ाांची कनाटकावर स्वारी. 
१७२१, जानेवारी ४ क्षनजाम उल्मुल्क व बाजीराव याांची पक्षहली िेट. 
१७२१, जानेवारी १४ दक्षिणेचा सुिेदार म्हणून क्षनजामाकडून दोन फमाने. 
१७२१, फेबु्रवारी क्षनजामाचा चुलत िाऊ अजीनखान याचा मृत्यू. 
१७२१ च्या अखेरीस क्षनजाम उल्मुल्क क्षदल्लीस. 
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१७२२, जानेवारी १६ बादशहाचे क्षनमांत्रणावरून क्षनजाम आग्ऱ्यास. 
१७२२ बाजीराव पेशव ेमाळवा प्राांत नजकण्याचे उद्योगास. 
१७२२, फेबु्रवारी २० बादशहाकडून शाही दरबारात क्षनजामास मोठ्ा समारांिाने वक्षजरीची 

वसे्र. 
१७२२, ऑक्टोबर २ क्षदल्लीतून क्षनसटून क्षनजामाची दक्षिणेकडे चाल. 
१७२२, ऑक्टोबर ११ अब्दुल्लाचा कैदेत क्षवष प्रयोगाने मृत्यू. 
१७२२, ऑक्टोबर २२ बादशहाकडून गुजरात सुिा क्षनजाम उल्मुल्कच्या हवाली. 
१७२३, फेबु्रवारी वझीर अहमदाबादेस. 
१७२३, फेबु्रवारी १३ बाजीराव व क्षनजाम याांची झाबुवा येथे मुलाखत. 
१७२३, जुिैं ३ क्षनजाम गुजरातच्या स्वारीनांतर क्षदल्लीत दाखल. 
१७२३, जुिैं चुलता हमीदखान यास गुजरातचा नायब नेमल्यावर क्षनजामाचे क्षदल्लीस 

आगमन. 
१७२३, णडसेंबर आजारीपणाचे क्षनक्षमत्त करून क्षनजाम क्षदल्लीहून दक्षिणेतील जहाक्षगरीवर 

रवाना. 
१७२४, जून २१ क्षनजाम औरांगाबादेस. 
१७२४, जून २३ शाहू महाराजाांस यापूवी न क्षदलेल्या सनदा बादशहाचा प्रक्षतक्षनधी म्हणून 

क्षनजामाकडून क्षमळतात. 
१७२४, सप्टेंबर मराठी सैन्य मुबारीझखानाशी मुकाबला करण्यास क्षनघते  
१७२४, सप्टेंबर ३ मुबारीझखानावर क्षनजामाची मराठी फौजाांच्या मदतीने चाल. 
१७२४, सप्टेंबर ३० साखरखेडा येथे क्षनजाम व मुबारीझखान याांच्यामधे तुांबळ युद्ध. 
१७२५, जानेवारी हैद्राबादचा ताबा क्षवजयी क्षनजाम उल्मुककडे. 
१७२५, जून २० क्षनजाम उल्मुल्कला त्याच्या अपराधाबद्दल बादशहाकडून माफी. 
१७२५, ऑगस्ट ११ उदाजी व आनांदराव यास त्याांच्या सत कृत्याबद्दल पोषाख देऊन शाहू 

महाराजाांकडून सत्कार. 
१७२५, नोव्हेंबर २० क्षचत्रदुगमला जाण्यासाठी बाजीराव पुण्याहून क्षनघतात. 
१७२५, नोव्हेंबर ते १७२६, मे मराठ्ाांची क्षचत्रदुगावरील कनाटकातील पक्षहली स्वारी. 
१७२५, माचच १६ बाजीरावाची स्वारी क्षचत्रदुगाला. 
१७२६, नोव्हेंबर ते १७२७, 
एणप्रिं 

श्रीरांगपट टणची (कनाटकातील) दुसरी स्वारी. 

१७२७, एणप्रिं २३ श्रीरांगपट टणच्या स्वारीस सुरवा त 
१७२८ धार दादाजी पवाराांच्या ताब्यात 
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पेशवा पणहिंा बाजीराव 
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४ 
 

छत्रपणत शाहू—पेशवे बाजीराव 
 
बाजीरावाचंी पेशवपेदी नेमणकू —बाजीरावाचें धोरण —मोगल दरबारी झालेला बदल —तनजाम 
उल्मुल्क व सय्यद बंधू याचंा झगडा —खाडंव्याची लढाई —बाळापूरची लढाई —सय्यदाचंा नाश 
—तनजामाचे दतक्षणेिील उद्योग —तनजाम अल्पकाल तदल्लीचा वजीर —तदल्लींिील राजकारण —
रजपुिाचंा दृष्टीकोन —बादशहाचे घािकी धोरण आतण त्याचे फळ —बाजीराव व श्रीपिराव 
प्रतितनधी यामधील चुरस —शाहू महाराज बाजीरावासं रे्भटीस बोलातविाि —छिपिींच्या 
दरबाराि बाजीराव —बाजीरावाचं्या हालचाली —तनजामाचे दतक्षणेि पनुरागमन —
साखरखेड्याची लढाई—वतझरी व गुजराि माळव्याच्या सुरे्भदारीिून तनजामाची मुतििा —
तनजामाचे धोरण —कनाटक व मराठे —तचिदुगाची स्वारी —श्रीरंगपट्टणची स्वारी. 
 

बाजीरावाांची पेशवेपदी नेमिूक : 
 
पेशव ेबाळाजी तवश्वनाथ याचं्या मतृ्यूनंिर पेशवपेद त्याचं्या मुलास न देिा िे अवय कोणास द्याव े

असा तवचार शाहू महाराजाचं्या मनाि आला नसावा. कारण बाळाजीपिंास पेशवपेद प्राप्ि झाल्यानंिर 
त्यानंी अवघ्या साि वषाि तजवापाड मेहनि करून शाहू महाराजाचं्या सते्स स्थयैच प्राप्ि करून तदले. 
तदल्लीहून बादशाही सनदा आणनू मराठी सरदाराचं्या पराक्रमास सबधं शहदुस्थानचे के्षि मोकळे केले. अशा 
ह्या सेवकाची यथाथच आठवण ठेवणे शाहू महाराजासंारख्या सवच संग्राही छिपिींना शतय न झाले िरच 
नवल. शाहू महाराजानंी बाळाजींची सेवा लक्षाि घेऊन त्याचें तचरंजीव बाजीराव यास पेशवाई पद तदले. 
िरुण बाजीराव वयाच्या २० व्या वषी मुख्य प्रधान झाले. बाजीराव वतडलाबंरोबर तदल्लीस गेल्यामुळे त्यास 
मध्यविी मोगल राजकारणाची प्रत्यक्ष मातहिी झालेली होिी. बाजीराव इिर मंत्र्यापेंक्षा वयाने लहान होिे 
म्हणून त्यानंा आपली धोरणे इिर सरदारास न दुखतविा शाहू महाराजाचं्या मजीनुसार पतहल्या काही वषाि 
आखावी लागली. बाजीराव हे हाडाचे सैतनक होिे. घोड्यावरून लाबं लाबं र्भराऱ्या मारणे हा त्याचंा 
आवडीचा खेळ होिा. लढाया करणे हे त्याचें लक्ष्य होिे. िे आपल्या तपत्याएवढे तशकलेले नव्हिे, हे खरे. 
पण शिेसारा वसुलीच्या कामािील खाचाखोचाचंा नीट अभ्यास त्याजकडून त्याचं्या वतडलानंी करून 
घेिला होिा. [पेशवे दप्िर, खं. ७, ले. ३६.] त्यावळेच्या कालानुरूप बाजीरावाचंी पेशवपेद धारण करण्याची ियारी 
होिी हे नाकारिा येि नाही. परंिु त्यास शाहू महाराजाचं्या दरबारािच तवरोध करणारे शिू होिे. त्यापकैी 
श्रीपिराव प्रतितनधी हे बाजीराव साहेबाचें शाहू छिपिींच्या दरबारािील प्रतिस्पधी आतण शाहू महाराजाचें 
तमि होिे.[राजवाडे, खंड २,] 

 
बाजीरावाांचे धोरि : 

 
बाजीरावाचें धोरण चढाईचे होिे असे म्हटल्यास अतिशयोन्ति होणार नाही. मोगल साम्राज्याचा 

वृक्ष आिून पोखरलेला असल्याने त्यावर जोराचे प्रहार केल्यास िो कोलमडून पडेल आतण त्या तठकाणी 
तशव छिपिींचे शहदवी साम्राज्य स्थापण्याचे स्वप्न साकार करावयास तमळेल ही आपली मतनषा पूणच 
करण्याकतरिा बाजीरावानंी आपल्या तजवाचे रान केले. जुने सरदार आपल्या धोरणाप्रमाणे वागि नाहीि 
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त्याबद्दल खंि करीि न रहािा बाजीरावानंी आपल्या ध्येयास आतण धोरणास उचलून धरणारे तजवार्भावाचे 
सरदार पुढे आतणले. त्याचं्यामध्ये नवीन पे्ररणा तनमाण केल्या. त्याचं्या सहाय्याने नवीन प्रदेश शजकले. 
इिके तदवस महाराष्ट्राचे राजकारण महाराष्ट्रािील सरदार आपापसाि लढाया देऊन महाराष्ट्राच्या 
दऱ्याखोऱ्याि खेळि होिे. महाराष्ट्राची ही वाया जाि असलेली शन्ति मराठी साम्राज्य वाढतवण्याकडे 
बाजीरावानंी वळतवली. आपापसाि लढि असलेले सरदार नमचदा उिरून माळव्याच्या पठारावर मोगलाशी 
मुकाबला करू लागले. ज्याचं्यावर हल्ला करावा िे मोगल सुरे्भदार मराठ्ाचं्या या शतिीपुढे चीि पावले. हे 
पाहून राजपुिावयािील राजेरजवाड्यानंी बाजीरावाशी मिैी संपातदली. एवचं बाजीरावाच्या धोरणाचे सूि हे 
होिे की, मोगलाचं्या तखळतखळ्या सते्वर प्रहार करून तिथे शहदवी सत्ा प्रस्थातपि करणे आतण त्याकतरिा 
राजपुिाचंी मिैी संपादणे. 

 
मोगिं दरबारी झािेंिंा बदिं : 

 
मराठ्ानंी ज्यानंा तदल्लीच्या कारर्भाराि मदि केली व ज्याचं्या सहाय्याने तदल्ली बादशहाकडून 

स्वराज्य सनदा तमळतवल्या त्या सय्यद बधंूंचा कारर्भार मोगल सरदार व बादशहा यास जाचक होऊ 
लागला. सय्यद बंधू फार घमेंडखोर झाले. हुसेन अली उघडपणे बोलू लागला की, मी ज्यावर जोडा मारीन 
िो सुद्धा बादशहा होईल. बादशहास सय्यद बधूं डोईजड झाले. सय्यदाचं्या हािाि सत्ा व बळ होिे. परंिु 
धूिचिा व धोरण याचंा अर्भाव होिा. हुसेन अलीच्या उद्दाम वृत्ीमुळे मोगल दरबारािील अमीर उमराव त्याचा 
िेष करू लागले. तवरुद्ध जाण्याचे धैयच बादशहाि नव्हिे. िी कामतगरी बादशहाच्या धूिच आईने केली. 
[इतलयट, व्हॉ. ७ (खाफीखान),] तिने तनजामास तलतहले की, ‘कसेही करून आम्हास या सय्यदाचं्या जाचािून 
सोडवाव’े आतण गुप्ि रीिीने तनजामाने मदि करण्याचे आश्वासन तदले. 

 
णनजाम उल्मुल्क व सय्यद बांधू याांचा झगडा : 

 
तनजाम उल्मुल्काची नेमणकू दतक्षणेच्या सुरे्भदारीवरून मुरादाबादच्या सुरे्भदारीवर सय्यद बधंूंनी 

केली. िेव्हापासून िो सय्यद बंधंूचा िेष करू लागलाहोिा. पुढ फरुचकतसअर बादशहाने त्यास सय्यद 
बंधंूच्या तवरुद्ध आपल्यास सहाय्य करण्यास बोलातवले असिा िो तदल्लीस गेला. पण धरसोड्या वृत्ीच्या व 
कमकुवि मनाच्या बादशहाशी त्याचे न जमून िो सय्यदाचं्या बाजूसच रातहला. सय्यद बंधंूनी त्यास 
पाटण्याच्या सुरे्भदारीवर नेमले. हेिू हा की, तदल्लीपासून तनजामाचे वास्िव्य दूर रहाव.े तनजाम पाटण्यास 
जाण्यास तनघण्यापूवीच फरुचकतसअर बादशहाचा खून होऊन सय्यदानंी आपल्या पसंिीच्या राजपुिास 
बादशहा केले. यानंिर सय्यदानंी त्यास माळवा प्रािंाची सुरे्भदारी देऊ केली. िी अशा धोरणाने की, 
माळव्याच्या दोवही बाजूस असलेल्या दतक्षण सुर्भा आतण अकबराबाद यावर आपल्या पक्षाचे सुरे्भदार 
असल्यामुळे त्यास सय्यदातंवरुद्ध काहीच कारस्थान करिा येऊ नये. माळव्याची सुरे्भदारी त्याने एका 
अटीवर कबलू केली. त्याने सातंगिले की, माझी िुम्ही वारंवार बदली करणार नसाल िर िी माळव्याची 
सुरे्भदारी पत्करीन. सय्यदानंी त्याची अट मावय केल्यावर तनजाम उल्मुल्क उजै्जनला जाण्यासाठी तदनाकं 
१५ माचच १७१९ ला तनघाला. इितयाि सय्यदाचंा तवचार बदलला आतण तनजामास परि तफरण्याचा हुकूम 
झाला. तनजामास सागंण्याि आले की, माळव्याची सुरे्भदारी हुसेन अलीखान यास पातहजे िेव्हा िुला 
अकबराबाद, अलाहाबाद, मुलिान शकवा बऱ्हाणपूर या चार प्रािंापैकी कोणत्याही प्रािंाची सुरे्भदारी माग. 
तनजामास सय्यद बंधंूच्या आपल्या तवषयीच्या कपटीपणाचा संशय आला आतण िो वळेीच सावध झाला. पण 
ज्यावळेी त्यास कळले की, अकबराबादच्या सुरे्भदारीचे बादशाही फमान आपलेकडे रवाना झाले आहे िेव्हा 
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त्याने आपल्या सैवयास “आगे कूच” करण्याचा हुकूम सोडला. आपण तसरोंजकडे जाि आहोि अशी आवई 
उठवनू त्याने आपल्या सैवयासह िारीख ८ मे १७२० रोजी अकबरपुरच्या उिारावर नमचदा नदी ओलातंडली. 
नमचदा उिरल्यावर त्याने दतक्षणेच्या प्रवशेाचे दार जो अतशरगड तकल्ला िोच त्याच्या तकल्लेदारास वश करून 
आपल्या िाब्याि घेिला (२० मे १७२०). त्यानंिर बरोबर िीन तदवसानंी बऱ्हाणपूर त्याच्या िाब्याि आले 
[Scotts’ Deccan, Pt. IV, p. 173; Sinha, Rise of the Peshwas,] (२३ मे १७२०). 

 
खाांडव्याची िंढाई : 

 
यावळेी दतक्षणेि आलम अलीखान हा सय्यद हुसेनचा पुिण्या सुरे्भदारी हुद्यावर होिा व त्याचा 

नायब तदलावर अली होिा. या दोघास तनजामाचा पाडाव करण्यासाठी सय्यद बधंूंकडून आज्ञा रवाना 
झाल्या. तदलावरखानाने मराठी सैवय गोळा करून बऱ्हाणपूरमागे तनजामावर चाल केली. आलम 
अल्लीखानाने औरंगाबादेहून कूच केले व तनजामावर येण्यास िो तनघाला. या दोघाशंी एकाच वळेी गाठ 
पडली िर िे आपणास जड जाईल हे जाणून तनजामाने या दोघासही तनरतनराळे गाठून झोडपण्याचा तवचार 
केला. तनजामाला या त्याच्या उद्योगाि बऱ्हाणपूरचा सुरे्भदार अववरखान, रंर्भाजीशनबाळकर आतण असेच 
जवळपासच्या अनेक जमीनदार लोकाचें सहाय्य तमळाले. [इतलयट, व्हॉ. ७ (खाफीखान),] जूनच्या सुरवािीस 
आपला िळ सोडून तनजाम खाडंवा व हुसेनपूर यामधील पाढंरा गावी तदलावर अलीखानाचा िळ होिा 
त्यावर चालून आला. येथे दोवही सैवयाची लढाई होऊन िारीख १९ जूनला तदलावर अलीखान लढाईि 
मारला गेला. बऱ्हाणपुरावर चालून येि असलेल्या आलम अलीस ही बािमी कळिाचं िो जागच्या जागी 
थबकला. पुढे गेला नाही. तनजामाच्या या तवजयाने सय्यद बंधू गोंधळाि पडले. हुसेन अलीने आपली 
बायका-मुले सन १७१८ मध्ये औरंगाबादेस ठेतवली होिी. त्याचं्या सुरतक्षििेबद्दलची काळजी िो करू 
लागला. आपल्या बायका-मुलाचें प्राण वाचतवण्यासाठी त्याने तनजामास चुचकारण्यास सुरवाि केली. या 
त्याच्या तवजयाबद्दल आनंद व्यति करण्यासाठी त्यास तलतहले. तदलावर अलीखानाने स्विःच्या हुशारीने 
बादशहाच्या हुकुमातवरुद्ध आपल्यावर चढाई केली त्याचे फळ त्याला तमळाले. िुम्ही तवजयी झालाि 
याबद्दल आनंद आहे. या िुमच्या कृत्याबद्दल िुमची दतक्षणचे सुरे्भदार म्हणून नेमणकू केली आहे. िुम्ही 
आमच्या बायका-मुलाचें व आलम अलीचे संरक्षण कराव.े [Irvine, Later Mughals, Vol. II,] 

 
बाळापूरची िंढाई (तारीख १० ऑगस्ट १७२०) : 

 
आलम अलीने लढाईची ियारी मोठ्ा जोराि केली. स्विःजवळील सैवयास शस्रासे्र तदली. तशवाय 

मराठी सैवयही मदिीस मागतवले. वाटेल िसा पैसा खचच करून सैवय जमतवले. शाहू महाराजाचं्या 
आजे्ञवरून मराठे सरदार सिंाजी शशदे, खंडेराव दार्भाडे, शकंराजी मल्हार, कावहोजी र्भोसले ही मंडळी 
आलम अलीस जाऊन तमळाली. खानदेशाि त्यावळेी बाजीरावसाहेब सैवयासह होिे िेही शाहू महाराजाचं्या 
आजे्ञवरून आलम अलीच्या सहाय्यास गेले. [राजवाडे, खं. २,] आलम अलीकडे यावळेी ७,००० सैवय होिे. पण 
तवस्िाराएवढाच गबाळेपणाही त्या सैवयाि होिा. [Irvine, Vol. II,]तनजामाने आपल्या नेहमीच्या धूिच स्वर्भावास 
अनुसरून आलम अलीच्या सैवयाि फूट पाडण्याचे योतजले. इितयाि त्याची दतक्षणच्या सुरे्भदारीवर 
नेमणूक झाल्याचे बादशाही फमान त्याचे हािी तमळाले. त्याची एक प्रि त्याने आलम अलीकडे पाठवनू 
त्यास सातंगिले की, “मी कायदेशीर सुरे्भदार झालो. िू आिा कारर्भार सोडून िो आमचे हवाली कर, 
म्हणजे िुम्हास व सय्यदाचें बायका-मुलास सुखरूपपणे तदल्लीस जाऊ देिो”. ही बािमी आलम सरदारास 
कळिाच फौजेि गोंधळ उडाला. आपली चामडी व विने राखण्याकतरिा बहुिेक सरदार आलम अलीस 
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सोडून दतक्षणेचा नवा सुरे्भदार जो तनजाम त्याचकडे गेले. तनजामाने बादशहास व सय्यदास 
स्नेहर्भावाचीलाबंलचक पिे तलतहली. बादशहास तलतहले की, आपल्या हुकुमाप्रमाणे दतक्षणची सुरे्भदारी 
करिो. मराठ्ाचंा बंदोबस्ि करिो, एवढे काम झाले म्हणजे मके्कसच तनघून जािो आतण हुसेन अलीस 
तलतहलेल्या पिाि “िुमच्या बायका-मुलाचंी मला अत्यिं काळजी आहे. मी औरंगाबादेस पोचिाच त्यास 
लवकरच बंदोबस्िाने िुमच्याकडे रवाना करिो” असे गोडी गुलाबीने व नरमाईचे धोरण ठेवनू तलतहले. ह्या 
मुत्सद्दी धोरणाचा उपयोग तनजामास झाला. 

 
तनजामास दतक्षणची सुरे्भदारी तमळाल्याचे कळिाच आलम अलीकडील नामातंकि सरदार त्यास 

सोडून गेले व तनजामास तमळाले हे वर सातंगिले आहे. [Irvine, Vol. II,] त्यामुळे हा िरुण उमदा शूर वीर 
डगमगला नाही. त्याने आपल्यापाशी असलेल्या सैवयातनशी तनजामावर बाळापूर येथे हल्ला चढतवला. १० 
ऑगस्ट सन १७२० रोजी मोठी लढाई होऊन त्याि आलम अलीचे बरेच सरदार पडले. खुद्द आलम अली 
मारला गेला. [Ibid.] िेव्हा त्याजकडील पुष्ट्कळसे सरदार सैवयासह तनजामास जाऊन तमळाले. आलम 
अलीचे सवच सामान तनजामास सापडले. तनजाम तवजयी झाला. 

 
सय्यदाांचा नाश : 

 
यावळेी सय्यद बधूं आग्ऱ्यास होिे. सय्यद हुसेनला आपला दत्क मुलगा आलम अली लढाईि 

पडल्याचे ऐकून फारच दुःख झाले. त्याने आपला र्भाऊ अब्दुल्लाखान याजबरोबर वाटाघाटी करून स्विः 
बादशहास बरोबर घेऊन तनजामावर चालून जाण्याचे ठरतवले व त्या मुदिीि र्भाऊ अब्दुल्लाखान याने 
तदल्लीि राहून कारर्भार करावा असे ठरले. सय्यद हुसेनने आग्ऱ्याहून अजमीरच्या मागाने दतक्षणेि 
जाण्यासाठी बादशहासह ३ सप्टेंबरला कूच केले. सैवयाचा पतहला मुक्काम ११ सप्टेंबरला झाला. [सुरि 
फॅतटरीची हकीगि २८ जुलैच्या बािमीपिाि नमूद केलेली आहे. अथाि ही लढाई िा. २८ जुलैच्या अगोदर व्हावयास हवी.] 

 
याच प्रवासाि बादशहाबरोबर जे प्रमुख िीन सरदार होिे त्यानंी हुसेन अलीखानाचा नाश 

करण्याचा कट रतचला. कटाचा सूिधार तनजाम उल्मुल्कचा चुलि चलुिा महमद अमीनखान होिा. त्याने 
अशा रीिीने कट रतचला की, हुसेन अलीला त्याबद्दल तबलकूल सुगावा लागू तदला नाही. इिकेच नव्हे िर 
कटाची अंमलबजावणी होि असिाही हुसेन अलीस सशंय आला नाही. सय्यदापंकैीच एक मीर हैदरबेग 
नावाचा इसम मारेकरी म्हणून ियार केला. ८ ऑतटोबर १७२० रोजी जेव्हा बादशहाचे िंबू ‘िोडार्भीम’ 
मागावर डेरे दाखल झाले िेव्हाच ह्या कटाची पूिी करण्याचे ठरले. एके तदवशी सकाळी हुसेन अली 
बादशहासोबि त्याच्या डेऱ्यापयंि जाऊन त्यासपोचवनू परि येि होिा. वाटेि त्यास सय्यद हैदरबेगने 
आपल्याकडील एक तवनंिी अजच सादर केला. हुसेन अलीने िो अजच घेऊन वाचण्यास सुरवाि केली. हुसेन 
अली वाचनाि दंग आहे असे पाहून हैदरबेगने आपली कट्ार त्याच्या कुशीि खुपसली आतण त्यासरशी िो 
कळवळला, बादशहास ठार करा असे ओरडला. पण कट्ारीच्या त्या घावाने त्याचा शवेट केला. [Scott’s 
Deccan, Pt-IV,] त्याचे डोके धडापासून वगेळे करून िे सबंध छावणीि तफरतवण्याि आले आतण त्याकडील 
संपत्ीही बणुग्याकंडून लुटतवली. याचा पतरणाम व्हावयाचा िोच झाला. सय्यदाकडील अति बलवान 
सय्यदाचा खून झाल्यावर सय्यद अब्दुल्ला तफका पडला. शतिीहीन झाला. त्याने आपल्या र्भावाचा घाि 
झालेला ऐकून ९ ऑतटोबरला तदल्लीस येऊन दुसऱ्या राजपुिास बादशहा केले आतण वाटेल िसा पैसा खचच 
करून नवीन सैवय उर्भारले. सैवयाि अननुर्भवी लोकाचंा र्भरणा फार झाला. सैवय बरोबर घेऊन 
अब्दुल्लाखान महमदशहास मारण्याकतरिा चाल करून तनघाला. िारीख १३ नोव्हेंबर १७२० रोजी दोवही 
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सैवयाची गाठ हसनपूरला पडून लढाई झाली त्याि अब्दुल्लाचा परार्भव होऊन िो व त्याजबरोबरचा बादशहा 
यानंा कैद व्हाव ेलागले. अब्दुल्ला दोन वषे कैदेि होिा. शवेटी १ ऑतटोबर १७२२ रोजी त्याचा खून झाला. 

 
सय्यदाचंा दहा वषाचा कारर्भार मराठ्ास सवचथा अनुकूल होिा. िे तशया पंथी होिे. शहदंूशी त्याचंा 

पे्रमर्भाव पुष्ट्कळ होिा. राजपूि व मराठे त्यानंा सवचथा अनुकूल होिे. सुनी पंथाचा कडवा धमच िेष त्याचें 
तठकाणी नव्हिा. तनजामाच्या कावबेाज स्वर्भावापढेु िे हार गेले. 

 
णनजामाचे दणक्षिेतीिं उद्योग : 

 
खाडंवा व बाळापूरच्या लढायाचं्या अनुकूल तनकालामुळे तनजामास दतक्षण मोकळी झाली. 

दतक्षणच्या सुभ्यावरील सुरे्भदारीचे फमान त्यास तमळाले, िरी पण सय्यद हुसेन आपल्यावर चालून येि आहे 
ह्या बािमीने त्यास शचिेि टाकले. सय्यदाशी लढाई करावी लागणार िेव्हा आपणास मदि हवीच. 
त्याकतरिा त्याने कोल्हापूरचा संर्भाजी, चंद्रसेन जाधव व इिर मराठे सरदार याचं्याशी दोस्िी करण्यास 
सुरुवाि केली. याच वळेी आनंदराव सुमवि याचंा मुलगा मतहपिराव ह्यानी तनजामापाशी िगादा लावला 
की, तनजामाने आपणास औरंगाबदनतजकच्या प्रािंािून चौथाई वसूल करण्यास अनुमति द्यावी. तनजामाला 
धड होय म्हणिा येईना आतण मनाि असूनही नाही म्हणिा येईना. िो वळे मारून नेऊ लागला. पण शवेटी 
जेव्हा सय्यद बधंूंचा नाश ऑतटोबर-नोव्हेंबरमध्ये झाल्याचे त्यास कळले िेव्हा त्याने मराठ्ातंवषयीचे 
आपले धोरण बदलले. त्याने मतहपिरावानंा चौथाई वसुलीकतरिा मुलुखाि कमातवसदार नेमण्यास नकार 
तदला. पण बाजीरावानंीतनजामाचे हे धोरण अगोदरच हेरले असावे, कारण आलम अली मेल्यावर 
बाजीरावानी बादशहास पि पाठवनू त्याचे अतर्भनदन केले आतण आपल्या वतकलास सागंून बादशहाकडून 
१७१८-१९ च्या िहावर तशक्कामोिचब करण्यास तवनतवले. बाजीरावाचं्या तवनंिीचा बादशहाने िाबडिोब 
स्वीकार केला आतण िहावर तशक्कामोिचब केले. िहाचे फमान मराठ्ास तमळाल्यावर बाजीरावानंी 
सरलष्ट्कर यास गंगथडीस जाऊन सैवयाची जमवाजमव करण्यास सांतगिले आतण िलवारीच्या बळावर 
चौथाई वसूल करण्यास फमातवले. तनजामास हे कळिाच त्याने वस्िुन्स्थिीची जाणीव ठेवनू शाहू 
महाराजाचें वकील मतहपिराव यास परवानगी देऊन त्यासबंंधीचे फमान िारीख २२ नोव्हेंबर १७२० ला 
कातढले. [Proceeding of I. H. R. C. Vol. XVII,] जरी मराठ्ाचंी कुरापि काढण्यास तनजाम घाबरि होिा िरी िो 
मनािून शाहू महाराजाचंा व सवच मराठ्ाचंा िेषच करीि असे. आिासुद्धा त्याने पतहल्यासारखीच 
मराठ्ामंध्ये दुफळी माजतवण्याचा प्रयत्न केला. १७१८-१९ च्या िहाप्रमाणे पुणे व बारामिी मराठ्ाचं्या 
िाब्यािं यायला हवी होिी. त्यापकैी पुणे िाब्याि आले होिेच पण बारामिीवर मोगली अंमल होिा. 
बाजीरावानंी िो ऑतटोबर १७२० मध्ये उडवनू तदला. त्यािं यशविंराव दार्भाडे कामास आले. [पे. द. ३०, ले. 
२६.] पण बारामिी मराठ्ानंी शजकली. [राजवाडे, खं. २,] त्यावरून राग येऊन तनजामाने मुहकमशसग व 
चंद्रसेन जाधव यानंा मराठ्ाचंा मुलूख काबीज करण्यास पाठतवले. बाजीरावानंी वळेीच सावधतगरी राखून 
सरलष्ट्कर यास तनजामाच्या सरदाराचंा समाचार घेण्यास गंगथडीस पाठतवले होिे. त्याने या सरदारास 
तपटाळून लातवले. त्याचा योग्य िो पतरणाम तनजाम उल्मुल्कावर होऊन त्याची व बाजीरावसाहेबाचंी पतहली 
रे्भट िारीख ४ जानेवारी १७२१ रोजी तचखलठाण येथे झाली. [पे. द. ३०,] रे्भटीचा तवषय अथाि शाहू 
महाराजास चौथाई व सरदेशमुखीची सहा सुभ्याचंी जी सनद बादशहाकडून तमळाली त्याचा अंमल कसा 
करावयाचा हा असावा. ही रे्भट झाल्यानंिर कालािंराने तनजामाने िारीख १४ जानेवारी १७२१ रोजी 
दतक्षणचा सुरे्भदार या हुद्द्यावरून दोन फमाने कातढली. एकाने तबदर प्रािंािून चौथाई वसूल करण्यास शाहू 
महाराजास मुर्भा देऊन दुसऱ्या फमानाने शाहू महाराजाचंा सरदेशमुखीचा सहा सुभ्यािील वसुली 
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करण्याचा हक्क मावय करण्याि आला. [इ.ं तह. रे. क. व्हॉ. १७,] तनजामाला लवकरच बादशाही फमानानुसार 
उत्रेस जाव े लागले. [पे. द. ३०, ले. २९, राजवाडे खं. २, प्रस्िावना] अशा रीिीने तनजामाचा मराठ्ाचंा परार्भव 
करण्याचा हेिू तसद्धीस गेला नाही. त्याचे उत्रेस प्रयाण झाल्यापासून िो दतक्षणेि परि येण्याच्या 
कालावधीि मराठ्ानंा आपल्या उद्योगास तनराळी कलाटणी देिा आली. बाजीरावसाहेब यानंीयाचवळेी 
मराठी सत्ा वाढतवण्याचा तवचार केला. या तवचारास चालना देणे तनजामाच्या दतक्षणेिील अनुपन्स्थिीमुळे 
सुलर्भ झाले. 

 
अल्पकािं णनजाम णदल्लीचा वजीर : 

 
सय्यदाचे पश्चाि वतजरीवर असलेला तनजामाचा चलुि र्भाऊ अमीनखान हा १७२१ च्या फेबु्रवारीि 

मरण पावला. त्यानंिर वजीर कोणास नेमाव ेयाचा तवचार बादशहाने अनेक सरदाराचं्या मसलिीने केला. 
सवांचे मि तनजामास दतक्षणेिून बोलावनू आणून वतजरी द्यावी असे पडले. म्हणून बादशहाने तनजामास 
उत्रेि िाबडिोब तनघून येण्यास फमान पाठतवले. िे तमळिाच तनजामाने मुबारीजखानास आपला दुय्यम 
नेमून त्याने िारीख २१ ऑतटोबर १७२१ रोजी औरंगाबादेहून उत्रेकडे प्रयाण केले. त्याजबरोबर शाहू 
महाराजािफे आनंदराव सुमंि हे तदल्लीस गेले [इतलयट, व्हॉ. ७ (खाफीखान),]. हाच मुबारीजखान मराठ्ाचंा 
दीघच िेष्टा होिा. त्यास बाजीरावानंी कसे वठणीस आणले हा र्भाग पढेु येईल. तनजाम तदल्लीस िारीख १८ 
जानेवारी १७२२ ला पोचला. िारीख १३ फेबु्रवारीला बादशहाने शाही दरबार र्भरवनू त्यास मोठ्ा 
समारंर्भाने वतजरीची वसे्र तदली. [इतलयट, व्हॉ. ७ (खाफीखान),].यानंिर सुमारे दहा मतहने तनजामाचा मुक्काम 
राजधानीि झाला. पण त्या अवधीि अनेक कारणानंी धनी व सेवक याचंा जम बसला नाही. वीस वषाचा 
बहादूरशहा नेहमी लाळघोट्ाचें ऐके आतण वतजराचा दर वेळी त्यामुळे अपमान होई. [इतलयट, व्हॉ. ७ 

(खाफीखान),]. तनजामाच्या स्वर्भावावर व विचनावर र्भर दरबाराि टीका होऊ लागली. पुढे पुढे बादशहा व 
वजीर एकमेकास पाण्याि पाहू लागले. िेव्हा सय्यद बंधंूचा शवेट ज्या रीिीने झाला िशी आपली न्स्थिी 
होऊ नये असा पोति तवचार तनजामाने करून िारीख २ ऑतटोबर १७२२ रोजी तदल्लीिून पाय काढून 
माळव्याची वाट धरली. गुजराि प्रािंाचा सुर्भा हैदर कुलीखान यास काढवनू िो सुर्भा आपल्या नावाने करून 
घेऊन त्यावर आपला अंमल बसतवण्याचा त्याचा मुख्य हेिू होिा. त्याने बादशहास कळतवले की, मराठे 
प्रबळ झाले. त्यानंी माळव्याि टाकलेल्या पायास जर आिाच प्रतिबंध केला नाही िर िे बादशाही खावनू 
बसिील. त्यासाठी सवच दतक्षणची मुखत्यारी बादशहाने आपल्याकडे द्यावी. त्यातशवाय माळवा व गुजराि हे 
प्रािंही मजकडे द्याच म्हणजे मी मराठ्ाचंा बंदोबस्ि करिो. बादशहास तनजाम वजीर म्हणून नको होिा 
म्हणून त्याने त्यास दतक्षण माळवा व गुजराि प्रािंाची मुखत्यारी तदली. तनजाम दतक्षणेस येण्यास तनघाला 
िो माळव्याि जानेवारी १७२३ मध्ये सारंगपूर येथे आला. तनजाम आपल्यावर चालून येि आहे असे पाहून 
हैदर कुलीखान वडेाचे सोंग घेऊन गुजरािमधून पळून तदल्लीस गेला. म्हणून गुजराि तनजामाचे िाब्याि 
आला. िेथील कारर्भारावर त्याने आपल्यािफे आपला मामा हमीदखान यास नेतमले. गुजरािेि 
झालोदपयंि जाऊन िो पवुहा माळव्याि आला आतण दोन मतहने तिथे मुक्कामकरून माळव्याच्या सुरे्भदारीवर 
त्याने आपल्यािफे अझीमुल्लाखान यास नेतमले. िेथील सवच व्यवस्था लावनू तनजाम १७२३ च्या जुलै महाि 
तदल्लीस जाऊन पोहोचला. 

 
णदल्लीतीिं राजकारि (१७१९—२४) : 
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इ. स. १७१९ िे २४ हा काल तदल्ली दरबारच्या राजकारणाि अत्यिं महत्त्वाचा होय. या कालाि 
तदल्ली दरबाराि अनेक उलाढाल्या झाल्या. एका वषाच्या अवधीि चार बादशहा गादीवर बसवले गेले. दोन 
सय्यद बंधू वैर्भवाच्या तशखरावर तवराजमान होऊन शवेटी समूळ नाश पावले. तनजाम उल्मुल्कने पुढील 
धोरण ठेवनू चंबळ व कावेरीमधील प्रदेश आपल्याकतरिा तमळतवला. राजपूि राजे यावळेी डोके वर करू 
लागले व प्रबळ होण्याच्या मागास लागले. जाट व रोतहले यानंी आपणाकतरिा स्विंि राज्ये तनर्वमली आतण 
ह्या अव्यवस्थेचा फायदा घेऊन मोगल मुलखाचे लचके िोडण्याचे काम मराठे मोठ्ा सुसंगि रीिीने करू 
लागले. आपल्या नेमणुकीनंिर तनजाम उल्मुल्क बादशहास तनमाल्यवि बनवण्याच्या मागास लागला 
असिा िे बादशहास खपले नाही व म्हणून तनजामाचे व बादशहाचे वाकडे आले. बादशाहीची काळजी 
घेण्यास कोणीच जबरदस्ि पढेु येईना म्हणून बादशाहीची अवस्था फारच वाईट झाली. 

 
राजपुताांचा दृष्टीकोन : 

 
तदल्लीिील गोंधळलेल्या पतरन्स्थिीचा फायदा पतहल्या प्रथम राजपिुानंी घेिला. जोधपूर व 

जयपूरचे राजे तदल्लीच्या राजकारणाि सक्रीय र्भाग घेि असि. त्याचंा कल सधंीचा फायदा घेऊन स्विःच्या 
राज्याच्या सीमा वाढतवण्याकडे असे. हा वळेपयंि या दोवही राजानंी तदल्ली दरबारािील उलाढालीचा 
फायदा घेऊन आपआपल्या राज्याच्या सीमा वाढतवल्या होत्या. जोधपूरचे राजे अतजिशसग यानंी गुजराि व 
अजमीर हे दोन सुरे्भही आपल्या वचचस्वाखाली आणले. जयपूरचे राजे जयशसग हे फरुचखसेयर बादशहास 
काढून लावण्याच्या अगदी तवरुद्ध होिे. महमदशहास हे ठाऊक असल्यामुळे त्याने आपण बादशहा 
झाल्यावर जयशसगासारख्या मािबर उमरावास आपल्या बाजूचा करून घेण्याकतरिा र्भली मोठी रक्कम व 
सुरि सरकार ही बतक्षसी तदली. सय्यदाचंा नाश झाल्यानंिर त्यास आग्राचा सुरे्भदार नेतमले. एवचं ह्यावळेी 
तदल्लीपासून ६० मलैाचं्या अिंरावर असलेल्या आग्ऱ्यापासून िो पतश्चम तकनाऱ्यावरील सुरि बंदरापयंिचा 
मुलुख ह्या दोन रजपूर राजाचं्या िाब्याि होिा; आतण हे दोवही राजे मराठ्ानंी मोगली सुभ्यावर केलेल्या 
आक्रमणास आपली मूक संमिी दशचवीि होिे. जोधपूरचे राजे महाराजा अतजिशसग हे सन १७१९ िे १७२१ 
या काळाि गुजरािचे सुरे्भदार होिे. पेशव ेबाळाजी तवश्वनाथ यानंी चौथाई सरदेशमुखीच्या सनदा तदल्लीहून 
आतणल्यावर खंडेराव दार्भाडे यानंा गुजरािच्या चौथाई वसुलाचे काम देण्याि आलेखंडेरावाचें हस्िक 
तपलाजी गायकवाड यानंी अतजिशसगाच्या पतहल्या वषीच्या कारकीदीि गुजरािवर एवढ्या स्वाऱ्या करून 
खंडण्या वसूल केल्या की, त्यामुळे गुजरािेिील मुसलमानी सत्ाच तखळतखळी झाली, मृत्यूपंथास लागली. 
राजे अतजिशसग हे मुसलमानी सते्चे पूणच िेष्टे होिे. त्यानंी मराठ्ाचं्या चढाईच्या धोरणास अिंस्थ 
सहानुर्भतूि दाखवनू मराठे गुजरािचे लचके िोडीि असिा मारवाडला लागून असलेला गुजरािचा प्रदेश 
आपल्या सते्खाली आतणला. [Bombay Gaztteer, History of Gujarat, Vol, I,] गुजरािमध्ये या वळेी अंदाधंुदी चालू 
होिी. तशया-सुनी व शहदु-मुसलमान याचें दंगे चालू होिे. [Ibid,] मराठ्ाचें सिि हल्ले आतण राजपिुाचंी 
त्यासं आिून फूस यासंबधंीचा फायदा घेऊन गुजरािची झालोरी व बाबी घराणी स्विंि झाली. गुजरािची 
अशी अनुकंपनीय न्स्थिी असिा अतजिशसगास गुजरािवरून काढून त्या जागी तदल्लीच्या बादशहाने 
हैदरकुली म्हणनू सुरे्भदार पाठतवला. 

 
बादशहाचे घातकी धोरि आणि त्याचे फळ : 

 
राजपुिाचें पाठीराखे सय्यद बंधू याचंा नाश झाल्यावर वरील बदल घडून आला. नवीन धोरण 

बादशहाच्या घािाचे ठरले. अतजिशसगास त्याच्या मनातवरुद्ध गुजरािहून बदलल्यामुळे हा मोलाचा तहरा 
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बादशहावर रुष्ट झाला. हैदरकुलीखान िरी बादशहाचा तनस्सीम सेवक होिा असेही नाही. िो वजीर 
तनजाम उल्मुल्क याचा पक्का िेष्टा होिा. गुजरािच्या सुरे्भदार पदी आपली नेमणूक झाल्यावर त्याने 
गुजरािेिील अंदाधंुदीचा फायदा घेऊन गुजरािेिच स्विंि व्हावयाचे ठरतवले आतण बादशाही हुकूम 
धाब्यावर बसतवण्याचा उपक्रम सुरू केला. [Ibid.] तनजाम उल्मुल्काने बादशहास वळेीच सावध करून 
हैदरकुलीखानातवरुद्ध योग्य िो उपाय करण्यास सुचतवले. हैदरकुलीखान हा बादशहाच्या मजीिील 
असल्यामुळे बादशहाने त्याजतवरुद्ध कारवाई करण्यास प्रथमिः तढलाई दाखतवली. पण वतजराच्या 
एकसारख्या टुमण्यामुळे हैदरकुलीखान यास त्याने परि बोलातवले; आतण गुजराि सुर्भा तनजाम 
उल्मुल्कच्या हवाली केला (२२ ऑतटोबर १७२२). बडंखोर हैदरकुलीखानास िाळ्यावर आणण्यासाठी 
वजीर स्विः त्याजवर चालून गेला. हैदरकुलीखानानेसुद्धा वतजराबरोबर सामना देण्याचे ठरतवले. पण या 
त्याच्या तवचारास त्याचे बहुिेक सरदार अनुकूल नव्हिे. तशवाय बादशाही फमानाने त्याजकडील गुजराि 
काढून घेिलेला. िेव्हा हैदरकुलीखानाने आपण होऊन नमिे घेण्याचे ठरतवले. वजीर अहमदाबादला 
फेबु्रवारी १७२३ च्या अखेरीस आला िेव्हा हैदरकुलीखानाने तदल्लीस पळ काढला. तनजामाने गुजराि 
सरकारकतरिा शासकीय व्यवस्था करून आपल्या जागी आपला चुलिा हमीदखान यास गुजरािचा नायब 
सुर्भा नेमून िो जुलै १७२३ च्यासुरवािीस तदल्लीस परि आला. या नवीन उपद व्यापाचा पतरणाम एवढाच 
झाला की, तनजाम उल्मुल्क यास दतक्षण माळवा या दोवही सुभ्याबंरोबर गुजरािची सुरे्भदारी तमळाली. 
ह्यामुळे चंबळ व कावरेी या दोवही नद्यामधील मुलुख तनजामाच्या हुकमिीखाली आला. पण गंमि अशी की, 
या तिवही सुभ्यावंर प्रत्यक्ष सुभ्याचा अंमल नसून सुर्भा तदल्लीस आतण त्याचे हस्िक प्रत्येक सुभ्यावर अंमल 
करणारे. ह्या पतरन्स्थिीचा फायदा मराठ्ानंी घेिला. याच वळेी मराठे गुजराि व माळव्यावर चढाईचे हल्ल े
करू लागले. सन १७०६ िे १७२२ च्या कालाि गुजरािवर दहा सुरे्भदार नेमले गेले. प्रत्येक सुरे्भदारास 
स्विःची शाश्विी नसल्यामुळे हवालदील होऊन राज्यकारर्भाराकडे दुलचक्ष करी. लोकाकंडून नजराणे 
बळेच वसूल गोळा करी. त्यामुळे लोकही मोगलाचं्या सते्स तवटले. त्यानंी मराठ्ानंा आपल्यावर राज्य 
करण्यास वाव तदला. याचा पतरणाम असा झाला की, माळवा व बुंदेलखंड येथील प्रमुखानंी मराठ्ाचंी 
मदि मातगिली आतण मराठी अंमल अशा रीिीने माळवा बुदेंलखंडाि सुरू झाला. हे नंिर पाहू. 

 
बाजीराव व श्रीपतराव प्रणतणनधी यामधीिं चुरस : 

 
बाजीरावसाहेबासंारख्या अल्पवयी मुलाची नेमणूक राज्याच्या प्रधानपदी झालेली पषु्ट्कळ नामविं 

मराठे सरदारास खपली नाही. त्यापैकी मुख्य श्रीपिराव प्रतितनधी हे एक होिे. बाजीरावसाहेबाचें धोरण 
चढाईचे होिे. िर श्रीपिरावजींचे धोरण नेहमीच सबरुीचे असे. श्रीपिरावजी शाहू महाराजाचें तमि 
असल्यामुळे शाहू महाराज त्याचें ऐकि असि. बाजीरावसाहेबानंी सद्यःपतरन्स्थिीचा एक अथच लावला िर 
त्याच्या उलट श्रीपिरावजी लावीि असि. दोघाचंी चुरस शाहू महाराजाचं्या दरबारी कशी लागली याला 
कारणही िसेच झाले. सन १७२१ च्या अखेरीस तनजाम उल्मुल्क तदल्लीस गेल्यावर त्याचा हस्िक 
मुबारीझखान याने जाहीर केले की, सय्यदानंी जो मराठ्ाशंी िह केला, त्याच्या अटी मानावयास आपण 
ियार नाही. बाजीरावसाहेबाचं्या कानी ज्यावळेी आनंदराव सुमंिानंी ही हतकगि घािली िेव्हा िे त्वषेाने 
लाल होऊन मोगलाचंा तपच्छा पुरवनू आपण या िहाच्या अटी मोगलाकंडून शस्र बळाने पूणच करून घेऊ 
असे त्यानंी जाहीर केले. बाजीराव साहेबास यावळेची मोगल बादशाहीची न्स्थिी पूणचपणे माहीि होिी. 
बादशाहीि काही दम नसून िी बुडु लागली आहे. बादशाहीिील उमराव एक तदलाने न वागिा एकमेकाचंा 
िेष करून एकमेकास खाली ओढण्यािच त्याचंी शन्ति खचच होि आहे. प्रत्येक मोगली सुभ्यािील शासकीय 
व्यवस्थेि अंदाधंुदी माजली असून मोगली लष्ट्कर सुव्यवस्था ठेवण्याच्या लायकीचे रातहलेले नाही. उलट 
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मराठ्ाचंी सत्ा तदवसेंतदवस वाढि असून जर चढाईचे धोरण आिापासून अवलंतबले िर मोगली सत्ा 
गडगडून त्या जागी मराठं्ाचंी सत्ा प्रस्थातपि होईल. याकतरिा चढाई व चढाईबरोबर लढाई देणे 
आवश्यक. नुसिे चौथाई सरदेशमुखी हक्क पिे पाठवनू मागून घेण्याि काहीच अथच नाही. 
बाजीरावसाहेबासंारख्या मानी वीरास बादशहाच्याप्रतितनधीकडे सनदाचं्या मागण्या मागणेच 
मानहानीकारक वाटू लागले. कनाटक, माळवा, गुजराि या प्रािंाि मराठ्ानंा हालचाली करण्यास 
मोगलानंी अडथळा करावा ह्याचाच राग बाजीरावसाहेबासं येि होिा. ह्या वरील प्रािंाि मराठ्ानंी संचार 
करणे हा त्याचंा जवमतसद्ध हक्क होय. िो जे नाकारिील त्यानंा िोडणेच क्रमप्राप्ि अशी तवचारसरणी ह्या 
उमद्या शूर वीराची होिी. आपली ही शवचारसरणी प्रत्यक्षाि उिरतवण्यासाठी त्यानंी मराठे सरदारास 
माळवा, गुजराि या र्भागाि संचार करून वसूल करण्याचा आदेश तदला. दतक्षणच्या सुभ्याच्या िैनािीस 
मराठे सरदारानंी जाव,े या करारानुसार शाहू महाराजाचं्या आजे्ञनुसार तनजामाच्या हैदरकुलीखानावरील 
चढाईस बाजीरावसाहेब गेले होिे. याच सुमारास तनजामाबरोबर त्याचंी मुलाखि िारीक १९ फेबु्रवारी िे ५ 
माचच १७२३ पयंि गुजरािेि झाबुवा येथे झाली. यावळेी तनजाम गुजरािेिील हैदरकुलीखानास दूर 
करण्यासाठी आला होिा. [राजवाडे, खं. २,] या मुलाखिीि बाजीराव व तनजाम उल्मुल्क या दोघानंीही 
आपल्या मनािील हेिंूची वाच्यिा होऊ न तदल्यामुळे मुलाखिीिून तनष्ट्पि असे काहीच झाले नाही. या 
मुलाखिीनंिर बाजीराव मलकापूर, शसदखेड, पैठण, अहमदनगर या मागे पुण्यास जुलैच्या तिसऱ्या 
आठवड्याि सन १७२३ मध्ये पोहचले. [तकत्ा, पे. द. ३०,] बाजीराव साहेबाचें चढाईचे धोरण आतण त्यानुसार 
त्याचं्या हालचाली श्रीपिराव प्रतितनधी व त्याचंा पक्ष यास आवडले नाही. त्याचें म्हणणे असे की, आिाच 
चढाईचे धोरण स्वीकारल्यास नुकत्याच झालेल्या यादवी युद्धािून महाराष्ट्र मोकळा होईल व एकदा हल्ला 
झाला की लोकाचंी दैनावस्था होऊन आपण त्याि खाक होऊ. त्यामुळे हे चढाईचे व मोगलाचंी कुरापि 
काढण्याचे धोरण त्यानंा पसंि नव्हिे. शाहू महाराजास या पक्षाची तवचारसरणी मावय होिी. तशवाय 
मोगलानंी आपल्यावर उपकार केले, त्याजवर चढाई करणे त्यानंा तबलकूल पसंि नव्हिे. प्रतितनधींचे 
म्हणणे की, आपले राज्य सुन्स्थर झाले, तिजोरीि पैसा साठला म्हणजे चढाईच्या धोरणाचा तवचार करणे 
योग्य आज आपले राज्य बाल्यावस्थेि असून त्याला चढाईचे धोरण स्वीकारून आत्मनाश ओढून घेणे योग्य 
नाही. या तवचाराशंी शाहू महाराजही संमि होिे. त्यानंा या अननुर्भवी िरुणाच्या साहसी धोरणाने राज्याचे 
िारू र्भलिीकडे जाऊन फुटेल अशी धास्िी वाटू लागली. 

 
शाहू महाराज बाजीरावाांस भेटीस बोिंाणवतात : 

 
शाहू महाराजानंी बाजीरावासं आपल्या रे्भटीस येण्याकतरिा अनेक पिे तलतहली. शवेटी पेशव े

बाजीराव चटकन् येि नाहीि असे तदसल्यामुळे महाराजानंी त्यास एक खरमरीि पि तलतहले. “िुमच्याशी 
प्रत्यक्ष अनेक गोष्टींबद्दल बोलावयाचे ठरवनू िुम्ही आमच्या रे्भटीस याव ेम्हणून अनेक पिे तलतहली. िरीपण 
अद्याप िुमच्याकडून उत्र नाही, रे्भटीस येण्याची आज्ञा केली असिाआळस होऊन तदवस घालतविा यास 
काय म्हणाव?े आमचा व िुमचा तवचार समजणारा माणूस िुमच्यािफे आमच्याजवळ ठेवावा म्हणनू 
सातंगिले िेव्हा िुम्ही केले नाही. यामुळे तकत्येक राज्यकारर्भारासंबधंीची काये अडून रातहली आहेि. िुम्ही 
कळकळ धरून राज्यर्भार-संरक्षणाथच सावधिा करावयाची हे सदैव पिी तकिी तलतहणे? यास्िव िुम्ही 
प्रत्यक्ष येऊन रे्भटाव.े िुमची रे्भट होऊन प्रत्यक्ष बोलणी झाल्यातशवाय दुसरी कामतगरी देण्याचे स्वामीस होि 
नाही. िुम्हापासोन सोपतवलेला उद्योग घडिच नाही. असे तदसून आले, िर स्वामीस दुसऱ्या कोणास या 
प्रधान पदी नेमण्याचा तवचार करावा लागेल. असा तदवस उगवला िर िे आपणास अवघड वाटेल. मग हे 
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अतरष्ट दूर होण्याकतरिा िुम्ही धावाधाव करू लागाल म्हणून मी िुम्हास वारंवार सुचतवि आहे की, 
वतडलापं्रमाणे तनष्ठा धरून उद्योग करावा.” [पे. द. १७, ले. २.] 

 
छत्रपतींच्या दरबारात बाजीराव : 

 
अशा िंबीचे पि बाजीरावास तमळिाच िे सािाऱ्यास आले. िेव्हा महाराजानंी दरबार र्भरतवला. 

दरबाराि श्रीपिराव प्रतितनधींचे म्हणणे पडले िे असे “आम्ही आपल्या शजेारील सत्ातधशाशंी शािंिेचे व 
सलोख्याचे सबंंध राखाव.े कारण, महाराष्ट्र अजूनही गेल्या पचवीस िीस वषाि जी सिि युदे्ध आतण 
धुमाकूळ झाला त्यामुळे अगदी मेटाकुटीस आला आहे. त्याची आर्वथक घडी तवस्कटलेली आहे. िेव्हा 
तनजामाशी सख्य राखून तशवाजी महाराजानंी तमळतवलेल्या स्वराज्याचा मुलुख जो आपणास तमळाला आहे 
त्याची व्यवस्था लावनू आपण आपल्या सते्स स्थयैच आणू, बळकट होऊ आतण आपली घडी व्यवन्स्थि 
बसली म्हणजे मग स्वराज्यानजीकचे प्रदेश आपल्या सते्खाली आणावे, शजजी शजकावी आतण कनाटकाि 
आपला अंमल बसवावा. पुवहा शजकलेल्या प्रदेशाि आपली सत्ा न्स्थरावावी आतण असे केल्यानंिर मग 
शहदुस्थान शजकण्याचा तवचार करावा”. बाजीरावास ही तवचारसरणी पसंि पडली नाही. त्यानंी आपले 
चढाईचे धोरण जाहीर केले. युद्ध करून मुलुख सपंादन करणे हे आपले सूि त्यानंी दरबाराि सातंगिले. 
“तिजोरीि पैसा नाही. आपली तिजोरी जर र्भरावयाची असेल िर, सवांि उत्म मागच म्हणजे, उत्रेिील 
सुपीक प्रदेश आपल्या अंमलाखाली आणणे हे होय. थोरल्या तशवाजी महाराजानंी आपल्या जवळच्या 
िुटपुंज्या साधनसामुग्रीवर तहमालयापयंि मराठ्ाचंा र्भगवा झेंडा नाचि नेऊन फडकतवण्याचा तनश्चय 
केला. त्याच तनश्चयाची पूिी करण्यास महाराजानंी मला आज्ञा द्यावी”. बाजीरावाचें हे ओजस्वी र्भाषण 
ऐकून शाहू महाराज प्रफुशल्लि झाले. त्यानंी बाजीरावसाहेबाचं्या योजनेस आशीवाद तदला. 

 
श्रीपिराव प्रतितनधीच्या म्हणण्याि अथच होिा. पण त्याचें म्हणणे प्रत्यक्षाि उिरावयाचे म्हणजे 

शजेारी जो तनजाम त्याजबरोबर युद्ध कराव े लागणार, त्याचा नाश करण्यास िो बादशहाचा प्रतितनधी 
असल्यामुळे शाहू महाराजियार नव्हिे. कनाटक मुसलमानी अंमलािून मुति करून स्वराज्याि 
आणावयाचे म्हणजे पवुहा तनजामाबरोबर लढाईचा प्रसगं आलाच. कारण, तनजामाचा होिू कोणत्याही 
न्स्थिीि मराठ्ाचंी सत्ा फोफाव ून देिा िीस खीळ घालावयाचा हा होिा. तनजामाबरोबर जर लढाई नको 
असेल िर िूिच िरी उत्र शहदुस्थानामध्येच मुलुखतगरी करणे हे उत्म हे शाहू महाराजास पटले. 

 
तशवाय गेली २५ वष े ज्यानंी शिेी सोडून तशपाईतगरी पेशा पत्करला, मोगलाचं्या मुलुखावर िाव 

मारून जे सरदार झाले त्यानंा नवीन कामतगरी देणे शाहू महाराजास र्भागच होिे. या सवच सरदारास एकि 
आणनू “चला आपण राज्यािील अंिगचि व्यवस्थेि सुसुििा आणू, घडी चागंली बसव”ू असे सातंगिले 
नसिे िर ह्या सवच सरदारानंी आपआपसाि मानाकतरिा र्भाडंणे केली असिी. जे सरदार स्वािंत्र्य युद्धाि 
एकि काम करू शकले नाहीि िे शािंिेच्या काळाि थोडेच एकजुटीने रहाणार? त्यानंा कामाि गंुिवनू 
ठेवले िरच राज्याचा तनर्भाव लागेल आतण असलेले राज्य तटकेल याची जाणीव शाहू महाराजासं होऊन 
महाराजानंी बाजीरावाचं्या चढाईच्या धोरणास मावयिा तदली. कारण, बाजीरावाचं्या धोरणामुळेच 
मराठ्ाचंी तिजोरी र्भरणार होिी, स्वराज्याचे साम्राज्य होणार होिे. शहदवी स्वराज्याचा झेंडा उत्रेि 
फडकणार होिा. सवच सरदारासं काम तमळून त्याचं्या किचबगारीस वाव तमळणार होिा. सवच शहदुस्थान एका 
छिाखाली येणार होिा; आतण हे सवच बाजीरावाचं्या चढाईच्या धोरणामुळे होणार होिे. त्यापकैी तकिी 
घडले िे पाहू. 
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बाजीरावाांच्या हािंचािंी : 

 
सन १७२२ ि बाजीरावानंी माळवा प्रािं शजकण्याचा उद्योग मल्हारराव होळकराचं्या िफे केला 

होिा, हे होळकराचं्या नंदलाल मंडलोईशी झालेल्या पिव्यवहारावरून तदसिे. [राजवाडे, खं. ६, ले. ५८४–६२३. ३ 
तडसेंबर १७२२ रोजी उदाजी पवार यानंा बाजीरावानंी गुजराि व माळवा प्रािंाच्या एकंदर मोकाशापैकी चौथा तहस्सा सरंजाम करुन तदला आतण 
कळतवले की, आमची सवच इमारि िुम्हावर आहे. येतवसी समाधान असोदेणे. धा. स.ं इ. र्भा. २,] बाजीरावानंी ही अपुरी कामतगरी पूणच 
करण्याकतरिा उदाजी पवार, मल्हारराव होळकर आतण राणोजी शशदे या सरदारास सोबि घेिले आतण िे 
माळव्याि तशरले. माळव्याच्या मोंगल गव्हनचरचा परार्भव केल्यावर माळव्याची राजधानी उजै्जन ह्यावर 
मराठ्ानंी हल्ला चढतवला. मल्हारराव होळकरानंी इंदुरास ठाणे तदले. उदाजी पवारानंी सन १७२४ मध्ये 
धार येथे आपले ठाणे बसतवले. या त्याचं्या कृत्याबद्दल िारीख ११ ऑगस्ट १७२५ रोजी शाहू महाराजानंी 
उदाजी व आनंदराव पवार यासं पोषाख देऊन त्याचंा सत्कार केला. [पे. द. ३, ले. ३५९.] मराठ्ानंी 
बुदेलखंडापयंिस्वारी करून खंडण्या वसूल केल्या. परि येिाना शजकलेल्या प्रदेशािून वसूल गोळा 
करण्याकतरिा उदाजी पवार यास धार, मल्हारराव यास इंदूर व राणोजी शशदे यास उजै्जन या जागी आपले 
हस्िक म्हणनू बाजीरावानंी नेमले आतण त्याजंवर शजकलेल्या प्रदेशािूंन खंडणी वसुलीचे काम सोपतवले. 
[रा. खं. २,] माळव्याि मराठ्ाचंा जम बसतवणारे मुख्य सरदार उदाजी पवार होि. [इ. स.ं पे. द.] 

 
णनजामाचे दणक्षिेतून पुनरागमन : 

 
मराठ्ानंी बाजीरावाचं्या धोरणास अनुसरून जे पराक्रम करण्यास सुरुवाि केली त्याची हकीकि 

न सागंिा तनजाम उल्मुल्क तदल्लीहून परि कसा आला हे पाहू. तनजाम आपल्या गुजरािच्या स्वारीवरून 
िारीख ३ जुलै १७२३ रोजी तदल्लीि दाखल झाला आतण ित्परिेने तदल्लीच्या राज्यकारर्भारािील व्यवहार 
हािाळू लागला. राज्यकारर्भाराचा उरक दाखवनू तदल्ली दरबाराि व सामावय जनाि आपला वचक 
बसतवण्याचा त्याचा मानस होिा. त्याप्रमाणे त्यास थोडेबहुि यशही आले. त्याने इजारा पद्धति बंद 
करण्याचा प्रयत्न केला, लाचलुचपि आतण जाहातगर पद्धति यानंाही तनबधं घािला आतण आर्वथक व्यवस्था 
नीट लावनू तदल्लीच्या तिजोरीि पैसा साठतवला. [इतलयट, व्हॉ. ७, (खाफीखान.),] पण त्यास असे आढळून आले 
की, आपल्या प्रत्येक चागंल्या कृत्यास खीळ घालण्याचे प्रयत्न चालू आहेि. त्याबद्दल त्याने बादशहाशी 
बोलणी केली. आपण करीि असलेल्या सुधारणा बादशाहीच्या कशा तहिाच्या आहेि हे आपल्या परीने 
बादशहाससमजावनू देण्याचा प्रयत्न केला. पण जे जे म्हणून चागंले करावयास जाव ेिे िे बादशहास उलट 
अथाने सातंगिले जािे आतण बादशहा वशे्या, फकीर व खुषमस्करे ह्याचें ऐकून आपल्या योजनानंा खो 
घालिो [आयवीन, लॅटर मुघलस्, र्भा. २,] हे तनजामास कळून चुकले. त्यावळेपासून त्याने कारर्भारािील लक्ष 
काढून घेिले आतण आजारीपणाचे तनतमत् करून िो आपल्या दतक्षणेच्या सुभ्यावर येण्यासाठी तदल्लीहून 
तडसेंबर १७२३ मध्ये तनघाला. तनघिाना त्याने आपला मुलगा गाजीउद्दीन यास नायब वजीर म्हणून तदल्लीस 
ठेतवले होिे. तदल्लीच्या दरबारािील वािावरण आपणास अनुकूल नाही, हे ओळखल्यावर त्याने बादशहास 
सातंगिले की, मराठे प्रबळ होऊन त्यानंी माळवा आतण गुजराि या प्रािंी स्वाऱ्या करून धुमाकूळ घािला 
आहे. त्यानंा वळेीच प्रतिबधं केला नाही िर मोगल तरयासिीिून दोवही सुपीक प्रदेश जािील, िेव्हा त्याचं्या 
ह्या उद्योगास आळा घालण्याकतरिा ं मला माझ्या सुभ्याि जाण्याची परवानगी द्यावी. [इतलयट, व्हॉ. ७, 
(खाफीखान.),] बादशहाकडूनपरवानगी घेऊन तनजाम तदल्लीहून तनघाला िो र्भोपाळवरून औरंगाबादेस 
िारीख २१ जून १७२४ रोजी येऊन पोहचला.पण त्याचे पाय औरंगाबादेस लागिाि िोच त्यास कळले की, 
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आपला नाश करण्याकतरिा बादशहाने आपला जो नायब मुबातरझखान यास दतक्षणची सुरे्भदारी तदलेली 
आहे, लागेल िो पैसा व शस्रासे्र पुरतवली आहेि. तनजाम र्भोपाळला आला िेव्हा त्यास कळले की, तदल्लीच्या 
उमरावाचं्या सागंण्यावरून आतण दतक्षणी पठाणाचं्या पाशठब्यावरून मुबातरझखान आपल्यावर चढाई करून 
येि आहे. तनजाम उल्मुल्क यामुळे सावधिेने आतण जलदीने औरंगाबादेस येऊन त्याने त्या शहराचा िाबा 
कोणाच्याही हरकिीतशवाय तमळतवला. आिा मुबातरझखानाशी आपली गाठ पडणार िेव्हा त्याच्याशी 
मुकाबला करण्यासाठी त्याने शाहू महाराजाचंी मदि मातगिली. मुबातरझखान बादशहाचा प्रतितनधी या 
नात्याने मराठ्ानंा सन १७१९ मध्ये बादशहाने ज्या स्वराज्याच्या सनदा तदल्या होत्या त्या मानीि नव्हिा. 
त्यामुळे िो मराठ्ाचंा वैरी बनला. ह्या सनदा तनजामाने िारीख २३ जून १७२४ रोजीच्या फमानाने 
मराठ्ासं तदल्या. [इं. तह. रे. क. व्हॉ. १७, राज. खं. २, तसवहा, राइज ऑफ द पेशवाझ,] शाहू महाराजानंी तनजामाच्या 
तवनंिीनुसार बाजीरावास त्याच्या मदिीस पाठतवले. मोगल मराठ्ाचें सैवय सप्टेंबर १७२४ च्या पतहल्या 
आठवड्याि मुबातरझखानाशी मुकाबला करण्यास तनघाले. 

 
साखरखेड्याची िंढाई (११ ऑक्टोबर १७२४) : 

 
तनजामाने मुबातरझखानास तलतहले की, आपण दोघेही बादशहाचे सेवक, आपसाि लढणे चागंले 

नाही. माझी नेमणकू दुसरीकडे कोठे झाल्यावर मी दतक्षण सोडून जाईन. [सरदेसाई—बाजीराव तरयासि,] खानाने 
हे बोलणे जुमानले नाही. लढाईनेच सोक्षमोक्ष करून घ्यावयाचे त्याने ठरतवले. कदातचि तदल्लीची कुमक 
खानास तमळेल म्हणनू त्यास अगोदर गाठण्यासाठी तनजामाने आपल्याकडील बाजीराव व मराठी फौज 
घेऊन िारीख ३ सप्टेंबर रोजी औरंगाबादेहून दौड केली. बाजीरावानंी आपली माणसे मुबातरझखानाच्या 
हालचाली कळतवण्यास पाठतवली होिी. [पे. द. ३०, ले. ३४.] दोवही सैवयाची गाठ साखरखेड या गावी पडली. 
िारीख १ ऑतटोबर रोजी िंुबळ युद्ध झाले. मुबातरझखानाने लढण्याची पराकाष्ठा केली पण िो व त्याचे 
दोन मुलगे मारले गेले. त्याच्या फौजेचा मोठा संहार झाला. तवजयी तनजामाने जानेवारी १७२५ च्या 
सुरुवािीस हैद्राबादेचा िाबा तमळतवला. [राजवाडे, खंड २,] तनजामाच्या या तवजयामुळे र्भागानगर ऊफच  
हैद्राबादचा सुर्भा फते्शसगास तमळावा ही शाहू महाराजाचंी मागणी [पे. द. १०,] पार तविळून गेली. तनजामाने 
औरंगाबाद व हैद्राबाद या बाजू आपल्या सरदाराकंडून व्यापल्यामुळे शाहू महाराजाचं्या सरदारानंा 
कनाटकाकडे आपली मुलुखतगरीची कामतगरी करावी लागली. 

 
 
 

वणजरी व गुजरात माळव्याच्या सुभेदारीतून णनजामाची मुक्तता : 
 
योतजल्याप्रमाणे तनजामाचा नाश झाला नाही हे पाहून बादशहा व तदल्लीच्या [पे. द. १०,] 

तनजामातवरुद्ध असलेल्या सरदार मंडळीस वाईट वाटले. त्यानंी बादशहास सागंून तनजामास वझीर 
पदावरून व गुजराि-माळव्याच्या सुरे्भदारीिून दूर करतवले. तनजाम उल्मुल्कला त्याच्या अपराधाचंी माफी 
िारीख २० जून १७२५ ला तदली आतण एक फमान काढून त्यास वतजरीवरून आतण माळवा व गुजरािच्या 
सुरे्भदारीवरून काढल्याचे व फति दतक्षणच्या सुरे्भदारीवर नेमल्याचे जाहीर केले. तनजाम बादशाहाच्या या 
नव्या हुकुमामुळे गडबडून गेला नाही. दतक्षणच्याच सुरे्भदारीवर नेमणूक झाल्यामुळे इिःपर त्याने आपली 
सत्ा कशी न्स्थरावली जािे व आपण स्विंि कसे होिो याकडे जास्ि लक्ष तदले. या वळेेपासून तनजाम 
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दतक्षणेि स्विंि सुलिानासारखा वावरायला लागला असे म्हणण्यास हरकि नाही. यापढेु हैद्राबाद आतण 
तनजाम याचं्याशी मराठ्ाचंी झुंज खड्याच्या लढाईपयंि म्हणजे ७०-७५ वषें चालली. 

 
णनजामाचे धोरि : 

 
साखरखेडच्या लढाईनंिर तनजामाने औरंगाबादेस बाजीरावाचंी रे्भट घेऊन सत्कार केला. 

बादशहाने त्याची नेमणूक दतक्षण सुभ्यावर कायम केल्यामुळे मराठ्ानंा आळा घालण्याचे तवचार त्याच्या 
मनाि घोळू लागले. 

 
मराठ्ानंी चौथाई सरदेशमुखी वसुलाच्या सनदा तमळतवल्या होत्या. त्यानंी सन १७२१ मध्ये 

कनाटकवर स्वारी केली होिी आतण तनजामाच्या तदल्ली यािेच्या वळेी त्यानंी माळवा व गुजराि या दोन 
प्रािंावर हल्ले चढतवले होिे. मराठ्ाचं्या हल्ल्याचंा जोर तदवसेंतदवस वाढि होिा. मराठ्ामंध्ये दुफळी 
पाडण्याचे काम यापूवी तनजामाने दोनदा अयशस्वीपणे केले. आिा गुजराि आतण माळवा हे प्रदेश आपल्या 
हािािून गेल्यावर स्विः मराठ्ाशंी लढाई न करिा त्याचं्याि आपसाि यादवी युद्ध कसे पेटेल हे पहाण्याचे 
त्याने ठरतवले. आपण उघडपणे मराठ्ाचं्यातवरुद्ध जाऊ नये असे ठरवनू मराठ्ाि आपसाि र्भाडंणे कशी 
लागिील याकडे िो जास्ि लक्ष पुरव ूलागला. आपण त्यास साखरखेडच्या लढाईि मदि केल्यामुळे िो 
आपल्याशी चागंला वागेल असे शाहू महाराजासं वाटि होिे. पण महाराजाचंा हा भ्रमतनरास लवकरच 
झाला. महाराजानंी कनाटकाची मोहीम कातढली. त्याचे आराखडे तनजामास दाखतवल्यावर िो बराच कष्टी 
तदसला. कनाटक स्वारीवर जाण्याकतरिा तनजामाने बाजीरावास शाहू महाराजाकंडून मागून घ्याव े व 
यासबंंधी कोणत्या गोष्टी बाजीरावानंी तनजामाच्या रे्भटीि बोलाव्याि या संबधंीची एक याद उपलब्ध आहे. 
[पुरंदरे दप्िर र्भा. १, ले. ७७.] शाहू महाराजानंी आपल्या सरदारासत्याचं्या पराक्रमाकतरिा तनरतनराळी के्षिे वाटून 
तदली होिी. त्याि बाजीरावासं उत्रेकडील के्षि तदले होिे. पण पेशव्याचंी सत्ा सवच राज्याि सारखी 
चालावी, त्याचें कायचके्षि तवर्भागलेले नसाव ेअशी व्यवस्था घडवनू आणण्याची बाजीरावाचंी खटपट होिी. 
याच धोरणानुसार बाजीराव पुढे सन १७२५-२६ या दोन सालाि कनाटकाि स्वारीवर गेले. 

 
कनाटक व मराठे : 

 
कनाटकाचे मुख्य र्भाग दोन. बालाघाट व पाईनघाट. पूवी हा सवचच प्रदेश तवजयनगर राजाच्या 

िाब्याि होिा. पुढे तवजयनगरची सत्ा संपुष्टाि आल्यावर ह्या प्रदेशावर तवजापूर व गोवळकोंडा या 
सुलिानाचंी सत्ा प्रस्थातपि झाली. िेव्हा तशवाजी महाराज आतण व्यंकोजी महाराजानंी यािील काही 
र्भागावर आपली सत्ा स्थातपली. औरंगजेबाने या दोवही सुलिानास बुडवनू मोगली सते्खाली हा र्भाग 
आतणला आतण िेव्हापासून िो दतक्षण सुभ्याचा एक र्भाग मानला जाऊ लागला. मराठ्ानंी बादशहास दाद 
न देिा बराचसा कनाटकचा प्रदेश मराठी सते्खाली आतणला. मराठ्ास दाबनू टाकण्याचा प्रयत्न 
झुल्फीकारखान, दाऊदखान पिी, मुबातरझखान वगैरे सुरे्भदारानंी केला. सन १७०८ मध्ये दाऊदखानाने 
आपला हस्िक सादुल्लाखान याजवर कनाटकचा कारर्भार सोपतवला. िो शूर व हुशार अंमलदार होिा. 
कनाटकाि तठकतठकाणी लहानमोठे सत्ातधश होिे. त्यानंा पाळेगार म्हणिाि. त्यापंकैी मराठे सरदार 
गजेंद्रगड, कोपळ, सोंदूर येथे होिे. अकाट येथे नायब सुरे्भदार म्हणून सादुल्लाखान होिा. कडाप्पा, कनूचल, 
तशरे, सावनूर वगैरे तठकाणी दुय्यम नबाब कामावर होिे िे मोगल फौजदार असून बाकी िीन तठकाणी 
पठाण सरदार होिे. िे पाळेगारासंारखे आपआपल्या तठकाणी तपढीजाद बनले. शाहू महाराजासं आपल्या 
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िाब्याि कनाटक प्रािं यावा असे वाटि होिे. सन १७१९ च्या बादशाही सनदानंी मोगल प्रदेशावर चौथाईचे 
हक्क मराठ्ासं प्राप्ि झाले. त्याची अंमलबजावणी करीि असिा कनाटक प्रािं आपल्या िाब्याि यावा अशी 
शाहू महाराजाचंी मतनषा. म्हणून, कनाटकाच्या हद्दीवरील अक्कलकोटचा प्रदेश त्यानंी आपले मानसपुि 
फते्शसग र्भोसले यास जहातगर म्हणून तदला. हेिू हा की, कनाटक प्रदेशावर फते्शसगाची नजर राहील. 
कनाटकाि जोपयंि मुसलमान सत्ा दृढ झालेली नाही िोपयंिच िो प्रदेश आपल्या सते्खाली येईल असे 
शाहू महाराजासं वाटि होिे. कनाटकािील पठाण सरदाराचंा बंदोबस्ि तकवा ससं्थातनकाकंडून खंडण्या 
घेण्याचे काम तनजामाने दर वषी केले. शाहू महाराजास तनजामाचे कनाटकािील पठाणावरील वजन 
नामशषे करून तनजामाऐवजी मराठे त्याचें धनी असे दाखवावयाचे होिे. याकतरिा त्यानंी मराठे सरदार 
दोनदा कनाटकाि रवाना केले. [शाहू महाराज चतरि, राजवाडे खं. ३,] पतहल्या स्वारीि एकंदर सैवय पिास हजार 
होिे. त्यास तचिदुगचची स्वारी असे म्हणिाि. 

 
णचत्रदुगचची स्वारी : 

 
कनाटकाि यावळेी मराठ्ाचं्या दोन स्वाऱ्या झाल्या. पतहली स्वारी नोव्हेंबर १७२५ पासून मे १७२६ 

पयंिची. दुसरी नोव्हेंबर १७२६ पासून एतप्रल १७२७ पयंिची. ही श्रीरंगपट्टणची स्वारी म्हणून ओळखली 
जािे. या स्वारीि तनजामाचे सहकायच तमळाव ेहा हेिू शाहू महाराजाचंा होिा. पण तनजामाने आपल्या मनाचा 
थागंपत्ा शाहू महाराजासं शवेटपयंि लागू तदला नाही. तनजामास शाहू महाराज कनाटकच्या स्वारीची 
ियारी करीि आहे हे कळिाच त्याने र्भगविं रामचंद्र अमात्यास शाहू महाराजातंवरुद्ध उठतवले. त्याचंा 
परार्भव शाहू महाराजानंी करतवला. [पे. द. ३०, ले. ३५७.] पुढे तनजामाचा प्रतिकार उत्रोत्र वाढिच गेला. 
त्याने शाहू महाराजाचें सरदार नीळकंठराव जाधव याजंवर हल्ला करून त्यानंा पकडून कैदेि ठेतवले. [शा. 

रो. २७.] अशा रीिीने तनजामाने आपल्या कृिीने तवरोध दशचतवण्यास सुरुवाि केली. िीस न जुमानिा शाहू 
महाराजानंी प्रतितनधी, खंडेराव दार्भाडे, सुलिानजी शनबाळकर सरलष्ट्कर या सरदारास सन १७२५ च्या 
दसऱ्या कनाटकच्या स्वारीसाठी राजश्री पंि प्रतितनधी यासं सामील होण्यास हुकूम सोडले. [शा. रो. १४, १५७.] 
खंडेराव दार्भाड्यानंी आपला पुि शिबकराव यास पाठतवले. [रा. खं. ६, २२.] शाहू महाराजानंी सोंदूरकर 
घोरपड्यास सेवसे येण्यास फमातवले. त्यावरून िेही या स्वारीि येऊन तमळाले. महाराजानंी फते्शसगाना 
िंजावरकर राजे िुळजोजी याचें रे्भटीस िंजावरी जाण्याचा हुकूम केला. [पे. द. ३०,] अशी ही स्वारी 
बाजीरावानंी पुणे िारीख २० नोव्हेंबर १७२५ ला सोडल्यावर इंदापूर, करंबेळ, पंढरपूर मागे तनजामाच्या 
सरहद्दीवरून, तवजापूर, तबदरगी, गलगले, कोप्पळ मागाने तचिदुगचला िारीख १६ माचच १७२६ ला पोचली. 
दोन मतहने झाले िरी शाहू महाराजानंा या स्वारीिून कोणी पि तलतहले नाही म्हणून त्यानंी आपल्या 
सरदारास एक खरमरीि पि तलतहले. [रा. खं. २,] या स्वारीि फौजानंी जाऊन िंुबलेल्या खंडण्या वसूल 
केल्या. तचिदुगाहून परि येिाना बाजीराव पेशव ेहरपनहली व गदग, गोकाक माग े येऊन पतश्चमेकडील 
मागाने िे सािाऱ्यास िारीख २२ माचच १७२६ ला पोचले. सबंध पावसाळा सािाऱ्यास घालतवला. 

 
श्रीरांगपट्टिची स्वारी : 

 
या स्वारीची सुरुवाि २३ ऑतटोबर १७२६ रोजी झाली. सवच मराठी फौजा श्रीरंगपट्टणास गेल्या. 

वाटेि बेळगाव, तबदनूर वगरेै प्रािंाच्या खंडण्या घेिल्या आतण श्रीरंगपट्टणास एक मतहना राहून तशरोळे, 
कापशी या मागेमराठी फौजा सािाऱ्यास आल्या. [Grant Duff, Vol. I,] याच स्वारीि सोंधेकर शरण आले. त्यास 
शाहू महाराजाचं्या सागंण्यावरून अर्भय तदले. [शा. रो. १९६ व २००.] दोवही स्वाऱ्याि शाहू महाराजाचं्या 
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मजीनुसार मुरारराव घोरपडे होिे. मराठ्ानंा त्याचंा उपयोग तवशषे झाला. यापढेु त्याचें वकील शाहू 
महाराजाचं्या दरबारी येऊ जाऊ लागले. [पे. द. १७, ले. १४६, शा. रो. १७१.] िमाम पाळेगाराकंडन खंडण्या वसूल 
केल्या. श्रीरंगपट्टणकराकंडून एकवीस लाख रुपये खंडणी घेिली. [पे. द. र्भा. २१, ले. ५८.] 

⬤⬤⬤ 
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पेशवे बाजीराव—राज्यणवस्तार 
 

कािंसूची 
 
इ. स.—  
१७०६ ते १७२२ या कालात गुजरातवर दहा गव्हनमर नेमले गेले. 
१७०८ दाऊदखान आपला हस्तक सादुल्लाखान याजवर कनाटकचा 

कारिार सोपवतो. 
१७१८-१९ बाजीराव बादशहास तहावर क्षशक्कामोतमब करण्यास क्षवनक्षवतो. 
१७१८ हुसेनअल्ली आपली बायकामुले औरांगाबादेस ठेवतो. 
१७१९ च्या बादशाही सनदाांनी मराठ्ास मोगल प्राांतावर चौथाईचे हक्क प्राप्त 

होतात. 
१७१९ क्षनजाम उल्मुल्क मुबारीझखानाक्षवरूद्ध लढण्यासाठी शाहूची मदत 

मागतो. 
१७१९, माचच १५ सय्यदाांनी अट मान्य केल्यावर क्षनजाम उल्मुल्क उजै्जनला जाण्यास 

क्षनघतो. 
१७१९ ते २१ जोधपूरचा राजा महाराज अक्षजतनसग हा गुजरातचा गव्हनमर होतो. 
१७२०, मे ८ क्षनजाम नममदा नदी ओलाांडतो. 
१७२०, मे २० अक्षशरगड हा क्षकल्ला क्षनजाम त्याच्या क्षकल्लेदारास वश करून घेतो. 
१७२०, मे २३ बऱ्हाणपूर क्षनजामाच्या ताब्यात येते. 
१७२०, जून १९ क्षनजाम व क्षदलावर अक्षलखान याांच्या सैन्याची लढाई होऊन क्षदलावर 

अक्षलखान त्याांत मारला जातो. 
१७२०, ऑगस्ट बाळापूर येथे क्षनजाम व आलमअल्ली याांची लढाई होऊन त्यात 

आलमअल्ली मारला जातो. 
१७२०, सप्टेंबर ३ सय्यद हुसेन क्षनजामावर चालून जाण्यासाठी क्षनघतो. 
१७२०, ऑक्टोबर बारामतीचा मुसलमानाांचा अांमल बाजीराव उलथून लावतो. 
१७२०, ऑक्टोबर९ सय्यद हुसेनचा खून झाल्यावर त्याचा िाऊ क्षदल्लीस येतो व दुसऱ्या 

राजपुत्रास राजा करतो. 
१७२०, नोव्हेंबर १२ क्षनजाम शाहूचा वकील मक्षहपतराव यास परवानगी देऊन त्यासांबांधीचे 

फमान काढतो. 
१७२०, नोव्हेंबर १३ सय्यद व अब्दुल्लाखान महमदशहा याांच्या सैन्याची हग्स्तनापूर येथे 

गाठ पडते. 
१७२१ मराठ्ाांची कनाटकावर स्वारी. 
१७२१, जानेवारी ४ क्षनजाम उल्मुल्क व बाजीराव याांची पक्षहली िेट. 
१७२१, जानेवारी १४ दक्षिणेचा सुिेदार या नात्याने क्षनजाम दोन फमाने काढतो. 
१७२१, फेबु्रवारी क्षनजामाचा चुलतिाऊ अजीनखान हा मरण पावतो. 
१७२१ च्या अखेरीस क्षनजाम उल्मुल्क क्षदल्लीस जातो. 
१७२२, जानेवारी १६ क्षनजाम बादशहाचे क्षनमांत्रणावरून आग्ऱ्यास पोहोचतो. 
१७२२ बाजीराव माळवा प्राांत नजकण्याचे उद्योगास लागतो. 
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१७२२, फेबु्रवारी २० बादशहा शाही दरबार िरवनू क्षनजामास मोठ्ा समारांिाने वक्षजराची 
वसे्र देतात. 

१७२२, ऑक्टोबर २ क्षदल्लीतून पाय काढून क्षनजाम दक्षिणची वाट धरतो. 
१७२२, ऑक्टोबर ११ अब्दुल्लायास कैदेतच क्षवष देऊन मारले जाते. 
१७२२, ऑक्टोबर २२ बादशहा गुजरात सुिा क्षनजाम उल्मुल्कच्या हवाली करतो 
१७२३, फेबु्रवारी वझीर अहमदाबादेस येतो. 
१७२३, फेबु्रवारी १९ ते माचच ५ बाजीराव व क्षनजाम याांची झाबुवा येथे मुलाखत होते. 
१७२३, जुिैं ३ क्षनजाम गुजरातच्या स्वारीनांतर क्षदल्लीत दाखल होतो 
१७२३, जुिैं आपला चलुता हमीदखान यास गुजरातचा नायब नेमून क्षदल्लीस परत 

येतो. 
१७२३, णडसेंबर आजारीपणाचे क्षनक्षमत्त करून क्षनजाम क्षदल्लीहून दक्षिणेतील 

जहाक्षगरीवर क्षनघतो. 
१७२४, जून २१ क्षनजाम औरांगाबादेस येऊन पोहोचतो. 
१७२४, जून २३ क्षनजाम शाहूस यापूवी न क्षदलेल्या सनदा बादशहाचा प्रक्षतक्षनधी म्हणून 

देतो. 
१७२४, सप्टेंबर मराठ्ाांचे सैन्य मुबारीझखानाशी मुकाबला करण्यास क्षनघते. 
१७२४, सप्टेंबर ३ मुबारीझखानास सामना देण्यासाठी क्षनजाम मराठी फौज घेऊन 

क्षनघतो. 
१७२४, सप्टेंबर ३० साखरखेडला क्षनजाम व मुबारीझखान याांच्या सैन्याची गाठ पडून 

तुांबळ युद्ध होते. 
१७२५, जानेवारी क्षवजयी क्षनजाम उल्मुल्क हैद्राबादचा ताबा क्षमळक्षवतो. 
१७२५, जून २० क्षनजाम उल्मुल्कला त्याच्या अपराधाबद्दल बादशहाकडून माफी केली 

जाते. 
१७२५, ऑगस्ट ११ शाहू महाराज उदाजी व आनांदराव याांस त्याांच्या सत्कृत्याबद्दल 

पोशाख देऊन सत्कार करतात. 
१७२५, नोव्हेंबर २० बाजीराव क्षचत्रदुगमला जाण्यासाठी पणेु सोडतात. 
१७२५, नोव्हेंबर ते १७२६, मे मराठ्ाांची क्षचत्रदुगाची कनाटकातील पक्षहली स्वारी. 
१७२६, माचच १६ बाजीरावाची स्वारी क्षचत्रदुगाला येऊन पोहोचते. 
१७२६, नोव्हेंबर ते १७२७, एणप्रिं मराठ्ाांची श्रीरांगपट्टणची कनाटकातील दुसरी स्वारी. 
१७२७, ऑक्टोबर २३ श्रीरांगपट्टणच्या स्वारीची सुरवात होते. 
१७२८ उदाजी पवार धार येथे आपले ठाणें बसक्षवतो. 
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५ 
 

पेशवे बाजीराव—राज्यणवस्तार 
 

कोल्हापूरकर संर्भाजी राजासं तनजामाची तचथावणी—तनजामाची पालखेड येथे कोंडी—
तनजामाच्या अंिस्थ कलागिीच्या कारवाया—कोल्हापूरकर संर्भाजी राजाचंी शाहू महाराजाशंी 
समेट—वारणेचा िह—मराठ्ाचंा माळवा व गुजरािमध्ये प्रवशे—माळव्याची वाटणी—बुंदेलखंड 
मराठ्ाचं्या िाब्याि—बंगशला प्रायतश्चत् व तनजामाची तनराशा—गुजरािवर मराठ्ाचें वचचस्व. 
 

कोल्हापूरकर सांभाजी राजाांस णनजामाची णचिाविी : 
 
कोल्हापूरच्या संर्भाजी महाराजासं वाटे की, राज्याचे मालक आपण, शाहू महाराजाचंा त्यावर हक्क 

नाही. म्हणून िे शाहू महाराजाशंी नमून वागि नसि, त्यानंा योग्य िो मान देि नसि. शाहू महाराजाचं्या 
वाढत्या साम्याचे त्यासं वैषम्य वाटू लागले. म्हणनू िे शाहू छिपिींचा शिू जो तनजाम याच्या सल्ल्याने व 
सहाय्याने वागू लागले. तनजामालासुद्धा संर्भाजी महाराजाचंा शाहू महाराजातंवरुद्धचा उठाव हवाच होिा. 
बाजीराव व प्रतितनधी कनाटकाि असिा संर्भाजी महाराजानंी शाहू महाराजावंर चढाई करण्याचा घाट 
घािला. ह्या तवचारास तनजामाने पुष्टी तदली. शाहू महाराजातंवरुद्ध संर्भाजी महाराजास उचलून धरले व 
आपल्या पक्षाि ओढले. ही सवच कारवाई तनजामाने चदं्रसेन जाधवामंाफच ि केली. “सािारवासीयाकंडील िह 
मोडून स्वाथच साधावा” असा तनरोप तनजामाने संर्भाजी राजास सागंनू पाठतवला. [३० तडसेंबर १७२५ रोजी शाहू 
महाराजानंी सरं्भाजीस पि पाठवनू ७ कलमी िह करून पुरेपूर तनम्मी वाटणी तदली. का. स.ं प. या. मोडक, को. इ.] हे ऐकून संर्भाजी 
राजाचंा प्रधान नीळकंठ शिबक प्रर्भ ूमहाडकर खासनीस यानंी शाहू महाराजातंवरुद्ध उठण्यास र्भर तदली. 
[का. स.ं प. या. १८; तचटणीस बखर, केशव शिबक व नीळकंठ शिबक हे बंधू.] शाहू महाराजानंी आपला राजाज्ञा तचमणाजी 
दामोदर मोघे यास तनजामाच्या रे्भटीस पाठतवले होिे. [शा. रो. २८.] तनजामाने त्यास तफिवनू शाहू 
महाराजापंासून फोतडले आतण संर्भाजी राजाकंडील पेशवपेद त्यास तदले. 

 
राजाज्ञा संर्भाजी राजास जाऊन तमळाल्यावरही शाहू महाराजास तनजामाने आपल्या तवरुद्ध 

उर्भारलेल्या कटाचा संशय आला नाही. शाहू महाराजाचंा पाडाव करण्याकतरिा २४ सप्टेंबर १७२६ च्या 
नंिर संर्भाजी राजे स्विःतनजामास जाऊन तमळाले. िे तनजामाबरोबर िीन वष े होिे. [रा. खं. ८, ले. ६४.] 
मािोश्री राजसबाई त्याचं्या गैरहजेरीि कारर्भार पहाि होत्या. [तकत्ा, ले. ९६.] तनजामाच्या व संर्भाजी राजाचं्या 
सरदारानंी शाहू महाराजाचं्या मुलुखाि धुमाकूळ घालण्यास सुरवाि केली. तनजामाचा बळकट सरदार 
िुकच िाजखान याने सन १७२६-२७ च्या उवहाळ्याि शाहू महाराजाचं्या मुलुखाि सगमनेरजवळ जाळपोळ व 
लुटालूट केली. तनजामाने श्रीपिराव प्रतितनधींच्या माफच ि शाहू महाराजास असे कळतवले की, आपण 
िुमच्या तवरुद्ध नाही. िुमचा पेशवाच र्भानगडी करिो, त्याचा बंदोबस्ि करणे आवश्यक 
होय.िुकच िाझखानाबरोबर रंर्भाजी शनबाळकर, धीराजी पवार, उदाजी चव्हाण वगैरे सरदार सािाऱ्याच्या 
आसपासच्या मुलुखाि धुमाकूळ घालू लागले. त्यानंी रतहमिपूरवर हल्ला करून शाहू महाराजाचंा सरदार 
रायाजी जाधव यास ठार मारले. याच वळेी शाहू महाराजाचं्या खटपटीने चद्रसेन जाधवचा र्भाऊ शरं्भशूसग व 
कोल्हापूरचा सेनापति तपराजी घोरपडे हे शाहू महाराजास येऊन तमळाले. धनाजी जाधवाचंा हस्िक 
व्यासोराव हा शाहू महाराजाचंा र्भति होिा. त्याने कोल्हापूरच्या सैवयाि फूट पाडण्याची कामतगरी केली. 
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िीही शाहू महाराजाचं्या प्यावर पडली. तनजामाने सरं्भाजी राजे हेच मराठी राज्याचे छिपति अशी िाही 
तफरतवली. चौथाईच्या वसुलासाठी शाहू छिपिींचे व बाजीराव याचें मोकासदार होिे त्यास काढून त्याचें 
जागी तनजामाने संर्भाजी राजाचें मोकासदार नेतमले. [बाजीराव तरयासि,] याच सुमारास संर्भाजी राजे पुणे 
प्रािंाि तफरले िेव्हा तठकतठकाणी त्याचंा गौरव जनिेने केला. लोक त्याजकडून सनदा घेऊ लागले. [इ. स.ं 
पे. द.] सन १७२७ च्या पावसाळ्यापूवी हा प्रकार तसद्ध होऊन शाहू महाराजाचंी सत्ा जणू चहूकडून संपुष्टाि 
येि आहे असे पाहून शाहू महाराजाचंी िाराबंळ उडाली. बाजीरावास कनाटकच्या स्वारीिून त्यानी 
बोलातवलेच पण उत्रेि गेलेल्या उदाजी पवार, कंठाजी कदम, तपलाजी जाधव व गायकवाड या 
सरदारानंा फौजेतनशी स्वार होऊन परि येण्याबद्दल आज्ञापि पाठतवले. [शा. रो. २५, २६.] 
 

णनजामाची पािंखेड येिे कोंडी : 
 
वर उल्लेतखलेली पतरन्स्थिी तनमाण झाल्यावर त्यास िोंड कसे द्याव ेयाचा तवचार करण्यासाठी शाहू 

महाराजानंी मंिी मंडळाची बैठक बोलातवली. यावळेी शाहू महाराजाचं्या मंिी मंडळाि एक तवचार होईना. 
श्रीपिराव प्रतितनधीचा पक्ष होिा त्याचे म्हणणे तनजामाशी समझोिा करावा. शाहू महाराजानंी तवचार केला 
की, बाजीराव पेशवा कनाटकाि गेलेला, िसेच आपली फौजही उत्र शहदुस्थानाि व कनाटकाि गेलेली; 
अशा न्स्थिीि समझोिा करणेच योग्य आतण समझोिा करण्याकतरिा त्यानंी आपल्यािफेप्रतितनधी व सुमिं 
या दोघानंा तनजामाकडे पाठतवले. तनजामाने बोलणे लातवले की, चौथाई वसुलीकतरिा मराठ्ानंी आपले 
मोकासदार नेमू नयेि. त्यानंा नति रक्कम मी देिो. त्याप्रमाणे त्यानंी हैद्राबाद प्रािंाची चौथाईची रक्कम िीन 
लाख तनजामाकडून घेण्याचे कबूल केले. अशा या तवमनस्क न्स्थिीि शाहू महाराजानंी मराठ्ाचें 
हैद्राबादवरील वचचस्व घालतवले. सवच दतक्षणच्या सहा सुभ्याचं्या चौथाई वसुलाबद्दल शाहू छिपति रोख 
रकमेचा स्वीकार करण्याच्या मनन्स्थिीि असिाच बाजीराव सािाऱ्यास शाहू महाराजापंाशी आले आतण 
त्यानंी चौथाई वसुलीचे हक्क सोडल्यास आपल्या सते्स कसा उणेपणा येिो हे महाराजास समजाऊन 
सातंगिले. इितयाि ठरलेल्या रकमेबद्दल तनजामाकडून असा तनरोप आला की, शाहू महाराज व संर्भाजी 
राजे यापैकी छिपति कोण हे दोघानंी आपसाि ठरतवल्यातशवाय रक्कम देिा येि नाही. यावरून शाहू 
महाराजानंी तनजामाचा डाव [तनजामाने शाहू महाराजासं बुडवनू मराठ्ाचंी सत्ा गुजराि आतण माळवा या प्रािंािून नाहीशी 
करण्याकतरिा सरं्भाजी राजास हािाशी धरले. शाहू महाराजाचं्या सैवयाि तफिुरी आतणि राज्याि धुमाकूळ कसा माजवला या सबंंधीचे पि सवाई 
जयशसगास तनजामाने तलतहले होिे.] पूणचपणे ओळखला आतण बाजीरावास तनजामावर चाल करून जाण्यास 
सातंगिले. बाजीरावानंी तनजामावर चालून जाण्याकतरिा २७ ऑगस्ट १७२७ ला सािारा सोडले. शाहू 
महाराजानंी तनजाम उल्मुल्काबरोबर लढाई सुरू झाल्याचे िारीख १३ ऑतटोबरला जाहीर केले. 
तनजामसुद्धा लढाईस ठाकला. त्याने आपल्या हालचाली अगदी गुप्ि ठेतवल्या. आपण औरंगाबादेस जाि 
आहोि असे जाहीर करून िो जुिर पुण्याच्या रोखाने चालला. सप्टेंबरमध्ये त्याने सुलिानजी शनबाळकर 
याजसह म्हसवडवरून सािाऱ्याकडे चाल केली. तनजामाचे िुकच िाजखान व ऐवजखान असे तनष्ट्णाि 
अतधकारी िोफखावयाच्या बळावर प्रलय उडवनू देि होिे. बाजीरावाचं्या बाजूने मल्हारराव होळकर, 
राणोजी शशदे, िुकोजी पवार हे सरदार तजवास जीव देऊन लढण्यास तसद्ध होिे. ऐबजखान औरंगाबादेहून 
चालून आला. त्यास तसिरजवळ िुकोजी पवारानंी चोपले. [पे. द. १०, ले. ५०.] मोगलाचें बाजूचा तसिरचा 
देशमुख कुवर बहादूर होिा. िो चालून आला. िेव्हा त्याचाही फिा िुकोजी पवार यानंी उडतवला. हे पुढे 
पेशव्याचें पक्षाि सामील झाले. फते्शसग आतण रघूजी र्भोसले यानंी चदं्रसेन जाधव याजपाशी झुंज देऊन 
त्याचंा परार्भव केला. तनजामाची दृष्टी पुणे प्रािंाि धमाल उडवनू देण्याची असल्यामुळे त्याने आपल्या 
सरदारासह पणेु प्रािंाि धुमाकूळ घािला. लोहगडचे पेठेपयंि चालून गेले. िेथे लोहगडकऱ्यानंी त्यानंा 
तनकराचा प्रतिकारकरूनप्रतिहल्ले चढतवले व जेरीस आतणले. माघारे येऊन शचचवड पुण्यामध्ये रातहले. िो 
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तनजाम संर्भाजीराजासंह पुणे प्रािंाि अंजनापुरास येऊन रातहला [रा. खं. ३, ले. १५.] असे वृत् आले. तनजामाने 
उदापूरचे ठाणे घेऊन िो लोहगावावरून पुण्यास आला. िेथे त्याने सर्भाजीराजाचें लग्न रामनगरचा राणा 
तससोतदया रजपूि होिा त्याच्या कवयेशी केले (११ फेबु्रवारी १७२७). पुण्याच्या बंदोबस्िास 
फाजलबेगनावाच्या सरदारास ठेवनू स्विः तनजाम लोणी पारगावावर गेला. िेथून सुपे, पाटस ही ठाणी 
त्याने काबीज केली. बारामिीचे ठाणेही घेिले. हे सवच तवजय त्याने िोफखावयाचे साम्यावर तमळतवले. 
इितयाि त्यास पेशवा पणु्यावर चालून येिो आहे अशी वािा समजली. िेव्हा िो लगबगीने पेडगावावरून 
नगरास गेला. 

 
बाजीरावाजंवळ िोफखाना नव्हिा. त्यानंी सैवयासह सप्टेंबराि पुण्याहून तनघून पणुिाबं्याजवळ 

गोदावरी उिरून जालना, शशदखेड लुटली. िेव्हा प्रतिकाराथच तनजामाचा सरदार ऐवजखान बाजीरावासं 
सामोरा आला. त्याचा परार्भव ५ नोव्हेंबरला बाजीरावानंी केला. तिथून पुढे बाजीराव वऱ्हाडािून वायूवगेाने 
तनघाले. वाटेि माहूर, मंगलूर, वातसम हे िालुके त्यानंी शजकून घेिले. असेच त्वरेने वायव्येकडून वळून 
खानदेशाि घुसून िापी उिरून िारीख १८ तडसेंबरला कुकडमंड्यावर बाजीरावानंी मुक्काम केला. िेथून 
गुजराथेि घुसून सन १७२८, जानेवारी २८ ला िे छोटा उदेपूरला आले. िेथे गुजराथचा गव्हनचर सर 
बुलंदखान याने बाजीरावाशंी तनजामातवरुद्ध मिैी जोडली. बाजीरावाचं्या वर उल्लतेखलेल्या र्भराऱ्याचंा उदे्दश 
तनजामाला सोयीच्या जागी तचमट्ाि कोंडण्याचा होिा. तनजाम पवुहा पुण्याच्या बाजूस चाल करून जाि 
आहे. असे समजिाच बाजीरावानंी आपण बऱ्हाणपूर जाळणार अशी आवई उठतवली. आतण िे त्या तदशनेे 
तनघून खानदेशािील बोरवाड गावी १४ फब्रुवारीला पोहचले आतण त्यानंी औरंगाबादवर चढाई केली. हे 
कळिाच तनजाम पुण्याहून लगबगीने परिला. गोदावरी मागे जाऊन बाजीरावानंा मदैानाि गाठून आपल्या 
िोफखावयाच्या बळावर त्याचं्याशी उघड मदैानाि झुजं देऊन त्याचंा धुव्वा उडव ूअशी तनजामाची योजना 
होिी. पण बाजीरावानंी गतनमी काव्याचे युद्ध खेळून तनजामाचा प्रदेश उध्वस्ि केला. त्याच्या फौजेस 
दाणावैरण तमळू नये, अशी युतिी केली. रस्त्याि नद्या नाले होिे, त्याचें उिार अडतवले आतण तनजामाला 
औरंगाबादेपासून २० मलै अंिरावर असलेल्या पालखेड गावी कोंडले. पालखेडला तनजामाच्या 
सैवयार्भोविी मराठी सैवयाने गराडा घािला. तनजामाचे बाहेरच्या जगाशी संबधं व दळणवळण साफ िुटले. 
त्याची उपासमार होऊ लागल्यामुळे त्याने आपला सरदार ऐवजखान याचे माफच ि िहाचे बोलणे करून 
करारनामा स्वहस्िे केला. [पे. द. १५, ले. २९.] िह कायम करण्याकतरिा तनजामाच्या दोन मािब्बर 
सरदारासह मराठे मंडळी मंुगीशवेगावजवळ गेली. तिथे िारीख ६ माचच १७२८ रोजी िह बाजीरावाचं्या 
मागणीप्रमाणे तनजामाने पुरा केला. त्या िहाची कलमे : 

 
(१) दतक्षणेिील ६ सुभ्यािील राज्य कारर्भाराची व्यवस्था मराठ्ाचं्या अनुमिीने व्हावी, िसे 

करिाना मराठे बादशहाचे हीिच पहािील; 
 
(२) आनंदराव सुमवि हा पेशव्याचें नोकरीि असल्यामुळे त्यास वकील म्हणून ठेवनू घेऊ नये, 

आम्ही कोणी दुसरा पाठवू; 
 
(३) संर्भाजी राजास तनरोप देऊन तनजामाने पवहाळ्यास रवाना कराव;े 
 
(४) परगणे अक्कलकोट, खेड, िळेगावं, बारामिी, इंदापूर, पुणे वगैरे जप्ि केलेली ठाणी मोकळी 

करून पेशव्याचें हवाली करावी; 
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(५) तनजामाने दतक्षणच्या ६ सुभ्याचं्या चौथाई व सरदेशमुखीच्या सनदास मावयिा द्यावी; 
 
(६) बळविंशसग व इिर याचं्या जप्ि केलेल्या जहातगरी त्यास परि कराव्या; 
 
(७) संर्भाजी राजे यास कृष्ट्णा व पंचगंगा यामधील मुलुख आम्ही तदला आहे, त्या व्यतितरति जादा 

आपण न द्यावा; 
 
(८) सुलिानजी शनबाळकरने तनजामास सोडले आहे, िे आपल्या र्भावाशंी जहातगरीपायी खटका 

करिील िरी त्यास करू न देणे; 
 
(९) सरं्भाजी राजे याजंकडील कमातवसदारानंी आमचे माहालींचा वसूल घेिला असेल िो शाहू 

महाराजासं परि करावा; 
 
(१०) तपलाजी जाधव व रंगोजी जाधव याजंकडे शहागडचे विन व पाटीलकी आहे िी त्याजकडे 

चालू द्यावी; 
 
(११) िुकच िाजखानाने “स्वराज्य” अमलािील कैदी सोडून द्याविे; 
 
(१२) पेटा करडे शनबाणे येथील पाचं गावं कृष्ट्णाजी, उदाजी आतण केरोजी या पवार बंधूस इनाम 

द्याविे; 
 
(१३) संर्भाजी राजे यास त्याने कृष्ट्णेच्या अलीकडील मुलुखािून चौथ सरदेशमुखी वसूल करण्यास 

देऊ नये. 
 
याप्रमाणे १७ कलमाचंा [४ कलमे तकरकोळ म्हणून त्याचंा उल्लखे केला नाही. तजज्ञासूंनी मराठी तरयासि, बाजीराव,] िह 

तनजाम व बाजीराव यामध्ये ठरला. दोघाि वस्राचं्या रे्भटी जाऊन िे एकमेकासं रे्भटले. 
 

फिंादेश : 
 
तनजामाने हा िह करून स्विः मराठ्ापेंक्षा सत्ावान नाही हे कबलू केले. दतक्षणेि आपणच 

किुचमकिुचम् शन्ति आहोि, शाहू महाराजाचंी तिरपीट केव्हाच उडव ूअशी जी तनजामास घमेंड होिी िी पार 
नाहीशी झाली. दतक्षणच्या ६ सुभ्यावरील मराठ्ाचं्या चौथ सरदेशमुखीच्या हक्कास तनजामाकडून मावयिा 
तमळाली. ह्या हक्कानंा िो आिापयंि मावयिा देि नव्हिा, िी मावयिा देणे त्यास र्भाग पडले. त्यामुळे आपले 
स्वािंत्र्य गमावनू दतक्षणेि मराठ्ाचं्या स्वैर संचारास मोकळीक करून तदल्यासारखे झाले. यामुळे 
मराठ्ाचं्या आक्रमणास कायदेशीरपणा आला. यापढेु मराठे व तनजाम याचें लढे झाले पण चौथ 
सरदेशमुखीच्या हक्कातवरुद्ध तनजामाने ब्र काढला नाही. अशा रीिीने मराठ्ाचें दतक्षणेिील राजकीय वचचस्व 
तनजामाने कबूल केले. 
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या तवजयाचा एक अप्रत्यक्ष पतरणाम असा झाला की, प्रतितनधी, कावहोजी र्भोसले, दार्भाडे, 
सरलष्ट्कर शनबाळकर या जुवया सरदारावंर नाकिेपणाचा तशक्का बसून स्वराज्याि त्याचंी किचबगारी मागे 
पडली. फायदा असेल त्या बाजूस जाऊन स्विःची िंुबडी र्भरणे बंद झाले. बाजीराव व तचमाणी आप्पा यानंी 
आपली िाकद या तवजयाने प्रगट केली. बाजीरावानी तनजामास सोडले. त्याचा नाश केला नाही असे 
म्हणणाऱ्यानंी शाहू महाराजाचें खालील उद गार ध्यानी घ्याव—े 

 
“िुम्ही नबाबाचे नजीक राहू नये. िुम्ही त्याच्या गोष्टीि मन घालावसेे नाही. त्याचं्या स्नेहास अिंर 

करू नये ..... नबाबाची मजी राखावी ..... नबाबाशी कलह न केला पातहजे.” यावरून तनजामाचे अन्स्ित्व 
कायम राखण्याचे कारण खुद्द शाहू महाराज होय हे स्पष्ट आहे. [पे. द. १०, ले. ७५.] 

 
णनजामाच्या अांतस्ि किंागतीच्या कारवाया : 

 
बाजीराव व तचमाजी आप्पाने माळवा व बुंदेलखंड हे प्रदेश काबीज केले. तनजामाला पालखेडी 

नरम आणून एक िह करावयास र्भाग पाडले. मराठ्ानंी बुंदेलखंडाि आपली ठाणी बसतवल्यामुळे 
बुंदेलखंडाि आपल्या सैवयाचे कायम िळ ठेवनू आग्रा, तदल्ली या प्रािंावर सहज हल्ले करिा येिील अशी 
धास्िी बादशहास वाटून मराठ्ांचा काहीिरी बंदोबस्ि व्हावा अशा प्रकारची चचा तदल्लीिील राजविुचळाि 
सुरू झाली. बादशहा तववचंनेि पडला. त्याने आपल्या सरदारास सल्ला मसलिीस बोलातवले. तदल्लीच्या 
अमीर उमरावाि दोन पक्ष होिे. एक पक्ष खानदौरा व राजा जयशसग याचं्या नेिृत्वाखालील व दुसरा पक्ष 
सादिखान, महमदखान बगंश आतण अर्भयशसग याचं्या नेिृत्वाखालील. पतहल्या पक्षाचे म्हणणे की, 
मराठ्ाशंी सामोपचाराने वागून त्याचं्याशी वाटाघाटी करून त्याचं्या आक्रमणास पायबंद घालिा येईल. 
दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे की, वाटाघाटी न करिा सवच शतिीतनशी मराठ्ावंर िुटून पडाव े व त्यांना तशक्षा 
करावी. बादशहा स्विः ऐषारामी व कमकुवि तदलाचा होिा. त्याला एक ठाम तनणचय घेिा येईना. जयशसग 
याची फूस बाजीरावास असून हे दोघे शहदु एक तवचाराने वागिाि व मोगलाई बुडवावयास पहािाि अशी 
तदल्ली दरबारािील एका पक्षाची हाकाटी होिी. िेव्हा जयशसग पढेु होऊन त्याने बादशहास असे सातंगिले 
की, मी स्विः शाहू महाराजाबंरोबर वाटाघाटी करिो आतण मराठ्ाचें चढाईचे धोरण कशाकतरिा आहे, 
शाहू महाराजास मोगलातंवरुद्ध चढाई करावयाची आहे का? वगैरे संबंधीची हतकगि आपण आपल्या 
तवश्वासािील वकील पाठवनू तमळव.ू तनजामाचे या बाबिीि काय म्हणणे आहे िेही या वतकलानंी तनजामास 
रे्भटून तवचाराव े आतण यासंबधंीचा अहवाल त्या वतकलानंी सादर करावा. जयशसगाने आपले मराठ्ावंर 
तकिी वजन आहे याचे प्रत्यंिर माडंवगड ठाणे शाहूकडून घेऊन बादशहाच्या नजरेस आतणले. 
मराठ्ातंवरुद्ध कोणिाही इलाज करण्यापूवी त्याचं्या दरबारी तशष्ट मंडळ पाठतवण्याची जयशसहाची कल्पना 
बादशहास पसिं पडली. जयशसगाने तशष्ट मंडळाि कोणी असाव े हे ठरवनू तशष्ट मडंळ आपला अहवाल 
तनजामास सादर करून त्याचे म्हणणे नंिर ऐकाव ेव तनजामाच्या म्हणण्यासह शवेटी बादशहास आपल्या 
रे्भटीची हतकगि सादर करावी, असा एकंदर मनसबा ठरला. 

 
जयशसगाने उदेपूरचा राजा संग्रामशसग याच्या तवचाराने तशष्ट मंडळाचे आपल्या िफेचे प्रतितनधी 

दीपशसग व मनसाराम पुरोतहि असे दोन वकील तनवडले. संग्रामशसगाने आपल्या िफेचा वागजी वकील 
तदला. तमळून हे िीन हुशार वकील ऑतटोबर १७३० मध्ये शाहू महाराजाचं्या दरबारी सािाऱ्यास दाखल 
झाले. [New History of the Marathas, II,] त्यानंा शाहू महाराज, बाजीराव पेशव ेआतण मराठा दरबारािील इिर 
मानकऱ्यानंी मोठ्ा सवमानाने वागवनू त्याचंा यथोतचि आदर सत्कार केला. सप्टेंबरपयंि या तिवही 
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वकीलानंी शाहू महाराजापंासून िो दरबारािील सामावय सरदारापंयंि सवांच्या मुलाखिी घेिल्या. मराठा 
सरदाराचें मनोदय समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. सािाऱ्याहून हे वकील पुढे औरंगाबादेस तनजामाच्या 
रे्भटीस गेले. तनजामानेही त्याचंा पाहुणचार यथायोग्य करून त्याशंी बोलणी केली. त्यानंी नोव्हेंबराि 
औरंगाबाद सोडून तदल्लीस आल्यावर बादशहा व जयशसग यासं आपल्या रे्भटीचा अहवाल सादर केला. 
बागजी हा वाटेि अशजठ्ाजवळ मरण पावला. 

 
बादशहास जो अहवाल सादर केला त्याि दीपशसगजीनी शाहू महाराजाचंी व बाजीराव पेशव्याचंी 

फारच स्िुति केली. “राजे मोठं शहाणे, तववकेी आहेि. जाबसाल उत्म कतरिाि. बाजीराव कलेचे 
अनुर्भवी, एकवचनी, राज्यािील श्रेष्ठ कारर्भारी आहेि. सवच फौजानंा याचं्या वचनाचा इिबार वाटिो”, असा 
तनवाळा त्यानंी आपल्या अहवालाि तदला. त्यापैकी मनसाराम पुरोतहि हा वकील शाहू महाराजाचं्या 
दरबारी वागणुकीस इिका र्भाळला की, त्याने उत्र देश सोडून सािाऱ्यास येऊन वास्िव्य केले. शाहू 
महाराजानंी त्यास चागंली वागणूक तदली. [Ibid,] 

 
वतकलानंी बादशहास सातंगिले की, शाहू महाराजाचंी शकवा त्याचं्या सरदाराचंी बादशाहीतवषयी 

वाईट मतनषा नाही. िे बादशाहीचे र्भलेच इन्च्छिाि. त्याचें म्हणणे असे की, “बादशहाने ज्या मुलखाि 
चौथाई सरदेशमुखीच्या सनदा तदल्या त्याचंा वसूल आपणास करिा यावा आतण बादशहाचे संकटकाळी 
त्याचें संरक्षणाथच धावण्यासाठी बादशहाने आम्हास हाक मारावी. मराठ्ानंी ११ िे १५ लाख रुपये गुजराि 
व माळव्याचा चौथाई वसूल म्हणून बादशहाकडे मातगिला. त्यानंा “वरील वसूल तमळण्याची सोय जर 
बादशहाने केली िर मराठे तबलकूल िास देणार नाहीि”. पण तनजामाचे मि माि तनराळे पडले. 
मराठ्ाबंद्दलचा त्याचा ग्रह पूवचदूतषि होिा.“पेशव्याच्या वचनावर काडीचाही तवश्वास कोणी देणार नाही,” 
असे तनजामाचे म्हणणे पण त्याबरोबरच त्यानंा दूर सारण्यासाठी समर प्रसंग करण्याचा आपला मानस 
तनजामाने बोलून दाखतवला नाही. याचे कारण उघड होिे. त्याने पेशव्याकंडून मागील तिवही वळेा मार 
खाल्ला होिा. मार खाणाऱ्याच्या िोंडून जयश्री तमळतवण्याच्या वल्गना कोण ऐकून घेणार? तनजामाला सवाई 
जयशसगाचा राग आला असावा. त्याने दीपशसगास तवचातरले “आम्ही जाणिो की, सवाई जयशसगजी 
सवाहून थोर असे असिा त्यानंी िुम्हास शाहू महाराजाकंडे पाठतवले हे योग्य नव्हे. िुम्हासारख्या थोर 
माणसानंी िरी शाहू महाराजापंाशी तशष्टाईला जािा कामा नये होिे”. दीपशसग म्हणाला की, “महाराज 
जयशसगाने आम्हास आपल्या तवचाराने पाठतवले नसून बादशहाच्या अनुमिीने आम्ही गेलो”. त्यावर 
तनजामाने तवचातरले “िुम्ही काय कामतगरी केली?” “माळव्याचे अकरा लाख व गुजरािचे पंधरा लाख 
मराठ्ास द्याव”े.त्यावर तनजाम म्हणाला की, “माळव्याचा िीस चाळीस लाख वसूल त्यािून बंगष 
स्विःकतरिा काय ठेवणार व खचच काय करणार?” आतण गुजराजच्या बाबिीि िर बाडें-गायकवाड 
धामधूम करिील त्याचे काय, दीपशसग उत्रला की, त्याचा बंदोबस्ि तचमाजीअप्पा व जयशसग तमळून 
करिील. िेव्हा तनजाम म्हणाला की, “बाजीरावाचा तवश्वास िुम्हास असेल, आम्हास काडीचा नाही”. िेव्हा 
दीपशसगाने उत्र तदले, “आम्हास बाजीरावाचा तवश्वास पूणच असून त्याचा व जयपूरचा घरोबा वतडलार्वजि 
आहे”. त्यावर तनजामाने हा तवषय सोडून दुसरा कातढला. त्याने तवचारले, “सािारा महाराज त्यास 
अतिशय मान देिाि असा मािबर सरदार िुमच्या नजरेस कोणिा आला.” 

 
दीपशसग : जयशसग महाराजानंी याजबद्दल िपास करण्यास मला पाठतवले. बाजीराव प्रधान याचे 

नाव मदुचमकीि पतहले आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

तनजाम : िुम्ही मािबर, पोख्िकार, साहेब ििूचद (वाटेल िेव्हा फौज उर्भी करणारा), राजा 
मेहरबान शगरंबार (साम्यचवान) कोणास ओळखले? 

 
दीपशसग : बाजीराव. 
 
तनजाम : राजा खुद्द कसा आहे? 
 
दीपशसग : राजाही बहुिच खुतबया राखिो. 
 
तनजाम : आम्ही ऐकले की (िो) तकत्येक गोष्टी हलकेपणाच्या ऐकिो. 
 
दीपशसग : िे जर चागंल्याच्या सल्ल्याने चालि नसिील िर राज्य कसे चालेल? राजे मोठे शहाणे 

व तववकेी आहे. 
 
तनजाम : बाजीरावास गवच फार झाला आहे त्याचे एकवळे पातरपत्य करणे जरूर आहे. 
 
दीपशसग : आपल्यावर बादशाही इिराजी असिा बाजीरावासारख्या मोहऱ्याशी आपण तबघाड 

करणे उचीि नाही. आम्ही िुम्हास खािीने सागंिो की, बाजीरावाचे मनाचं एक लाख फौज उर्भी 
करावयाची असली िरी िो िाबडिोब करील. 

 
तनजाम : नारबा राज्यापासी कोण आहे? त्याचे वजन राजापाशी तकिी आहे? 
 
दीपशसग : नारबा आपण पातहला नाही. मािबर असिा िर िो आमच्याबरोबर वाटाघाटी करण्यास 

आला असिा, हा कोणी खाजगी असामी तदसिो.आम्ही त्यास पातहले नाही शकवा त्याजबद्दल ऐतकले नाही. 
 
तनजाम : शाहूच्या दरबाराि नारबा मािबर आहे. गयासखानास त्याची प्रतचिी आली (त्याशी 

संधान बाधूंन) राजास िंबी कशी पोचतविो िे पहा. तसधोजी शनबाळकर, कंठाजी बाडें, उदाजी पवार व 
कानोजी र्भोसले तशवाय गायकवाड ऐसे आम्ही पिास हजार स्वार जमवनू तशकस्ि चालतवली आहे की, 
एक बाजीरावंास धरून िरी आणिो नाहीिर साफ धुडावनू देिो. सवच फौज त्याचंी लुटून घेिो [हा सवंाद गणेश 

बल्लाळ नावाच्या पेशव्याचं्या तनजामाकडील वतकलाने पेशव्यास औरंगाबादेहून कळतवला.पहा—पे. द. १०, ले. ६६ व ६६ अ.]. 
 
दीपशसगाने शवेटी तनजामास सातंगिले की, आम्हास जे तदसले िे आपणास सातंगिले. िुम्हास जे 

काय करणे असेल त्याचे मुखत्यार िुम्ही आहाि. 
 
दीपशसगाच्या वतकलीचा हा वृत्ािं वाचून बाजीराव-तनजामाचे तकिपि वाकडे होिे याची प्रतचिी 

येिे. जयशसगाचा हेिू असा तदसिो की, मराठ्ाचंी दोस्िी संपादन करून आपणासाठी माळवा आतण आग्रा 
हे दोवही प्रािं तमळवाव.े दीपशसगाच्या वतकलीचे दृष्ट्य फळ काही नाही. एवढे खरे की त्यावरून त्यावळेची 
राजकीय न्स्थिी काय होिी याचा बोध होिो. 

 



 अनुक्रमणिका 

बाजीराव पेशव्यास दीपशसग-तनजाम संर्भाषणाचा वृत्ािं त्याच्या वतकलाकडून कळला. त्या 
वृत्ािंानेच िो तनजामातवषयी सावध झाला. तनजामाने दार्भाडे-गायकवाडास बाजीरावातंवरुद्ध उठतवण्याची 
खटपट चालतवली असिा दुसऱ्या बाजूस कावहोजी र्भोसले, कंठाजी कदम, उदोजी चव्हाण वगैरे सरदार 
संर्भाजीस उठव ूलागले व त्याि तनजामाची मदि मागू लागले. बाजीरावाचंा पाडाव करून शाहू महाराजास 
छिपिी पदावरून काढावयाचे व संर्भाजी राजाचंी स्थापना करावयाची, असे झाले म्हणजे दार्भाडेना 
सेनापिीपद देऊ आतण कंठाजी कदम बाडेंस सरलष्ट्करपद देऊ असे त्यानंी ठरतवले. तनजामही त्यास 
म्हणाला, “संर्भाजीचा लकडा आमचे पाठीवर आहे. त्यास एक वळे राज्यी बैसोन शाहूस मोडावे, फुकटा 
फुकट मनसुबा आला आहे. परर्भारेघराि कलह लागिो. कोणही मोडला िरी एक तवरोधक कमी जाला. 
आपले काय जािे [पे.द.१, ले. ६६—७६.]?” हे कळतवल्यावरच दुसरा वकील श्रीपिराव प्रतितनधीचे मनोदय 
कळतविो, “यंदाही पतहल्या सारखाच उपक्रम इकडून आहे. थोडकासा तफिवा घरचाही आहे. 
श्रीपिरावाची अजी वरचेवर येि असिे. स्वामींनी सहस्र प्रकारे सावध राहून राजश्रीसही तलहीले पातहजे. 
राजास धका द्यावा याि तिळिुल्य तम्या नाही. राजाचा आमचा स्नेह बाजीरावाचा स्नेह ऐशा लौतककी 
(तनजाम) गोष्टी सागंिो. एक प्रधान पंिास माि वचकिाि. नाही िर राजास काही वचक धरीि नाही”. 

 
अशा प्रकारची तनजामाने चालतवलेल्या अंिस्थ कलागिीची बािमीपिे पेशव्यास आली म्हणून िे व 

शाहू महाराज येऊ घािलेल्या संकटाबद्दल सावध रातहले आतण पुढील उपाययोजना त्यानंी केली. 
 

कोल्हापूरकर सांभाजी राजाांची शाहू महाराजाांशी समेट : 
 
इ. स. १७२८ मध्ये संर्भाजी राजास शाहू महाराजातंवरुद्ध उठवनू तनजामाने एकच धमाल उडवनू 

तदली. त्याचे पतरमाजचन तनजामाचा परार्भव पालखेड येथे होऊन झाले. यासंबधंीचा वृत्ािं अगोदर 
आलेलाच आहे. िदनंिर र्भगविंराव अमात्य आतण उदाजी चव्हाण या दोन सरदारानंी वरवर संर्भाजी 
राजाशी सख्य दाखवनू त्याचंी बाजू उचलून धतरली. चदं्रसेन जाधव शाहू महाराज व पेशव ेबाजीरावाचं्या 
तवरुद्ध उघडपणे जाण्यास धजले नाहीि. संर्भाजी राजास समजातवण्याचा प्रयत्न शाहू महाराजानंी आपल्या 
परीने केला. १७२७ मध्ये जेव्हा संर्भाजी राजे तनजामास तमळाले िेव्हा शाहू महाराजानंी त्यास खालील पि 
तलतहले. त्यािं त्यानंी संर्भाजीची समजूि घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. “हे राज्य श्रीचे कृपेने, यवनाचें 
आश्रयास जाऊन जय कसा येईल? िुम्हास राज्यलोर्भ होिा िर आम्हास सागंोन पाठवायचे होिे. िुम्हास 
एकादे राज्य साधून तदले असिे, िुम्ही आम्हाप्रमाणे यवनाकडून राज्य सोडवनू घ्याव.े आम्ही 
सोडतवल्यापैकी तवर्भाग मागावा ही नीति नव्हे. िुम्हास दौलि पातहजे िी आम्ही नवीन तसद्ध करून देऊ. 
अगर खचास नेमणूक अतधक मातगिल्यास देऊ. पण राज्य वाटा मागण पुराणािंरी जाहले नाही. ही बुद्धी 
सोडावी, यवनाचंा आश्रय करणे फार वाईट.” पण याचा पतरणाम संर्भाजी राजावंर काहीच झाला नाही. 
लवकरच संर्भाजी राजाचें सेनापिी राणोजी घोरपडे आतण अमात्य र्भगविंराव व इिर अनेक सरदार मंडळी 
त्याचं्या कारर्भारास कंटाळून शाहू महाराजाचं्या पक्षास तमळाले. अथणीकर उदाजी चव्हाण माि संर्भाजी 
राजाचें मुख्य सहाय्यकिे बनले. जेव्हा बाजीराव व तचमाजीआप्पा सन १७२९ मध्ये माळवा-बुंदेलखंडाच्या 
उद्योगाि गंुिलेले होिे िेव्हा उदाजी चव्हाणानी शाहू महाराजाचं्या मुलुखाि जाळपोळ करून मोठा 
धुमाकूळ माडंला होिा. त्यावळेी शाहू महाराजानी स्विः उदाजी चव्हाणातवरुद्ध सन १७३० च्या सुरवािीस 
चाल केली होिी. एके तदवशी शाहू महाराज तशकारीस रानाि गेले असिा उदाजी चव्हाणानंी पाठतवलेले 
चार मारेकरी जंगलाि रे्भटले. लगेच कटाचा सुगावा लागला आतण मारेकऱ्यास तशक्षा केली. शाहू 
महाराजास संर्भाजी व उदाजी आपल्या नाशास टपलेले आहेि याची खािी होऊन त्यानंी संर्भाजीराजाचं्या 
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मुलखावर स्वारी करण्यास शिबकराव दार्भाडे यानंा बरोबर मोठी फौज देऊन पाठतवले. शाहू छिपति स्विः 
वारणेवर िळ देऊन रातहले. माचच १७३० मध्ये प्रतितनधीनी वारणेच्या पतलकडील तिरावर असलेल्या 
संर्भाजी राजाचं्या िळावर हल्ला चढतवला. संर्भाजी व उदाजी चव्हाणाचंा या हल्ल्यापढेु तटकाव न लागनू िे 
वाट तमळेल िसे पवहाळ्याकडे पळून गेले. प्रतितनधीनी सवच लष्ट्कर लुटून फस्ि केले आतण हजारो लोक 
पाडाव केले व प्रमुखास पकडले. पकडलेल्याि िाराबाई, राजसबाई, संर्भाजी राजाचं्या बायका, 
र्भगविंराव अमात्य व व्यंकटराव घोरपडे हे प्रमुख होिे. यापकैी राजसबाई व संर्भाजीच्या बायका यासं 
पवहाळ्यावर पोचवनू बाकीच्या तिघास घेऊन महाराजासंमोर आले. िाराबाईस परि पाठतवण्याचा तवचार 
झाला िेव्हा त्या म्हणाल्या, “मला कोठे झाले िरी कैदेिच रहावयाचे त्या अथी िुम्हाजवळच राहू”. िेव्हा 
त्यास शाहू महाराज बरोबर घेऊन पावसाळा काढण्याकतरिा सािाऱ्यास आले. संर्भाजी राजाचं्या मागे न 
लागिा शाहू महाराज िसेच सािाऱ्यास आले. इिके झाल्यावर संर्भाजी राजानंी युद्धाचा इरादा सोडला 
आतण शाहू महाराजास शरण जाऊन आपली व्यवस्था लावनू घेण्याचा तनश्चय केला. त्याचंी स्त्री तजजाबाई 
यानंी त्यानंा मुख्यत्त्वकेरून सल्ला तदला असावा. शाहू महाराजानंी तवशाळगड आतण संर्भाजी राजाचं्या 
िाब्यािील इिर स्थळे घेण्याकतरिा फौज रवाना केली आतण उदाजी चव्हाण आतद प्रमुख सरदारानंी 
संर्भाजी राजाचंी बाजू सोडून शाहू महाराजास तमळणे याचा पतरणाम संर्भाजीराजावंर झाला असावा. 
िाराबाईचें शाहू महाराजापंाशी सािाऱ्यास वास्िव्य झाल्यापासून त्यानंीही शाहू महाराज व संर्भाजी राजे 
याचंी तदलजमाई घडवनू आणली असावी. कारण सरं्भाजीराजाबंद्दल शाहू राजास कमालीचा आपलेपणा 
वाटि होिा. इिका की, संर्भाजी राजाबद्दल कोणी वाकडे बोललेले शाहू महाराजास खपि नसे. ह्या 
आपलेपणामुळेच तदलजमाई होऊ शकली. शाहू महाराज मनाचे मोठे तदलदार, शिूसुद्धा आपलेसे करून 
घेण्याची त्याचंी हािोटी, लोकास सिुंष्ट ठेवण्याची त्याचंी वृत्ी यामुळे शाहू महाराज सरं्भाजी राजाचें अपराध 
तवसरू शकले. १७२९ च्या उवहाळ्याि संर्भाजीराजाकंडून शाहू महाराजास आपण रे्भटू इन्च्छिो अशा 
प्रकारचे पि गेले. शाहू महाराजानंी त्यास आपला रुकार तदला. दोघामंध्ये कसािरी िह होऊन हे 
र्भाऊबंदकीचे प्रकरण तनकालाि तनघाव,े अशी शाहू महाराजाचंी पतहल्यापासून इच्छा. असा िह ठरावा 
म्हणून प्रयत्न सन १७०० पासून [करवीर छिपति घराण्याच्या इतिहासाची साधने, र्भा. १-२,] झालेला तदसिो. पण त्याचे 
दृष्ट्य फळ सन १७३१ मध्ये तमळाले. 
 
[१. का. स.ं प. या. ९, र्भा. व. श.] 

 
संर्भाजी राजे रे्भटीस आल्यास त्यानंा आपण मोठ्ा पे्रमाने रे्भटून त्याचं्या आदरसत्काराि कोणिीही 

उणीव येऊ देणार नाही, अशा आशयाचे पि शाहू छिपिींनी संर्भाजी राजास तलतहले. त्यावर संर्भाजी 
राजानंी ऑतटोबर १७३० मध्ये खालील उत्र पाठतवले. “िीथचस्वरूप मािुश्री साहेबी वतडलाचें ममिेचा व 
उर्भयपक्षी स्नेहाची दृढिा होऊन तववके व्हावा म्हणून वतडलाचंा तचत्ातर्भप्राय तलतहला, िरी हे गोष्टी 
वतडलास उतचिच आहे. परस्पर तववके होऊन लोकोत्र. उर्भयपक्षी तनदोष कीर्वि व्हावी हेच आम्हास 
अगत्य आहे.” [ऐ. प. ले. १४, १५.]हे पि घेऊन संर्भाजी राजानंी नीळकंठ प्रर्भ ू पारसनीस यास शाहू 
महाराजाकंडे पाठतवले. या पारसतनसानंी शाहू महाराज व संर्भाजी राजे याचंा समेट घडवनू आणण्याि 
फारच मेहनि घेिली. शाहू महाराजानंी बाबाजी प्रर्भ ू याचेंबरोबर संर्भाजी राजास आपल्या पे्रमाचे प्रिीक 
म्हणून पि व वसे्र पाठवनू सरं्भाजी राजाचंा गौरव केला. संर्भाजी राजे शाहू महाराजाचं्या या तनव्याज पे्रमाने 
र्भारावले आतण त्यानंी त्यास तलतहले, “वतडली तलतहल्या गोष्टी यथाथचच आहेि. वतडलाचें तनव्याजवात्सल्य 
िसेच आहे. आम्हासही वतडलापेंक्षा दुसरे दैवि नाही. वतडल आम्हास तपिृस्थानी. आमचा सवच प्रकारे 
सारं्भाळ करावा हेच वतडलास तवतहि आतण कीिीरूप आहे.” 
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वारिेचा तह : 
 
अशा रीिीने शाहू महाराज व संर्भाजी राजे तनहेिूक पे्रमाने एकमेकासं रे्भटण्यास तसद्ध झाले. 

नोव्हेंबर १७३० मध्ये शाहू महाराजानंी आपल्याकडील वजनदार माणसे व रक्षणाथी पवहाळ्यास पाठवनू 
संर्भाजी राजास सािाऱ्यास घेऊन येण्यास फमातवले. फते्शसग र्भोसले, प्रतितनधी, अबंाजी पुरंदरे, कृष्ट्णाजी 
दार्भाडे, वगैरे सरदार संर्भाजी राजास सािाऱ्यास आणण्याकतरिा आपल्या सैवयासह कोल्हापुरास गेले. िेथे 
संर्भाजी राजानंी त्याचें यथोतचि स्वागि केले. संर्भाजी राजास घेऊन हे सवच सरदार सािाऱ्यास येण्यासाठी 
तडसेंबर १६ रोजी पवहाळ्याहून तनघाले. [पे. द. ११, ले. १०.]. शाहू महाराज सािाऱ्याहून तनघालेच होिे. त्यानंी 
कृष्ट्णा िीरी मुक्काम केला. सरं्भाजी राजाचं्यासाठी प्रशस्ि शातमयाना पठारावर उघडला होिा. त्यािं सरं्भाजी 
राजे आले. [राजवाडे, खं. ८, ले. १११-११२, ११६, १२१, १२३.] जन्ख्िवाडीच्या मदैानाि रे्भटीची जागा मुक्रर झाली. 
उर्भयिाकडील सरदार तमळून दोन लक्ष पाविेो लोक या रे्भटीच्या सोहळ्यास हजर होिे. रे्भटी ठरल्यावर 
उर्भयिा राजे आपआपल्या शातमयावयािून हत्ीवरून तनघाले. लोकाचें मुजरे घेि घेि रे्भटीच्या जागेपयंि 
आले. थोडे अिंर रातहल्यावर उर्भयिा महाराज हत्ीवरून उिरून घोड्यावर स्वार झाले. नजीक 
आल्यावर उर्भयिा घोड्यावरून उिरले. संर्भाजी राजानंी शाहू महाराजाचं्या पायावर मस्िक ठेतवले. शाहू 
महाराजानंी त्यास उठवनू आशलगन तदले.उर्भयिाचं्या रे्भटी झाल्या. वादे्य वाजली. िोफाचंी सरबत्ी झाली. 
मेजवावया, र्भोजने झाली व दोवही बधूं सािाऱ्यास गेले. संर्भाजी राजाचंा सािाऱ्यास दोन मतहने मुक्काम 
होऊन िारीख १३ एतप्रल १७३१ रोजी िह ठरला. त्यासच ‘वारणेचा िह’ असे म्हणिाि. ह्या िहाची कलमे 
[ह्या िहाची तवस्िृि कलमे “करवीर छिपति घराण्याच्या इतिहासाची साघने” या र्भा. १-२,] अशी (हा िह शाहू महाराजानंी 
संर्भाजी राजास तलहून तदलेला आहे) : (१) इलाखा वारुणमहाल िप्ि संगम दतक्षण िीर कुळ दुिफा 
मुलुख दरोबस्ि देखील ठाणी व तकल्ले िुम्हास तदले असि; (२) िंुगर्भदे्रपासून िहि रामेश्वर संस्थाने तनम्मे 
आम्हाकडे ठेवनू तनम्मे िुम्हाकंडे करार करून तदली असि; (३) तकल्ले कोपल िुम्हाकडे तदला; त्याचा 
मोबदला िुम्ही रत्नातगरी आम्हाकडे तदला; (४) वडगावंचे ठाणे पाडून टाकाव;े (५) िुम्हाशी जे वैर 
करिील त्याचे पातरपत्य आम्ही कराव,े िुम्ही आम्ही एक तवचारे राज्यवतृद्ध करावी; (६) वारणेच्या व 
कृष्ट्णेच्या संगमापासून िहि तनवृत्ीसंगम िंुगर्भदे्रपाविेो दरोबस्ि देखील गड ठाणी िुम्हाकडे तदली असि; 
(७) कोंकण प्रािं सालशी पलीकडे िहि पंचमहाल अकोले पाविेो दरोबस्ि िुम्हाकडे तदले असि; (८) 
इकडील चाकर िुम्ही ठेव ूनये; (९) िुम्हाकडील चाकर आम्ही ठेव ूनये; (१०) तमरज प्रािं तवजापूर प्रािंीची 
ठाणी देखील आथणी, िासगावं वगैरे िुम्ही आमचे स्वाधीन करावी. एकूण कलमे ९ करार करून िहनामा 
तदला असे, सदरहू प्रमाणे आम्ही चालू. यास अंिर होणार नाही [का. स.ं प. या. २०, २१ िा. १६-४-१७३१ व शा. रो. १७६, 
िा. १३-५-१७३१, बाजीराव तरयासि. पे. द. ११. १५ व ३०, पे. द. २२-१०३; पे. द. ३. १०६, पे. द. ११-१९, वगैरे.] याप्रमाणे वारणेच्या 
िहाने कोल्हापूरचे राज्य तनमाण झाले त्याि बदल असा फारच थोडा झाला. िे शशदे होळकराचं्या 
राज्यासारखे एक माडंतलक संस्थान रातहले. कारण, संर्भाजी राजानंी स्विःच्या अकिृचत्वाने राज्याची सीमा 
कधी वाढतवली नाही. आपण मालक आहोि ही सरं्भाजीची र्भावना अखेरपयंि कायम होिी. म्हणून शिूच्या 
पश्चाि पेशव े जेव्हा ं मुखत्यारीने राज्याचा व्यवहार पाहू लागले िेव्हा कोल्हापूरकर स्विंि बाण्याने वाग ू
लागल्यामुळे त्यास कबजाि ठेवणे पेशव्यास अवघड झाले. या िहाने शाहू महाराजाचंा पक्ष व राणी 
िाराबाईचा पक्ष यामधील वाद तमटला. पढेु संर्भाजी राजे शाहू महाराजाकंडे सािाऱ्यावर वारंवार येऊन राहू 
लागले. एकंदर त्याचं्या सहा रे्भटी झाल्या. या सवच रे्भटीि शाहू महाराजानंी संर्भाजी राजासं धाकट्ा 
र्भावाप्रमाणे मोठ्ा पे्रमाने वागतवले. या रे्भटीचे कागद पुष्ट्कळ तठकाणी पहावयास तमळिाि. 
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मराठ्ाांचा माळवा व गुजरातमध्ये प्रवेश : 
 
बाळाजी तवश्वनाथानी स्वराज्याच्या सनदा व दतक्षणच्या सहा सुभ्याचं्या चौथाई सरदेशमुखीची 

फमाने तमळतवली. पण १७२० च्या सुरवािीस बाळाजी तवश्वनाथ पेशव े तदवगंि झाल्यामुळे या सनदाचंी 
अंमलबजावणीबाजीरावावंर पडली. खुद्द पेशव्याकंडे खानदेश, बंगाल, वऱ्हाडकडील मुलुखाची वसुली 
सोपतवण्याि आली होिी. पतहल्या दोन वषाि या मुलुखािून बाजीरावानंी चौथ वसूल केला. खानदेश, 
नेमाड, माळवा हे प्रािं एकमेकास जोडून आहेि. नेमाडािून पेशव्याचें सैवय तफरिाना तकत्येक फौजानंी 
माळव्याि तशराव ेव लुटालूट करावी हा क्रम उदाजी पवार, शशदे, होळकर यानंी कसा सुरू केला हे मागे 
सातंगिले आहे. 

 
तनजाम-पेशव ेरे्भट नातलछा येथे १८ मे १७२४ ला झाली. या रे्भटीि तनजामाने १७१९ च्या बादशाही 

सनदेप्रमाणे दतक्षणच्या चौथ सरदेशमुखीचे हक्क कबूल करून तशवाय मराठे आपल्या मदिीस आले िर 
माळव्याची चौथाई व त्याच्या सैवयाचा खचच देण्याचे मावय केले असाव.े १७२४ च्या तडसेंबराि बाजीरावाचे 
सैवय अंबाजीपंि पुरंदरेच्या नेिृत्वाखाली उत्र तदन्ग्वजयास तनघाले. [म. तर. बाजीराव,] बरोबर तर्भवराव 
रेठरेकर व राणोजी शशदे होिे. ही सैवये यावळेी खानदेश-बऱ्हाणपुरच्या मागे माळव्याि न तशरिा गुजरािेिून 
तशरली. यापुढील माळव्यािील स्वाऱ्या गुजराि मागे झाल्या आहेि. याचे कारण असे खानदेश बऱ्हाणपूर हा 
मागच तनजामाच्या मुलुखाजवळून शकबहुना त्याच्या मुलखािून गेलेला, नुकिेच तनजाम व पेशव े स्नेही 
झालेले आतण बादशहाच्या अतधकाऱ्याला दुखव ूनये अशी शाहू महाराजाचंी इच्छा, यामुळे हा मागच सोडून 
मराठी सैवय गुजरािेि तशरले. गुजरािेि नवीन सुरे्भदार सर बुलंदखान याचा प्रतितनधी व हमीदखान याचंी 
आपसाि िेढ होिी. दोवही पक्षानंी मराठ्ानंा आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला. हमीदखानाच्या पक्षास 
मराठे तमळाल्यामुळे त्याने आपल्या प्रतिपक्षास चोपून काढले. इितयाि इ. स. १७२५ तडसेंबराि स्विः सर 
बुलंदखान मोठ्ा िोफखावयातनशी अंहमदाबादेस दाखल झाल्यामुळे मराठ्ास काढिे पाऊल घ्याव े
लागले. अंबाजीपिं माळव्याकडे वळले आतण त्यानंी चौथाई-सरदेशमुखी वसूल केली. चौथाई-सरदेशमुखी 
प्रतिवषी मराठ्ास देण्याचे सुरे्भदाराने अतर्भवचन तदल्यामुळे माळव्याि तठकतठकाणी मराठे अतधकारी 
नेमण्याि आले [म. तर. बाजीराव,] 

 
पालखेडच्या तवजयामुळे बाजीरावाचें वजन मराठमंडळाि वाढले. पण त्याचं्यातवरुद्ध दरबारी 

मंडळींची कारस्थाने कमी झाली नाहीि. तशवाय शाहू महाराजास यावळेी कजच झाले होिे. देणेकरी िगादा ं
लावीि होिे. त्याचें कजच तफटतवण्यासाठी शाहू महाराज आपल्या पेशव्यास िगादा लावीि होिे. १७२८ चा 
पावसाळा तचमाजी व बाजीराव या दोघानंी तवचार करण्याि घालतवला. शाहू महाराजास कजािून मुति 
करण्यासाठी आतण दरबारी लोकाचं्या र्भांडणापासून थोडे दूर रहाण्यासाठी माळवा-बुंदेलखडाच्या 
स्वारीवर जाण्याचे बाजीरावानंी ठरतवले. याि त्यानंा त्याचें हस्िक मल्हारराव होळकर व राणोजी शशदे हे 
वऱ्हाणपुराजवळ छावणी करून होिे. त्यानंी माळवा शजकण्यास पाचारण केले. 

 
वरील दोवही सरदारानंी माळव्याचा जमीनदार नंदलाल मंडलोई याजशी सधंान बातंधले. सवाई 

जयशसगाची दोस्िी नंदलाल मंडलोईशी होिी. आपल्या मजीिला सुर्भा माळव्यावर नेमून घ्यावा ह्या हेिूने 
सवाई जयशसगाने राजा तगरधरलाल यास १७२५ मध्ये माळव्याच्या सुरे्भदारीवर नेतमले, पण तगरधरलाल 
उद्दाम बनला. िो सवाई जयशसगाचे न ऐकिा नंदलाल मडंलाईचा छळ करू लागला. इितयाि होळकर व 
शशदे यानंी नंदलाल मंडलोईशी सधंान बातंधले. दतक्षणेिून माळव्याि येण्याच्या सवच वाटा व उिार 
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मंडलोईस ठाऊक होिे. त्याने मराठ्ाचं्या माळवा आक्रमणास संमिी तदली [सप्िम समेंलन वृि,] यास सवाई 
जयशसगाचाही आतशवाद तमळतवला. 

 
माळव्याचा सुरे्भदार तगतरधर बहादूर हुशार व कणखर वृत्ीचा होिा. बादशाही तहिाचे रक्षण 

करण्यास त्याने व त्याचा चलुि र्भाऊ दयाबहाद्दर यानंी कोणिीही सधंी वाया जाऊ तदली नाही. त्यानंी 
माळव्यािून मराठ्ास हाकलून लावण्याचा आपला तनश्चय बादशहास कळतवला. बादशहानेही त्यानंा ह्या 
कामाि सवच मदि देण्याचे कबूल केले होिे. माळव्यािील कामतगरी हािी घेिलीि िर बादशहास त्या 
प्रािंाची चौथ-सरदेशमुखी मराठ्ासं देण्याचे आम्ही सागंू असे सवाई जयशसगाने बाजीराव पेशव्यासं 
कळतवले होिे. [पे. द. १३, ले. १०.] बाजीराव व त्याचें बधूं तचमाजी आप्पा यानंी माळवा शजकण्याची आपली 
योजना आखली आतण दोघेही पुण्याहून माळव्याि जाण्याकतरिा दोन तदशनेे तनघाले. तचमाजी आप्पानी 
पतश्चमेकडून बागलाण-खानदेशावरून माळव्याि प्रवशे केला. बाजीराव पूवेच्या बाजूने कूच करून 
अहमदनगर, वऱ्हाड, चादंा व देवगड पाठीशी घालून बुदेंलखंडाि तशरले. दोघेही बधूं आतणबाणीच्या वळेी 
एकमेकास उपयोगी पडाव े म्हणून एकमेकाशी संपकच  साधीि होिे. तचमाजी आप्पाबंरोबर मल्हारराव 
होळकर, राणोजी व उदाजी पवार हे नेहमीचे सरदार होिे. तशवाय बाजी तर्भवराव रेठरेकर,गणपिराव 
मेहेंदळे, नारो शकंर, अंिाजी माणकेश्वर आतण गोशवदपंि बुंदेले असे नव्या उमेदीचे िरणेबाडं तशलेदार 
आपल्या पथकासह तचमाजी अप्पाबरोबर होिे. शशदे, होळकर व पवार माळव्याच्या स्वारीची ियारी 
करण्याकतरिा स्वारीच्या तकत्येक तदवस अगोदर माळव्याि होिे. तचमाजी आप्पा २५ नोव्हेंबरला नमचदा 
िीरी गेले. तगरीधर बहादुरास मराठ्ाचंा बिे समजल्यावर त्याने युद्धाच्या ियारीने सवच घाट बंद केले व िो 
आमझरे येथे स्विःचा चलुि र्भाऊ दयाबहाद्दर याजसह रातहला. आमझऱ्याच्या घाटाि मराठी फौजेस 
कोंडून तिचा फिा पाडावा या हेिूने आपल्या प्रचंड िोफखावयाची त्याने रचना केली. पण मराठ्ानंा 
िोफखावयाशी झुंजावयाचे नव्हिे. त्याचं्याजवळ िोफखाना नव्हिा. आमझऱ्याचा घाट बंद असे पाहून 
मराठ्ानंी माडंवगडाच्या घाटाचा मागच धरला. माडंवगडच्या वाटे मराठे वर चढले िेव्हा दयाबहादूरने 
त्यानंा िोंड देण्याकतरिा िोफेचे िोंड तफरतवले. पण िोफखानाइितया जलदीने कामास आला नाही. 
मराठ्ानंी चपळाई करून हल्ला चढतवला. दोन प्रहर झुजं कडातयाचे झाले. उदाजी पवार मारामारी करीि 
दयाबहादूरच्या हत्ीपयंि पोहोचले व वर चढून त्यानंी खाशाचे डोके कापले. [म. तर. बाजीराव,] खासा सरदार 
मारला गेल्यावर त्याच्या सैवयाने पळ काढला, मराठ्ासं अगतणि लूट सापंडली. पाडाव झालेले अठरा 
हत्ी [पे. द. २२, ले. ४४.] तचमाजी आप्पानंी परि आल्यावर शाहू महाराजासं नजर केले. 

 
माळव्याची वाटिी : 

 
माळवा मराठ्ाचं्या िाब्याि आला. त्या प्रािंाची वसुलाची व्यवस्था बादशाही धारे कायम ठेवनू 

केली. पूवीच्या मोगली अंमलदारास काढून टाकून आपले दतक्षणी अंमलदार नेतमले. रयिेस कोणापासून 
इजा पोचू नये अशी िजवीज करून रयिेस सिुष्ट ठेवण्याची खबरदारी मराठ्ानंी घेिली. [सरदेसाई, वय ू
तहस्टरी ऑफ द मराठाझ, र्भा.२,] 

 
माळवा िाब्याि आल्यावर मराठी राज्याची हद्द सन १७२९ ि यमुना नदीस जाऊन तर्भडली. िाब्याि 

आलेल्या प्रदेशाच्या व्यवस्थेची व वाटणीची िजवीज तचमाजी आप्पानंी व शशदे, होळकर व पवार या 
सरदारानंी केली. 
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स्वराज्याचा अंमल पेशव्याचें माफच ि हुजूर सरकाराि यावा, तनम्नेि फौजेचा खचच करून नजराणा 
येईल िे हुजूर यावी असा िह करून तदला. 

 
शशदे, होळकर व यशविंराव पवार या सवांशी िह केला की,जो मुलूख सरकाराि यईल त्याचे 

तहस्से करून फौज जमा करून एक तवचारे चालाव.े तहस्से खालीलप्रकारे केले—सरकार शकेडा ३१, शशदे 
शकेडा ३०, होळकर शकेडा ३० व पवार शकेडा ९ याप्रमाणे करार करून फौजा ठेवनू चाकरीि उणे पडू 
देऊ नये येणेप्रमाणे ठराव केला [का. स.ं प. या. िह व करार मदार,] पुढे या उत्पिाचे तहस्से थोडे तनराळे झाले. िे 
असे : मुख्य सरकार ४५, शशदे, होळकर प्रत्येकी २२½ व पवार १० असे तहस्से ठरवनू महालाचें वसूल 
सवांनी तमळून कराव ेअसे ठरले [इ. स.ं पे. द. व म. तर. बाजीराव,] 

 
बुदेिंखांड मराठ्ाांच्या ताब्यात : 

 
राजपुिाचं्या अनुमिीने मराठ्ानंा माळव्याि तवजय तमळाला हे ऐकून बादशहा शचिािूर झाला. 

माळव्याला लागनूच बुंदेलखंड आहे. त्याचा राजा छिसाल पिा मोगलाशंी झगडंून आपले स्वािंत्र्य 
अबातधि राखीि होिा. राजा छिसालाचा परार्भव करून त्यास मोगली सते्चा पाईक बनतवले िरच 
मराठ्ाचं्या आक्रमणास आळा बसेल असा तवचार बादशहाने 

 
करून मराठे व छिसाल याचंा समाचार घेण्यासाठी अलाहाबादचा सुरे्भदार महंमद बगंश [महंमदखान 

बंगश गझन फजंग (ज. १६६५, मृ. १७४३) हा शूर पण अफगातणस्िानािील कोहि प्रािंापंैकी बंगश खोऱ्यािला मूळ. याने बादशाही फौजेि येऊन 
आपल्या पराक्रमाने सय्यदास मदि केल्यामुळे मोठमोठ्ा जहातगरी सपंातदल्या. त्याने फरुचखसेअर बादशहाच्या नावे फरुचखाबाद शहर स्थापून िेथे 
वास्िव्य केले. फरुचखाबादच्या नबाबास बंगश नबाब असे म्हणिाि. इ.स. १७२१ मध्ये बादशहाने त्यास अलाहाबादची सुरे्भदारी तदली. िो 
छिसालवर चालून गेला िेव्हा बाजीरावानी छिसालास मदि करून महंमद बगंशाचा परार्भव केला. बगंशाने पुढे बादशहाच्या हुकुमावरून 
मराठ्ास वेळोवेळी िास तदला. िो १७४३ मध्ये मरण पावला.] यास हुकूम तदला. सन १७२८ च्या तडसेंबराि जैिपूरनजीक 
बंगशाने छिसालावर हल्ला करून त्यास शरण आतणले. बंगशाचा परार्भव करण्याकतरिा छिसालाने 
अंिस्थ रीिीने पेशव ेबाजीराव याचंी मदि मातगिली. [म. तर. बाजीराव,] त्यानुसार बाजीराव पंचवीस हजार 
सैवयातनशी छिसालाचे मुलुखाि माचच १७२९ ि पोहचले. [पे. द. ३२, ले. ३६.] मराठे-बंगश युद्धास िोंड 
लागले. बंगशजवळ वीस हजार फौज व िोफखाना होिा. मराठ्ानंी त्यास जेर करून कोंडले, गोट लुटून 
फिा केला. सहा हजार फौज बुडतवली. सरदार मृत्यू पावला. एकोणीस हत्ी पाडाव झाले. [रा.खं. ३, ले. १४; 

पे. द. १३, ले ४५ व १० ले ५४.] मेपयंि जैिपुरावर बंगशाने बाजीरावास करार तलहून तदला की, “आम्ही बुंदेलखंड 
सोडून जािो, पुवहा छिसालावर चढाई करणार नाही.” मराठ्ानंा तवजय तमळाला. छिसालाची सुटका 
बाजीरावानंी केली म्हणनू छिसाल खूष होऊन त्याने बाजीरावास आपला पुि मानून त्यास आपल्या 
राज्याचा तिसरा तहस्सा िोडून तदला. [िह व करारनामे,] याच स्वारीि बाजीरावास मस्िानीची प्राप्िी झाली. 
बाजीराव व तचमाजी आप्पा हे तवजय संपादून १६ जुलै १७२९ ला पुण्यास आले [खोबरेकर, म. स्वा. मुक्काम,] आतण 
तिथून छिपिींच्या बोलावण्यावरून [पे. द. १७, ले. १८, शा. रो. १०७.] पावसाळ्याि दोघे बधूं महाराजाचं्या 
दशचनास सािाऱ्यास गेले. 
 

बुंदेलखंड हािी आल्यामुळे मराठ्ास या स्विःच्या मालकीच्या मुलुखाि मुख्य ठाणे ठेवनू आग्रा, 
तदल्ली, दुआबकडे स्वाऱ्या करणे सोपे झाले. 
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बांगशिंा प्रायणित व णनजामाची णनराशा : 
 

जिपुरावर मराठ्ाचं्या हािून परार्भव पावनू महमदखान बंगश तदल्लीस परिला. तिथे त्यास 
परार्भवाचे प्रायतश्चत् म्हणनू आपली बदली अलाहाबाद सुभ्यावरून झाल्याचे समजले. िरी पण माळव्यामध्ये 
आपण पाय रोवनू मराठ्ास हुसकून लावण्याची स्वप्ने िो रंगतवि होिा. त्यासाठी त्याने बादशहाकडे 
माळव्याची मागणी केली. बादशहाने त्याची नेमणकू या प्रािंावर केली. माि त्याने तनजामाच्या 
हालचालीवर नजर ठेवावी अशी त्याला अंिस्थ रीिीने सूचना देण्याि आली होिी. बंगशाने १७३० 
नोव्हेंबरपासून माळव्याि तशरून २५ फेबु्रवारी १७३१ पयंि त्यानंा धारेपयचि मागे हटतवले व १७३१ च्या 
उवहाळ्याि मराठ्ाचंी माळव्यािं तपछेहाटच होि गेली. कारण मराठा फौज पेशव्याबंरोबर गुजराि 
प्रकरणाि दार्भाडेशी झगडण्याि गंुिली होिी. हा र्भाग पुढे तनराळा सातंगिला आहे. याच वळेी बंगशला 
वाटले की, मराठ्ाचंा नाश आपल्या एकट्ाच्याच हािून होणे मुष्ट्कील, दुसऱ्या प्रबळ सरदाराचंी मदि 
झाली िर मराठ्ानंा नमचदेपलीकडे हाकलून लाविा येईल. याकतरिा त्याने तनजामाशी मिैी जोडण्यासाठी 
तनजामाची रे्भट घेण्याची इच्छा दशचतवली. तनजामही अशा रे्भटीस उत्सुक होिा. दोघाचंी रे्भट अकबरपुरावर 
झाली. दोघानंी एकमिाने चालून पेशव्यातंवरुद्ध सेनापति शिबकराव दार्भाडेस मदि करावी ही तनजामाची 
सूचना बंगशने िाबडिोब मावय केली. त्याप्रमाणे बगंश व तनजामाची सैवये गुजरािच्या वाटेकडे 
दार्भाड्याचं्या मदिीकतरिा चालू लागली. बाजीरावास हे समजिाच त्याने ही मदि जाण्यापूवीच 
दार्भाड्याचा परार्भव केल्यामुळे दोघाचें बेि जागच्या जागी तजरले. तदल्ली दरबारास बंगशने तनजामाशी 
केलेले सख्य आवडले नाही. दोघाचें मेिकूट जमले िर हे न जाणो तदल्लीवर चाल करून बादशहास 
आपल्या िाब्याि घेिील अशी धास्िी दरबारािील उमरावास उत्पि झाली. इितयाि मराठे १७३१ च्या 
तहवाळ्याि परि आले. माळव्यािील जमीनदार मराठ्ास अनुकूल होिेच. त्यानंी बंगशच्या हुकुमातवरुद्ध 
मराठ्ास वसूल तदला. त्यामुळे जमीनदारास अर्भय तमळाले. मराठी सैवय चौफर वावरि रातहल्यामुळे 
बंगशला वसूल तमळू शकला नाही. त्यामुळे मोगल खजीना तरकामा पडि चालला. सुभ्यािील छोटे छोटे 
संस्थातनक राजेरजवाडे, जमीनदार उघड उघड रीिीने मराठ्ास सामील झाले. बंगशने मराठ्ाचंा 
परार्भव करण्यास कुमकेची याचना तदल्लीकडे केली. तदल्लीच्या बादशहास कुमकेचा अजच तमळिाच त्याने 
बंगशला परि बोलातवले व जयशसगाची माळव्याच्या सुरे्भदारीवर नेमणूक केली. 
 
गुजरातवर मराठ्ाांचे वचचस्व : 
 

अकबराने गुजराि प्रािं शजकून तिथे िोडरमल्लाची सुरे्भदार म्हणून नेमणूक केली. तिथपासून 
गुजराि सुर्भा मोगलाचं्या िाब्याि होिा. १७११ ला गुजरािचा ४४ वा सुरे्भदार तनजामाचा बाप गाजीउद्दीन 
मरण पावला व त्याचे जागी अमानिखान याची नेमणकू झाली. त्याचे कारकीदीि खंडेराव दार्भाडे व 
दमाजी गायकवाड, कदमबाडें या सरदारानंी गुजरािेि अनेक स्वाऱ्या केल्या आतण वसूल आतणला. शाहू 
महाराजंानंी िारीख ११ जानेवारी १७१७ रोजी खंडेराव दार्भाडे यास सेनापिीपद देऊन गुजरािेि मोतहम 
करून िो प्रािं सर करण्याचा हुकूम तदला. खंडेरावाचें पुि शिबकराव आतण त्याचें हस्िक तपलाजी 
गायकवाड यानंी गुजरािेि अनेक स्वाऱ्या करून मराठी सत्ा वाढतवली. १७२७ मध्ये दार्भाडे व गायकवाड 
यानंी गुजराि प्रािंावर चौथाईची खंडणी लागू केली. िेव्हा मराठ्ाचंा बंदोबस्ि करण्यासाठी सर 
बुलंदखान ह्यास गुजरािचा ५३ वा सुरे्भदार नेमून पाठतवले आतण तनजामाचा पिुण्या हमीदखान याची 
नेमणूक रद्द करून त्यास परि बोलातवले. तनजामास यामुळे राग आला आतण त्याने हमीदखानास 
अहमदाबाद न सोडण्यातवषयी तलतहले. ही बािमी तदल्लीस कळिाच सुरिेचा सुरे्भदार रुस्िुमअलीखान यास 
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असा संदेश आला की, त्याने िात्काळ अहमदाबादचा सुर्भा हमीदखान यास हाकून द्याव.े यावरून रुस्िुम 
अलीने तपलाजी गायकवाडास अनुकूल करून घेऊन अहमदाबादेवर चाल केली. ही वािा हमीदखानास 
कळिाच त्याने कंठाजी कदमबाडें या मराठे सरदारास आपल्या पक्षाकडे वळवनू घेिले आतण बडोद्याकडे 
चाल केली. दोवही सैवयानंी आडास गावी िीन कोसाच्या अंिराने िळ तदला. दोन मराठे सरदार तवरुद्ध 
बाजूने तमळून युद्धास तसद्ध झाले असा वरकरणी देखावा तदसला. पण लढाईस िोंड लागिाच रुस्िुम अल्ली 
मारला गेला. त्याजकडील मराठे हमीदखानास तमळाले. हमीदखानाने रुस्िुम अल्लीचा पाडाव केला. 
हमीदखानाने कंठाजी व तपलाजी यास समजावनू महीच्या पूवेकडील प्रािंाची चौथाई कंठाजीस देण्याचा 
करार घडवनू आणला. १७२६ मध्ये गायकवाड, कदमबाडें हे सरदार गुजरािेि बतलष्ठ झाले. 
 

गुजरािचा तनम्मे मोकासा पूवी शाहू महाराजानंी बाजीराव पेशव्याचें बधूं तचमाजी आप्पा यास तदला 
होिा. पण िो त्यानंी १७२७ मध्ये परि काढून घेिला व दार्भाड्यास तदला. पेशव े व दार्भाडे याचं्याि 
वाकडेपणा यावयास हा गुजरािचा मोकासाच कारणीर्भिू झाला. यानंिर शाहू महाराजानंी पेशव्याचंी 
हुजूरची मुिातलकी तचमाजी आप्पास तदली. या आधारावर पेशव्याने व तचमाजी आप्पानंी गुजराि व माळवा 
येथील चौथाई वसूल करण्याचा उद्योग झपाट्ाने सुरू केला. मराठ्ाचं्या या उपक्रमास तदल्लीच्या 
बादशहाने आळा घालण्याचे प्रयत्न चालतवले. सर बुलंदखानानेही आपली तशकस्ि केली. मराठे आपसाि 
झगडि होिे त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. पण इ. स. १७३८ मध्ये त्याचंी गाठ बाजीराव पेशव्याशंी 
पडल्यावर सर बुलंदखानाने पेशव्याबंरोबर काही करार करून घेऊन त्यास गुजरािच्या चौथाई-
सरदेशमुखीच्या सनदा करून तदल्या. हा प्रकार बादशहा व त्याचा वजीर खानदौरान यास आवडला नाही. 
तनजामाप्रमाणे सर बलंुदखानही गुजरािेि स्विंि होण्यासाठी बंडखोरी कतरिो अशी समजुि करून याचे 
पातरपत्य करण्यासाठी बादशहाने मारवाडचा राजा अर्भयशसग यास गुजरािच्या सुभ्यावर नेमून पाठतवले. 
त्याने सन १७३० मध्ये अहमदाबाद काबीज करून सर बुलंदखानास पकडून तदल्लीस पाठवनू तदले. 
गुजरािच्या के्षिाि पेशव्यानंी हस्िके्षप केला त्यामुळे दार्भाडे संिप्ि झाले आतण तनजामाकडे सधंान बाधूंन 
पेशव्याचें वचचस्व नाहीसे करण्याच्या उद्योगास लागले. तनजाम व बंगष यानंी दार्भाड्यास मदि करण्याची 
ियारी केली. तनजामाने आपला िोफखाना व लष्ट्कर दार्भाडेच्या मदिीस पेशव्यातंवरुद्ध पाठतवले. पण ही 
कुमक दार्भाड्यास तमळण्यापूवीच पेशव्यानंी सावळीहून सेनापिी दार्भाडेंवर चाल केली. दोवही फौजाचंी 
झुंज तर्भलपुरजवळ धुवानी येथे १७३१ मध्ये झाली. त्याि सेनापिी दार्भाडे मारले गेले व पेशव्यास तवजय 
तमळाला. सेनापिी शिबकराव दार्भाडे पडल्यावर शाहू महाराजास फारच वाईट वाटले. दार्भाडे ब्रह्मेंद्र 
स्वामींचे तशष्ट्य होिे. स्वामीस दार्भाडे गेल्यामुळे दुःख झाले. हा प्रकार ऐकून स्वामी उद गारले, “मारत्याचे 
जग आहे”. िथातप हा प्रकार वाढू नये म्हणून शिबकराव दार्भाडे ह्याचें पिु यशविंराव यास छिपिींनी 
सेनापति नेतमले व त्याचं्याशी असा करार केला की, गुजरािची चौथाई त्यानंी घ्यावी व उत्पिाचा तनम्मा 
र्भाग पेशव्यामंाफच ि आपणास द्यावा. शिबकराव दार्भाड्याचं्या मृत्यनंूिर दार्भाड्यािंफे तपलाजी गायकवाड 
गुजरािचा कारर्भार पाहू लागले. कारण यशविंराव दार्भाडे यावळेी लहान होिे. सन १७३१ पासून 
गायकवाडास “सेनाखासखेल” हे पद तमळाले. 
 

मराठ्ाचं्या र्भाडंणाच्या वळेी गुजरािवरील मोगल सुरे्भदार अर्भयशसग हा अहमदाबादेस होिा. 
त्यानंी दार्भाड्याचं्या र्भाडंणामुळे मराठमंडळाि उडालेला गोंधळ व गुजरािेि माजलेली अव्यवस्था याचा 
फायदा घेण्याचे ठरतवले. दार्भाड्याचं्यािफे गायकवाड गुजरािची व्यवस्था पहाि होिे िेव्हा त्याचं्याच 
मुलुखाि डर्भई व बडोदे र्भागाि त्याने मोठी धमाल उडवनू तदली. तपलाजी गायकवाडाच्या िाब्यािून बडोदे 
तहसकावनू घेिले व डर्भईस वढेा घािला. अशा प्रकारे एका बाजूने गुजराि सर करण्याचा प्रयत्न चालतवला 
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आतण दुसऱ्या बाजूने शाहू महाराजाकंडून अर्भयशसगाने गायकवाडापासून आपणास िास होऊं नये म्हणनू 
अर्भयपि तमळतवले. अर्भयशसग हा इिका नीच होिा की, त्याने आपल्या बापाला मारून राज्य तमळतवले 
होिे. 
 

शाहू महाराजाचें अर्भयपि अर्भयशसगाने तमळतवल्यावर त्याने तपलाजीस िहाच्या वाटाघाटीस 
बोलातवले. वरकरणी सख्य दाखतवले. एकमेकाचें वकील एकमेकाकंडे जाऊ येऊ लागले. तपलाजीसुद्धा 
रे्भटीस तनघाले असिा डाकोरजवळ मारेकरी घालून तपलाजीचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. मारेकरी 
िात्काळ पळून गेले. तपलाजीना उपचारासाठी बडोद्यास आणण्याचा प्रयत्न झाला. परंिु रस्त्यािच सावळी 
येथे त्याचें देहावसान झाले [शा. रो. १६१, राजवाडे खं. २, पे. द. १२, ले. ३८ व ३०, ले. ३१७.] (२३ माचच १७३२). यामुळे 
तपलाजींचे पुिास चेव चढला. त्यानंी व दार्भाड्यानंी मािोश्री उमाबाईसह अहमदाबादेवर चाल केली. 
अहमदाबादेस वढेा तदला. िेव्हा अर्भयशसगाने दमाजी गायकवाडास गुजरािची चौथाई व सरदेशमुखी 
देण्याचा करार तलहून तदला व अहमदाबादच्या खतजवयािून ८० हजार रोख मराठ्ास देण्याचे ठरतवले. 
रक्कम पदराि पडेपयंि जवानमदचबाबी यास अर्भयशसगाने दमाजीच्या ओलीस ठेतवले. दुसऱ्या वषी दमाजीने 
अर्भयशसगाच्या राज्यािील जोधपुरावर हल्ला चढतवला. िेव्हा जोधपूरचे रक्षण करण्यासाठी अर्भयशसगास 
अहमदाबादेहून मारवाडाि स्वप्रािंी जाव े लागले. त्याच्या गैरहजेरीि हस्िक रिनशसग र्भडंारी गुजराि 
सुभ्याची व्यवस्था पहाि होिा. त्याजवर दमाजीनी पुवहा हल्ला केला व रिनशसगास पळिा र्भईु थोडी करून 
सोडले. इ. स. १७३४ मध्ये दमाजीनी बडोद्यावर हल्ला करून िेथील तकल्लेदार शरेखान बावीस हुसकून 
लातवले व बडोदा िाब्याि घेऊन तिथे राजधानी केली. इथूनच काठेवाडाि मराठ्ाचं्या मुलूखतगऱ्या 
स्वाऱ्या सुरू झाल्या. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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पेशव ेबाजीराव—मोगल सते्स िडाखे 
 

कािंसूची 
 
इ. स.  

१७२६ क्षसद्दी याने क्षनजाम उल्मुल्क याच्या क्षचथावणीवरून पालगडाखाली येऊन दांगा 
केला. 

१७२६, सप्टेंबर ब्रह्मेंद्र नावाचे स्वामी कनाटकात क्षििाथम स्वारीस जातात. 
१७२७ च्या सुरूवातीस ब्रह्मेंद्रस्वामी कनाटकातून कोकणात माखजन मुक्कामी येतात. 
१७२७, माचच बाजीरावाचे साांगण्यावरून स्वामी देशावर धावडशी मुक्कामी रहातात. 
१७२९, जुिैं ४ कान्होजी आांगे्र मृत्यू. 
१७३० बादशहा माळव्याहून जयनसगाची बदली करून त्या जागी महांमदखान बांगश 

याला आणतो. 
१७३०, ऑगस्ट स्वतः दीपनसग साताऱ्यास येतात. 
१७३० शाहू महाराज क्षपलाजी जाधव यास कोळवणात क्षफरांग्याांवर पाठवतात. 
१७३०-३१ बाजीराव, कोल्हापूरचे सांिाजी महाराज व दािाडे याांची प्रकरणे क्षमटक्षवतात 
१७३१, माचच बांगश उजै्जनला येऊन क्षनजाम उल्मुल्क याची िेट घेतो. 
१७३१, णडसेंबर १४ बुांदेलखांडाचा छत्रसाल मरण पावतो. 
१७३१ शाहू महाराज, फते्तनसग व बाजीराव याांची कोकणात रवानगी करतात. 
१७३२, मे २० शाहू महाराज जांक्षजऱ्याची लढाई सांपुष्टात आणण्यासाठी श्रीक्षनवास प्रक्षतक्षनधी, 

आनांदराव सोमवांशी व कृष्णाजी दािाडे याांस कोकणात पाठवतात. 
१७३२, जुिैं २९ पेशव–ेनशदे, होळकर व पवार यास बोलावनू वाटाघाटी करतात. 
१७३२, बुधवार रोहे–रामेश्वर येथे क्षनजाम व बाजीराव याांची िेट होते. 
१७३३ बादशहा, सवाई जयनसग यास माळव्याची सुिेदारी देतो. 
१७३३, एणप्रिं क्षचमाजी आप्पा आपला मुक्काम बुांदेलखांडात करतात. 

१७३३ 
हबशाांचा पाडाव करण्यासाठी ब्रह्मेंद्रस्वामींच्या साांगण्यावरून बाजीरावाची 
जांक्षजऱ्यावर स्वारी. 

१७३३, जून ८ प्रक्षतक्षनधी कारस्थान रचून इक्षतहास प्रक्षसद्ध रायगड क्षकल्ला सर करतात. 
१७३३, ऑगस्ट १८ सखोजी आांगे्र मृत्यू. 
१७३३, णडसेंबर क्षसद्दीच्या मोक्षहमेंत प्रक्षतक्षनधीशी न पटल्यामुळे बाजीराव पुण्यास परततात. 
१७३४ च्या क्षदवाळीत मराठी फौजा उत्तरेत क्षफरकू लागल्या. 
१७३४ च्या पावसाळ्यात आपली जरब मोगलास दाखक्षवण्यास नशदे, होळकर खांडण्या 

वसूल करतात. 
१७३५, फेबु्रवारी १४ पेशव्याांच्या मातोश्री राधाबाई काक्षशयाते्रस क्षनघतात. 
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१७३५, एणप्रिं १८ राधाबाई आपल्या पक्षरवारासह नममदा पार मुक्काम करतात. 
१७३५, जून मराठे मोगल युद्धात मराठ्ाांना काहीच लाि होत नाही व तें दक्षिणेत परततात. 
१७३५, जुिैं ६ मराठे सरदार मोगलास खडे चारतात व क्षवजयश्री खेचनू आणतात. 
१७३५, ऑक्टोबर ३ पेशव ेखांडणीचा कायम क्षवचार ठरक्षवण्यासाठी नशदे, होळकर बाजीराव याजसह 

उत्तरेस क्षनघतात. 
१७३५, ऑक्टोबर १७ पेशव्याांच्या मातोश्री राधाबाई काशीस दाखल होतात. 
१७३५, णडसेंबर २३ पेशव्याांच्या मातोश्री काक्षशहून गयेस प्रयाण करतात. 
१७३६, फेबु्रवारी ३ ते 
फेबु्रवारी ७ 

राणाजी, पेशव्याांच्या खांडणीच्या मागण्या कबलू करतो व त्यास ठेवनू घेतो. 

१७३६, माचच ४ सवाई जयनसह व बाजीराव याांच्या िेटी होतात. 
१७३६, माचच २० क्षचमाजी आप्पा कोकणात जातात. 
१७३६, माचच २० रेवास नजीक श्रीगाांव येथे क्षसद्दी व मराठे या चकमकींत क्षसद्दी मारला जातो 
१७३६, एणप्रिं १९ उांदेरीचा क्षकल्लदेार क्षसद्दी याकूबही, क्षसद्दी व मराठ्ाांचे युद्धात मारला जातो. 
१७३६, मे बाजीरावसाहेब दक्षिणेत येतात. 
१७३६, मे पेशव्याांच्या मातोश्री राधाबाई पुण्यास दाखल होतात. 
१७३७, जानेवारी १२ बाजीराव पेशव ेनममदा पार होऊन नशदे पवाराांसक्षहत िेलशास वढेा घालतात. 
१७३७, माचच २३ खानडौरान, बांगश व सादतखान याांची िेट आग्ऱ्यास होते. 
१७३७, माचच २८ पेशव ेक्षदल्लीस कुशबांदी शहर येथे मुक्काम करतात. 
१७३७, जुिैं १७ क्षदग्ग्वजय क्षमळवनू पेशव ेपुण्यास परत येतात. 
१७३९ बादशहा जयनसग यास बांगशाचे जागी माळव्याचा गव्हनमर म्हणून नेमतो. 
१७४५, जानेवारी २३ तुळाजी आांगे्र गोवळकोट घेतात. 
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६ 
 

पेशवे बाजीराव––मोगिं सतसे तडाखे (१७३२––१७३८) 
 

जंतजरेकर तसद्दी — तसद्दीकडून ब्रह्मेंद्र स्वामीचा उच्छेद — जंतजरा स्वारीवर प्रतितनधींची रवानगी 
— पेशव ेबाजीराव व फते्शसग याचंी हबशी मुलुखाि चढाई — पेशव ेप्रतितनधी वैर यशाच्या आड 
— तसद्दीबरोबर बाजीरावाचंा िह — तसद्दी सािचा पाडाव — माळव्यािील राजकारण — रोहे 
रामेश्वर येथे बाजीराव तनजाम रे्भट — शशदे-होळकराचें उत्रेिील पराक्रम — खान डोरानवर 
तवजय — िडजोडीचे प्रयत्न — पेशव्याचंी मािोश्री राधाबाईची काशीयािा — पेशव्याचंी 
तदल्लीवरील चढाई ं— बाजीरावाचंा तदल्लीि मुक्काम. 

 
जांणजरेकर णसद्दी : 
 

बाजीरावाची दृष्टी उत्रेकडील तवजयावर जशी होिी िशीच कोकणािील िद देशीय 
वसाहिवाद्याचं्या हालचालीवरही होिी. कोकणाि शाहू महाराजाच्या राजवटीच्या सुरुवािीस सहा 
सत्ाधीश होिे : (१) वसई, ठाणे, चौल व गोव ेया प्रािंाि पोिुचगीज; (२) मंुबईस इगं्रज; (३) जंतजऱ्यास 
हबशी; (४) अलीबागेस आगें्र; (५) साविंवाडीस साविं व (६) मालवणपासून पवहाळ्यापयंिच्या प्रदेशाि 
कोल्हापूरकर. 
 
णसद्दी-आांग्ऱ्याांचा झगडा : 
 

आंग्ऱ्याचंा िह पेशव्याशंी होऊन आगें्र पेशव्याचं्या अंतकि झाले. तिथपासून त्याचं्या मुलुखावर शाहू 
महाराजाचंा अंमल सुरू झाला. आगं्ऱ्यातंशवाय इिर पाच सत्ातधश कोंकणाि होिे त्यापैकी पोिुचगीज, इंग्रज 
व तसद्दी ह्याचं्याशी आंग्ऱ्याचंा संबंध येई व झगडे सुरू होि. 
 

जंतजऱ्याचा तसद्दी हा मलीकंबरपासून जंतजऱ्यास राहून दयावदीपणा करू लागला. औरंगजेब 
बादशहाने या आपल्या जािर्भाईस मोगलाचें आरमारातधपति नेमून त्याजकडे सुरि िे मक्का प्रवास करणाऱ्या 
मुसलमान यािेकरंुचे संरक्षण करण्याचे काम सोपतवले. त्याने उंदेरीचे बटे काबीज केले आतण मराठी 
मुलुखाि दंगेधोपे करण्यास सुरवाि केली. तसद्दीच्या मुलुखास लागूनच आंग्ऱ्याचंा मुलूख होिा. तसद्दीचा 
िास आंग्ऱ्यास होऊ लागला. तसद्दी आंग्ऱ्याचं्या तवरुद्ध मंुबईचे इंग्रज व गोव्याचे पोिूचगीज याचंीही मदि घेि 
असे. अशा न्स्थिीि तसद्दींना नेस्िनाबूद करणे मराठ्ाचं्या कामतगरीपकैी एक र्भागच होिा. 
 

तसद्दी मराठ्ास वारंवार िास देि असे. त्याने इ. स. १७२६ मध्ये तनजामउल्मुल्क याच्या 
तचथावणीवरून पालगडाखाली येऊन दंगा केला. [शा. म. रो.] १७१९ च्या पािशाही सनदेप्रमाणे तसद्दीचा हा 
गैरतशस्ि दंगा मोडून काढणे मराठ्ास प्राप्ि झाले. आपआपल्या मुलुखािील दंगेधोपे तमटतवण्याचे काम 
त्या त्या सरंजामी सरदारानंी करावयाचे असा तनयम असल्यामुळे शाहू महाराजानंी िी कामतगरी कावहोजी 
आंगे्र यास सातंगिली. एकट्ा कावहोजीरावास तसद्दीचा परार्भव करणे कठीण म्हणनू त्यानी हुजुरून सैवय 
पाठवनू द्याव ेअसा मसुदा शाहू महाराजाकंड तलहून पाठतवला. [शा. रो.] बाजीरावसाहेब यावळेी तनजामाशीं 
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लढण्याि गंुिलेले होिे म्हणून शाहू महाराजानंी कावहोजींना कळकळीने तनरोप पाठतवला की, िुम्ही 
कोकण प्रािंाचे रक्षण करण. त्यावरून कावहोजीरावानंी हबशाशंी लढण्याचा उपक्रम जारीने हािी घेिला. 
हबशाचं्या व आंग्ऱ्याचं्या जागोजाग चौतया बसल्या व एकमेकाचंी गाव े लुटण्याचा दोघानंी धुमधडाका 
चालतवला. ही लढाई ऐन रंगाि येि असिाच खाली सातंगिलेली एक अशी घटना घडली की, त्यामुळे 
पेशव्यास आगें्र याचं्या मदिीस हबश्यातंवरुद्ध कोकणाि धावनू जाव ेलागले. 
 
णसद्दीकडून ब्रह्मेंद्रस्वामींचा उच्छेद : 
 

यावळेी कोकणाि परशुराम क्षिी ब्रह्मेंद्र स्वामी नावाचे एक साधू रहाि होिे. ह्या साधू महाराजास 
ित्कातलन मराठे सरदार फार मान देि असि. साधूचा उपदेश व हुकूम तशरोधायच मानणे हे आपले एक 
किचव्य बहुिेक सरदार मानीि होिे. यावरून ब्रह्मेंद्र स्वामींच्या मोठेपणाची कल्पना होिे. हबशी, पोिुचगीज व 
इंग्रज याचंीही कामे स्वामी करीि असे. इ. स. १७२६ च्या सप्टेंबराि हे स्वामी कनाटकाि तर्भक्षाथच स्वारीस 
गेले. जािाना हबशाने सावनूरच्या नबाबाकडून आपला एक हत्ी प्रािंोप्रािंी सत्ाधीशाचं्या िडाख्यािून 
संर्भाळून घेऊन येण्यास स्वामीस तवनंिी केली व हत्ी सुरतक्षि आणण्याकतरिा प्रािंोप्रािंीच्या सत्ातधशाचंी 
दस्िके घ्यावी असे हबशानंी स्वामीस सुचतवले. “परंिु िुमचे काय हत्ी असिील िे समागमे येिील कोणाचे 
दस्िकाचे प्रयोजन नाही.” असे उत्र स्वामीनीं हबशास तदले. [ब्र. स्वा. च..] १७२६ च्या तहवाळ्यािं 
कनाटकाि तर्भक्षा मागून १७२७ च्या आरंर्भी स्वामी हत्ीसमागमे कोकणाि माखजनच्या चौकीवर आले. तिथे 
आंग्ऱ्याचंी चौकी होिी. हत्ी हबशाचा आहे व त्याला दस्िक नाही असे कळल्याबरोबर आंग्ऱ्याचं्या 
चौकीदारानंी हत्ी पकडून ठेतवला आतण त्याची रवानगी जयगडला केली. ही बािमी तसद्दी साि हबशीस 
गोवळकोटास कळली. आपला हत्ी आगं्ऱ्याचं्या हािी काहीिरी तनतमत् काढून स्वामींनी जाऊ तदला असा 
समज तसद्दी सािचा झाला. त्याने िो हत्ी आंग्ऱ्याकंडून परि तमळतवण्याचे सनदशीर मागच सोडून ब्रह्मेंद्र 
स्वामींचा उच्छेद करण्याचे योतजले. योजनेप्रमाणे परशुराम के्षिावर एकदम हल्ला करून गाव व देवालय 
लुटले. गावंािील व देवळािील बायकामुलाचंी अब्र ू घेिली. [राजवाडे, खं. ३, ले. १.] आंग्ऱ्यानंी हत्ी नेला व 
परशुराम के्षि म्लें च्छानंी उध्वस्ि केले.ह्या दोवही बािम्या स्वामीस एकदम समजल्या व त्या बािम्यानंी 
स्वामीच्या हृदयाचा ठाव घेिला. “हत्ी सोडून दे नाहीिर िुझे कल्याण होणार नाही.” असा शापीि मसुदा 
स्वामींनी आंग्ऱ्याकंडे पाठतवल्यावर आंग्ऱ्यानंी हत्ी सोडून तदला. िो हबशाकंडे पोचला. जंतजरेकर 
हबशानेही तसद्दी सािला एक खरमरीि पि पाठवनू स्वामींची जप्ि केलेली चीजवस्िू त्यास परि करण्यास 
फमातवले, स्वामीसही त्याप्रमाणे कळतवले. तसद्दी सािने स्वामी स्विः रे्भटीस आल्यास आपण दोन गाव े
इनाम देण्याचे कबलू केले. पण यावर स्वामीचा तवश्वास बसेना. इिःपर कोकणाि रहाणे मुष्ट्कील. वरघाटी 
जाणे सुरतक्षििेच्या दृष्टीने इष्ट असे मनाशी ठरवनू स्वामीनें कोंकण त्याग करण्याचे ठरतवले. हा तवचार 
कावहोजीस कळिाच त्यानी स्वामीस वरघाटी न जाण्याची शपथ घािली. [राजेवाडे, खं. ३, ले. १०८.] त्यावरून 
स्वामी आणखी एक वषच कोंकणाि रातहले व पुढे बाजीराव पेशव्याचं्या सागंण्यावरून १७२७ च्या माचाि 
सािारा तजल्ह्यािील धावडशी गावी येऊन रातहले िे कायमचेच. कावहोजी आगें्र १७२९ ि तनविचले. पुढील 
वषी १७३०-३१ ि बाजीरावानंी कोल्हापूर संर्भाजी महाराज व दार्भाडे याचंी प्रकरणे उरकली. या मुदिीि 
आपला बहुि सवमान करणाऱ्या सािारा छिपिींना व आपला शब्द झेलणाऱ्या बाजीराव पेशव्यास हबशाचंा 
पाडाव करण्याची टोचणी सिि लावावयाची कामतगरी ब्रह्मेंद्र स्वामींनी केली. त्याचे दृष्ट्यफल म्हणजे, 
बाजीरावाचंी जंतजऱ्यावरील १७३३ िील स्वारी होय. 
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जांणजरा स्वारीवर प्रणतणनधींची रवानगी : 
 

जंतजरा शजकून घेण्याच्या तनधाराने बाजीराव पेशव्यानंी ियारी करण्यास सुरवाि केली. मराठ्ानंा 
जंतजरा शजकिा आला असिा िर पतश्चम तकनारा पूणचपणे मराठ्ाचं्या िाब्याि आला असिा. पण मराठे 
सरदाराचंी आपसािील दुही ह्या कृत्याच्या आड आली. स्विः शाहू महाराजसुद्धा जंतजऱ्यावर स्वारी 
करण्याच्या ियारीस लागले. त्यानी १७३० मध्ये तपलाजी जाधवरावास कोळवणाि तफरंग्यावर पाठतवले. 
[रा. खं. शकावली,] व श्रीतनवासराव प्रतितनधीची रवानगी कोकणाि केली. प्रतितनधीनी अंजनवलेीस मोचे 
लातवले. [रा. खं. ३, ले. ३०५.] प्रतितनधींना सहाय्य सेखोजी नाईकानंी शाहू महाराजाचं्या सागंण्यावरून तदले. 
पण सेखोजीचे व प्रतितनधींचे जमेना. िेव्हा प्रतितनधींना सेखोजीच्या मदिीतशवाय काहींच तनणायक 
हालचाल करिा येईना. सेखोजी आपणास मदि करण्यास चालढकल करिाि, स्वामींचे ऐकि नाही असे 
शाहू महाराजास व बाजीराव पेशव्यास प्रतितनधीनी सातंगिले. त्यामुळे बाजीरावाचं्या व शाहू महाराजाचं्या 
मजीिून सेखोजी उिरले. अशा रीिीने ब्रह्मेंद्र स्वामींच्या लुडबुडेपणामुळे जंतजऱ्याच्या स्वारीचा वगे कमी 
होि चालला. 
 
बाजीराव पेशवे व फतलेसग याांची हबशी मुिुंखात चढाई : 
 

जंतजऱ्याचा प्रश्न तनकालाि काढण्यासाठी शाहू महाराजानंी फते्शसग व बाजीराव या दोघाचंी 
१७३२ च्या पावसाळ्यानंिर कोंकणाि रवानगी केली. दोघेही एतप्रल १७३३ ि कोंकणाि उिरले. 
तवजयगड, गोवळकोट, अंजनवले, उंदेरी व खादेंरी अशी मोठी स्थळे जी हबशाचं्या िाब्याि होिी [का. इ. स.ं 
प. या. १६६.] त्याजवर एकदम हल्ला करण्याचा बाजीराव पेशव्यानंी बेि केला. उंदेरी व इंग्रजावंर सेखोजी 
आंग्ऱ्यासं पाठतवले. [शा. रोजतनशी ६१.] बाणकोट व मंडणगड ह्याचं्यावर बकाजी नाईकास धातडले. [ब्र. च. ले. 
२०३.] प्रतितनधी व आनंदराव सोमवशंी ह्याचं्याकडे अंजनवलेीची कामतगरी सोपतवली. [शा. रो. ५९, ६०.] व 
स्विः बाजीराव व फते्शसग शामलाचं्या जंतजऱ्याला शह देऊन बसले. [तकत्ा.] ब्रह्मेंद्र स्वामींच्या लकड्यामुळे 
जंतजऱ्याच्या स्वारीची आपणास वळेोवळेी हतकगि तमळावी म्हणनू छिपिींनी सतचवाचे मुलुखाि डाक 
बसतवली होिी. आगं्ऱ्यानंी मदि करण्याि मागेपढेु पाहू नये म्हणून महाराजानंी तजवाजी खंडेराव तचटणीस 
यानंा कुलाब्यास रवाना केले. ब्रह्मेंद्र स्वामींनीही सेखोजी व संर्भाजी आंगे्र या उर्भयिास उते्जनपर पिे 
तलतहली. [शा. रो. ३६४, ५६, ५७, ५८, ५९, ६१.] बाजीराव पेशव ेराजापुरीवर जाऊन बसल्यावर मराठ्ाचं्या िाब्याि 
राजापुरी, खोकरी, त्याचप्रमाणे िळे, घोसाळे, तबरवाडी इत्यातद ठाणी मराठ्ाचं्या हािाि र्भरार्भर आली. 
राजापुरी येथे तसद्दीचा परार्भव झाल्यावर तसद्दी सरदार जंतजरा तकल्ल्याि जाऊन बदंोबस्िाने रातहले आतण 
त्यानंी पाण्यािून लढाईची तसद्धिा केली. सरदारासं मदि करून ही लढाई लवकराि सपंुष्टाि 
येण्याकतरिा शाहू छिपिींनी िारीख २० मे च्या सुमारास श्रीतनवास प्रतितनधी आनंदराव सोमवशंी 
सरलष्ट्कर, कृष्ट्णाजी दार्भाडे वगैरे सरदारास फौज देऊन कोंकणाि रवाना केले. उदाजी चव्हाण, शरं्भशुसग 
जाधव व सतचव यासह कोंकणाि फौजा पाठतवण्यास शाहू छिपिींनी आज्ञा केली. [ब्र. ले. २३ व ३३० का. स.ं प. 
या. ले. २४ व शा. रो. ६३ वे. द. र्भा. ३ मधील नकाशा.] 
 
पेशवे प्रणतणनधी वैर यशाच्या आड : 
 

प्रतितनधींनी कारस्थान रचून “मराठ्ाचं्या ितिाची जागा” इतिहास प्रतसद्ध रायगड िारीख ८ जून 
१७३३ ि सर केला. रायगड तकल्ला सर झाल्यानंिर प्रतितनधींनी बाजीरावास रे्भटावयास हव े होिे. पण 
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पराक्रमाच्या घमेंडीि प्रतितनधी होिे. त्यानंी राजापुरीस जाऊन बाजीरावाचंी रे्भट घेण्याचे नाकारले. 
बाजीराव व प्रतितनधी याचें र्भाडंण सवचिास ठाऊक होिे. गोवळकोटच्या तसद्दी सािने त्याचा फायदा 
घेण्याचे ठरतवले. आंग्ऱ्याचें पराक्रमी सरदार बकाजी नाईक यानंी सुवणचदुगाहून तनघून अंजनवले व 
गोवलकोट या दोवही तकल्ल्यास वढेा घािला. हे दोवही तकल्ले तसद्दी साि याच्या िाब्याि असून त्याने िे 
लढतवण्याची जय्यि ियारी केली होिी. प्रतितनधीनी सुद्धा रायगड सारखेच आपण हे तकल्ले कारस्थानाने 
आपल्या िाब्याि घेऊ अशी उमेद बाळगून त्यानंी बकाजी नाईक यास वढेा उठतवण्यास सातंगिले. तसद्दी 
साि याने ह्याचा फायदा घेिला. त्याने प्रतितनधीशी होि असलेली बोलणी लाबंवनू त्यास झुलवि ठेतवले. 
इितयाि पावसाळा सुरू झाला; आतण लढाई स्थतगि करावी लागली. प्रतितनधींनी तनराळा उपक्रम 
आरंतर्भल्याबरोबर सेखोजी आंग्ऱ्यानंी बाजीराव पेशव्याचं्या सागंण्यावरून बकाजी नाईकांना परि 
बोलातवले, प्रतितनधीस कालािंराने कळून आले की, आपणास तसद्दी सािने बनतवले. 
 
णसद्दीबरोबर बाजीरावाांचा तह : 
 

पाण्यािील दुगावर पावसाळी जतमनीवरून व पाण्यािून हल्ले करणे कसे अशतय आहे याचा तवचार 
बाजीराव पेशव े व सेखोजी आंगे्र ह्यानंी राजपुरीला एकि येऊन केला. सेखोजींचे म्हणणे की, आपण 
पावसाळा संपण्याची वाट पहावी. एकदा पावसाळा संपला, समुद्र शािं झाला म्हणजे समुद्रािून 
आरमाराच्या सहाय्याने तकल्ल्यावर हल्ला करिा येईल व त्याच्या जोडीस जतमनीच्या बाजूने मोचे लातविा 
येिील. कोंकणची पतरन्स्थिी व दयावरील सगं्राम बाजीराव पेशव्यास पूणच पतरतचि नव्हिा. त्यामुळे 
सेखेजीच्या सागंण्याप्रमाणे पावसाळा संपेपयंिचे तदवस तकल्ल्यासमोर वढेा घालून काही हालचाल न 
करिा गप्प बसून काढाव े लागले. ही उसंिच तसद्दीच्या फायद्यावर पडली. त्याने इंग्रज, पोिुचगीज व 
तनजामउल्मुल्क याजकडे मदि मातगिली. इंग्रजानंीं हबशास फौज, दारुगोळा व अि सामुग्रीचा पुरवठा 
केला. तसद्दीच्या मदिीकतरिा एक थोरले लढाऊ जहाज पाठतवले. सप्टेंबराि सुरिेहून मदि जंतजऱ्यास 
आली िेणेकरून तसद्दी बळावि चालला. आपसािील कलह व तसद्दीला चहूकडून येि असलेली ही मदि 
यामुळे मोतहम फसण्याची तर्भिी उत्पि झाली. इितयाि सेखोजी आंगे्र २८ ऑगस्ट १७३३ रोजी मतृ्यू पावले. 
िेणेकरून चाललेल्या स्वारीला मोठीच आपतत् उत्पि झाली. जंतजरा मोहीम मुख्यिः सेखोजीचे बळावर 
अवलंबून होिी. नातवक तसद्धिा आंग्ऱ्यानंा शतय होिी. पण सेखोजी वारल्यावर त्याच्या र्भावाि वैमनस्य 
उद र्भवले. ह्या आंगे्र घरािील दुहीचा फायदा इंग्रजानंी घेिला व आंग्ऱ्याचंा नाश करण्याचे िह 
साविंवाडीवर व जंतजरेकर याचं्याशी केले. इंग्रजानंी मानाजीस मदि करण्याच्या तनतमत्ाने आपले 
आरमार कॅ. इंचवडचचे हािाखाली कुलाब्यावर पाठतवले. या र्भानगडी वाढि चाललेल्या पाहून बाजीराव 
पेशव्यानंी मोतहमेिून आपले अंग काढून घेिले. तडसेंबर १७३३ च्या आरंर्भी िह करून जंतजऱ्याचा वढेा 
उठवनू बाजीराव पेशव ेसािाऱ्यास आले. 
 

या िहाप्रमाणे तसद्दीकडून रायगड व महाड सरकाराि घेिले व त्याचंा बंदोबस्ि बाजीराव पेशव े
यानंी केला. तशवाय साडेपाच महाल हबशाकडे ठेवनू बाकीचे सरकाराि घेिले. हा िह अलीबागजवळ 
नवदरे येथे झाला. [शा. रो. १४०-१४१ रा. खं. ६, ८७, ८८; ब्र. च.] 
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णसद्दी सातचा पाडाव : 
 

बाजीराव पेशव्यास अलीबागनजीक नवदरे येथे िह करून परि याव े लागले. सेखोजी 
तनविचल्यामुळे आंगे्र घराण्याि र्भाऊबंदकी सुरू झाली. मराठे सरदारामंध्ये एकोपा नसल्यामुळे जंतजऱ्याच्या 
तसद्दीचा पाडाव लाबंणीवर पडला. त्यामुळे ब्रह्मेंद्रस्वामींचे हबशास शजकण्याचे टुमणे शाहू महाराजास सिि 
जाचू लागले. गोवळकोट आतण अंजनवले काबीज केल्यातशवाय तसद्दी साि शरण येणार नाही व 
तचपळूणच्या परशुराम के्षिाची झालेली हानी र्भरून येणार नाही हे शाहू महाराजास ठाऊक होिे. पण शाहू 
छिपिींच्या हुकूमाने संर्भाजी आंगे्र यानंी जंतजऱ्याची मोतहम िशीच चालू ठेतवली. दरम्यान तसद्दी सािास 
तफितवण्याचाही उपक्रम शाहू छिपिी व स्वामी यानंी आपआपल्यापरी चालतवला. पण सरं्भाजी व मानाजी 
आंगे्र या आगें्र बधंूंच्या िंट्ामुळे जंतजऱ्यावरील मोतहमेचा पतरणाम तनष्ट्फल होि होिा. शाहू छिपिीनी 
उदाजी पवार व तपलाजी जाधव यास कोंकणाि पाठतवले. तपलाजीनी बाणकोट फते् करून पढेु गोवलकोट 
व अंजनवलेवर चाल केली. [र्भा. व. रा. ब्र. ले. २७८; इ. स.ं ऐ. चतर. १, ७.] या आक्रमणास आळा घालण्याचा तसद्दी 
सािने चंग बाधंला. त्याचा बंदोबस्ि करण्यासाठी तचमाजी आप्पास मुद्दाम शाहू छिपिींनी कोंकणाि 
पाठतवले. मानाजी आंग्ऱ्यानंी तचमाजीस साथ तदली. तचमाजी २० माचच १७३६ रोजी कोंकणाि गेले. रेवास 
नजीक कामारले िफच  श्रीगावं येथे तसद्दीची व मराठ्ाचंी लढाई झाली. िीि तसद्दीचे १,३०० व 
मराठ्ाकंडील ८०० लोक पडले. तसद्दी साि स्विः कामास आला. “राज्य घेईन, नाहीिर मरून जाईन” 
अशा तनकराने तसद्दीसाि लढला. त्यास पळून जाण्याची संधी तदली असिा त्याने िसे न करिा िो लढला व 
समरागंणी पडला (१९ एतप्रल १७३६). उंदेरीचा तकल्लेदार तसद्दी याकूबही वरील लढाईि मारला गेला. या 
तवजयाने मराठ मंडळास मोठा आनंद झाला. हबशाचें दोन प्रबळ सरदार पडल्यामुळे दुसऱ्या पक्षाचा प्रमुख 
सीद्दी रहमान याने पेशव्याशंी पूवीचा िह कायम करून युद्ध थाबंतवले. अजंनवले व गोवलकोट ही स्थळें  िूिच 
हबशाकंडे रातहली.[म. तर. बाजीराव] पैकी अजंनवले िुळाजी आंग्ऱ्यानंी २३ जानेवारी १७४५ रोजी काबीज 
केली व लगेच गोवळकोटही घेिले. परशुराम के्षिाजवळचा हा तकल्ला कबजाि आलेला पहाण्याचे र्भाग्य 
ब्रह्मेंद्रस्वामीस लार्भले. 
 
माळव्यातीिं राजकारि : 
 

मराठ्ाचं्या माळवा बुंदेलखंडावरील आक्रमणामुळे बादशाही हादरली. बादशाही दरबाराि यावर 
एक तवचार उपाय सुचतवला जाईना. दरबाराि दोन पक्ष होिे. पतहला पक्ष सवाई जयशसग व बक्षीखान 
दौरान याचा. ह्याचें म्हणणे की, मराठ्ाबंरोबर सलगी करून दोस्िी करावी आतण त्याचं्या चढाईस आळा 
घालून घेण्याचे त्याचं्याकडून कबूल करून घ्याव.े दुसरा पक्ष सादिखान व महमदखान बंगश व इिर 
याचंा. त्याचें म्हणणे असे की, सवच उमरावाचंी एकजूट करून आपण मराठ्ाशंी लढू आतण सवच मराठ्ास 
शतयिो बळाने माळवा बुंदेलखंडािून हाकलून देऊ ह्या दोवही सूचनापंैकी एकाचाही स्वीकार करण्याचा 
बादशहाचा कल नव्हिा. बादशहाच्या ह्या तवचाराशीं वजीर कमरुद्दीनखान व तनजाम सहमि होिे. ह्या 
सवांचे म्हणणे असे की, कोणिाही मागच न पत्करिा ह्यावळेी गप्प बसाव.े काही काळ जाऊ द्यावा आतण असा 
काळ गेल्यावर जी सधंी येईल तिचा फायदा घेऊन मराठ्ाशंी कसे वागावयाचे िे ठरवावे. 
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माळव्यातीिं राजकारि : 
 

तदल्लीकराचंा वकील दीपशसग स्विः ऑगस्ट १७३० च्या प्रथमाधाि सािाऱ्यास आले आतण तदल्लीला 
परि गेल्यानंिर त्यानंी आपला वृत्ािं जयशसगास सादर केला. हा वृत्ािं लक्षाि घेऊन जयशसगानी शाहू 
महाराजाशंी खालीलप्रमाणे समझोिा करण्याचे ठरतवलें  :— 
 

(१) माळवा व बुंदेलखंड याच्या चौथाई सरदेशमुखीचा ऐवज म्हणून मराठ्ास दरवषी दहा लाख 
रुपये द्याव;े (२) आतण याबद्दल शाहू छिपिींचा मािबर सरदार बादशहाच्या दरबारी असावा. दादो 
तर्भमसेन नावंाचा जयशसगाकडे असलेला शाहू छिपिींचा वकील ह्याने हा खलीिा बादशहास सादर केला. 
पण बादशहाने त्याचा स्वीकार केला नाही. त्यामुळे जयशसगास राग आला आतण याने बादशहास आपले 
म्हणणे कळतवले, “गेली वीस वष ेमराठ्ानंा माळव्यािून घालवनू देण्याचे िुमचे प्रयत्न चाललेले आहेि. 
त्याकतरिा तकिी पैसा खचच झाला, तकिी माणसे खपली आतण त्यािून तनष्ट्पि काय झाले ह्याचा तवचार जर 
खाशवदानंी तनर्ववकार मनाने केला िर माझी तवनंिी बादशहास पटेल”. 
 

बादशहाने दुसरीच गोष्ट केली. त्याने माळव्यािून जयशसगाची बदली केली आतण त्या जागी महमद 
बंगशला १७३० च्या सुमारास नेतमले. बंगश उजै्जनला आला आतण त्याची व तनजाम उल्मुल्काची रे्भट माचच 
१७३१ मध्ये झाली. दार्भाडे बाजीराव लढि चाललेली पाहून बंगश खूष झाला कारण त्यास बाजीराव 
पेशव्याचे वास्िव्य आतण लक्ष माळव्यापासून दूर असावयास हव े होिे. माळव्यािं यावळेेला होळकर व 
अंिाजी माणकेश्वर हे दोघे होिे. बंगशने अिंाजी माणकेश्वराचा परार्भव उजै्जन येथे केला. ही बािमी 
कळिाच होळकरास राणोजी शशदे येऊन तमळाले. मराठ्ास नवीन कुमकेमुळे जोर चढला. बंगशने हेरले 
की, आपण शशदे होळकरास एकटे िोंड देऊ शकणार नाही. म्हणनू त्याने बादशहास खलीिा पाठवनू 
मदिीची मागणी केली. बादशहाच्या हािी ही मागणी पडिाच त्याचा उत्साह र्भगं झाला. ज्या माळव्यािून 
िो आपल्या खतजवयाि र्भर इन्च्छि होिा त्या प्रािंाकंडून फौजेची मागणी येिे. ह्या तवचाराने त्यास उिीग्न 
केले. याच वळेी बादशहाकडे माळव्यािील जमीनदाराचं्या गव्हनचरातंवरुद्ध िक्रारी जाऊन पडल्या. 
आपणास गव्हनचर वाईट वागतविो इिकेच नव्हे िर पैशाकतरिा हैराण करिो, रयिेस छळिो अशा प्रकारच्या 
िक्रारी बादशहाकडे आल्यामुळे बंगशाच्या माळव्याच्या नेमणुकीस तवरोध करणारे खानदौरान व 
कमरुद्दीनखान ह्यानंी बंगशाने चालतवलेली गैरव्यवस्था बादशहाच्या ध्यानी आणनू तदली. बादशहाने यावर 
िोडगा म्हणून बंगशला माळव्यािून परि बोलातवले व जयशसगास माळव्याचा गव्हनचर म्हणून नेतमले 
(१७३२) यापुढे ४ वष ेजयशसग माळव्याच्या सुरे्भदारीवर होिा. 
 

१७३२ सालाि पेशव्याचं्या हालचाली तवशषे झाल्या नाहीि. पावसाळ्याि शशदे होळकरानंा त्यानंी 
सािाऱ्यास बोलावनू माळव्याची वाटणी शशदे, होळकर व पवार याि करून तदली आतण त्याप्रमाणे २९ जुलै 
१७३२ चा कागद केला. [इ. स.ं पे. द.] 
 
रोहे रामेश्वर येिे बाजीराव-णनजाम भेट : 
 

डर्भईचा दार्भाड्याचा परार्भव म्हणजेच पयायाने तनजाम उल्मुल्काचा परार्भव हे तनजाम जाणनू 
होिा. म्हणून त्याने पेशव्याशंी समझोिा करण्याचे ठरतवले. तनजामाने यावळेी पेशव्याशंी समक्ष रे्भटून आपण 
पिरे्भदाचे मुदे्द माडंाव े व सलोखा घडवनू आणावा असे ठरतवले. म्हणजे आपणास चागंले शजेारी म्हणून 
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गुण्यागोशवदाने रहािा येईल असे तनजामाचे मि पडले. बाजीराव पेशव्यानंा माि ठावकू होिे की, अशा 
रे्भटीिून काहीच तनष्ट्पि होणार नाही. पण बाजीराव पेशव्यास रे्भटण्याची आपली इच्छा तनजामाने 
सुमविाकडून शाहू महाराजास कळतवली. शाहू महाराजानंी बाजीराव पेशव े यास कळतवले की, त्वरेने 
जाऊन तनजामास रे्भटाव.े इितयािच अफवा पसरल्या की, बाजीराव पेशव्यास तनजामाने रे्भटीस बोलावनू 
काहीिरी दगा करणार. बाजीरावानंी तनजामाची रे्भट घेऊ नये म्हणून त्याचं्या तहिशचिकाकंडून बाजीरावास 
सुचनेची व तवनंिीची पिे आली. खुद्द मािोश्री राधाबाई यानंी बाजीरावास तनजामाच्या रे्भटीस जाऊ नये असे 
सातंगिले पण बाजीराव स्वामीतनष्ठ होिे. त्यानंी महाराजाची आज्ञा तशरसावदं्य मानून आपल्या तनवडक 
लोकासंह िे तनजामाच्या रे्भटीस गेले. बरोबर तवश्वासू जासूद, गुप्ि हेर वगैरे संकटप्रसंगी लागणारे तनवडक 
लोक होिेच. दोघाचंी रे्भट २७ तडसेंबर १७३२ (बुधवार) रोजी रोहेरामेश्वर येथे लािूरपासून ८ मलैावर 
झाली. रे्भट अगदी साधी पण समारंर्भपूवचक झाली. तनजामाने बाजीरावास ७ वसे्र, २ सुंदर मोत्याचे जोड, 
दोन घोडे व एक हत्ी नजर तदले. रे्भट चागंल्या रीिीने पार पाडल्याबद्दल महाराष्ट्राि सगळीकडे आनंद 
झाला. त्या तप्रत्यथच तकल्ल्यावंरून िोफाचें बार उडाले, गुलाब उडाले, शाहू महाराजानंी साखऱ्या वाटल्या. 
 

ह्या रे्भटीचा तनष्ट्कषच एन्ल्फवस्टनने काढलेला आहे. िो असा : “बाजीराव पेशव्याचं्या बरोबर ही जी 
तनजामाची रे्भट झाली त्याि गुप्िपणे मराठ्ानंी तनजामास असे आश्वासन तदले असाव ेकी, आम्ही दतक्षणेि 
धामधूम करणार नाही. फति सरदेशमुखी व चौथ वसूल करू आतण तनजामाने कबूल केले असाव ेकी उत्र 
शहदुस्थानाि मराठे ज्यावळेी चढाई करिील त्यावळेी आपण गप्प बसू माि मराठ्ानंी खानदेशला उपसगच 
पोचतविा कामा नये”. 
 
लशदे होळकराांचे उतरेतीिं पराक्रम : 
 

मराठ्ाचं्या उत्रेकडील चढाईस तनजामाची मूक संमिी तमळून मराठ्ानंी माळवा आपल्या 
िाब्याि आतणला, बुंदेलखंडािही आपले पाय रोतवले. १४ तडसेंबर १७३१ ला बुंदेलखंडाचा छिसाल मरण 
पावल्यावर त्याच्या राज्याचा तिसरा तहस्सा त्याने ठरल्याप्रमाणे बाजीराव पेशव्यास तमळाला. पेशव ेप्रदेशाचा 
कबजा घेण्याकतरिा उत्रेि असिा सैवयासह मराठ्ानंा मदि करण्याचे बुंदेल्यानंा मावय केले, “पुढे स्वामी 
(पेशव)े ज्या मुलुखावर चालिील त्या मुलुखावर समागमे चालावे; तदल्लीवर चाल कराल िेव्हातह समागमे 
चालाव,े प्रयागास स्वामी चालिील िेव्हातह समागमे चलावे; जो मुलुख जप्ि करावा त्याि अधो-अधच प्रमाणे 
घ्याव.े [पे. द. १४, ले. ९]” असे छिसालचे ब्रीद होिे. 
 

१७३३ च्या एतप्रल पयंि तचमाजी आप्पाचंा मुक्काम बदेुलखंडाि होिा. त्यानंी छिसालच्या 
राज्यालगि असलेल्या दतिया, ओडसा, नरवर या संस्थातनकाकंडून खंडण्या वसूल केल्या व आपले सैवय 
ग्वाल्हेर पयंि नेऊन पावसाळा समीप आला म्हणनू दतक्षणेकडे कूच केले. 
 

बुंदेलखंडाि तचमाजी आप्पा कायच उरतकि असिा मल्हारराव होळकर व राणोजी शशदे याचं्या 
हािाखालील फौजेने कानसुलावरून कूच करून नमचदा गाठली. त्यािील एका िुकडीने पावागडास 
जाऊन चापंानेर सर केले. दुसरी िुकडी माळव्याि तशरली. इितयाि सवाई जयशसग तचमाजी आप्पाशंी 
माळव्याि झुजं देणार अशी वािा गुजराि कडील फौजेस तमळाली. [तकत्ा.] त्यानंीसुद्धा माळव्याि तशरून 
सवाई जयतसगास दाणा पाणी तमळू नये असा बंदोबस्ि केला. आतण सवाईशी युद्ध प्रसगं आल्यावर [पे. द. १४, 
ले. २.] सवाईने राजकारण केले आतण पवारास आपल्या बाजूस ओढून शशदे होळकरावंर हल्ला करण्याचा बिे 
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केला. हल्ला केला पण र्भले लोक मध्यस्ि पडल्यामुळे सवाईने सत्यावर घािले. इितयाि तचमाजी आप्पा 
पूवेकडून माळव्याि येऊन त्याने सवाईशी िह केला. [पे. द. १५, ले. ६.] तचमाजी आप्पा दतक्षणेि आले िेव्हा 
तसद्दीशी मराठ्ाचें युद्ध जोराि सुरू होिे. तसद्दीला इंग्रजाचंी मदि होिी. पेशव ेव प्रतितनधी ह्या मोतहमेि 
होिे. पण त्याचें आपआपसाि न पटल्यामुळे मोहीम अधचवट टाकून बाजीराव तडसेंबर १७३३ ि पुण्यास 
परिले. या नंिर बाजीराव पेशव्यानंी आपले लक्ष उत्रेकडील उद्योगाि कें द्रीि केले. उत्रेि फौजा 
गेल्यातशवाय खंडणी वसूल होणे नाही हे ठावकू असल्यामुळे त्यानंी तपलाजी जाधवाचंी नेमणुक करून त्यास 
तडसेंबराि उत्रेकडे रवाना केले. [पे. द. १४, ले. ६, १७. १८.] शशदे होळकरही खानदेश ओलाडूंन माळव्याि 
गेले. [तकत्ा.] ह्या सवच फौजेने आग्ऱ्याच्या पूवेस असलेल्या र्भदावरापयंि जाऊन गावचे्या गाव ेउध्वस्ि करून 
खंडण्या वसूल केल्या. [तकत्ा. ले. १३.] त्यानंा प्रतिकार असा कोणी केलाच नाही. ग्वाल्हेरपासून अजमीर 
पयंिचा १५०–२०० मलै टापू मराठ्ानंी पादाक्रािं केला. मराठ्ाचं्या ह्या अतनबधं हालचालीस पायबंद 
घालण्याचे बादशहाने ठरवनू मराठ्ाशंी सलुख्याने राहू इन्च्छणारा सवाई जयशसग यास माळव्याची 
सुरे्भदारी सन १७३३ ि तदली. जयशसगाबद्दल मराठ्ाचं्या मनाि आदर वसि होिा. त्याचा फायदा 
जयशसगाने घेण्याचे ठरतवले. मराठ्ाचं्या फौजा माळव्याच्या सरहद्दीवर तफरकू लागल्या. म्हणजे तनम्मे 
वसूल त्यानंा देऊन मोकळे व्हावयाचे हा डाव सवाई जयशसगानी योतजला होिा. [तकत्ा. ले. २, ६ लक्ष रोख व २८ 
परगण्याचा चौथ सवाई जयशसग कबलू करीि होिा.] मराठ्ाचं्या वाढत्या र्भकेुस ह्या युतिीने लगाम बसला नाही. 
 
बादशाही सैन्याची मराठ्ाांवर चढाई : 
 

सन १७३४ च्या तदवाळीि मराठी फौजा उत्रेि तफरकू लागल्या. त्यानंी बुंदेले राजे रजवाड्याकंडे 
मोचे तफरवले. [तकत्ा. ले. २, ६ लक्ष रोख व २८ परगण्याचा चौथ सवाई जयशसग कबूल करीि होिा.] त्यास प्रतिकार 
करण्यासाठी बादशहाने आपला वजीर कमरुद्दीनखान व मीरबक्षीखान डौरान ह्यानंा सैवयासह मराठ्ावंर 
चालून जाण्यास आज्ञा केली. हे दोन उमराव र्भली मोठी फौज व िोफखाना बरोबर घेऊन मराठ्ावंर 
घसरले. मराठ्ाचं्या वायुगिी घोडदौडीपढेु मोंगलाचंा िोफखाना तनरुपयोगी ठरला. कमरुद्दीनच्या 
फौजेशी मराठ्ाचं्या फौजेने दोन तिनदा झुंज तदली. कमरुद्दीनला अपयश आले पण मराठ्ानंा माि लार्भ 
काहीच झाला नाही. जून १७३५ च्या सुमारास मराठी फौज दतक्षणेि आली. 
 
खान डौरानवर णवजय : 
 

शशदे होळकरानंी आपली जरब मोगलास दाखतवण्याकतरिा ं१७३४ चा पावसाळा सपंिाच माळवा 
बुंदी कोटा, अहीरवाडा या मुलुखाि सपाट्ाने खंडण्या घेण्याची सुरुवाि केली. त्यास दाबण्याकतरिा मीर 
बक्षीखानडौरान तदल्लीिून बाहेर पडला. त्याने मारवाडािील सवच राजे रजवाड्यास सामील करून घेिले. 
दोन लाख स्वार व िोफखाना व आरब यासं िो संख्या नाही अशी प्रचंड मोगलसेना जमा झाली. मुकंुदरा 
उिरून रामपुरा प्रािें मराठ्ाचं्या रोखाने मोंगलाचें कूच झाले. युद्धास सुरुवाि झाली. मराठ्ानंी दाणा 
घास बंद केला. मोगलाचंी उंट घोडी आतणली. [पे. द. १४. ले. २३.] पण ह्या समोरसमोरील लढाईि आपला 
तनर्भाव लागणार नाही हे ओळखून शशदे होळकर फौजेसह तनसटून मुकंुदरा नदी पार झाले आतण आपल्या 
तपछाडीकडील त्यानंी नाश चालतवला. ही बािमी येिाच मीर बक्षीस तमळालेले सवच ससं्थातनक आपआपल्या 
मुलुखाच्या संरक्षणाकतरिा त्यास सोडून जाऊ लागले. िेव्हा मोतहम चालू ठेवण्याचा मीर बक्षीखान डौरानने 
तवचार रद्द केला आतण जयशसगाच्या मध्यस्थीने शशदे होळकराशंी िह केला. [तकत्ा. ले २४, २६. २७] माळव्याच्या 
चौथाईबद्दल दरसाल २३ लाख देण्याचे खान डौरानकडून कबलू करून घेऊन शशदे होळकर जुलैच्या 
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पतहल्या आठवड्याि पणु्यास परिले (६ जुलै १७३५). आपल्या सरदारानंी मोंगलास खडे चारले व 
तवजयश्री खेचनू आणली िेव्हा आपल्या तवजयी सरदाराचंा गौरव करण्यासाठी पेशव ेबाजीराव होळकरास 
संगमापाविेो व शशद्यास घोरपडीपाविेो सामोरे गेले. [पे. द. २२,] 
 
तडजोडीचे प्रयत्न (१७३५-३६) : 
 

मराठ्ाशंी केलेल्या मानहानीच्या िहामुळे खानडौरानवर बादशहाची इिराजी झाली. खानडौरान 
बादशहाच्या मजीिून उिरावा हा एकच हेिू मनाशी बाळगून दरबारािील इिर मुत्सद्दी कमरुद्दीनखान, 
सादिखान वगैरेनी बादशहाकडे असे तवचार प्रगट केले की, खान डौरानने याि फंदतफिुरी केली असावी. 
जयशसगाचीही त्यानंी बादशहापाशी नालस्िी केली. मराठ्ाचंा बंदोबस्ि कसा करावा याचा तवचार 
करण्यासाठी बादशहाने दरबार र्भरतवला असिा जयशसगाने र्भर दरबाराि स्पष्टपणे सातंगिले की, 
“औरंगजेबासारख्या बलाढ्य बादशहाकडून मराठ्ास आळा बसू शकला नाही. औरंगजेबानंिर मराठ्ाचें 
बळ अिोनाि वाढून पतश्चम शहदुस्थानािील बहुिेक प्रदेश मराठ्ाचं्या िाब्याि गेले आहेि. त्याचंी शन्ति 
तदवसेंतदवस वाढि आहे. त्यानंा आळा घालण्याची िाकद एकाही उमरावाची नाही. शाहू छिपति, पेशव ेव 
सरदार याचंी पूणच जानपछान असून त्याचे हेिू बादशाहीची सेवा करण्याचे आहेि. बादशाहीस दगा करावा 
शकवा त्यास नेस्िनाबूि कराव ेअशी एकाचीही इच्छा नाही. त्याचें म्हणणे असे की, आमच्या पोटापाण्याची 
सोय करा आम्ही फौजा बाळगून शिूंचे तनवारण करू. अकबर बादशहाचे धोरण न्स्वकारून पेशव्यास रे्भटीस 
बोलवाव ेव त्याजवर आपल्या संरक्षणाचा र्भार टाकावा. ही जबाबदारी अंगावर पडली की त्याचंी बंडखोरी 
थाबंेल. हे सवच घडवनू आणण्याची जबाबदारी आम्ही स्विःवर घेिो. प्रस्िुि प्रसंगी आत्मसंरक्षणाचा अवय 
उपाय आम्हास तदसि नाही.” अशा प्रकारचा तबनिोड युन्तिवाद जयशसगाने सुचतवला िेव्हा “जयशसग 
समानधमी मराठ्ास सामील होऊन तवश्वासघाि करिाि. सबब त्याजकडील सुरे्भदारी काढून घ्यावी” 
असे मि कमरुद्दीनखानने तदले त्यास तनजामाने आपला पाशठबा कळतवला. सादिखानानेसुद्धा बादशहास 
सातंगिले की, ह्या जयशसगाने माळव्याचे संरक्षण न करिा िुमचा तवश्वासघाि केला आहे. मला माळवा व 
आग्रा सुरे्भ द्या. मी मराठ्ाचंा बंदोबस्ि माझे दोस्ि तनजाम आहेि त्याचं्या सहाय्याने करिो. [पे. द. १४ ले. २७.] 
सरबुलंदखानानेही सादिखानाच्या बोलण्यास पुष्टी तदली. त्यावळेी मराठ्ाकंडून नुकिाच मार खाऊन 
आलेला खान डौरान बोलला की, मराठ्ानंा युद्धाि शजकणे अशतय. त्यानंा बादशाही अंमलदार बनतवले 
म्हणजे िे आपल्या प्रदेशास उपद्रव देणार नाहीि. बादशहास खान डौरान व जयशसग याचंा सल्ला रूचला 
नाही. अजयशसग, कमरुद्दीनखान व सादिखान ह्याचें सख्य करून जयशसगास यामुळे आपल्या हािचा 
माळवा जाण्याचे र्भय वाटू लागले. म्हणून त्याने बाजीरावाशंी गुप्ि सधंान बाधूंन त्यास सूतचि केले की, 
िुम्ही आमच्या मदिीस आलाि िर िुमची व बादशहाची गाठ खान डौरान घालून देईल व या रे्भटीि 
बादशहा पेशव्यास नवी जहातगर बहाल करील. [तकत्ा, ले. ४७; ३१, ४७.] या पिव्यवहारावरून बाजीराव 
पेशव्यास कळून चुकले की बादशहास जरब दाखतवल्यातशवाय तदल्ली दरबार िडजोडीस ियार होणार 
नाही. िेव्हा जयशसगाचे बोलावणे आल्यावरून माळव्याच्या व राजपुिावयाच्या खंडणीचा कायम तनकाल 
लावण्याचे पेशव्यानंी ठरवनू ३ ऑतटोबर १७३५ ला िे शशदे होळकर व बाजी तर्भवराव याजसह उत्रेकडे 
तनघाले. ज्याचं्या सरदारानंी मोगली सैवयाची वािाहाि केली िे पेशवचे स्विः स्वारीवर तनघाले हे ऐकून 
उत्रेिील संस्थातनकाचंा थरकाप उडाला. तनजामाच्या दरबारािही खळबळ उडाली. बादशाही फौजेच्या 
मदिीस जाण्याकतरिा आपल्या फौजेची व िोफखावयाची तनजामाने जलदी चालतवली. [तकत्ा, ले. ४१. ४२.] 
पण ह्या धावपळीचा पतरणाम पेशव्याचं्या छिाखाली चालू लागलेल्या मराठी सैवयावर तबलकूल झाला 
नाही. 
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बाजीराव-उदेपूर रािा भेट : 
 

पेशव े अनेक खंडण्या घेि कुकसी फते् करून लुनावडा, बासवाडा, डोंगरपूर आतद 
राजपुिावयािील अनेक राजेरडवाड्याकंडून सत्कार स्वीकातरि [पे. द. ३०. ३२१.] उदेपूर राण्याच्या रे्भटीस 
गेले. चपंाबागेि राण्याने बाजीरावाचं्या रे्भटीसाठी खास शातमयाना उर्भारला. पेशव्यानंी जाऊन राणाजींची 
रे्भट घेिली िेव्हा बरोबरीच्या नात्याने बाजीराव पेशव्यास जवळील सुवणचमतंडि शसहासनावर बसण्यास 
राणाजीने तवनंिी केली. ह्या तवनंिीचा अव्हेर पेशव्यानंी मोठ्ा नम्रिेने केला. पेशव े राणाजीस म्हणाले, 
“राणाजी आपण चक्रविी आहाि, आपल्या बरोबरीने मी बसणे अयोग्य होईल.” असे बोलून पेशव े
राणाजीच्या जवळील पण थोडेसे सखल असलेल्या आसनावर अतधष्ठीि झाले. मग उर्भयिाचे संर्भाषण सुरू 
झाले. त्याि राण्याने पेशव्याचं्या खंडणीच्या मागण्या मावय केल्या आतण पेशव्यास तदनाकं ३ फेबु्रवारी िे ७ 
फेबु्रवारी १७३६ पयचि ठेवनू घेिले. [गुजर, मं. प, घ. इ.] ह्या मुक्कामाि पेशव्यास तठकतठकाणच्या 
राजेरजवाड्याकंडून मेजवानीदाखल अनेक मौल्यवान तचजा तमळाल्या. [म. तर. बाजीराव,] दरम्यान बादशहाने 
ज्या सादिखानास मराठ्ावंर चालून जाण्यास सातंगिले होिे त्याचा धुव्वा आडासचा जमीनदार बुंदेला 
ह्याने खानाशी मोठे झुजं देऊन उडतवला. [पे. द. १४ ले. ४२.] 
 
खान डौरानकडून बाजीरावाांचा सत्कार : 
 

बादशहाची सारी तर्भस्ि खानावर होिी. पण खानाचे यश बुंदेल्यानंी तहरावनू नेले. िेव्हा बादशहाने 
आपल्या सातिध्यािील खान डौरानच्या पेशव्याशंी समेट घडवनू आणण्याचे धोरणास मावयिा तदली. खान 
डौरानने ही हतकगि जयशसगास कळतवली व िेव्हा जयशसगाने पेशव्याकंडे नजराणा पाठवनू त्यास आपल्या 
रे्भटीस बोलातवले. खान डौरानने सिि दोन मतहने वळेोवळेी नजराण्यादाखल तनरतनराळ्या रकमा 
बाजीरावास पाठवनू तदल्या. खान डौरान हा बादशहाचा प्रतितनधी होिा. अथाि बादशहाच बाजीरावाचा 
सत्कार करीि होिा. 
 
बाजीराव-जयलसग भेट : 
 

उदेपूरचा पाहुणचार घेऊन बाजीराव जयशसगाचे रे्भटीस तकशनगडानतजक बंर्भोरा येथे [पे. द. ३० ले. 
१५६ व १६०.] गेले. िेथेच सवाई जयशसग व बाजीराव ह्या दोघाचं्या रे्भटी झाल्या [म. तर. बाजीराव,] (िारीख ४ 
माचच १७३६). उर्भयिाच्या रे्भटीि जयशसगाने बाजीरावास रु. ५०,००१, नामातंकि हत्ी, ३५ उंट, 
शृगंारलेल्या दोन पालख्या एवढ्या वस्िू नजर केल्या. तशवाय त्या वषाच्या खंडणी दाखल २० लाख रुपये 
रोख व माळवा गुजरािच्या सुरे्भदारीचे फमान बादशहाकडून तमळवनू देण्याचे कबूल करून घेिले. 
त्याप्रमाणे हालचाली सुरू झाल्या आतण बादशहाकडून यादगारखान कातश्मरी व कृपाराम हे दोन गहृस्थ 
बादशाही दस्िकाच्या याद्या घेऊन बाजीराव-जयशसगाचे रे्भटीस आले. पण त्याि उर्भयपक्षी अनेक बाबी 
संतदग्ध व अपुऱ्या आढळल्या िेव्हा पेशव्यानंी मराठे वकील धोंडो महादेव व बाबूराव मल्हार ह्या दोघास पुनः 
तदल्लीस रवाना केले. सवाई जयशसगाच्या तवनंिीवरून पेशव्यानंी तलतहलेल्या मसुद्यािील प्रत्येक मागणीवर 
बादशहाने “तदले” हा शब्द तलतहला. [पे. द. १५,] लवकरच बाजीराव-बादशहा रे्भट होणार अशी वािा सवचि 
पसरली. दतक्षणेिून तनजामाने बादशहास कळतवले की, िुम्ही बाजीरावाची रे्भट घ्याल िर घाि होईल. 
बाजीरावाच्या मागण्या मजूंर करून घेण्याकतरिा तदल्लीि मराठी सरदार जमू लागले. िेव्हा मागण्या 
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नामजूंर करणे बादशहास जड वाटू लागले. त्याने पळवाट काढीली. माळव्याचा सुर्भा जयशसगाकडे ठेवनू 
त्याचा नायब म्हणून बाजीरावाचंी नेमणूक करण्यास बादशहा कबूल झाला व इिर मागण्या नाकारल्या (मे 
१७३६). पेशव्यानंी शशदे, होळकर व पवार या तिवगास माळव्याि छावणीस ठेवनू स्विः िे मे अखेर दतक्षणेस 
येण्यास तनघाले. [पे. द. ३० ले, १६७; पे. द. २२ ले. ३३१.] 
 
बादशहाकडे केळीच्या मागण्या : 
 

पेशव्यानंी बादशहाकडे नवीन तदलेल्या यादींिील मागण्याचंा िपशील पे. द, र्भाग १५, पृ. ९१-९८ 
ि तवस्िृिपणे सापंडिो. यादीिील कलमाचंा साराशं पुढीलप्रमाणे :— 
 

(१) माळव्याची सुरे्भदारी, दरोबस्ि बादशाही सुर्भा, तकल्ल,े जागीर व कदीम, राजे व इनामदार 
खेरीज, आमचे नाव ेदेणे; 
 

(२) दतक्षणच्या सहा सुभ्याचंी देशपाडेंतगरी आम्हास द्यावी; 
 

(३) तकल्ले माडंवगड, धार व रायसीन व प्रािं माळवा कुटंुब ठेवावयासी पंिप्रधानास द्यावे; 
 

(४) चंबळ पाविेोचा (बुंदेलखंडचा) प्रदेश जहागीर, राव पंिप्रधान यास; 
 

(५) बंगाल प्रािंािून पिास लक्ष रुपये िूिच राव पिंप्रधान यास कजचफेडीकतरिा द्यावे; 
 

(६) मथुरा, प्रयाग, काशी व गया ही िीथचस्थळे पेशव्यास जहातगरीदाखल तमळावी. 
 

याचे मोबदल्याि पेशव्यानंी कबूल केलेली कामे आहेि. या दुसऱ्या यादींिील मागण्या बादशहाने 
मावय केल्या नाहीि. िेव्हा सवाई जयशसगाने पेशव्यास उत्रेस येण्यास गुप्िपणे कळतवले. 
 
पेशव्याांची मातोश्री राधाबाईची काशीयात्रा : 
 

मराठ्ाचंा जम उत्रेि बसू लागला. राजपुिावयािील राजेरजवाडे बाजीराव पेशव्यास आपल्या 
बरोबरीने मान देऊ लागले हे ऐकून पेशव्याचंी मािोश्री राधाबाई यानंी आपली काशी यािेस जाण्याची 
मतनषा बाजीरावाकंडे व्यति केली. पेशव्यानंी आपल्या मािोश्रीच्या उत्रेकडील प्रवासाची ियारी केली. 
उत्रेिील समस्ि राजेरजवाड्यास मािोश्रीच्या प्रवासातवषयीचा कायचक्रम जासुदामाफच ि कळतवला. उत्रेि 
शशदे, होळकर, बुंदेले असे जे मािबर मराठे सरदार होिे त्याजला तलहून मािोश्रीचा प्रवास तबनधोक 
होण्यासाठीं योग्य िी खबरदारी घेण्यास सातंगिले. पुण्यािून मािोश्री राधाबाई िारीख १४ फेबु्रवारी १७३५ 
रोजी प्रवासास तनघाल्या. त्या माचच मतहवयाि बऱ्हाणपुरास गेल्या. बरोबर फारसा लवाजमा नव्हिा. पण 
उदेपूर, जयपूर जवळ शशदे-होळकरानंी धुमाकूळ उडवनू तदल्यामुळे सूड म्हणून कोणीही कतबला लुटू नये 
याजकतरिा बऱ्हाणपूरच्या मुसलमान सरदाराने मािोश्रींच्या संरक्षणाकतरिा नमचदा पार होईपयंि श-ेदोनश े
राऊि तदले. [पे. द. १४, ले. २१.] राधाबाईनंी आपल्या पतरवारासह िारीख १८ एतप्रल रोजी नमचदापार होऊन 
बढवाईवर मुक्काम केला. मे महाि राधाबाई उदेपुरास गेल्या. राणाजी बाईच्या दशचनास गेले व त्यानंी 



 अनुक्रमणिका 

बहुमानपूवचक मोत्याचंी माळ व सोवयाचे चुडे आतद सौर्भाग्यालंकार नजर तदले. [पे. द. ९, ले. १२.] उदेपुराहून 
मंडळी जयपुरास गेली. िोच प्रवास सुखरूप होण्यासाठी बादशहाची दस्िके आली. [पे. द. १४, ले. ३९.] 
राजपुि राजे मािोश्रीस आपल्या हद्दीिून पोहचवनू देऊ लागले. खचादाखल द्रव्यही देऊ लागले. 
जयपुरच्या सवाईजीनी मािोश्रीसाठी तदवाणाबरोबर हजार रुपये व वसे्र पाठतवली आतण रावाचंी मािोश्री व 
आमची दोन नाहीि असे उद गार काढून मािोश्रींना यमुनापार उिरून तदले. [पे. द. ३०, ले. १३४.] सप्टेंबर 
पासून मथुरा, वृदंावन कुरुके्षि, असे प्रयाण करून िारीख १७ ऑतटोबर रोजी मािोश्री काशीस दाखल 
झाल्या. २३ तडसेंबर काशीहून प्रयाग गयेस, गयेहून जानेवारीि तनघून बुंदेलखंडच्या मागे सागरवरून 
बढवाहाजवळ नमचदा नदी उिरून त्या मे १७३६ ि पुण्यास दाखल झाल्या. 
 
पेशव्याांची णदल्लीवरीिं चढाई : 
 

बाजीरावसाहेब मे १७३६ च्या नंिर दतक्षणेि आले व शशदे होळकर माळव्याि पावसाळ्याि 
छावणीस रातहले. बाजीरावास िसेच शशदे होळकर सरदारास पैशाची ओढगस्ि लागली. स्वाऱ्या करूनही 
पैसा तमळि नाही, ह्याबद्दल बाजीराव पेशव े यानंा तवषाद वाटला. तशवाय आपण घािलेल्या मागण्या 
बादशहाने नाकारल्या ह्याचाही त्यास राग आला. पावसाळ्याि सवच जबाबदार मराठा सेनानीबरोबर 
वाटाघाटी करून पेशव्यानंी तदल्लीवर चालून जाण्याचा तवचार पक्का केला. पेशव्याचं्या मागण्या अमावय 
केल्यामुळे िे उत्रेि चालून येणार िेव्हा त्याचंा बंदोबस्ि व्हावयास हवा हा तवचार बादशहाने आपल्या 
सरदारास कळतवला. सवच सरदार एक होऊन पेशव्यास पायबंद घालावा असे आवाहन बादशहाने आपल्या 
सरदारास केले. बाजीराव पेशव ेव मराठे सरदार दतक्षणेहून स्वारीस तनघिाि िेव्हा तनजामाने त्यानंा नमचदा 
नदी उिरून द्याव.े तिथेच अडवाव.े अशा प्रकारचे बादशाही हुकम तनजामास गेले. ही बािमी बाजीरावास 
समजली िेव्हा त्यानंी नोव्हेंबरमध्ये पुणे सोडले व तनजामास चुकवनू िे नमचदा पार झाले. व शशदे पवार 
त्यास तमळाले. त्यानंी १२ जानेवारी १७३७ रोजी रे्भलशास वढेा घािला. [पे. द. १५, ले. ५, पे. द. ३०, ले. १९२.] 
इथून पुढे मोगल सरदारास व तदल्लीपतिच्या माडंलीकास जेरीस आणून त्याजंकडून पैसा वसूल करणे व 
तदल्लीस जाऊन बादशहाकडून मागण्या कबूल करून घेणे असे दोन हेिू पेशव े व त्याचें सहाय्यक ह्यानंी 
ठरतवलें . राजधानीवर चालून जाऊन बादशहास दहशि बसतवण्याचे स्विः पेशव्यानंी अतंगकातरले. इिर 
सरदारानंीही कामतगऱ्या वाटून घेिल्या. मोगलाचं्या िोफाचं्या टप्प्याि येऊ न देिा गतनतम काव्याने शिूस 
हैराण करावयाचे व एकमेकाच्या हालचाली एकमेकास तवदीि करावयाच्या असा हुकूम मराठे सरदारास 
पेशव्यानंी तदला. रे्भलशाचा बंदोबस्ि करून बाजीरावसाहेब बुंदेलखंडाि तशरले. त्यानंी मुलूख काबीज 
केला व तिथे आपले कमातवसदार नेतमले. बाजी तर्भवराव या सरदाराकडे वसुलाचे काम सोपतवले. नाना 
फडणीसचे वडील बाबा फडणीस यास तहशबेाच्या कामावर नेतमले. बुंदेलखंडाची व्यवस्था लावनू झाल्यावर 
मराठ्ानंी उत्रेकडील नातयाचे ठाणे अटेर पयंि मुलुख मारला. अटेरचे ठाणे र्भदावरचा राजा गोपाळशसग 
याच्या िाब्याि होिे. तशवाय त्याच राजाचे िाब्याि यमुनेचे, चंबळचे व कुवारीचे उिार होिे. हे सवच उिार 
आपल्या िाब्याि ठेतवल्याने मोगल सेनेच्या उत्र-दतक्षण हालचालीस पायबंद पडेल आतण आपल्या 
सरदारानंा खंडणी वसूल करणे सोपे जाईल हा तवचार करून पेशव्यानंी अटेर व र्भदावर मोचे लावनू 
घेिली. राजा गोपाळशसगाने शरण येऊन मराठ्ास त्यांच्या मागणीप्रमाणे खंडणी तदली. राजा बादशहाचा 
माडंलीक होिा. बादशाही उमराव सादिखान यास राजाच्या ह्या कृत्त्याचा राग आला. मराठ्ाचं्या हािी 
मोतयाची ठाणी पडल्यामुळे त्याचा िडफडाट सुरू झाला. त्याने मराठ्ावंर चाल केली. यमुना तिरी 
मराठ्ाचं्या फौजेची व त्याची गाठ पडली. नदीचे उिार मराठ्ाचें िाब्याि होिे. यामुळे सादिखानास 
उिार तमळेना म्हणून त्याने समोर असलेल्या मराठ्ाचं्या िुकड्यावंर हल्ला चढतवला. काहींना पकडले. 
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त्यामुळे सादिखानास वाटले की, आपण मराठ्ावंर तवजय तमळतवला. मराठ्ाचंी फौज बुडतवली हे वृत् 
त्याने बादशहास तलहून पाठतवले. [व. ले. २७, पे. द. २५, ले. २७, १७.] बाजीरावास हा सादिखानाचा चावटपणा 
समजल्यावर त्यानी तदल्लीवर चढाई करून बादशहास सादिखानाने मारलेल्या थापा तम्या होि हे 
दाखतवणे किचव्य ठरले. सादिखान बुडवावा व तदल्लीस जाऊन तदल्लीचे पुरे जाळाव ेव मराठे तजविं आहेि 
बादशहाच्या तनदशचनास आणाव े असा बेि करून पेशव्यानंी अचानक तदल्लीवर चाल केली. त्याचा वृत्ािं 
पेशव्याचं्या शब्दाि असा : 
 

पुरे जाळाव ेव मराठे आहेि असे बादशहास दाखवाव ेअसा तवचार करून पािशाही रस्िा सोडून 
लाबं लाबं मजला मारून दमनशसग चुडामणजाट याचें मुलखािून नेवातियाचे सरहद्दीने डोंगर शजकीि 
चाललो. खानडौरान बंगश आगशरयास गेले. याचंी व सादिखानाची रे्भट २ तजल्हेजी २३-३-१७३७ रोजी 
झाली. धोंडोपिं (मराठ्ाचंा वकील) खानडौरानपाशी होिे. त्यास सादिखानाने खानडौरानास सागंनू 
पाठतवले की, बाजीरावाची फौज मोडली. िे खासा चमेळ उिरून गेले, आिा त्याचंी खुशामि करण्याची 
जरूरी नाही. वकीलास तनरोप द्यावा. त्यावरून धोंडो गोशवद यासी तनरोप तदला. आम्हाजवळ आले. 
जवळून कमरूदखान याची फौज गेली. पण आम्ही त्यासी गाठ न घािली. वीस वीस कोसाच्या मजला 
मारून िारीख २८ माचच १७३७ ि तदल्लीस बारापुरला व कालीकेचे देऊळ उजव ेटाकून कुशबंदी नजीक 
शहर येथे मुक्काम केला. पुरे जाळून खाक कराव ेिर तदल्ली महास्थळ पादशहा झाल्यास फायदा नाही. दुसरे 
पादशहाचे व खानडौरानचे तचिाि सलूख राखावयाचा आहे. मोगल त्यास सलूख करू देि नाही व 
अमयाद केल्यास राजकारणाचा दोरा िुटिो. याकतरिा आगी लावावयाचे िहकूब करून पािशहास व राजे 
बकिमल यास पिे पाठतवली. शहरािून दोन हत्ी, उंटे व घोडी आली होिी िी सापंडली. लष्ट्करचे 
लोकानंी शहरचे लोक र्भवानीचे यािेस बाहेर आले होिे, त्यास झाबंडा केले. दुसरे तदवशी बुधवारी 
पािशहाचे आजे्ञने राजे वख्िमल यानंी उत्र पाठतवले की, धोंडोपंिास पाठतवणे त्यावरून मशारतनल्हेस 
पाठवाव े िरी आम्ही शहराजवळ आला. तदल्लीि गलबला झाला यास्िव (धोंडोपंिास दगा होईल) या 
र्भीिीने पाठतवले नाही. उत्र पाठतवले र्भला मजुरा व स्वार पाठवनू देणे, मशारतन-ल्हेस पाठवनू देिो आम्ही 
शहरानजीक रातहल्याने, शहरास उपसगच लागेल, याकतरिा कूच करून झीलच्या िलावावर जािो म्हणून 
उत्र पाठवनू कूच केले. [ब्र. च. ले. २७.] 
 
बाजीरावाांचा णदल्लीत मुक्काम : 
 

तदल्लीचा दतक्षणेस िीन मलै झालेल्या िलावावर मुक्काम केला. व बादशहास पि तलहून पुढील बिे 
कळतवला. बादशहाने त्यास आपले बारा हजार स्वार, वीस हजार पायदळ व िोफखाना आपला सरदार 
अमीरखान याजबरोबर देऊन बाजीरावावर हल्ला करण्यास पाठतवले. शहराि सवानी सावध असाव ेअशा 
िाकीदी देण्याि आल्या. मोगल फौजेने मराठ्ावंर चाल तदली. बाजीराव पेशव्यानंी भ्याल्यासारखे मागे 
सरून मोगलास पूणचपणे अंगावर घेिले. मोगल पकडीि आलेले तदसिाच सखोजी जाधव, मल्हारराव व 
राणोजी यानंी चविाळून जाऊन मोगलास हािोहाि िलवारीने कापून काढीले. काही जखमी झाले. काही 
जीव घेऊन परि गेले. जखमी झालेल्याच्या झुंडी शहराि तशरल्यावर शहरवातसयाचंी बोबडीच वळली. 
बाजीराव साहेबानंी मनाि आतणले असिे िर तदल्ली लुटून फस्ि केली असिी. पण िसे त्यानंी न करिा 
तदल्लीवातसयाचं्या मनािील घबराट नाहीसा करण्यासाठी झील िलावावरील मुकाम हलवनू साि 
कोसावरील सराई आला तबदीखान येथे िे जाऊन रातहले. िेथे जािाच वजीर व गाजीउद्दीन आपल्यावर 
चालून येि आहेि हे ऐकून बाजीराव त्वरेने दतक्षणेस कोट पिुळीस ९३ मलै येऊन पोचले. खानडौरान 
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सादिखान वगैरे मािबर सरदार बादशहाच्या बोलावण्यावरून तदल्लीजवळ वजीरास येऊन तमळाले. पण 
बाजीराव लाबं गेलेले त्याचंा पाठलाग करण्याि हंशील नाही असा पोति तवचार करून सवच सैवय स्वस्थ 
बसले. मराठ्ाचंी धाड तनघून गेलेली ऐकून तदल्लीि आनंद झाला. बादशहाच्या अवाढव्य फौजा अंगावर 
आल्या असिा त्यास चीि करून बादशहास न दुखतविा तदल्लीवर अचानक धाड घालण्याचा धूिच प्रयोग 
बाजीरावानंी केला. त्यामुळे िे शाहूच्या प्रशसेंस पाि झाले. स्वारी तदन्ग्वजय तमळवनू मोतहम तसद्धीस नेऊन 
िारीख १७ जुलै १७३७ रोजी पुण्यास आली. [पे. द. १५, ले. ३०.] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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बाजीराव कारकीदीची शवेटची दोन वष े(१७३८—४०) 
 

कािंसूची 
 
इ. स.  
१७१६, जानेवारी ३० कान्होजी व क्षसद्दी याांनी मतै्रीचा तह केला. 
१७२०, मे १४ कान्होजी व्यापारी जहाजे सुरतेच्या आखातात पकडतात. 
१७२९ जुिैं ४ कान्होजी आांगे्र मृत्यू. 
१७३०, जानेवारी १० शक्षनवारवाड्याच्या बाांधकामास सुरवात. 
१७३० नानासाहेब पेशव्याांचे लग्न होते. 
१७३० क्षपलाजी जाधव पोतुमगीजाांवर हल्ला करून काांबा ठाणे हस्तगत करतात. 
१७३१, फेबु्रवारी २ पेशव ेकुटुांक्षबय समारांिपूवमक शक्षनवारवाड्यात राहावयास जातात. 
१७३४ सेखोजी आांगे्र मृत्यू. 
१७३४ मस्तानीस बाजीरावापासून पतु्र होतो. 
१७३४ ठाणे येथे कोट बाांधण्याचे काम पोतुमगीजाांनी सुरू केले. 
१७३५, फेबु्रवारी ४ ते एणप्रिं ३ बाजीराव कुलाब्यास राहून आांगे्र बांधू याांचा कलह क्षमटक्षवतात. 
१७३७, माचच मराठ्ाांची ठाण्यावर चढाई. 
१७३७, माचच २६ मराठे ठाणे पोतुमगीजाांकडून नजकून घेतात. 
१७३७, एणप्रिं ३ मराठे पारक्षसक घेतात. 
१७३७, एणप्रिं २८ बेलापूर मराठ्ाांच्या ताब्यात येते 
१७३८, णडसेंबर २९ वसई सांग्राम सुरू होतो. 
१७३८, णडसेंबर क्षचमाजी अप्पा कोकणात उतरतात. 
१७३८ नाक्षदरशहा काबलूवर चालून येतो. 
१७३९, जानेवारी ९ मराठे माक्षहम काबीज करतात. 
१७३९, जानेवारी १२ तारापूर आक्षण अक्षशरी मराठ्ाांच्या ताब्यात. 
१७३९, जानेवारी १८ मोंगल बादशहा नाक्षदरशहास क्षवरोध करण्यास जातो. 
१७३९, जानेवारी २४ बाजी क्षिवराव रेठरेकर तारापूरच्या हल्यात गोळी लागनू ठार. 
१७३९, फेबु्रवारी ५ नाक्षदरशहा सरनहदला येतो. 
१७३९, १४ फेबु्रवारी नाक्षदरशहा–क्षनजाम िेट. 
१७३९, माचच ७ नाक्षदरशहा क्षदल्ली ताब्यात घेतो. 
१७३९, मे १ पयंत नाक्षदरशहाचा मुक्काम क्षदल्लीत. 
१७३९, मे ५ वसईच्या लढाईत पोतुमगीजाांनी शरणागक्षत पत्करली. 
१७३९, मे १२ पोतुमगीज वसईचा क्षकल्ला मराठ्ाांच्या स्वाधीन करतात व मराठे ताबा 
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घेतात. 
१७३९, जून ८ ते ३० पयंत इांग्रज वक्षकल गॉडान साताऱ्यास महाराजाांच्या िेटीस. 
१७३९, णडसेंबर बाजीराव नाक्षसरजांगावरील स्वारीस जातो. 
१७३९ वसई मराठ्ाांच्या ताब्यात येते 
१७४०, जानेवारी १४ इांचबडमची बाजीरावाशी गाठ. 
१७४०, माचच बाजीरावाची नाक्षसरजांगवरील स्वारी समाप्त. 
१७४०, एणप्रिं २८ बाजीरावाचा अांत. 
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७ 
 

बाजीराव कारकीदीची शेवटची दोन वर्ष े(१७३८—४०) 
 

बाजीराव तदल्लीहून परििानाची न्स्थिी — नातदरशहाची स्वारी (१७३८-३९) — पोिुचतगजावंर 
स्वारी — त्याचंा बंदोबस्ि — मराठे वसई घेिाि — मंुबईि पडसाद — आंगे्र घराण्यािील अंिस्थ 
कलह — मस्िानी प्रकरण — नातसरजंगचा उच्छेद — बाजीरावाचें आकन्स्मक तनधन — 
बाजीरावाचंा स्वर्भाव व योग्यिा. 

 
नाणदरशहाची स्वारी (१७३८-३९) : 
 

बाजीरावाचं्या तदल्लीवरील दु्रिगिी स्वारीमुळे तदल्ली दरबार हादरला. खान दौरान व सवाई 
जयशसग याचंें बाजीरावाशंीं सलोखा राखण्याचें धोरण होिे िेच योग्य असे मोगल मुत्सद्यानंा वाटू लागले. 
तदल्ली स्वारीनंिर बाजीरावानंी र्भोपाळ येथें तनजामाचा दणदणीि परार्भव केला. ह्या परार्भवानंिर तनजाम 
उल्मुल्क तदल्लीला परिला आतण त्याने बाजीरावाशंी जो आपला दोराहा सराईचा िह झाला होिा त्यास 
बादशहाची संमिी तमळतवली. सन १७३८ च्या तडसेंबराि मोगल बादशहाने तदल्ली मुक्कामी मराठ्ाचें वकील 
बाबूराव मल्हार यास रे्भट तदली. िो तलतहिो “बादशहा व तनजाम याचंा स्नेह शपथपूवचक जाला, िरी 
बादशहातवरुद्ध अंिस्थ कारस्थाने चालू होिी. इितयाि इराणच्या नातदरशहाचा व तदल्लीच्या बादशहाचा 
अफगाण हद्दीसंबधंी िंटा लागून नादीरशहा शहदुस्िानवर स्वारी करणार अशी वदंिा आली. कदातचि 
तनजाम, सादिखान वगैरेनी त्यास येण्याची र्भर तदली असावी. आपल्या हािून मराठ्ाचंा बंदोबस्ि होि 
नाही, िर शजेारचा मुसलमान राजा आपणहून येि आहे त्याचा फायदा घेऊन मराठ्ास व इिर शिूस 
तठकाणी बसवाव ेअशी या उमरावाचंी र्भावना असेल”. [पे. द. १५, ले. ५०.] 
 

नातदरशहाच्या स्वारीचे हेिू तदल्लीस स्वारीच्या अगोदर एक वषच माहीि होिे. नातदरशहाने इराण 
सोडल्यावर िो सन १७३८ मध्ये काबलूवर चालून आला आतण िे शहर िाब्याि घेिले. काबलूहून त्याने 
लागलीच तदल्लीच्या बादशहाकडे आपला खास दूि पाठतवला आतण कळतवले की सरहद्दीवरील रानटी 
टोळ्याचं्या धाडीपासून आपल्या देशािील प्रजाजनास िास होिो. ह्या रानटी टोळ्याचंा बंदोबस्ि करून 
धाडी थाबंवाव्याि. ह्या िक्रारींची दखल मोगल बादशहाने घेिली नाही हे नातदरशहास समजिाच िो 
नोव्हेंबरमध्ये काबूलहून तदल्लीकडे येण्यास तनघाला. पेशावर आतण अटक काबीज करून िो लाहोरला 
सैवयासह जानेवारी १७३९ च्या सुरूवािीस आला. हा वळेपयंि तनजाम उल्मुल्क हाि चोळीि बादशहाची 
मजा बघि बसला होिा. लाहोरचा मोगल गव्हनचर झकातरयाखान ह्याने नातदरशहाच्या सैवयाची लाट 
थोपवनू धरण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याि त्यास अपयश येऊन िारीख १२ जानेवारीस नातदरशहाने लाहोर 
काबीज केले. तदल्लीमध्ये ह्यावळेी कसल्याच हालचाली नव्हत्या. िारीख १८ जानेवारीस मोगल बादशहा 
महमदशहा आपले सरदार व सैवय यासह नातदरशहास तवरोध करण्यासाठीं मोठ्ा ियारीने तनघाला. [रा. 
खं ६, ले. १३१.] कनाल येथें त्याच्या सैवयाचा मोठा िळ पडला. त्याजवळील लढाई उपयोगी िोफा, सामान 
र्भरपूर होिे. त्याच्या बळावर त्याने आक्रमकाचा सहज परार्भव केला असिा. पण आक्रमकासमोर ठासून 
उरे्भ राहण्याची तजद्द, सैवयािील एकी आतण मुत्सदे्दतगरी याचं्या अर्भावामुळे मोगल सैवयाची फळी पत्त्याचं्या 
बंगल्यासारखी कोसळली. नातदरशहाने ५ फेबु्रवारीस सरशहद गाठले. तदनाकं १३ फेबु्रवारीस मोगल सैवयाने 
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कनालवरून इराणी सैवयावर चाल केली. पण हा त्याचंा हल्ला इराणी सैवयाने परिून लावला. त्याि मोगल 
सैवय बरेच कापले गेले. खानदुरान मीर बक्षीस जबर जखम होऊन िो त्यािच दोन तदवसाि मरण पावला. 
सादिखान जखमी झाला, त्यास इराणी सैवयाने पकडले. [सरदेसाई, म. तर. पेशवा बाजीराव,] तनजाम उल्मुल्क 
ह्यावळेी धरसोड करीि बसला होिा. त्याने या लढाईि यन्त्कंतचिही र्भाग घेिला नाही. यावळेी 
बादशहाकडे अत्यंि हुषार गृहस्थ असा फति तनजामच होिा. परंिु खान डौरान व सादिखान याचं्याशी 
मत्सर असल्याने िो अंगचोरपणा करून स्वस्थ रातहला. 
 

लढाई आटोपल्यावर नातदरशहाने आपणास हवी असलेली मातहिी काढून घेण्याचे ठरवनू कैदी 
म्हणून पकडलेल्या सादिखानास रे्भटीस आणून तवचारले की तदल्लीची सपंत्ी कशी तमळतविा येईल? िी 
तमळतवणे हाच नातदरशहाचा स्वारी करण्यामागे मुख्य उदे्दश होिा. सादिखान म्हणाला “सवच तकल्ली 
तनजामाच्या हािािं आहे, त्याला बोलवा”. दुसऱ्या तदवशी िारीख १४ फेबु्रवारी १७३९ रोजी नातदरशहाने 
तनजामास बोलावनू तवचारले “िुमच्यासारखे उमराव बादशहाजवळ असिाना र्भरुट्ा मराठ्ानंी तदल्लीवर 
येऊन खंडण्या घ्याव्या याचा अथच काय?” तनजामाने उत्र तदले की, “बादशहाने नव्या नव्या मंडळींना 
जवळ करून माझ्यासारख्याचंा सल्ला िुच्छ मानला. िेव्हा नाइलाज होऊन मी दतक्षणेस गेलो”. पुढे तनजाम 
व नातदरशहा याचंी बोलणी होऊन असे ठरले की नातदशरहाने पिास लाख रुपये खचच घेऊन तिथूनच परि 
जाव.े दुसऱ्या तदवशी नातदरशहाने बादशहास आपल्या छावणीि मेजवानी तदली. [रा. खं ६, ले. १३१.] 
मेजवानीहून परि आल्यावर बादशहास खान डौरान तनविचल्याचे कळले. िेव्हा बादशहाने मीर बक्षीपदी 
तनजाम उल्मुल्कची नेमणूक केली. या पदावर सादिखानचा डोळा होिा. त्यामुळे िो अतिशय नाराज झाला 
व त्याने नातदरशहास कळतवले की, “पिास लाख रुपये घेऊन परि जाण्याचे प्रयोजन काय? तदल्लीस 
गेलाि िर वीस कोटी रुपयास मरण नाही. तनजाम हा एकटाच पराक्रमी आहे, परंिु िो पक्का कायचसाधू व 
लुच्चा आहे”. नातदरशहाने सादिखानाच्या या सूचनेचा गंर्भीरपणे तवचार केला आतण तदल्लीची संपत्ी 
तगळंकृि करण्याचे ठरतवले. बादशहाच्या छावणीस आपल्या सैवयाचा गराडा घालून बादशहाच्या सैवयाची 
उपासमार सुरू केली. बादशहा, कमरुद्दीन खान व तनजाम उल्मुल्क यानंा कैद केले; [रा. खं. ६, ले. १३१.] 
आतण स्विः तदल्लीवर चाल करून जाऊन िारीख ७ माचच १७३९ रोजी तदल्ली िाब्याि घेिली. सादिखान 
यास बोलावनू आणून सातंगिल्याप्रमाणे वीस कोटी रुपये टाक अशी त्यास आज्ञा केली. या पतरन्स्थिीस 
आपल्यास िोंड देिा येणार नाही हे लक्षाि येिाच सादिखानाने तवष प्राशन करून प्राणत्याग केला. दुसऱ्या 
तदवशी िारीख १० माचच रोजी तदल्लीस बादशाही पद धारण करून आपल्या नावंाने िाही तफरतवली. [तकत्ा. ६, 

ले. १३३.] तिथपासून िो १ मे १७३९ पयंि त्याचा मुक्काम तदल्लीस होिा. िेवढ्या अवधीि त्याने पैसे 
उकळण्यासाठी जे जे अनववीि प्रकार व अत्याचार केले त्याचे वणचन प्रतसद्धच आहे. िारीख १ मे रोजी 
बादशहाने मोठा दरबार र्भरवनू महमदशहास तदल्लीच्या िख्िावर बसतवले आतण सुमारे एक अब्ज रुपये 
एवढी संपत्ी आतण शसधू नदीच्या पतश्चमेकडील प्रदेश आपल्या िाब्याि घेऊन जािाना सुप्रतसद्ध मयूर 
शसहासन व कोहीनूर तहरा घेऊन िो इराणला परि गेला. नातदरशहाच्या स्वारीमुळे तदल्लीि हाहाकार 
उडाला. त्यावळेी मराठ्ांचा वकील बाबूराव मल्हार हा जयपुरास पळून गेला. तिथून त्याने पेशव्यास पि 
तलतहले िे असे “चकतियाचंी पािशाही बुडाली, इराणी जाली, यास्िव सवाईजीनी आपले व लोकाचें 
कतबले उदेपुरास पाठवनू सडे जाले आहेि. इकडील दतक्षणच्या मािबर फौजा जािील िेव्हा नातदरशहाशी 
प्रसंग पडेल”. यावरून बादशहास मदि करून नातदरशहास घालवनू द्यावा अशी मराठ मंडळाची इच्छा 
होिी. छिपिी शाहू व बाजीराव याचंाही हाच बेि ठरला. मुसलमानाचंी फौज जमा करून नातदरशहा 
दतक्षणेि येणार अशी बािमी आली. िेव्हा वसईची मोहीम आटोपिाच बाजीराव आपल्या सरदारासह 
त्याजवर तनघाले. शहदू-मुसलमानानंी एक होऊन नातदरशहावर चालून जाव े असा बाजीरावानी बिे 
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ठरतवला, नातसरजंगास आपल्या मदिीस बोलातवले व उत्रेकडे सैवयासह प्रयाण केले. सैवयाचा िळ 
बऱ्हाणपुरावर असिा त्यास नातदरशहा इराणला परि गेल्याची बािमी समजली. नातदरशहाने परि 
जाण्यापूवी छिपिी शाहू महाराज, बाजीराव या सवांस पिे पाठतवली व महमदशहास आम्ही तदल्लीच्या 
िख्िावर बसतवले त्यास आम्ही र्भाऊ समजिो. सवांनी त्याची आज्ञा पाळावी असे कळतवले. पूवीचे सवच 
करार पाळण्याचे फमान बादशहाने बाजीरावास पाठतवले, िे घेऊन बाजीराव पेशव ेजुलै १७३९ मधे छिपिी 
शाहू राजाचं्या रे्भटीस सािाऱ्यास गेले. 
 
वसईची मोहीम (१७३७–३९) : 
 

मराठ्ानंी स. १७३९ मधे पोिुचतगजाशंी झालेल्या युद्धाि मुख्य स्थळ वसई काबीज करून शहदू 
लोकावंर पोिुचतगजानंी केलेल्या जुलुमास व धमचच्छळास पायबंद घािला. म्हणून या वसईच्या युद्धास 
इतिहासाि अनुपम महत्त्व प्राप्ि झाले. 
 

पोिुचतगजानंी पतश्चम तकनाऱ्यावरील गोव्यापासून दमणपयंिच्या ४०० मलैाच्या तकनारपट्टीच्या 
टापूिील काही स्थळे आपल्या िाब्याि ठेवली होिी आतण त्यावर आपला अंमल बसवनू मोचेबंदी केली 
होिी. 
 

कोंकण प्रािं स्वराज्याि मोडि होिा. इ. स. १७१९ ि स्वराज्याच्या सनदा बाहशहाने शाहू 
महाराजाचं्या नावं ेकरून तदल्या िेव्हापासून पेशव्यानंी कोंकण प्रािं आपल्या िाब्याि आणण्याची िजवीज 
केली. कोंकण प्रािंाि पोिुचगीज, आंगे्र, इंग्रज, जंतजरेकर तसद्दी अशा अनेक सत्ाचें तहिसंबधं होिे. त्या 
सवांना कबजाि ठेवनू त्याजवर आपली सत्ा बसतवणे हे पेशव्याचें व शाहू महाराजाचंें किचव्य बनले. 
त्यािूनच पुढील संग्राम उपन्स्थि झाले. 
 

शहदू धमाचे उच्चाटन करण्यासाठी पोिुचतगजानंी सागरी बेटािं शहदंूवर जुलुम जबरदस्िी करून, 
बाटवनू, तिश्चन करण्याचा सपाटा सुरू केला. यासंबधंीच्या िक्रारी पेशव्याचं्या कानी गेल्या आतण उत्र 
कोंकणचे शहदू रतहवाशी धमच संरक्षणासाठी पेशव्यानंी पोिुचतगजाचें पातरपत्य कराव ेअशी मागणी करू लागले. 
पोिुचतगजानंी शहदू रयिेस सतिीने बाटंतवण्याचे चालतवले. जे बाटून तिश्चन धमच स्वीकारण्यास ियार होि 
नसि त्यानंा राखेचे िोबरे देऊ लागले. समुद्र तकनारपट्टीवर मालाची ने-आण करणाऱ्या जहाजानंा 
पोिुचगीज कािाज घेण्यास र्भाग पाडू लागले व त्याजकडून खंडणी मागू लागले. अशा रीिीने स्थातनक 
सत्ाधीशाचं्या जहाजाचंी ने-आण करण्याच्या रीिसर हक्काचंी पायमल्ली करू लागले. िलवारीचा धाक 
दाखवनू गावंचे्या गावं ेबाटव ूलागले. कोणी घरािील किा पुरुष तनविचला म्हणजे त्या कुटुबािील लहान 
मुलास चचचमधे घेऊन जाऊन त्यास कू्रस चाटावयास लावीि. शहदंूना आपली धमचकृत्ये करण्यास िे मज्जाव 
करू लागले. देवळे पाडून तिथे चचच बाधंली. मोठमोठ्ा हुद्यावंरील शहदंूची टवाळी करून त्याजवर 
खोटेनाटे आरोप लावनू त्यानंी नाइलाजाने तिश्चन धमच स्वीकार करावा अशी पतरन्स्थिी िे तनमाण करू 
लागले. ह्या छळाच्या कागंाळ्या पेशव्याचं्या कानी गेल्या व त्यानंी पोिुचतगजाचंा बंदोबस्ि करण्याचे ठरतवले. 
[च. ले. ३७. १२०.] 
 

इ. स. १७१९ मधे बाजीरावाचें वडील पेशव ेबाळाजी तवश्वनाथ ह्यानंी कल्याण प्रािं शजकून त्याची 
सुरे्भदारी रामचदं्र महादेव ह्यास करण्यास तदली. [पे. द. ३०, ले. ३३९.] बाजीराव पेशव्यानंी जव्हार व रामनगर 
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काबीज करून आपला अंमल वाढतवला होिा. इ. स. १७३० ि तपलाजी जाधव यानंी पोिुचतगजावंर हल्ला 
करून तर्भवडंी लगिचे काबंा ठाणे हस्िगि केले. [च. ले. ३७. १२०.] पोिुचगालहून कौंटडी संडोतपल हा करारी 
स्वर्भावाचा महत्वाकाकं्षी माणूस गव्हनचर म्हणून इ. स. १७३२ मधे आला. िो नऊ वष े रातहला. त्याने 
आल्याबरोबर आििाईपणाने मराठ्ानंा िास देण्यास सुरुवाि केली. इ. स. १७३४ ि ठाणे येथे मजबिू 
कोट बाधंण्याचे काम पोिुचतगजानंी हािी घेिले. काम जलद चालावे म्हणून शहदू प्रजेवर वठेीची सतिी 
करण्याि आली व त्याचं्यावर जादा कर बसतवण्याि आले. या छळाने िासून जाऊन साष्टींिील लोक 
र्भरार्भर मराठ्ास सामील होऊ लागले. दोन महत्त्वाच्या जागा पोिुचतगजाचं्या िाब्याि होत्या. वसई तकल्ला 
व ठाणे येथील तकल्ला. वसई तकल्ला फारच बुलंद होिा. कल्याण येथे मराठ्ाचें ठाणे होिे, िेथून िे 
ठाण्यावर हल्ला करून त्याचा िाबा तमळतविील असे पोिुचतगजासं वाटून त्यानंी ठाणे येथे मजबूि तकल्ला 
बाधंण्यास सुरुवाि केली. [पे. द. ४०, ले. ५.] ठाण्याचे काम पूणच होण्याचे आंि मराठ्ानंी १७३७ च्या 
उवहाळ्याि ठाण्यावर चढाई केली. तचमाजी अप्पाने आपली तनवडक माणसे ठाणे सर करावयास 
पाठतवली. त्यानंी २६ माचच १७३७ रोजी ठाणे पोिुचतगजापंासून शजकून घेिले. [पे. द. १६, ले. १४, ३१.] आतण 
तिथून वसईवर हल्ला करण्यासाठी चागंला बंदोबस्ि ठेतवला. ३ एतप्रलला पारतसक घेिले, बेलापूर २८ 
एतप्रलला पडले. िसेंच वसईजवळील धारावी व कल्याणजवळील सािंाकू्रझ ही ठाणी मे मतहवयाि 
मराठ्ानंी घेिली. पाऊस काल जवळ आला िेव्हा तचमाजी अप्पाने तनरतनराळ्या तकल्ल्यावंर बंदोबस्िास 
खािीची मंडळी ठेवनू िे १ जुलै १७३७ रोजी पुण्यास परि आले. [तकत्ा, ले. ३४.] 
 

 
णकल्ले वसई 

 
वसईवर हल्ला : 
 

वसईचा तकल्ला हा वसई रेल्व ेस्टेशनपासून ४ मलै आि समुद्र तकनारी आडवा आहे. तिकोणाकृिी 
अशा अगडबंब तकल्ल्याचा परीघ सव्वा मलै असून त्याच्या शर्भिी दगडी आहेि. जतमनीपासून उंची िीस िे 
चाळीस फूट असून िटाची रंुदी पाचं फुटाची आहे. मराठ्ास जतमनीवरून हल्ला करून हा तकल्ला 
शिूकडून शजकून घेणे जवळ जवळ अशतय झाले. िरीही ठाणे तकल्ला िाब्याि आल्यावर १७३७ च्या 
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पावसाळ्याि वसई काबीज करण्याचा उद्योग शकंराजी पंि व गंगाजी नाईक यानंी केला पण िो तसद्धीस 
गेला नाही. िसेंच तचमाजी अप्पा तनजामाचा परार्भव करण्याि बाजीरावास मदि करण्याच्या कामाि गंुिले 
होिे. त्यानंा १७३८ च्या प्रथमाधापयंि त्यािून मुति होिा आले नाही. या मुदिीि ठाण्याचा तकल्ला 
मराठ्ाकंडून तहसकावनू घेण्याचा प्रयत्न वसईचा जनरल पीड्रो डमेल याने केला. िो मचव्यािून कोटाची 
पहाणी करीि असिा मराठ्ानंी टाकलेल्या गोळ्यास बळी पडून िो मृत्यू पावला, िेव्हा तफरंग्याचंा धीर 
खचून िे माघारी वसईस गेले. 
 

नातदरशहा दतक्षणेि येणार अशी बािमी उठल्यावर बाजीराव खानदेशकडे गेले आतण तचमाजी 
अप्पा १७३८ च्या तडसेंबराि कोंकणाि उिरले. बरोबर शशदे, होळकर, बाजी तर्भवराव रेठरेकर, िुकोजी व 
तजवाजी पवार, तपलाजी जाधव इत्यादी सवच मोठे सरदार होिे. मराठ्ानंी वसईवर हल्ला करण्याची जय्यि 
ियारी केली खरी पण पोिुचगीज काही गप्प बसले नव्हिे. सन १७३७ च्या अखेरीस पोिुचतगजास गोव्याहून व 
युरोपािूंन मदि आल्यामुळे त्यानंीही मराठ्ातंवरुद्ध १७३८ मध्ये चढाई सुरु केली. जानेवारी १७३९ ि 
पोिुचतगजाचं्या िाब्यािील वसईजवळील माहीम ठाण्यावर मराठ्ानंी जोराचा हल्ला चढतवला. त्याि 
महादजी पंि फडके हा मदुचमकी गाजतवणारा शूर लढवय्या कामास आला. [म. तर. बाजीराव,] त्यामुळे 
मराठ्ामंधे काही काळ नैराश्य पसरले, पण रणागंणावर तचमाजी अप्पा येिाच सवच सैतनकाचं्या अंगाि 
चैिवय सचंारले. तचमाजी अप्पानंी कोंकणची मोहीम आपल्या ढासळणाऱ्या शरीर प्रकृिीची िमा तन बाळगिा 
अतवरि श्रम करण्याची शहमि धरून “करेंगे या मरेंगे” ह्या तनश्चयाने हािी घेिली. त्या सवच मािब्बर मराठे 
सरदारानंी त्यास साथ तदली नोव्हेंबर १७३८ पासून जून १७३९ पयंि तचमाजी अप्पा सारखे तठकतठकाणी 
शहडि होिे. गोव्याकडून पोिुचतगजास कुमक येऊ नये म्हणून पावसाळ्यानंिर तचमाजी अप्पानंी व्यकंटराव 
घोरपडे यास गोवा स्वारीवर रवाना केले. त्यामुळे गोवकेर पोिुचगीज वसईस मदि पाठव ूशकले नाहीि. 
िारीख २९ तडसेंबर १७३८ नंिर संग्राम सवचि सुरू झाले. ९ जानेवारीस मराठ्ानंी माहीम काबीज केले. 
िारापूर आतण अशरेी १२ जानेवारीस मराठ्ाचं्या हािी आली आतण वसईजवळील धारावी ६ माचच रोजी 
मराठ्ाचं्या िाब्याि आली. त्या जागेवरूनच मराठ्ानंा वसई काबीज करणे सोपे झाले. बलंुद बाका 
िारापूरगड एलगाराचा इशारा देि असिाच सर करण्याि मदुचमकी गाजतवणाऱ्या बाजी तर्भवराव रेठरेकर 
यास गोळी लागनू २४ जानेवारी १७३९ रोजी त्याची आहुिी पडली. [पे. द. १६, ले. १३६.] सवास फार दुःख 
झाले. िरी पणे सन १७३९ च्या जानेवारीि मराठ्ानंी माहीम, िारापूर, डहाणू व तशरगावं ही स्थळे िाब्याि 
घेिली. माचच मध्यापयंि वसईवर हल्ला करण्याची सवच ियारी पूणच झाली. [रा. खं. ३, ले. २७ व. ब्र. च. ले. ५२.] 
 

वसई तकल्ल्याि घुसण्यासाठी तकल्ल्याच्या िटबंदीस र्भोक पाडून जागा करणे हे मुख्य काम होिे 
पण बुलंद िटाचे संरक्षण पोिुचतगजानंी ठायी ठायी बसतवलेल्या अजस्र िोफा करीि होत्या. जतमनीकडून 
उत्रेकडे जाऊन तकल्ल्यास तर्भडणाऱ्या िटाच्या वरील िोफा तनकामी करण्याचे काम मराठ्ानंी सुरंुग 
उडवनू केले. लोकानंी िािडीने हल्ला चढतवला, िोच तफरंगी यानंी हुके्क, गरनाळा, दारुची मडकी, 
बरखंदाजी रंजतगरी याचा अतिशय मार तदला. सुरंुग लावल्यामुळे तनम्मे बुरुज उडाले, हे पाहून मराठ्ानंी 
जीतविाकडे लक्ष न देिा एकदम चालून गेले. आिून तफरंग्यानंीही शहमिीची आतण मदुचमकीची तशकस्ि 
केली. िथातप मराठ्ाचंा बाहेरून मारा फार र्भयंकर होिा. त्यामुळे मािबर तफरंगी लोक मेले. शवेटची 
हािघाईची लढाई दोन तदवस चालली. तकल्ल्याच्या शखडारािून मराठे वारुळािून मंुग्या बाहेर पडिाि त्या 
गिीने र्भरार्भर आि तशरले आतण सपासप कापि चालले. तफरंग्याची दाणादाण उडाली. पोिुचतगजाकंडील 
अतधकारी व माणसे तमळून सुमारे ८०० लोक मारले गेले. बाहेरील मारामुळे पोिुचगीज हिबल झाले आतण 
त्यानंी शरणागिी स्वीकारण्यास मराठ्ाकंडे माणसे पाठतवली. त्याचं्याशी करार करून िहनामा देऊन 
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आि पाठतवले. हत्यारे व कतबले सामानसुद्धा सोडाव ेअसा करार िारीख ५ मे रोजी केला व तकल्ला खाली 
करण्यास ६ तदवसाचंी मुदि तदली. िहावर सह्या झाल्यावर शतनवार िारीख १२ मे रोजी पोिुचतगजानंी 
तकल्ला खाली केला. त्याचं्या बायका मुलास कोणत्याही प्रकारची वाईट वागणकू न देिा मराठ्ानंी 
सुरतक्षिपणे त्यानंा जहाजािून जाऊ तदले. काहीना स्वस्थळी जाण्यासाठी गलबिे परुतवली, िसेच तकल्ला 
मराठ्ाचं्या अंमलाखाली आल्यावर तिश्चन धर्वमयास चचचमधून प्राथचना करण्याची मुर्भा देण्याि आली. अशा 
रीिीने युद्ध धमाचे पालन करून मराठ्ानंी वसई तजकून पोिुचतगजाचंा नक्षा उिरतवला व कोंकणाि मराठी 
सते्ची वाढ केली. 
 
वसई मोणहमेचे मुांबईत उठिेंिें पडसाद : 
 

दोन वष े चाललेली वसईची मोहीम मराठ्ानंा दणकेबाज तवजय तमळवनू देऊन संपली. 
मराठ्ानंी वसईचा िाबा १२ मे १७३९ रोजी घेिला आतण वसई तकल्ल्याच्या िटावरून र्भगवा झेंडा मोठ्ा 
समारंर्भपूवचक सुमुहूिच पाहून िारीख २३ मे रोजी फडकातवला. पोिुचगीज सत्ा लयास जाऊन मराठ्ाचंी 
राजसत्ा आसमिंाि आल्याची जाणीव ह्या फडफडणाऱ्या झेंड्याने पतरसरािंील जनमानसाि रूजतवली. 
पतश्चम तकनारा व्यापार उद्योगासाठी पोिुचतगजाचं्या िाब्याि दोन शिके होिा. या िहाने पोिुचतगजाचंा समुद्र 
काठचा अंमल नाहीसा झाला. फति गोवा, दीव व दमण एवढीच तठकाणे पोिुचतगजाचं्या िाब्याि रातहली. 
िहाचे काम उरकून तचमाजी अप्पा वसईहून आतण व्यंकटराव घोरपडे गोव्याहून तनघून दोवही तवजयी वीर 
सािाऱ्यास शाहू महाराजाचं्या दशचनास जूनच्या अखेरीस गेले. ह्या दोवही तवजयी वीराचें स्वागि मोठ्ा 
खुषीने व वीरोतचि असे महाराजानी केले. 
 

मराठ्ाचं्या या तवजयाने मंुबईकर इंग्रजाचं्या छािीि धडकी र्भरली. मराठ्ाशंीं दोस्िी न 
राखल्यास मंुबईची वसई व्हावयाची अशी शकंा त्यास जाचू लागली. म्हणून त्यानंी कॅ. इंचबडच यास जून 
१७३९ ि तचमाजी अप्पाचं्या रे्भटीस पाठतवले. दोघानंी इगं्रज मराठे याजमधील शािंिेचा िह होण्यासंबधंी 
बोलणी केली. ह्या बोलण्यािून तवशषे फलतनष्ट्पत्ी न तदसल्यामुळे इंग्रजानंी कॅ. गॉडान यास शाहू 
महाराजाकंडे िहाची बोलणी करण्यासाठी पाठतवले. िो सािाऱ्यास शाहू महाराजापंाशीं ८ जून िे ३० 
जूनपयंि होिा. त्याने शाहू महाराजासं तहरे, मोिी, माणके आतद मौल्यवान वस्िू रे्भटीदाखल तदल्या. 
आपल्या सािारच्या मुक्कामाि त्याने अनेक सरदाराचं्या मुलाखिी घेिल्या. िेव्हा त्यास बाजीराव ही एकच 
अतििीय पराक्रमी व्यतिी मराठी राज्याि आहे असे आपले मि इंग्रजासं कळतवले. िेव्हा बाजीरावाचंी मजी 
संपादून मराठ्ाशंी शािंिेचा िह करून मंुबईस धोका देणार नाही असे कबलू करून घ्याव ेहा हेिू धरून 
इंग्रजानंी बाजीरावाचं्या रे्भटीस कॅ. इंचबडचची रवानगी केली. इंचबडच बाजीरावासं १४ जानेवारी १७४० रोजी 
गोदावरी काठी रे्भटला. बाजीरावानंी िहाच्या कलमास मावयिा तदली. दरम्यान नातसरजंगावर स्वारी 
होऊन बाजीराव रावरे गावंी १७४० ि तनविचले. इंग्रजानंी नानासाहेब पेशव्याशंी हा िह ७ सप्टेंबर १७४० 
रोजी पूणच केला. मराठ्ाचंी मजी संपादन करण्यासाठी इगं्रजानंी चेऊल व रेवदंडा ही दोन स्थळे मराठ्ासं 
तदली. 
 
आांगे्र प्रकरि : 
 

कोंकणपट्टीचे संरक्षण करण्याचे काम राजाराम काली घोरपडे तनसबिीने कावहोजी आंगे्र यानंी सुरू 
केले हे आपण पातहले. त्यानंी इंग्रज कुलाबेकर तसद्दी व पोिुचगीज यानंा आपल्या आरमाराच्या बळावर 
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दहशि बसतवली. कावहोजी आंगे्र याचंी गलबिे मंुबईवर त्याचप्रमाणे वरळी, वादें्र वगैरे तठकाणावंर केव्हा 
हल्ले करिील याचा नेम नव्हिा, म्हणून इंग्रजानंी कावहोजीच्या हल्ल्यापासून मंुबई बेटाच्या संरक्षणाची 
नेहमीच जय्यि ियारी ठेवली होिी. कावहोजींची हालचाल इंग्रज डोळ्याि िेल घालून पहाि असि. 
तसद्दीने कुलाबा व खादेंरी ही बटेे वढेली असिा आगं्ऱ्याचं्या जहाजानंी त्यानंा बगल तदली. मंुबईच्या 
बचावाच्या दृष्टीने तसद्दीशी इगं्रजानंी सख्य जोडले होिे. पोिुचतगजानंी आगं्ऱ्यातंवरुद्ध इंग्रजाचं्या मदिीस न 
जािा परस्पर मदिीचा िह केला (फेबु्रवारी १७०१). िेव्हापासून कावहोजी आंग्ऱ्याचें पातरपत्य करण्याची व 
त्याचंी जहाजे बुडतवण्याची खटपट मंुबईकर इंग्रज, जंतजऱ्याचा तसद्दी, सुरिेचा नवाब व मोगल बादशहा 
याच्याकडून केली जाि असावी असे तदसिे. 
 

शाहू महाराज इ. स. १७०८ मध्ये मोंगलाचं्या कैदेिून सुटून दतक्षणेि आले िेव्हा कोंकण तकनाऱ्याचे 
अतधपिी आंगे्र हे िाराबाईच्या पक्षाि होिे. कावहोजीसारखा किचबगार पुरुष शाहू छिपिींच्या सेविे अवश्य 
हवा हे जाणून बाळाजी तवश्वनाथ ह्यानंी इ. स. १७१६ च्या नोव्हेंबराि शाहू महाराज व कावहोजी आगें्र 
याचं्याि िह घडवनू आतणला. या िहाि कोंकणाि समुद्रपट टींि शजकलेला प्रदेश कावहोजी आगें्र याजंकडे 
सरंजाम म्हणून राहू देण्याचें कबूल केले. िसेच सरखेल हा तकिाब छिपिींनी आंग्ऱ्यानंा तदला. ह्याि 
कावहोजींकडे जो प्रदेश सरंजामास लावनू तदला होिा त्याि जंतजरेकर तसद्दीचा काही प्रदेश मोडि होिा. 
जंतजरेकर तसद्दीस कावहोजीकडून परस्पर खडे चारले जाविे ह्या हेिूनें पेशव ेबाळाजी तवश्वानाथ यानंी ही 
पाचर मारली होिी. कावहोजींना जंतजरेकर तसद्दीस वठणीवर आणण्यास इ. स. १७१३ िे १७१५ अशी दोन 
वष ेखपाव ेलागले. शवेटी कावहोजी व तसद्दी ह्याचं्यामधे िारीख ३० जानेवारी १७१५ रोजी िह झाला. ह्या 
िहाने आपली सत्ा कमी झाली हे जंतजरेकरास बोचि रातहले. त्यानंी आंग्ऱ्याचा पाडाव करण्यासाठी 
मंुबईकर इंग्रजाचें साहाय्य घेिले. इंग्रजानंी तसद्दीस मदि केली पण कावहोजीपढेु ह्या दोघाचें काही चालले 
नाही. 
 

कावहोजींनी सुरिेच्या इंग्रजाचं्या खािीचा एक व्यापारी मुल्ला महमदअली याची काही मालाची 
गलबिे िारीख १४ मे १७२० च्या सुमारास सुरिेच्या आखािाि पकडली. ह्या व्यापाऱ्यानें इंग्रजास तलहून 
प्रबळ व अति बतलष्ठ अशा आंग्ऱ्यास शासन करा अशी तवनंिी केली. आगं्ऱ्यानी अहमदाबाद, सुरि आतण 
तकत्येक बंदरािील व्यापारी गलबिे पकडून तदली. आगें्र हे दयावर लूटमार तबनतवरोध करीि असल्यामुळे 
हे असेच चालू रातहल्यास आम्ही पाच लढाऊ जहाजे, पुष्ट्कळ लोक व मोतहम उत्म िऱ्हेने करिा यावी 
म्हणून युद्धोपयोगी सामुग्री पाठतवण्याची आमची ियारी आहे असे सुरिेच्या इंग्रजास मोगल सुरे्भदारास 
कळतवण्यास तलतहले. 
 

असे हे अतिबतलष्ठ कावहोजी आंगे्र ४ जुलै १७२९ रोजी वारले. तनविचल्यावर त्याचं्या मुलाि र्भाडंणे 
सुरू झाली. िी पेटतवण्याचे काम ब्रह्मेंद्र स्वामी धावडशीकर व इंग्रज यानंी केले. धावडशीकर स्वामी नेहमी 
पैश्याकरीिा हपापलेला होिा. िो कुलाबकरास नेहमी पशैासंबधंी तलतहि असे. कावहोजींना िीन बायका व 
सहा पुि होिे. थोरली बायको मथुराबाई तिच्यापासून सखोजी व संर्भाजी, दुसरी लक्ष्मीबाई तिला मानाजी 
व संर्भाजी व तिसरी गहनाबाई तहचे पोटी येसाजी व धोडजी. कावहोजीचे पश्चाि सेखोजीस सरखेली प्राप्ि 
झाली. सेखोजीने कावहोजीच्या धोरणानुसार राज्यकारर्भार केला. सवच र्भावंडानंा एकमेकापासून अलग 
करून अशा रीिीने राज्य कारर्भाराच्या व्यवसायाि गंुिवनू ठेवले तक त्यामुळे र्भाडंणे न होिा ियस्थाचंा 
तशरकाव स्वराज्याि होऊ शकला नाही. सेखोजी १७३४ ि मरण पावला. ह्यावळेी संर्भाजी आंगे्र 
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अंजनवलेीच्या स्वारीि गंुिला होिा. त्याचे सहाय्यास िुळाजी होिा. कुलाब्याि धोडजी व येसाजी आंगे्र 
मुलकी कारर्भार पाहाि होिे. 
 

सेखोजीच्या मतृ्यूनंिर वडीलकीच्या मानाप्रमाणे सरखेलीचा हक्क सर्भाजीकडे आला असिा 
मानाजीने सरखेली आपणास तमळावी म्हणनू खटपट चालतवली. संर्भाजी स्वर्भावाने िापट होिा. त्याच्या 
वागण्याचा शािं स्वर्भावी मानाजीस राग येऊन त्याने आपणास सरखेली तमळण्यासाठी जोराि प्रयत्न सुरू 
केले. आतण त्याकरीिा पोिुचगीज व इगं्रजांची मदि घेिली. इंग्रजानंीही चालून आलेली सधंी सुवणच सधंी 
मानून त्यानंी मानाजीच्या सहाय्यास इंचबडच यास चेऊलास तडसेंबर १७३४ मध्ये पाठतवले. इिकेच नव्हे िर 
इंचवडचला इंग्रजानंी सूचना तदल्या की, मानाजीला द्रव्यसहाय्य, मनुष्ट्यबळ व इिर लढाऊ सातहत्य हव े
असल्यास देणे व त्यास संर्भाजीतवरुद्ध तफितवणे. 
 

मानाजीने आपला हस्िक बाजीरावाच्या रे्भटीस पाठवनू त्यास िाबडिोब आपल्या मदिीस 
बोलतवले. बाजीरावानंी कुलाब्यास िारीख ४ फेबु्रवारी १७३५ िे ३ एतप्रल १७३५ पयंि आपला मुक्काम ठेऊन 
आंगे्र बधुंचा िंटा तमटतवण्याची िोड काढली. मानाजीने कुलाब्यास राहाव ेव संर्भाजीने सुवणचदुगास राहून 
त्यानंा दोन र्भाग करून तदलेल्या प्रदेशाची त्यानंी वतहवाट करावी. संर्भाजीस उत्र र्भागािून अशा िऱ्हेने 
हुसकून लावल्यामुळे िो फारच नाखुष झाला. संर्भाजीला सरखेलपद तदले व मानाजीस वजारिमाब पद 
तदले. मानाजीची स्थापना कुलाब्यास झालेली इंग्रजाचं्या प्यावर पडली. कारण मानाजी हा समंजस व 
पेशव्याचें िंिाने चालणारा होिा. 
 
पोतुचगीज णवरुद्ध पेशवे व मानाजी आांगे्र— 
 

“सन १७३९ मध्ये पेशव्याचा पोिुचगीजाचं्या वसईवर हल्ला झाला त्यावळेी मानाजीनी समुद्रािून 
त्याची नाकेबंदी केली पतरणामी पोिुचगीजानंा बाहेरून मदि तमळेनाशी झाली. सन १७४० मध्ये आंग्ऱ्याने 
पोिुचगीजाचें आरमाराचा नाश केला. परंिु पढेु िारीख १४ ऑतटोबर सन १७४० मध्ये पोिुचगीज व्हाईसरॉय व 
पेशव ेयाचं्याि िह होऊन पोिुचगीजानंी चौल प्रथम इंग्रजाचें हवाली केले. या िहाि इगं्रज मध्यस्िी करीि 
होिे. पुढे नोव्हेंबर मध्ये िहाच्या कलमापैकी पेशव्यानंी वागण्याचा र्भाग पुरा झाल्यावर इंग्रजानंी चौल 
पेशव्याचं्या स्वाधीन केले.” 
 

कॅ. इंचबडच हा वसईि तचमाजी अप्पाकंडे वकील म्हणून आला. त्याने तचमाजी अप्पाशंी मिैी 
संपादन करून त्याचं्याशी इंग्रज मराठ्ाचंा व्यापारतवषयक िह िारीख १२ जुलै १७३९ मध्ये घडवनू 
आणला. ह्या िहाने मंुबई व मराठी मुलखािील व्यापार सुरळीि चालू झाला. मातहमची खाडी व्यापारास 
खुली झाली. आतण इंग्रजानंा मराठी मुलखाि व्यापार करण्यास परवानगी तमळाली. 
 

िहाची बोलणी करीि असिा तचमाजी अप्पानंी इंग्रज वकीलास सातंगिले की, जर इंग्रज लोक 
आंगे्र तवरुद्ध स्वारी करण्यास ियार असिील िर आपण स्विः त्या स्वारीि सामील होऊन आंगे्रचे सवच तकल्ल े
व जागा परि घेिो. पोिुचगीजाशंी जो तचमाजी अप्पाने िह केला त्यािील शवेटच्या कलमाि दोघानंी एकि 
होऊन आंगे्रवर स्वारी करून त्याचे आरमार बुडवाव ेअसे कलम आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

इ. स. १७४० च्या माचचमध्ये संर्भाजी आगें्र अकस्माि कुलाब्याच्या समुद्रकाठी येऊन त्याने आपले 
सैवय उिरतवले. आतण मानाजीच्या अतधकाऱ्यानंा तफिुरीने आपल्याकडे वळवनू मानाजीच्या िाब्यािील 
लहानसहान बंदरे व गडकोट याचा िाबा त्याने आपल्याकडे घेिला. मानाजीच्या िाब्याि फति एक 
कुलाबा आतण लहानसा तकल्ला िेवढा तशल्लक रातहला. संर्भाजीने आपल्या र्भावाकडे जासूद पाठवनू 
कळतवले की, आम्हास वतडलाचं्या समाधीचे दशचन घ्यावयाचे आहे. संर्भाजीचे कुलाब्यास ठाणे बसल्यास 
त्यापासून आपणास धोका तनमाण होईल व त्याबद्दलची सावधतगरी म्हणनू आपणाला नातवक दल 
वाढतवण्यासाठी खचच करावा लागेल हे मानाजीचे मंुबई कौन्वसलला कळतवले िेव्हा ं त्यानंी संर्भाजीतवरुद्ध 
मानाजीस मदि करण्याचे ठरतवले. त्याप्रमाणे मानाजीच्या मदिीस कॅ. इंचवडचला आपल्या आरमारी 
नौकेसह रवाना केले. मानाजीने पेशव्यास संर्भाजीची कृत्ये कळतवल्यामुळे तचमाजी अप्पासुद्धा मराठी फौज 
घेऊन मानाजीच्या मदिीस धावला. दोवही बाजूने सैवय आल्यामुळे संर्भाजी कैचीि सापडला. त्याला सुटून 
जाणे अशतय होऊन बसले. िेव्हा त्यास पळून जाण्यास मानाजीनेच मदि केली. मानाजीच्या िाब्यािील 
करंजा, घारापुरी, पाली आतद तकल्ले जे घेिले होिे िे त्यास परि करून पेशव्यातंवरुद्ध िक्रार करण्यासाठी 
संर्भाजीची स्वारी शाहू दरबारी हजर झाली. शाहूस सरं्भाजीची खोडी व िो करीि असलेला चावटपणा 
पुरेपुर ठाऊक असल्यामुळे त्या रे्भटीचा फारसा उपयोग न होिा त्यास हाि हलवीि परि जाव ेलागले. 
 
मस्तानी प्रकरि : 
 

बुंदेलखंडाचा राजा छिसाल बुंदेला याने बाजीरावानंी त्यास मोगलाच्या िडाख्यािून वाचतवले 
म्हणून खुष होऊन ज्या तबदागी बाजीरावानंा तदल्या त्याि स्वरूप सुंदर मस्िानी नावाची एक नृत्यागंना 
होिी. बाजीरावानंी िीस पत्नी मानून शतनवारवाड्याि तिच्यासाठी मस्िानी महाल बाधंला. त्या महालाि 
िी राहू लागली. बाजीराव स्वारीवर असिा िी घोड्यावर स्वार होऊन बाजीरावाबरोबर िेवढ्याच वगेाने 
दौडि चाले. िी बाजीरावाचंी सवच प्रकारे काळजी घेि असे. बाजीरावाचंाही तिच्यावर जीव होिा. 
नानासाहेब पेशव्याचे लग्न सन १७३० ि झाले. त्यावळेच्या खचाच्या तहशोबाि तिच्या नावाचा उल्लेख सवच 
प्रथम आढळिो. [पे. द. ३०, ले. ३६३.] इ. स. १७३४ मध्ये बाजीरावापासून तिला पुिरत्न झाले. [म. तर. बाजीराव,] 
त्याचे नाव समशरेबहादर ठेतवले. हा पुढे पेशव्याचं्या फौजेि खासा सरदार म्हणून वावरला. पेशव्याचं्या 
मुलाबरोबर त्याचे तशक्षण झाले. पेशव्याचं्या अनेक मोतहमाि राहून त्याने मराठी राज्याची सेवा उत्कृष्ट 
बजातवली. िो पातनपिी कामास आला. मस्िानी नृत्यतनपुण होिी. शतनवारवाड्याि गणेशचिुथीस तिचा 
नृत्यगायनाचा कायचक्रम होि असे. िी बाजीरावाबंरोबर पत्नी म्हणनू वावरू लागल्यामुळे पेशव्याचं्या घराि 
तिच्यातवरुद्ध कलह सुरू झाला. पेशव्याचंी आई राधाबाई, र्भाऊ तचमाजी अप्पा आतण तचरंजीव नानासाहेब 
या तिघाचंा मस्िानीने बाजीरावाबंरोबर राहण्यास तवरोध होिा. बाजीरावाने तिचा नाद सोडून द्यावा म्हणनू 
तचमाजी अप्पा व मािोश्रीने फार प्रयत्न केले. िेव्हा बाजीरावाने त्या गोष्टीस सरळ नकार तदला. व आपल्या 
बरोबर ही मंडळी मस्िानीस स्वारीस पाठतवि नाहीि याचा राग येऊन वैिागि बाजीराव नातसरजंगावरील 
स्वारीवर गेले. तडसेंबर १७३९ ि बाजीराव स्वारीवर असिा पेशव्याचं्या घरी पुण्यास मुलाचं्या मंुजी झाल्या. 
तडसेंबर १७३९ िे १७४० माचच पयंि या स्वारीची कामतगरी त्यानंी व्यतथि अंिःकरणाने तसतद्धस नेली. 
त्यावळेी मस्िानी पुण्यास कैदेि होिी. बाजीरावापासून मस्िानीस दूर करण्याची परवानगी शाहू 
महाराजाकंडून तमळतवण्याचा प्रयत्न पेशवे कुटंुतबयानंी केला. शाहू महाराजानंीही मस्िानीस कैदेि ठेवनू 
बाजीरावास दुखव ूनये असे आपले मि सातंगिले. िे असे,— “राऊ यास खटे्ट न कराव.े त्याचें समाधान 
राखाव.े तिला अटकाव करून सल्ला िोडू नये.” आपल्या राज्याची तकिी वाढतवणाऱ्या महापराक्रमी 
अतििीय सेनानीस दुखव ूनये असा महाराजाचंा सुयोग्य तवचार होिा. पण कमचठ मंडळीस िो रूचला नाही. 
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नाणसरजांगचा गोदावरीणतरी पराभव (णडसेंबर–फेबु्रवारी १७४०) : 
 

नातसरजंग हा तनजाम उल्मुल्काच्या सहा पुिापंैकी एक पुि. िो सवच मुलाि हुशार व पराक्रमी 
होिा. र्भोपाळवर तनजामाचा कोंडमारा होि असिा त्याने लढाईसाठी ज्या फौजा जमतवल्या होत्या त्या 
जवळ औरंगाबादेस होत्या. र्भोपाळ येथे तनजाम पेशव ेिह झाल्यावर नातसरजंगाची स्वारी तदल्लीस आली. 
त्यावळेी तनजाम तदल्लीस होिा. िेवढ्याि मराठ्ानंी पोिुचगीजाकंडून वसई काबीज केली. र्भोपाळच्या 
परार्भवाचा वचका बाजीरावातवरुद्ध शाहू महाराजाचें कान फुकून त्याने त्याचं्याि िेढ तनमाण करून 
काढावयाचा असे तनजामाने ठरवनू त्यासाठी आपला हस्िक सुमंि यास सािाऱ्यास महाराजाकंडे पाठतवले. 
पण बाजीरावातवरुद्ध महाराजाचें मन कलुतषि झाले नाही. एवढ्याि तनजामाच्या वऱ्हाड प्रािंावर रघुजी 
र्भोसल्याने हल्ला करून िो प्रािं बळकातवला. ह्याचा सूड घेण्याचे मनाि आणून नातसरजंगाने जमतवलेल्या 
फौजेतनशी सन १७३९ च्या अखेरीस गोदावरी नदी ओलाडूंन मराठ्ाचं्या मुलुखावर चढाई केली. थोड्या 
तदसानंी तचमाजी अप्पा व बाजीराव पेशव ेनातसरजंगावर चालून गेले. पढेु काही काळ उर्भयिाचंी रेटारेट 
होऊन बाजीरावानंी नातसरजंगास औरंगाबादेपयंि तपटि नेले. िेव्हा िो िहास ियार झाला. तनरुपाय 
होऊन त्याने हंड्या व खगोण हे दोन तजल्हे बाजीरावास देऊन त्याचं्याशी िारीख २७ फेबु्रवारी १७४० रोजी 
मंुगी पठैण येथे िह केला. त्यानंिर शपपळगाव जवळ वरखोडे येथे बाजीराव व नातसरजंग याचंी िारीख ३ 
माचच रोजी र्भेंट झाली व ही मोतहम सपंली. 
 
बाजीरावाचा अांत (२८ एणप्रिं १७४०) : 
 

बाजीरावास नमचदेच्या काठी तमळालेले परगणे िाब्याि घेण्यासाठी िे तिकडे गेले. िारीख १३ माचच 
बाजीराव बऱ्हाणपुरास होिे. िद नंिर िे खगोण परगण्याि गेले. त्यावळेी पुण्यािील कुटुतबयानंी 
बाजीरावाच्या मनातवरुद्ध त्याची आवडिी मस्िानी कैदेि ठेवली होिी. हे त्यास न आवडून त्या 
मनःस्िापािच िे नातसरजंगावरील स्वारीस गेले होिे. नातसरजंगावरील स्वारी आटोपल्यावर तवमनस्क 
न्स्थिीि िे खगोण परगण्याि नवीन तमळालेल्या जहातगरीची व्यवस्था पाहाण्यास गेले. िेथे त्यासं ज्वर 
होऊन रावरेखेडी येथे िारीख २८ एतप्रल १७४० रोजी मृत्यू पावले. त्यावळेी बाजीरावाचंी धमचपत्नी काशीबाई 
व मुलगा जनादचन ही नुकिीच पुण्याहून येऊन पोचली होिी. मस्िानी माि पुण्याि कैद होिी. मृत्यचूी 
हतकगि तिला कळतविाच तिनेही मतृ्यलूा कवटातळले. तिचा मृत्यू तवष प्राशन करून झाला की, मुद्दाम 
प्राणघाि करून घेिला हे समजण्यास मागच नाही. शतनवारवाड्याि मृत्यू झाल्यावर तिला तिच्या इनामाचे 
गाव पावळ येथे नेऊन पुरले. आजही पावळ गावी मस्िानीची कबर पाहावयास तमळिे. मस्िानीने आपल्या 
अलौतकक लावण्याने त्यावळेच्या जनसमाजाि कौिुकाचे स्थान तमळतवले होिे. 

 
बाजीरावानंी पुण्यास शाहू महाराजाचं्या संमिीने शतनवारवाडा बाधंला. त्याच्या बांधकामास १० 

जानेवारी १७३० ि सुरुवाि होवनू २ फेबु्रवारी १७३१ ि पेशव ेमंडळी समारंर्भपूवचक त्याि राहावयास गेली. 
ह्या तकल्लेवजा वास्िूस त्यावळेी १६,११० रुपये खचच आला. बाजीरावाचे वडील बाळाजी तवश्वनाथ पेशव े
सासवडाि राहाि होिे. पणु्यास वास्िव्य करण्यासाठी त्यानंी ही जागा आपल्या कुटंुतबयाचे राहायचे 
तठकाण असाव ेम्हणनू तनवडली. आज त्या जागेवर शतनवारवाड्याच्या शर्भिी व दरवाजा आहे. 
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योग्यता : 
 

स्वकिृचत्वावर जगाच्या इतिहासाि अलौतकक पराक्रमी असे सेनानी झाले त्याि बाजीरावाचंी गणना 
करावी लागेल. शहदुस्थानाच्या इतिहासाि बाजीरावानंा तशवाजी महाराजाचं्या खालोखाल स्थान आहे. 
महाराजानंी आपल्या पराक्रमाने नवसृष्टी तनमाण केली. बाजीरावानंी त्या सृष्टीची तक्षिीजे तवस्िारीली. 
तहमालयापयंि घोडे नाचवनू महाराजाचंी इच्छा पूणच केली. तशपाईतगरी आतण राजकारण या दोनही 
बाबिीि बाजीराव पूणच िरबजे होिे. आपल्या पराक्रमास शाहू महाराजाकंडून वाव तमळाल्यावर सोबिीसाठी 
शशदे, होळकर, पवार असे जीवास जीव देणारे सरदार तनमाण केले. शाहू महाराजाचं्या जुवया सरदारास 
त्यामुळे जणू हाि चोळीि दतक्षणेि बसाव ेलागले. राज्यतवस्िाराचे उदात् धोरण ठेवनू आपल्या सैवयास व 
सरदारास उदार वागणकू तदली त्यामुळे उत्रेस मुलुख तमळवनू सरदार गब्बर झाले आतण बाजीराव पेशव े
सावकाराचं्या कजाि रातहले. अतधकार स्वीकारल्याच्या चार-पाच मतहवयाच्या अल्पावधीि तगरीधर 
बहादर, दया बहादर, महमदखान वगंश, सर बुलंदखान अशा बादशाही वीरानंा बाजीरावानंी नामोहरम 
करून मराठी राज्याची वृतद्ध केली. खान डौरान व जयशसग याजशी मिैी संपादून त्यास राजकारणी डावाि 
गंुिवनू ठेवले. बादशहाची दुदचशा नातदरशहाने केल्यावर तदल्ली िख्ि मराठ्ाचं्या िाब्याि आणणे 
बाजीरावानंा शतय होिे आतण शहदुस्थानाि त्यासाठी सवचि बोलले जाि होिे. पण त्यानंी “जुने मोडू नये व 
नव ेकरू नये” ह्या शाहू महाराजाचं्या सूिाचा अवलंब करून आपला हाि आवरिा घेिला. शूरािला शूर व 
सुंदरािला सुंदर बाजीराव पे्रमवीर सवांची मने खेचून घेिो असे इतिहासकार शककेड म्हणिो : 
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शाहू व बाळाजी बाजीराव (१७४०—४९) 
 

कािंसूची 
 
इ. स.  
१७४०, एणप्रिं १० बांगालचा सुिेदार सफम राजखान यास लढाईत मृत्यू. 
१७४०, एणप्रिं बाजीराव पेशव्याांचा मतृ्यू. 
१७४०, जून २५ बाळाजी बाजीरावास छत्रपती शाहू महाराजाांकडून पेशवाईची वसे्र. 
१७४०, ऑक्टोबर २१ नानासाहेब पेशव्याांचे उत्तर नहदुस्थानच्या स्वारीकक्षरता पणु्याहून प्रयाण. 
१७४०, नोव्हेंबर २३ गोक्षपकाबाईसह पेशव्याांचे पणु्याहून उत्तरेकडे प्रयाण. 
१७४०, णडसेंबर १७ क्षचमाजी अप्पाांचा मृत्यू. 
१७४१, जानेवारी ७ एदलाबाद येथे पेशवा-क्षनजाम िेट. 
१७४१, मे १२ पेशव ेव सवाई जयनसह याांची धोलपूर येथे िेट. 
१७४१, जुिैं ७ बाळाजी बाजीराव पेशव ेपुण्यास परत. 
१७४१, जुिैं २३ नाक्षसरजांगाची बादशाही फौजेबरोबर लढाई. 
१७४१, सप्टेंबर ७ माळव्याचा सांपूणम कारिार मराठ्ाांच्या हवाली केल्याचे बादशाही फमान. 
१७४१, णडसेंबर बाळाजी बाजीराव पेशव्याांचे पुण्याहून उत्तरेवरील मोक्षहमेस कूच. 
१७४२, जानेवारी २७ पेशव्याांची अलाहाबाद येथे छावणी. 
१७४२, फेबु्रवारी २० पेशव्याांचा चाांदा येथे मुक्काम. 
१७४२, माचच पेशव ेबाळाजी बाजीराव गढामांडळा सर करतात. 
१७४२, मे ६ मुर्शशदाबाद शहाराची मराठ्ाांकडून लूट. 
१७४२, जून २९ पेशव्याांची ओछा येथे छावणी. 
१७४२, जुिैं हुगळी शहर मराठ्ाांच्या ताब्यात. 
१७४२, सप्टेंबर २७ अलीवदीखानाचा मराठ्ाांवर हल्ला. 
१७४२,सप्टेंबर ३० िास्करपांताच्या मदतीकक्षरता बांगालात जात असल्याचे रघुजी िोसलेचे पेशव्याांस 

पत्र. 
१७४२, नोव्हेंबर रघुजी िोसलेक्षवरुद्ध मदत करण्यासांबांधी बादशहा व बाळाजी बाजीराव पेशव ेयाांचे 

बोलणे. 
१७४२, णडसेंबर मराठ्ाांना नबाब बांगालमधून दक्षिणेत हाकलून देतो. 
१७४३ रघुजी िोसलेची बांगालवर स्वारी. 
१७४३ िास्कर राम कोल्हटकर यास बांगालात फौजेसह जाण्यासांबांधी रघुजी िोसलेची 

आज्ञा. 
१७४३, फेबु्रवारी बाळाजी बाजीराव पेशव ेफौजेसह क्षबहार प्राांतात दाखल 
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१७४३, फेबु्रवारी ९ नबाबाची स्वारी मुर्शशदाबादेस परतते. 
१७४३, माचच २९ कलकत्त्याच्या मराठी खांदकाच्या कामास प्रारांि. 
१७४३, माचच ३१ तुकोजी पवार, नशदे, होळकर, जाधव इत्यादी सरदराांसह पेशव ेव अलीवदीखान 

याांची िेट. 
१७४३, माचच १० रघुजी िोसलेचा पेशव्याांकडून परािव. 
१७४३, एणप्रिं २१ बादशहा राणोजी नशदे, मल्हारराव होळकर, यशवांतराव पवार व क्षपलाजी जाधव 

याांजकडून कबुलायत क्षलहून घेतो. 
१७४३, ऑगस्ट ३१ रघुजी िोसले व बाळाजी बाजीराव पेशव े याांचा छत्रपती शाहू महाराजाांकडून 

समझोता. 
१७४३, सप्टेंबर २१ सवाई जयनसहचा मृत्यू. 
१७४४, जानेवारी िास्कर राम कोल्हटकरचे बांगालच्या स्वारीकक्षरता प्रयाण. 
१७४४, फेबु्रवारी १ महादेविट नहगणे याांचा क्षदल्ली येथे मृत्यू. 
१७४४, माचच ३० िास्कर राम आक्षण नबाब याांच्या िेटीत नबाब िास्कर राम यास दग्याने ठार 

करतो. 
१७४५ रघुजी िोसलेची बांगालच्या स्वारीवर जाण्याची तयारी. 
१७४५ ईश्वरनसगकडून माधोनसगचा परािव. 
१७४५, माचच ११ नशदे िेलसा काबीज करतात. 
१७४५, मे ६ कटकचा क्षकल्ला रघुजी िोसले सर करतो. 
१७४५, जून रघुजी िोसलेशी लढताना मुस्तफा मारला जातो. 
१७४५, णडसेंबर २१ मुर्शशदाबादजवळ रघुजी िोसलेचा अलीवदीखानाकडून परािव. 
१७४६ जानोजी िोसलेचे नबाबावर चालून जाण्याकक्षरता नागपूरहून प्रयाण. 
१७४६ जैतपूरचे ठाणे मराठ्ाांच्या ताब्यात येते. 
१७४६, जुिैं ३ राणोजी नशदे याचे क्षनधन. 
१७४७, जानेवारी मीर हबीब व जानोजी िोसले याांची कटक येथे िेट. 
१७४७, एणप्रिं ईश्वरनसगचा मराठ्ाांशी झालेल्या लढाईत क्षवजय. 
१७४७, णडसेंबर १० पेशव्याांचे उत्तरेकडे प्रयाण. 
१७४७, णडसेंबर १७ छत्रपती शाहू महाराजाांच्या आजे्ञनुसार बाळाजी बाजीराव पेशव े याांचे 

अब्दालीबरोबर लढण्याकक्षरता प्रयाण. 
१७४८, माचच ३ बादशाही फौजेचा अब्दालीच्या फौजेकडून परािव. 
१७४८, एणप्रिं पेशव ेव माधोनसग याांची नेवाई येथे िेट. 
१७४८, मे २१ क्षनजामाचा अांत. 
१७४८, जुिैं ९ नेवाईच्या स्वारीहून बाळाजी बाजीराव पेशव ेपुण्यास परततात. 
१७४८, सप्टेंबर ३ अकाटच्या नबाबाकडून कोन्हेरपांतास जहागीर करार. 
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१७४९, णडसेंबर १५ शाहू महाराजाांचे क्षनधन. 
१७५० जयाप्पा नशदे व मल्हारराव होळकर याांची ईश्वरनसगावर चालून जाण्यासाठी 

रवानगी. 
१७५०, ऑगस्ट केशोराव क्षदवाण याजवर ईश्वरनसगाकडून क्षवषप्रयोग. 
१७५०, नोव्हेंबर १८ मराठे नेणव ेसर करतात. 
१७५०, नोव्हेंबर २९ मराठे माधोनसग यास तख्तावर बसक्षवतात. 
१७५१, जानेवारी ६ जयाप्पा नशदे जयपूर येथे होळकरास क्षमळतात. 
१७५१, जानेवारी १० माधोनसग मराठे सरदाराांची जेवणास बोलावनू जयपूर येथे कत्तल करतो. 
१७५१, जानेवारी १२ माधोनसगबरोबर लढण्याकक्षरता मराठ्ाांचा जयपूरजवळ तळ. 
१७५१, जानेवारी १९ माधोनसग मराठ्ाांकडे तहाची बोलणी करण्याकक्षरता वकील पाठवतो. 
१७५१, फेबु्रवारी ७ मराठ्ाांचे सफदरजांगाच्या मदतीकक्षरता आग्ऱ्याकडे कूच. 
१७५१, माचच अलीवदीखान व मराठे याांचा तह. 
१७५२, ऑगस्ट २४ मीर हबीब मराठे चौकीदाराांकडून मारला जातो. 
१७५६, एणप्रिं १० नबाब अलीवदीखान याचा मृत्यू. 
 

 
पेशवा बाळाजी बाजीराव उफच  नानासाहेब 

  



 अनुक्रमणिका 

८ 
 

शाहू व बाळाजी बाजीराव (१७४०—४९) 
 
बाळाजीरावास पेशवेपद प्राप्ती : 
 

बाजीराव २८ एतप्रल १७४० रोजी मरण पावल्यावर मराठी राज्याचे पेशवपेद आपणास तमळाव े
ह्याकतरिा खटपट करणाऱ्याि बाबूजी नाईक बारामिीकर हे प्रमुख होिे. बाबजूी नाईक बारामिीकर ह्याचंा 
पेशा सावकारीचा ह्याचं्या पेढीचा धंदा तकत्येक वष े िेजीि चाललेला होिा. त्यानी शाहू महाराज, रघुजी 
र्भोसले, पेशव े वगैरे मािब्बर राजेरजवाड्यानंा कजाऊ रकमा तदल्या होत्या. त्यामुळे रघोजी र्भोसले, 
प्रतितनधी आतद मंडळी बाबजूी नाईक याचं्या पक्षास होिी. पण बाबूजी नाईक याचंी लढवय्या म्हणनू 
किचबगारी शूवय होिी. राज्याची धुरा वहाण्यास जे शौयच व चािुयच हव ेहोिे िे बाबजूींच्या अंगी नव्हिे. हे शाहू 
महाराजानंी जाणून बाजीरावसाहेबाचें सुपुि बाळाजी बाजीराव ऊफच  नानासाहेब यासं पेशवाईची वसे्र 
देण्याचे ठरतवले. नानासाहेबासं पेशवाई तमळावी म्हणून सािाऱ्यास शाहू महाराजाकंडे तचमाजी अप्पा आतण 
महादजी पुरंदरे हे दोघेही खटपट करीि होिे. त्या खटपटीस यश येऊन शाहू महाराजानंी बाळाजी 
बाजीराव यासं पेशवाईची वसे्र िारीख २५ जून १७४० रोजी समारंर्भपूवचक तदली. ह्यामुळे रघुजी र्भोसले 
याचं्या बाबजूी नाईक यानंा पेशवपेद तमळण्याच्या खटपटीस यश आले नाही. नानासाहेबासं तवरोधक खूप 
होिे. त्यानंा लगाम घालण्यासाठी शाहू महाराजानंी त्याजपुढे दरबाराि र्भाषण केले िे असे : “बाळाजीपंि 
लहान आहे. मसलि उर्भी करील, जाईल, हूडपणा करील, िर पि घेिली असे न होिा, याजला 
संर्भाळून, मसलिीस एकदील होऊन याचा लौकीक होईल, असे िुम्ही करून दाखवा.” शाहू महाराजाचें हे 
मागणे दरबारी मंडळीनी मावय केले. 
 

शाहू महाराजानंी बाळाजी बाजीरावानंा िीस गावं मोकासे तदले आतण आज्ञा केली जे, 
“बाजीरावानंी स्वपराक्रमाने राज्यतवस्िार केला, तदल्ली िख्ि हालतवले, नातदरशहास पळून जाण्यास र्भाग 
पाडले. त्या कीिीमान वतडलाचंा िू सुपुि आहेस, िुझ्या किचबगारीने ह्या कीिीि र्भर घालून िू मराठ्ाचंा 
तकिीध्वज अटकेपार होईल िे कराव.े” 
 

बाळाजी बाजीरावासं सुरुवािीस स्वजनाचंा तवरोध होिा. बाबूजी नाईक यानी रघुजी र्भोसले याचं्या 
सहाय्याने पेशवाई तमळतवण्याचा प्रयत्न करून पातहला. बाळाजी बाजीरावानी आपल्या चािुयाने हा प्रयत्न 
हाणून पाडला. िेव्हा िे दोघेही तिचनापल्लीस स्वारीवर पुवहा हजर झाले. १९ व्या वषी पेशव े झालेले हे 
नानासाहेब बाजीरावापं्रमाणें घोडदौडी करून लढाया शजकणारे नव्हिे. िे कधीही बाजीरावाबंरोबर एकाही 
मोतहमेि गेले नाहीि. िे आपले चलुिे तचमाजी अप्पा ह्याचं्या सहवासाि रातहले. त्यामुळे तचमाजी अप्पाचं्या 
स्वर्भावाची छाप त्याचं्यावर पडली. गतनमी काव्याने लढून शिूस हैराण करणे आतण पाठीमागनू राजकारण 
करून शिूस नामोहरम करणे हे गुण त्याचं्यामध्ये असल्यामुळे एकतह लढाई न मारिा त्यानी मराठ्ाचंी सवच 
सत्ा आपल्या हािी घेिली व शाहू महाराजाचं्या तनधनानंिर स्वचािुयाने मराठी राज्याची सवच सूिे आपल्या 
हािी घेऊन पेशव ेघराणे सवचसत्ाधीश बनतवले. लढाईचा अनुर्भव त्यास नव्हिा असे नाही. सन १७३५ मध्यें 
तपलाजी जाधवाबंरोबर िे उत्रेच्या मोतहमेि होिे. सन १७३७ मधील शाहू महाराजाचं्या दतक्षणेिील 
स्वारीमध्ये महाराजानंी ह्यास बरोबर घेिले होिे. सन १७४० च्या सुरुवािीस आपले वडील बाजीराव ह्यांच्या 
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पश्चाि ह्यानी रघुनाथरावाचंी मंुज व सदातशवराव र्भाऊंचे लग्न ही काये केली होिी. नानासाहेबास पेशवाई 
पद तमळाल्यावर त्याचं्या मनःचक्षूपुढे मराठी राज्यतवस्िाराच्या आड येणारे आिील व बाहेरील शिू उरे्भ 
रातहले. नातदरशहाच्या तदल्लीवरील धाडीमुळे मराठ्ाचंी तदल्ली दरबारािील कमी झालेली पि त्यास 
वाढवावयाची होिी. अस्िनीिील तनखारा तनजाम ह्याचा बीमोड करून मराठी राज्यतवस्िार करावयाचा 
होिा. जंतजऱ्याचा तसद्दी, पोिुचगीज व इंग्रज ह्याचं्या पतश्चम तकनाऱ्यावरील उपद व्यापास आळा घालून िेथे 
मराठी सते्चा जम बसवावयाचा होिा. आंगे्र, दार्भाडे, गायकवाड, बाबजूी नाईक बारामिीकर आदी 
पेशव्यास न जुमानणाऱ्या वरचढ सरदाराचंा नक्षा उिरावयाचा होिा. हे सगळे त्यानी एकवीस वषाच्या 
कारकीदीि बहुशः पूणच गेले. 
 
चौिाई सरदेशमुखीची वाटिी : 
 

मराठ्ाचं्या सते्चा उत्कषच होण्यास पेशव े बाळाजी तवश्वनाथ यानंी शाहू महाराजासंाठी ज्या 
स्वराज्याच्या व चौथाई-सरदेशमुखीच्या सनदा आणल्या त्या कारणीर्भिू झाल्या. ह्या सनदा आणल्यानंिर 
सनदेनुसार चौथाई व सरदेशमुखीची वाटणी शाहू महाराजानंी मराठे सरदाराि खालीलप्रमाणे केली : 
 

(१) पेशव–ेखानदेश, बालाघाट. 
(२) सेनापिी दार्भाडे–बागलाण, गुजराथ. 
(३) कावहोजी र्भोसले–गोंडवण, वऱ्हाड. 
(४) सरलष्ट्कर शनबाळकर–गंगथडी, औरंगाबाद. 
(५) प्रतितनधी–हैद्राबाद, तबदर, तनरा व वारणा या नद्यामंधील प्रदेश. 
(६) फते्शसग र्भोसले–कनाटक. 

 
शाहू महाराजानंी ह्या सरदारानंा त्याचं्याकडे असलेल्या सैवयाचा खचच र्भागतवण्याकरिा कायम 

स्वरूपाच्या जहातगरी व सरंजाम देण्याची व्यवस्था केली. एकाने दुसऱ्याच्या कायचके्षिाि हस्िके्षप न करिा 
परस्पर पे्रमाने व सहकायाने चालाव े ही शाहू महाराजाचंी इच्छा होिी. ज्या ज्या वळेी ह्या सरदारानंी 
स्वाथापायी एकमेकाचं्या कायचके्षिाि हस्िके्षप केला त्या त्या वळेी शाहू महाराजानंी त्यानंा आपल्या रे्भटीस 
बोलावनू त्याचंी कानउघडणी केल्याची अनेक उदाहरणे आहेि. 
 

राज्याचा खचच चालतवण्याकतरिा शाहू महाराजानंी नवीन पद्धि अमलाि आणली. चौथाई व 
सरदेशमुखी हे कर मराठे सरदार परप्रािंािून वसूल करीि. त्यापैकी सरदेशमुखीचा पसैा राजाने 
र्भोगावयाचा असे ठरले. तशवाय चौथाईच्या रूपाने वसूल केलेल्या रकमेपकैी पंचवीस टके्क र्भाग (बाबिी) 
सरंजामदाराने राजाला द्यावयाचा. ह्या चौथाईपैकी नऊ टके्क र्भाग (नाडगौडकी) राजा आपल्या इच्छेनुसार 
कोणाही सरदारास देऊ शके. बाकी रातहलेला सहासष्ट टके्क वसूल सरंजामदाराचं्या मालकीचा असे. डॉ. 
तसवहा याचं्या म्हणण्याप्रमाणे बाळाजीनी ही व्यवस्था तनमाण केली, तिचा पतरणाम राजा हा आपल्या 
सरदाराचंा आतश्रि झाला. पण हे एवढेसे खरे नाही. मुळाि ही व्यवस्था बाळाजीनी केलेली नसून शाहू 
महाराजानंी केली आतण शाहू महाराज आपल्या मिाप्रमाणे ह्या सरदाराचें सरंजाम काढून घेऊन िे त्यानंा 
योग्य वाटेल त्या सरदारास देि असि हे पेशव ेदफ्िरािील कागदपिावंरून तदसिे. 
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पेशवाई तमळाल्यावर नानासाहेबानंी उत्रेस स्वारीवर जाण्याचे ठरवनू िे त्यासाठी चलुत्यासंह 
तनघाले. स्वारीचा हेिू उत्रेिील मराठ्ाचंा जम तकिपि बसला आहे हे अजमावणे व माळव्याची सुरे्भदारी 
तनजामािफे आश्वातसल्याप्रमाणे तमळतवणे हा होिा. तचमाजीअप्पा आजारी पडून पवुहा पुण्यास आले आतण 
िारीख १७ तडसेंबर सन १७४० रोजी तनविचले. तचमाजी अप्पाचंा मृत्यू बाजीरावाचं्या तनवाणानंिर आठ 
मतहवयाच्या आि झाला. िरुण पेशव्यावंर हा वज्राघािच होिा. मराठी राज्याचेही तचमाजीअप्पाचं्या ह्या 
आकन्स्मक तनधनाने अपतरतमि नुकसान झाले. पेशव े एकाकी पडले. पण नानासाहेबानी हा दुःखाघाि 
पचवनू आपल्यावर सोपतवलेली राज्य धुरा वहाण्यास सुरुवाि केली. 
 
सातारा व कोल्हापूर गादीचे एकीकरि करण्याचे प्रयत्न : 
 

सािारा व कोल्हापूरकर छिपति या एका झाडाच्या दोन फादं्या. ह्या दोन गाद्या एक कराव्या असा 
तवचार बाळाजी बाजीरावाचंा होिा. त्यास तचमाजीअप्पाचंी संमति होिी. कोल्हापूरकर संर्भाजी राजे शाहू 
महाराजाचं्या रे्भटीस सािाऱ्यास आले आतण िारीख २ जून १७४० िे ३० माचच १७४१ पयंि सािाऱ्यास 
रातहले. ह्या मुदिीि बाळाजी बाजीरावानंी कोल्हापूरच्या संर्भाजी राजाशंी वाटाघाटी करून शाहू 
महाराजाचं्या पश्चाि राज्यव्यवस्था कशी करावी ह्या बद्दल एक गुप्ि करार संर्भाजी राजाशंी केला. हा करार 
शाहू महाराजाचं्या कारकीदीि बाहेर न फुटण्याची खबरदारी दोवही पक्षानंी घेिली. करार नानासाहेब व 
तचमाजी अप्पा ह्या उर्भयिानंी संर्भाजी राजे यास तलहून तदला. त्यािील मुख्य बाब अशी “सािारचे राज्य 
स्वामींचे आतण एकछिी तशक्का महाराजाचंा (संर्भाजी राजाचंा) चालावा. शाहू महाराजाचंा जीवात्मा आहे िो 
बाह्यात्कारी आम्ही त्याचें सेवक परंिु अंियामी स्वामींचे, शाहू महाराज ह्यानंी कैलासवास केल्यावर दोवही 
राज्ये स्वामींची व आम्ही सेवक स्वामींचे, स्वामींच्या आजे्ञप्रमाणे विचणूक करू”. शाहू महाराज तनविचल्यावर 
अशी पतरन्स्थिी तनमाण झाली की हा करार मागे पडला आतण दोवही राज्याचंा समेट घडवनू आणण्याचे 
काम िसेच राहून दोघाचं्या र्भाडंणामुळे राष्ट्राची हानी व्हावयाचे टळले नाही [पिे यादी, ले. २४६, नानासाहेब चतरि 
१०-११.] कारण शाहू महाराजानंी आपल्या मृत्यपूिाि रामराजे यासं गादीवर बसवावे, संर्भाजी राजानंा वारस 
करू नये असे स्पष्ट तलतहले होिे. 
 
आर्थिक घडी बसणविंी : 
 

बाळाजी बाजीरावाचंी पतहली अडचण म्हणजे पैशाची. बाजीरावाचं्या सिि स्वाऱ्यामुळे राज्यास 
कजच झालेले होिे. एकंदर देणे चौदा लाख असून त्यापैकी बाबजूी नाईक यास पेशवाई न तमळाल्यामुळे 
त्यानी आपल्या कजाबद्दल तनकडीचा िगादा लावला होिा. ह्या सावकाराचं्या िगाद्यािून सुटण्याकतरिा 
नानासाहेबानी प्रथमपासून राज्याच्या तहशबेी व्यवस्थेकडे तवशषे लक्ष पुरतवले. राज्याच्या आयव्ययाचंा तहशबे 
चोख राखण्यासाठी फडतणशी फड तनमाण केला. त्याची व्यवस्था सदातशवराव र्भाऊ याजंकडे सोपतवली. 
ह्या फडािच पुढील तपढ्याि नाना फडणीस आतद कोकणस्थ मंडळी िरबेज होऊन पातनपिोत्र मराठी 
राज्याची धुरा त्यानंी सारं्भाळली. सरदाराकडून वळेी पैसा येि नसे, िेव्हा शजकलेल्या मुलखाची खंडणी 
छिपशिकडून आपल्या नाव ेकरून घेिली. त्याि खंडणी वसुलीची व्यवस्था केली. शहदुस्थानािील द्रव्याचे 
ओघ सदैव महाराष्ट्राकडे वळिील असे धोरण ठेतवले. 
 

राज्याची घडी नीट बसावी, सरदारानंी आपले बेि िडीस वयाव,े त्याचं्या अडचणी समजावनू घेऊन 
त्यानंा वळेोवळेी मागचदशचन कराव ेह्यासाठी बाळाजीराव सारखे तफरि असलेले तदसिाि. [ना. रो. रोजतनशींिील 
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मुक्काम पहा.] तफरिीवर असिानंाही िे अनेक पिे तलतहि असि. म्हणून सवच पेशव्याि बाळाजी बाजीरावाचंा 
पिव्यवहार जास्ि सापडिो. राज्याचे परराष्ट्राशंी जे व्यवहार करावयाचे िे पेचप्रसंग ओळखून चिुर 
बुद्धीने, बळाचा वापर शतय िो कमी करून, करावयाचे हे सूि बाळाजी बाजीरावाचें असावे. त्या काळी 
लढायातंशवाय राजकारण होिच नसे. म्हणनूच तनजाम, हैदर व उत्रेकडील मोगल सुरे्भदार ह्याजंबरोबर 
िलवार धरावी लागली. पण ह्यािही सवच सरदारास नानासाहेबाचंा धूिचपणाच जास्ि उपयोगी पडला व ह्या 
पेशव्याचं्या कारकीदीिच मराठी राज्यतवस्िार झपाट्ाने झाला. 
 
नानासाहेबाांच्या कारभाराचे स्वरूप : 
 

इ. स. १७४९ पयंि नानासाहेबास शाहू महाराजाचं्या िंिाने वागाव े लागले. शाहू महाराजाचं्या 
मृत्यूनंिर त्यानी आपले स्विंि धोरण अमलाि आतणले. नानासाहेब पेशव्यास पेशवाईपद तमळाल्यावर 
त्यास स्विःचे पद राखणे हा प्रधान हेिू मनाि ठेवनू वागाव ेलागे. मराठे मंडळािील इिर सरदारापेंक्षा पेशव े
पद हे श्रेष्ठ आहे हे पटवनू देण्यासाठी त्यासं शाहू महाराज हयाि असेपयंि झगडाव ेलागले. 
 

नानासाहेबाचं्या कारर्भाराचे रहस्य समजण्यास शहदुस्थानची ित्कालीन पतरन्स्थिी डोळ्यासमोर 
आणली पातहजे. मुलुखतगरीिारा राज्य संपादन करणे हा मराठी राज्याचा त्यावळेी प्रधान हेिू होिा. ह्या 
मुलुखतगऱ्या मराठे सरदारास शाहू महाराजानंी वाटून तदल्या होत्या. ह्यामुळे शहदुस्थानच्या सवच 
सत्ातधशाशंी मराठ्ाचंा साहतजकच संबंध आला. त्यापकैी उत्रेिील सत्ाधीश जो मोगल बादशहा त्याची 
सत्ा फारच थोड्या प्रदेशावर होिी. नातदरशहाने स्वारी करूनही बादशाही सत्ा तखळतखळी केली होिी. 
त्यामुळे बादशहास न जुमानणारे सुरे्भदार स्विंि होण्याच्या मागास लागले. त्याचं्यापासून खंडण्या घेऊन 
बादशहास िाब्याि घेणे हा मराठ्ाचंा प्रधान हेिू होिा. बादशहास िाब्याि घेण्याचे जे काम महादजीनी 
सन १७८४ि केले िेच काम नानासाहेब पेशव्यास आपल्या हयािीि करायवाचे होिे. पण पातनपि 
उद र्भवामुळे िे लाबंणीवर पडले. बादशहाला िाब्याि घेणे हे शाहू महाराजानंी घालून तदलेल्या “पादशाही 
रक्षून शहदुस्िान आपले कराव”े ह्या सूिाप्रमाणे होिे. शहदुस्िानािील मोगल बादशाहीचा अतर्भमान धरणाऱ्या 
मुसलमानाशंी जरा नरमाईने घेऊन राजकारण सुलर्भ करणे हा ह्याचा प्रधान हेिू असावा. खरेशास्त्री 
म्हणिाि त्याप्रमाणे पेशव्याचं्या अतधकारासारखा अतधकार दुतनयेि कधी कोणी चालतवला नसेल. तदल्लीचा 
बादशहा आपणास अतखल र्भरिखंडाचे सावचर्भौम समजि होिा व लोकमि िसेच होिे. छिपिींची गादी ह्या 
सावचर्भौमास चीि करून उर्भारलेली होिी. अथाि िी स्विंि व सावचर्भौम ठरली. पेशव े हे ह्या छिपिींचे 
प्रधान. मोगल हे पेशव्यासंह मराठ्ाचें शि.ू परंिु शाहू छिपिींची इच्छा मोगल बादशाही राखण्याची आतण 
ही बादशाही िर शाहू महाराजास आपला अकंीि समजे. एकीकडे पेशव ेछिपिींचे प्रधान म्हणून मोगल 
सुभ्यावर स्वाऱ्या करीि, िर लगेच िे तदल्लीश्वराकडून सुरे्भदारीची वसे्र तमळतवण्याि र्भषूण मानीि. 
तदल्लीपिीचे सुरे्भदार या नात्याने इिर सुरे्भदार त्यास आपल्याशी समान दजाचा मानीि व छिपिींनी 
तनर्वमलेले सरदारही त्यास बरोबरीचे समजि. अशा तवलक्षण घोटाळ्याचंा अतधकार संर्भाळून पेशव्यास 
कारर्भार हाकावा लागे. 
 
नवीन पेशवे कामास सुरवात करतात : 
 

नानासाहेबास पेशवाई तमळाल्यावर त्यास बाजीरावानी करून ठेतवलेल्या कजाची फेड करून 
नवीन मुलूख संपादन करावयाचा होिा. मुलुखतगरीतशवाय पसैा प्राप्ि होि नाही. िेव्हा मुलूख िाब्याि 
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घेऊन िो मराठ्ाचं्या स्विंि अंमलाखाली आणण्यापेक्षा मुलुखतगऱ्या करून एिदे्दशीय ससं्थातनकाकंडून 
खंडण्या घेण्याचा क्रम त्यानी सुरू केला. तहशबेाच्या कामाि बाळाजीरावानंा त्याचें चलुि बधूं सदातशवराव 
र्भाऊ हे मदि करीि असि. बाळाजीराव स्वारीि असिाना त्यानी अनेक सरदारास पैशाच्या व्यवहारासंबधंी 
पिे तलतहली व तिजोरीवर िाबा ठेतवला. पैशाचे व्यवहार चोख ठेवण्याि व सरदारानंा पिे तलहून 
स्वारीिील खंडणीचे तहशबे मागण्याि नानासाहेब िरबजे होिे. ह्या त्याचं्या तहशबेी व्यवहाराि त्याचंा र्भाऊ 
सदातशवराव ह्याचंी त्यास फारच मदि होि असे. बाळाजी बाजीराव स्वारीि असिा राजकारणी 
व्यवहाराची अनेक पिे तनरतनराळ्या सरदारास तलतहि असि. रोजतनशीिील मुक्कामावरून असे तदसिे की 
नानासाहेब पेशव ेसारखे शहडि होिे. चार दोन तदवसापेंक्षा त्याचंा मुक्काम एके जागी सहसा होि नसे. लग्न 
कायच, जवम, मृत्यु इत्यातद प्रसंगाची आडकाठी मनाि न आणिा िे सारखे अहोराि राज्याच्या कामाि 
तनमग्न असलेले तदसिाि. कोणिेही संकट असो, हे पेशव े मनाची शािंिा ढळू न देिा अतवरि काम 
करिाना तदसिाि. स्विः उद्योगी राहून दुसऱ्यानाही उद्योग तनमाण करून देण्याचे कायच ह्या पेशव्यानंी 
केले. पुढील तपढी अथचकारणाि िरबजे व्हावी, राज्याच्या आर्वथक व्यवहाराचे तहशबे व्यवन्स्थि राखले जाव े
ह्याकतरिा त्यानी फडतणशी खात्याची पुनरचचना केली. ह्याचं्या कारकीदीपासून पणु्याचे फडतणशी खािे 
मराठी राज्याचें कें द्र बनले. व फडािील साधा कारकूनही सरदार जहातगरदारावंर वचक ठेव ूलागला. 
 

नानासाहेबाचं्या किचबगारीस त्याचं्या आजी राधाबाई याचंें वळणही कारणीर्भिू झाले असाव.े कारण 
ह्या बाईनी मुलानंा चागंले वळण लावण्याकतरिा कष्ट िर उपसलेच पण त्याचं्या बालपणीच्या तशक्षणाकडे 
लक्ष पुरतवले. त्याचें देखरेखीखाली नानासाहेबाचंी र्भावडें रघुनाथराव व जनादचन ही वाढली. ह्या बाईनी 
ब्राह्मण व मराठा सरदाराचें संबंध चागंले राखले. 
 

बाजीरावसाहेबाचं्या वळेेपासून पेशव े पुण्यास राहू लागले. पण शाहू महाराज हयाि असेपयंि. 
राज्याचा कें द्रशबदु सािारा येथे होिा. राजधानीि छिपिीपाशी अनेक प्रतितष्ठि माणसे जमा होऊन पेशव े
दूर स्वारीि असिा त्याजतवषयी छिपिींचे मन कलुतषि होण्याचा धोका असे. ह्यासाठी छिपिींच्या जवळ 
सािाऱ्यास पेशव्यानंी आपली माणसे रघुनाथराव, जनादचन, सदातशवराव र्भाऊ याचें सािाऱ्यास जाणे येणे 
ठेतवले. त्याचं्याकडून दरबारची मातहिी पेशव्यास स्वारीि असिाना कळे व शाहू महाराजाकंडे त्याचंा वग 
नाही. धोका टाळून पतरन्स्थिी कबजाि ठेवण्यासाठी पेशव े कोणीिरी स्विःच्या घरच्या माणसाने 
छिपिींजवळ रहाव े ही व्यवस्था करीि असे. पेशव े स्वारीि असिा सदातशवराव र्भाऊ, रघुनाथराव, 
जनादचन हे जाऊन येऊन सािाऱ्यास राहून शाहू महाराजापंाशी एकंदर बस्िान संर्भाळीि. त्यामुळे 
राजवाड्यािील व जनानखावयािील लहान मोठ्ा सवच गोष्टींची मातहिी पेशव्यास तमळे. सदातशवराव र्भाऊ 
िर सवच व्यवहार दक्षिेने पाहू लागले. त्यानी सन १७४६ ि म्हणजे वयाच्या सोळाव्या वषी दतक्षणेि स्वारी 
केली. उत्रेि रघुनाथराव स्वाऱ्यावंर जाऊ लागले. 
 

नानासाहेबाचं्या बरोबरीची माणसे रामचंद्र मल्हार, सखाराम बापू, गंगाधरपंि चदं्रचूड पुढे येऊन 
कामे करू लागली. राष्ट्राची धुरा वहाण्यास नवीन माणसे पुढे येऊ लागली. 
 

नानासाहेबास प्रधानकीची वसे्र प्राप्ि झाल्यावर त्यानी परमुलुखाि असलेले आपले सवच सरदार 
पुण्यास बोलावनू घेिले. मराठ्ाचें तदल्लीस असलेले वकील महादेव र्भट शहगणे, राणोजी शशदे, 
रामचंद्रबाबा, होळकर, बुंदेलखंडाि वावरि असलेले तपलाजी जाधव, आवजी कवडे हे सवच पेशव्याचं्या 
बोलावण्यावरून पुण्यास आले. पेशव्यानंी ह्या सवांशी सल्लामसलि करून तवचार ठरतवला की, उत्रेचे 
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राजकारण हािी घ्याव.े त्याजकतरिा सवाई जयशसगाशी प्रथम बोलणी करून पुढील बिे आखाव.े ह्या 
योजनेस त्यानें शाहू महाराजाचंी संमिी तमळतवली. इ. स. १७४० मध्ये दसरा संपल्यावर उत्रेस स्वारीस 
जाण्याचा पेशव्याचंा बिे तनतश्चि झाला. 
 
णचमाजी अप्पाांचा मृत्य ू: 
 

दसरा संपल्यावर नानासाहेब उत्रेस स्वारीस तनघाले. बरोबर चुलिे तचमाजी अप्पा व गोतपकाबाई 
या होत्या. िारीख ३१ ऑतटोबर १७४० रोजी तचमाजी अप्पाचंी प्रकृति एकदम ढासळली. म्हणून िे माघारी 
आले व नानासाहेब पढेु गेले. पुण्यास तचमाजी आप्पावंर अनेक औषधोपचार केले गेले. पण ढासळलेल्या 
प्रकृिीि सुधारणा न होिा िी अतधकच ढासळि गेली. िारीख १७ तडसेंबर रोजी तचमाजीअप्पाचें देहावसान 
झाले. [बाळाजी बाजीरावाचें ब्रह्मेंद्रस्वामींना अप्पासाहेबाचं्या मृत्यूबद्दलचे पि, ब्रह्मेंद्रस्वामी चतरि, ले. ६०,] बाजीरावाचं्या मृत्यनंूिर 
आठ मतहवयानी तचमाजीअप्पाचंा मृत्यू झाला. पण त्यामुळे िरुण पेशव ेखचून गेले नाहीि, त्यानंी राज्याची 
धुरा पुढे हातकली. 
 

तचमाजीअप्पाचं्या मृत्यूनंिर नानासाहेब पेशव्यानी उत्रेि चार स्वाऱ्या केल्या. त्याचंा िपशील असा 
:— 
 

१. धविंपूरची स्वारी : िारीख २३ नोव्हेंबर १७४० ि पेशव ेगोतपकाबाईसह पणु्याहून तनघून त्यानी 
उत्रेस प्रयाण केले. धवलपूर येथे िारीख १२ िे १९ मे १७४१ ह्या मुदिीि सवाई जयशसगास रे्भटून िे ७ 
जुलैस पुण्यास परि आले. 
 

२. बांगािं स्वारी : ही स्वारी जास्ि महत्वाची मानली जािे. ह्या स्वारीचा काल १८ तडसेंबर १७४१ 
िे ३० जुलै १७४३. 
 

३. भेिंसा स्वारी : २० नोव्हेंबर १७४४ िे ऑगस्ट १७४५. 
 

४. नेवाईची स्वारी : १० तडसेंबर १७४७ िे ९ जुलै १७४८. उत्रेिील नमूद केलेली पेशव्याचंी ही 
शवेटची स्वारी होय. ह्यानंिर पेशव ेउत्रेस गेलेले तदसि नाहीि. 

 
र्भोपाळच्या लढाईनंिर तनजामाशी जो िह बाजीरावानी केला त्या िहािील सवच कलमाचंी 

अंमलबजावणी होण्याच्या आिच बाजीराव पेशव े मृत्यू पावले. मुख्य म्हणजे र्भोपाळच्या िहाि 
बादशहाकडून माळव्याची सुरे्भदारी मराठ्ास तमळवनू देण्याचे तनजामाने कबूल केले होिे. बाजीराव तनधन 
पावल्याचे समजिाच “तनजामानी बहुिसा उपद व्याप माडूंन आपला चलुिर्भाऊ अजीमुल्लाखान यास 
माळव्याची सुरे्भदारी देवतवली, वसे्र देऊन रवाना केले.” [मल्हारराव होळकराचें पि, रा. खं. ६, १४४, १४५.] त्याचा नक्षा 
उिरतवण्यास शशदे-होळकर हे मािब्बर सरदार तसद्ध होिे. दरम्यान तनजामाचा पुि नातसरजंग ह्याने 
आपल्या हािी तनजामीचा कारर्भार घेण्यासाठी दतक्षणेि बंडावा सुरू केला. त्याचा पाडाव करण्यासाठी 
तनजाम तदल्लीहून दतक्षणेि त्वरेने आला. िेव्हा पेशव्यानी त्याची रे्भट घेिली. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

नाणसरजांगाचा बांडावा : 
 

तनजाम उल्मुल्कास आपल्या तववातहि बायकोपासून गाजीउद्दीन व नातसरजंग हे दोन पुि व दोन 
मुली झाल्या. बायकोतशवाय चार रक्षा होत्या. त्याजला सलाबिजंग, बसालिजंग, तनजामअल्ली व मीर 
मोगल हे मुलगे जवमले. सवच पुि किृचत्ववान तनघाले. गाजीउद्दीन बहुिेक तदल्लीस असे. नातसरजंग 
तनजामाबरोबर दतक्षणेि होिा. िो बापापेक्षा जास्ि िडफदार होिा. त्याने सन १७४० मध्ये पिास हजाराच्या 
फौजेतनशी बाजीरावाशंी संग्राम केला. बापाच्या गैरहजेरीि िीन वष ेतनजामीचा कारर्भार चालतवला, िेव्हा 
त्यास वाटू लागले की बापाने तनवृत् होऊन आपणास मुखत्यारी द्यावी. त्यानुसार त्याने बापाच्या वळेच्या 
नेमणुका बदलून स्विंि कारर्भार सुरू केला. तनजामास ह्या हतककिी तदल्लीस कळल्या. हा मुलगा 
आपणास गंुडाळून ठेवणार हे तनजामास कळून चुकले. त्याचा बंदोबस्ि करण्यासाठी तनजाम १७४० च्या 
ऑगस्टाि तदल्लीहून तनघाला. हे नातसरजंगास कळिाच “िुम्ही तदल्लीसच राहा, इकडे याल िर फजीि 
पावाल. मला इकडे संपूणच मुखत्यारी द्या.” असे त्याने बापास कळतवले. िेव्हा तनजाम सवच ियारीतनशी 
मुलावर स्वारी करण्यासाठी तसद्ध झाला. दतक्षणेि दोवही बाजूनी जय्यि ियारी झाली. पेशव्याचंी मदि 
नातसरजंग व तनजाम ह्या दोघानंी मातगिली. तनजाम दतक्षणेि येण्यास तनघाला ही बािमी पेशव्यासं 
खानदेशाि असिाना कळली. तनजाम उल्मुल्क व त्याचा मुलगा नातसरजंग ह्या दोघासही पेशव ेआपल्या 
बाजूस हव ेहोिे. ह्यापैकी ज्याच्या बाजूस पेशव ेत्याचा तवजय ठरलेला. तनजाम उल्मुल्काने पेशव्याचंी मदि 
मागिाच पेशव्यानंी तनजामाकडून आपणास माळवा प्रािंाची सनदा तमळणे सोपे जाईल हा हेिू मनाि धरून 
बाबूराव बवे यास तनजामाकडे पाठतवले. पेशव्यानंी तनजामास मदि करण्याचे ठरतवल्यावर पेशव ेव तनजाम 
ह्याचं्या रे्भटी घडवनू आणण्याचे काम तपलाजी जाधवानी केले. खानदेशाि पूणा नदीचे काठी एदलाबाद येथे 
िारीख ७ जानेवारी १७४१ रोजी पेशव े तनजामाच्या गाठंीरे्भटी झाल्या. ह्या रे्भटीि तनजामाने पेशव्यास 
आपल्या मुलास मदि न करण्याचे आवजूचन सातंगिले. [म. तर. पेशवा बाळाजीराव, र्भा. १,] ह्या गाठीरे्भटीि एक 
आठवडा गेला. दोवही बाजूचे मुत्सद्दी बाहेरून स्वच्छ तदलाचा आव आणीि होिे. पण आिून एकमेकाबद्दल 
साशकं होिे. पेशव्यानंी तनजामाकडे र्भोपाळच्या िहाि ठरल्याप्रमाणे माळवा प्रािंाच्या सनदा तनजामाने 
बादशहाकडून आपणास देववाव्या अशी मागणी केली. तनजाम त्यावर म्हणाला की, “मागणी रास्ि आहे. 
पण बादशहावर दबाव आणनू त्यास ही मागणी पुरी करावयास लावणे आपल्या शन्तिबाहेरील आहे.” ह्या 
उत्राने पेशव्याचंी तनराशा झाली. म्हणनू पेशव्यानी ह्या तपिा-पुिाच्या लढाईि कोणत्याच पक्षास मदि 
केली नाही. नातसरजंग औरंगाबादेस तनजामावर चालून आला. दोवही सैवयाचंी गाठ िारीख २३ जुलै १७४१ 
रोजी पडली. खुलदाबाद आतण दौलिाबाद ह्या मधील मदैानाि दोवहीकडील सैवयानंी आपल्या पराक्रमाची 
शथच केली. त्याि तनजामाकडील िोफा पतरणामी ठरल्या. त्यानंी तवजयश्री तनजामाकडे खेचनू आतणली. 
नातसरजंगाचे बहुिेक सरदार मारले गेले वा पकडले गेले. नातसरजंगाला तनजामाचा सरदार सैद 
लष्ट्करखान याने कैद केले आतण त्यास तनजामाकडे सुपूदच केले. नातसरजंगाचा परार्भव झाला. आपल्या 
मुलाच्या बंडाचा बीमोड तनजामाने केला. नातसरजंगाचा मुख्य पाठीराखा सरदार शाह नवाजखान हा 
परागंदा झाला. त्याने पढुील पाचं वष ेअज्ञािवासाि घालतवली. ह्या मुदिीि त्याने “मातसर-उल-उमराह” 
हा सुप्रतसद्ध चतरिात्मक गं्रथ तलतहला. पुढे पाचं वषानी तनजामाने त्यास दया दाखवनू त्याची सरदारकी 
चालू केली. 

 
ह्या तवजयाबद्दल तनजामाने सवचसत्ाधीश खुदाचे आर्भार मातनले. सहा मतहवयानंिर तपिा-पुिाचंी 

पुवहा रे्भट होऊन तनजामाने नातसरसंगास कैदेिून मुति केले. पूवीप्रमाणेच त्याजबरोबर गोडीगुलाबीने िो 
वागू लागला. 



 अनुक्रमणिका 

 
ढविंपूर (धोिंपूर) ची स्वारी—पेशव्यास माळव्याच्या सनदाांची प्राप्त : 
 

नानासाहेब पेशव े उत्र शहदुस्िानच्या स्वारीवर जाण्यास िारीख २१ ऑतटोबर १७४० रोजी 
पुण्याहून तनघाले. तनजामाच्या मनाि हािाि असलेला माळव्याचा सुर्भा सोडावा असे नव्हिे. िेव्हा त्याने 
टाळाटाळीचे राजकारण सुरू केले. फौजेच्या बळातशवाय कोणिेही कायच पुरे होणार नाही हे ओळखून 
पेशव्यानी फौजेतनशी माळवा प्रािंावर चढाई केली आतण बादशहाचा अंिरवदेीिील मुलूख लुटून त्याच्यावर 
दडपण आतणले. आदल्याच वषी मराठे फौजानंी अंिरवदेीि जाऊन मुलूख खराब केला होिा, त्याप्रमाणे 
यंदातह मराठी फौजा येऊन मुलूख लुटिील. याकतरिा बादशहाने लहान मोठ्ा अमीर उमरावास सवाई 
जयशसगाशंी सामील होण्यास हुकूम पाठतवले आतण सवाई जयशसगास मराठ्ावंर चाल करून जाण्यास 
सातंगिले. सवाई जयशसग मािब्बर फौजेतनशी आग्ऱ्यास आले. प्रयागचा सुरे्भदार अमीरखान व अयोध्येचा 
सुरे्भदार मनसुरअलीखान यानंा बादशहाने हुकूम केला की, “सवाई जयशसग यास सामील होऊन मराठे 
अंिरवदेीि न ये िे करणे.” त्यावरून िे फौजा जमा करून सवाई जयशसगास सामील होण्याकतरिा गंगा 
नदीस नावाचंा पूल बाधूंन येणार हे विचमान पेशव्यास कळिाच त्यानी मल्हारजी होळकर, राणोजी शशदे, 
िुकोजी पवार आतद मराठे सरदारास आपल्याकडे त्वतरि येण्यास फमातवले. त्याप्रमाणे सवच मराठे सरदार 
पेशव्यास येऊन तमळाले. अयोध्येचा सुरे्भदार व प्रयागचा सुरे्भदार सवाई जयशसगास सामील होण्यास 
येिाि, सबब त्यास पायबदं घालावा हा तवचार करून, पेशव्यानी काही फौज यमुनेच्या दतक्षण िीरी 
प्रयागपयंि रवाना केली. ही मराठ्ाचंी फौज तिकडे गेली असे जाणून अयोध्येचा सुरे्भदार गंगानदीपलीकडे 
रातहला. आतण प्रयागचा सुरे्भदार गंगािीरी नावंाचा पूल बाधूंन तिथेच थाबंला. यावर सवाई जयशसगाने 
तवचार केला की, प्रयागचा सुरे्भदार व अयोध्येचा सुरे्भदार हे काही आपल्याला सामील होि नाहीि. आपणच 
कलह करावा िर मराठ्ाबंरोबर आपला तटकाव लागणार नाही. यास्िव जयशसगाने समेट व्हावा अशी 
तवनंिी करून, आपला वकील आयामल यास पेशव्याचें रे्भटीस पाठतवले आतण रे्भटीसाठी बोलणी सुरू 
केली. त्यावरून पेशव ेतपलाजी जाधवराव ह्यास बुणग्यासंह मागे ठेवनू िुकोजी पवार व इिर सरदार ह्यानंा 
बरोबर घेऊन चबंळ नदीच्या उत्र िीरी ढवलपूर (धोलपूर) मुक्कामी आले. सवाई जयशसगही आग्ऱ्याहून 
कूच करून िेथे आले. परस्पराचं्या रे्भटी १२ मे १७४१ रोजी होऊन एकमेकाच्या डेऱ्यास गेले. [प. घ. इ. सा. ले. 
८७; पु. द. र्भा. १, ले. १४९;] ह्या प्रसंगी सवाई जयशसगानीं मराठ्ानंा माळवा प्रािंाच्या सुरे्भदारीच्या सनदा 
बादशहाकडून सहा मतहवयाि तमळवनू द्याव्या असे ठरले. ही स्वारी ११ जून १७४१ रोजी सपंली. 

 
सवाई जयशसगानी आपले वचन तबनचूक पाळले. त्याचं्या सागंण्यावरून बादशहाने माळव्याच्या 

सुरे्भदारीच्या सनदा मराठ्ास देण्याचे ठरवनू िारीख ७ सप्टेंबर १७४१ रोजी माळव्याचा संपूणच कारर्भार 
तदवाणी व फौजदारीसुद्धा पेशव्याचें हवाली केल्याचे फमान बादशहाने कातढले. त्या फमानाि बादशहाने 
माळव्याची सुरे्भदारी शहाजादा अहमद ह्याचे नावं ेकरून पेशव्यास त्याची नायब सुरे्भदारी देण्याि आली. 
ह्यासंबधंी बादशहा व पेशव्यामंध्ये जो करार झाला त्या करारास जामीन म्हणनू राणोजी शशदे, मल्हारराव 
होळकर, यशविंराव पवार व तपलाजी जाधव याजकडून बादशहाने िारीख २१ एतप्रल १७४३ रोजी 
कबुलायि तलहून घेिली. मराठ्ानंा हे फमान तमळाल्यावर माळवा, बुंदेलखंड यािील लहान मोठ्ा 
सत्ातधशाचें पूवीचे बादशहाशी असलेले संबधं िुटून त्याची पनुघचटना पुण्यास होऊ लागली. खुद्द 
जयपूरवाले मराठ्ाचं्या छायेि आले. उत्र शहदुस्िानाि मराठ्ाचंी सत्ा न्स्थरावण्यास माळव्याचा िाबा 
मराठ्ास तमळणे आवश्यक होिे. िे मराठ्ानंी साधल्यामुळे इथून मराठ्ानंा उत्रेि हािपाय पसरणे सोपे 
गेले. 



 अनुक्रमणिका 

 
मराठी सता पूवेस णवस्तारते : 
 

शहदुस्िानच्या पूवच बाजूस बगंाल, तबहार व ओतरसा असे िीन प्रािं आहेि. ह्या िीन प्रािंाि 
मराठ्ानंी आपल्या सते्चा फैलाव कसा केला हे सातंगिले पातहजे. 

 
बंगाल प्रािं मोगल अमदानीि संपि म्हणून मशहूर होिा. औरंगजेबाच्या महाराष्ट्रावरील २५ वष े

चालतवलेल्या युद्धास द्रव्याचा पुरवठा बंगालने केला. बगंालचा कारर्भार बरीच वष ेसुव्यवन्स्थि चालल्याने 
बादशहाच्या खचास त्याचा वसूल तमळि असे. बंगालचा सुरे्भदार सफच राजखान यास पाटण्याचा नायब 
सुरे्भदार अलीवदीखानाने िारीख १० एतप्रल १७४० रोजी घेतरया येथील लढाईि ठार मारले आतण िोच 
स्विः बंगाल, तबहार व ओतरसा ह्या तिवही प्रािंाचंा नबाब झाला. ओतरसा प्रािंाचा नायब सुरे्भदार रुस्िुमजंग 
याने नबाब अतलवदीखानाचें वचचस्व अमावय केले. त्याने स्विः स्विंि झाल्याचे जाहीर करून बंगाल प्रािं 
काबीज करण्याचे ठरतवले. यामुळे नबाब अतलवदीखान आतण रुस्िुमजंग ह्याचें वैमनस्य वाढले. शवेटी 
स्वसंरक्षणासाठी आतण ओतरसा प्रािंावरील िाबा कायम ठेवण्यासाठी रुस्िुमजंगाचा जावई बाकरअल्ली याने 
मराठ्ाचंी मदि तमळतवण्याची खटपट चालतवली. िसेच अतलवदीखानाने सफच राजखानास मारून मुर्वशद 
कुलीखानाच्या कुटंुबाचा सहंार केला. हा प्रकार मीर हबीब नावंाच्या अंमलदारास दुःसह वाटून त्याने 
अतलवदीखानाचे पातरपत्य करण्यासाठी नागपुरास रघूजी र्भोसले याजंकडे येऊन मदिीची याचना केली. 
ह्यावळेी रघूजी र्भोसल्याचंी कनाटकािील पराक्रमाची कीिी चोहोकडे पसरली होिी. मीर हबीब ज्यावळेी 
नागपुरास आला िेव्हा रघूजी र्भोसले हे सािाऱ्यास शाहू महाराजापंाशी होिे. मीर हबीब आल्याचे कळिाच 
िे नागपुरास लागोलाग परिले. रघूजीनी आलेल्या सधंीचा फायदा घेऊन बंगालवर स्वाऱ्या करण्यास 
सुरुवाि केली. रघूजीनी नागपुराहून आपला तदवाण र्भास्करराव कोल्हटकर याजंबरोबर मोठी फौज देऊन 
त्यासं बंगालच्या स्वारीवर पाठतवले. स्वारीचा हेिू त्या मुलुखाि चौथाई वसूल करणे हा होिा. 

 
इ. स. १७४२ च्या उवहाळ्याि र्भास्कर राम कोल्हटकराचं्या अतधपत्त्याखाली नागपूरहून तनघालेली 

फौज बरिान येथे जमा झाली. मराठ्ाचं्या घोडदळाने नबाबाचे फौजेस वढेा तदला. मराठ्ानंी शिूवर 
हल्ला करून नबाबाची छावणी लुटली. नबाबाचे डेरे अग्नीच्या र्भक्षस्थानी पडले. िेव्हा नबाब 
अतलवदीखानाने मराठ्ाबंरोबर समेटाचे बोलणे सुरू केले. र्भास्कर राम यानंी नबाबाकडे एक कोट रुपये 
व सवच हत्ी मातगिले. शवेटी समेट घडून आला नाही. 

 
बंगालची राजधानी मुर्वशदाबाद येथे अतलवदीखानाचा मुक्काम नाही ही सधंी साधून इ.स. १७४१ च्या 

मे मतहवयाि मीर हबीबने र्भास्कर राम यास मुर्वशदाबादेवर हल्ला करण्याचा सल्ला तदला. मराठा फौजेने 
िारीख ६ मे १७४२ रोजी मुर्वशदाबादेि तशरून िे शहर लुटले. पढेु कलवा हे शहर जून मतहवयापासून 
मराठ्ाचं्या छावणीचे मुख्य तठकाण झाले. गंगा नदीच्या पतश्चमेकडील मुलूख मराठ्ाचें िाब्याि आला 
आतण राजमहाल, मेतदनीपूर आतण जलेश्वर या परगण्याि मराठ्ानंी आपली ठाणी बसतवली. गंगा 
नदीच्या पतश्चम काठावरील प्रदेशाि हुगळी हे एक मोगल राजवटीि महत्वाचे राजकीय तठकाण होिे. 
इंग्रज, फ्रें च व डच या पातश्चमात्य व्यापारी लोकाचंा हुगळी शहराशी संबधं येि असे. मराठ्ानंी हे शहर सन 
१७४२ च्या जुलै मतहवयाचे प्रारंर्भी शजकले. पुढे नबाब अतलवदीखानाने सैवयाची जय्यि ियारी करून 
र्भास्कर राम याचें हािाखालील मराठा फौजेवर िारीख २७ सप्टेंबर १७४२ रोजी अचानक हल्ला केला. िेव्हा 
मराठा फौजेचा मोड होऊन मराठ्ानंा बरिान, हुगळी वगैरे तठकाणे सोडावी लागली. शवेटी मराठ्ानंा 
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तडसेंबर १७४२ मध्ये दतक्षणेि हाकलून तदले आतण नबाब ९ फेबु्रवारी १७४३ रोजी स्वारीहून मुर्वशदाबादेस 
परि आला. [म. तर. पेशवा बाळाजीराव, र्भा. १ ला,] 

 
र्भास्कर राम ज्यावळेी प्रथम सन १७४२ मध्ये बंगालवर चालून आले त्याच सुमारास वार्वषक 

वसुलासाठी बादशहाचे अंमलदार बंगाल्याि आले. त्या अंमलदारास खानाने सातंगिले, “प्रािंावर मराठे 
चालून आले आहेि, त्याचं्या बंदोबस्िासाठीं लौकर मोठी फौज मदिीस पाठवा, नाहीिर सुर्भा हािािून 
गेला असे समजा.” िेव्हा बादशहाने अयोध्येचा सुरे्भदार सफदरजंग याला तबहार प्रािंाचे संरक्षण 
करण्यासाठी रवाना केले आतण जरूर पडल्यास बंगाल प्रािंावर चाल करून जाव े असा हुकूम तदला. 
याचवळेी नानासाहेबास माळव्याच्या सनदा द्याव्या असे बोलणे सवाई जयशसगानी बादशहापाशी काढले 
होिे. त्यास बादशहाने कळतवले की, आधी पेशव्यानी बंगाल्यावरील सकंट मोडून आपली बादशाही 
ितिाबद्दलची राजतनष्ठा पटवनू द्यावी म्हणजे मग त्यास सनदा देऊ. 

 
पेशव ेबाळाजी बाजीराव स. १७४१ च्या तडसेंबराि उत्रेस स्वारीवर तनघाले होिे. त्यानंी िारीख 

२० फेबु्रवारी १७४२ रोजी चादं्यावर मुक्काम केला. माचच १७४२ मध्ये गढामंडळा काबीज केले. िारीख २९ जून 
१७४२ रोजी पेशव्यानंी ओच्छावर छावणी केली. जुलैमध्ये यशविंराव पवार याचंी धार येथे स्थापना केली. 
ह्याच वळेी पेशव्यासं आपल्या वतकलाकडून बादशहाचा अलीवदीखानास मदि करण्याचा तनरोप कळून 
आला. [पु. द. र्भा. १, ले. १५०.] पेशव्यानंी बादशहास उलट तनरोप पाठतवला की, बादशहा जर आपणास 
माळवा. बुंदेलखंड व अलाहाबादचे चौथाई वसुलाचे हक्क देि असेल िर आपण अलीवदीखानास मदि 
करण्यास ियार आहोि. ह्या पिव्यवहाराची चाहूल रघूजी र्भोसले यास लागिाच त्यानंी िारीख ३० सप्टेंबर 
१७४२ रोजी पेशव्यानंा पि पाठवनू त्याचं्या मनाि कोणिा मनसबा आहे ह्याजसंबधंी तवचारले. तशवाय स्विः 
र्भास्करपिंास मदि करण्यासाठी आपण देवगड बातरया मागे बंगालास जाि आहोि असेही सातंगिले. 

 
वर सातंगिल्याप्रमाणे बादशहाने अलीवदीखानाचे संरक्षण करण्याचे काम पेशव्याकंडे सोपतवले 

आतण स्वारी खचाकतरिा बगंालच्या उत्पिािून त्यास रक्कम देण्याबद्दल अतलवदीखानास हुकूम तदला. 
बंगालाि जाऊन रघुजीस हुसकून देण्याचा बादशहाचा हुकूम पेशव्यास नोव्हेंबराि बुंदेलखंडाि तमळाला. 

 
पेशव ेव रघूजी र्भोसले ह्या दोघामध्ये िेढ होिी. रघूजी र्भोसले हे आरंर्भापासून पेशव्याशी फटकून 

वागि. शाहू महाराजाचंी धाकटी राणी सगुणाबाई व रघूजी र्भोसल्याचंी पत्नी या चुलि बतहणी होत्या. राणी 
सगुणाबाईचा ओढा आपल्याच चलुि बतहणीचा मुलगा रघूजींचा पिु मुधोजी, याजकडे होिा. शाहू 
महाराजानंी मुधोजीस दत्क घ्याव े अशी राणी सगुणाबाईची इच्छा होिी. अशा संबंधामुळे रघूजीस शाहू 
महाराजाचंा पूणच पाशठबा तमळि होिा. रघूजींनी अशी महत्त्वाकाकं्षा बाळगली की, पेशव्यास तनमाल्यवत् 
करून उत्रेि शतयतििका आपला अंमल प्रस्थातपि करावा आतण छिपिींच्या राज्यकारर्भाराची सवच सूिे 
स्विःच्या हािाि ठेवावी. परंिु धूिच पेशव्यानीं रघूजी र्भोसल्याचंा हा डाव हाणनू पातडला. िेव्हा रघूजी 
र्भोसल्यानंी नागपूर प्रािंाच्या पूवेस व ईशावयेस लागनू असलेल्या बगंाल, तबहार व ओतरसा या प्रािंावर 
स्वाऱ्या करून मोगलाचं्या िाब्याि असलेले प्रािं काबीज करण्याचे धोरण न्स्वकारले. 

 
मराठमंडळाचा मुख्य चालक पेशव े हे ित्व मावय करून त्याचं्या इच्छेप्रमाणे आपले धोरण 

आखण्यास रघूजी र्भोसले ियार नव्हिे. त्यास वठणीवर आणण्यासाठी पेशव्यानंी रघूजीच्या िाब्यािील 
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खानदेश, वऱ्हाड, गढा, मंडळा या र्भागावर हल्ले केले. रघूजी र्भोसले याचंा राग अनावर झाला. त्यानी शाहू 
महाराजापंाशी ह्याची दाद मातगिली. [वैद्य दप्िरािून तनवडलेले कागद, र्भा. ४ लें . १३.] 

 
बादशहाच्या हुकूमाने बंगाल्याि उिरून रघूजी र्भोसल्याचंी खोड मोडण्याचे पेशव्यानी योतजले. 

पेशव्याबंरोबरच्या प्रचंड फौजेची छावणी िारीख २७ जानेवारी १७४३ रोजी अलाहाबादेस होिी. ही मराठी 
फौज ग्वाल्हेर प्रािंी आल्यावर त्यानंी िेथील बंदोबस्ि केला. आतण पढेु पटणे (तबहार) प्रािंाकडे जाव ेह्या 
उदे्दशाने बुंदेलखंडाि आली. त्यानंिर प्रयाग, काशी ही के्षिे जवळ करून पटणे प्रािंाि न जािा मजल दर 
मजल मराठे फौज प्रयाग मुक्कामी आली. [प.ु द. र्भा. १, ले. १५०.] 

 
आपसाि वैर माजतवणे अनुतचि ही र्भावना उर्भय पक्षाि असून सामोपचाराने प्रकरण तमटतवण्याचा 

प्रयत्न रघूजी र्भोसल्यानंी केला. गयेपलीकडे चाळीस कोसावंर पेशव्याचें लष्ट्कर असिा रघूजी खडे स्वारीने 
गयेस येऊन पेशव्यास रे्भटले, चार तदवस राहून प्रश्न तनकालाि तनघि नाही असे पाहून िे परि आपल्या 
सैवयाि गेले. [पु. द. १.·१५२.] 

 
मोगल बादशहाने शाहू महाराजांस बंगाल, तबहार व ओतरसा या प्रािंावरील चौथाई देण्याचे कबलू 

केले होिे. शाहू महाराजानंी चौथाई वसूल करण्याचे काम रघूजी र्भोसले याजवर सोपतवले. िेव्हा रघूजीनी 
शाहू महाराजाचें आजे्ञनुसार त्या प्रािंािून चौथाई वसूल करण्याचा तनश्चय केला व त्यानी स. १७४३ मध्ये 
बंगालवर स्वारी केली. महाराजानंा या प्रािंावर चौथाई वसूल करण्याच्या तदलेल्या हक्काचंी अंमलबजावणी 
होऊ नये म्हणून बादशहाने रघूजीशी वैमनस्य असलेल्या पेशव्यास आपल्या लगामी लावनू रघूजी र्भोसले 
याचें पातरपत्य करण्यासाठी स. १७४२ च्या नोव्हेंबर मतहवयाचे आरंर्भी नबाब अलीवदीखानाचे मदिीस 
जाण्यास सातंगिले. रघूजी र्भोसले व पेशव े याचें अंियामी ठीक नसल्यामुळे पेशव्यानंी अतलवदीखानास 
मदि करण्याचे कबलू केले. 

 
सन १७४३ च्या फेबु्रवारी मतहवयाचे प्रारंर्भीं पेशव े पिास हजार फौजेतनशी तबहार प्रािंाि दाखल 

झाले. पुढे पेशव े कूच करून मुर्वशदाबादेस तनघाले. रघूजीनीं बरिान परगणा िाब्यािं घेऊन कटवा येथे 
सैवयाची छावणी केली. पेशव्यानंी िारीख ३१ माचच १७४३ रोजी िुकोजी पवार, शशदे, होळकर, जाधव 
इत्यातद सरदारासंह अतलवदीखानाची रे्भट घेिली. पेशव ेव नबाब याचं्या रे्भटीि असे ठरले की, नबाबाने 
शाहू महाराजास चौथाई द्यावी आतण पेशव्यास सैवयाचे खचाबद्दल बावीस लाख रुपये द्याविे. रघूजी 
र्भोसल्यानंी बंगाल प्रािंावर स्वारी करू नये. यातवषयी पेशव्यानंी रघूजी र्भोसल्याशंी करार करून बंदोबस्ि 
करावा. पुढे नबाब व पेशव े आपल्या सवच सैवयातनशी रघूजी र्भोसल्यावंर चाल करून गेले. मराठे 
घोडदळापुढे नबाबाचे घोडेस्वाराचंा तटकाव लागेना. िेव्हा पेशव्यानी िारीख १० एतप्रल १७४३ रोजी मोठ्ा 
मजली करून रघूजी र्भोसल्याचं्या सैवयाशी गाठ घािली. त्याि रघूजी र्भोसले याचंा परार्भव झाला.² िेव्हा 
रघूजी र्भोसले दतक्षणेि परिले. पुढे पेशव ेया प्रचंड फौजेसह गया मागाने पुण्यास परि आले. या स्वारीचे 
वळेेस मराठे लुटिील या र्भीिीने इगं्रज व्यापाऱ्यानंी कलकत्ा, कासीम बझार व पाटणा येथे व्यापार बंद 
ठेतवला होिा. माचच-एतप्रलमधे इंग्रजानंी कलकत्त्याचे संरक्षणासाठी जय्यि ियारी करण्यास सुरवाि केली. 
व्यापारी लोकानंी स्वखचाने शहरार्भोविीं खंदक खणण्याची योजना मुक्रर केली. व इंग्रज कौन्वसलने या 
योजनेस मावयिा देऊन िारीख २९ माचच १७४३ रोजी व्यापारी लोकास खंदकाचे काम करण्यासाठी 
२५,००० रु. कजच तदले. अशा प्रकारे कलकत्त्याच्या सुप्रतसद्ध मराठी खंदकाच्या कायास यावळेी सुरुवाि 
झाली. 
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पेशव-ेरघूजी समेट : 
 

पेशव-ेरघूजी झुजं झाल्याचे ऐकून शाहू महाराजास दुःख झाले. त्यानंी ह्या दोवही मािबर सरदारासं 
आपल्यापाशी बोलावनू घेिले. रघूजीना समजून चुकले की, मराठे सरदारामंध्ये पेशव ेप्रमुख असून त्यास 
तवरोध केल्यास आपण एकाकी पडिो त्यामुळे शिूचे फाविे. बंगालमध्ये आपल्या चढाईचा कायचक्रम यशस्वी 
करावयाचा असेल िर शिसू बाहेरून येणारी कुमक बंद केली पातहजे हे त्यास पके्क कळून चुकले. 
त्याकतरिा मनािील िेढ सोडून रघूजीनी पेशव्याचें वचचस्व कबूल केले. िेव्हा वादाचा मुख्य मुद्दाच 
तनकालाि तनघाला. महाराजानंी दोघास जवळ बोलावनू त्याचंी कायचके्षिे आखून तदली. वऱ्हाडपासून 
कटक प्रािंापयंिचा सवच मुलुख, बंगाल, तबहार व लखनौ एवढ्या र्भागाि पेशव्यानी ढवळाढवळ करू नये व 
अजमीर, आग्रा, प्रयाग व माळवा हे प्रािं पेशव्याचें म्हणून िारीख ३१ ऑगस्ट १७४३ ला ठरवनू तदले. 
याप्रमाणे रघूजीनी बंगाल्यािील आपल्या उद्योगास पेशव्याचंी संमति तमळतवली आतण पुढील आठ वषाि 
अतलवदीखानाशी तनकराने युद्ध चालवनू बंगालवर आपले हक्क लागू केले. 

 
छिपति शाहू महाराजानंी हा समेट घडवनू आणला. दोघा मािबर सरदाराचंा समेट झाल्याप्रीत्यथं 

शाहू महाराजानंी त्यानंा खाना तदला. खावयाचे समारंर्भ दोवही बाजंूनी यथापूवचक पार पडले. शाहू 
छिपिीसही ह्या दोघा उमरावानंी मेजवानी तदली. त्यावळेी शाहू महाराजानंी त्या दोघाकडून एकोप्याच्या 
आतण एकतदलाने वागण्याच्या शपथा आपल्या पायावर हाि लावनू घेवतवल्या. गढा आतण माडंला ह्या 
परगण्याबंद्दलचा वादही दोघामंध्ये एकवातयिा घडवनू आणनू िोडला. अशा रीिीने दोघेही सरदार 
आपआपल्या कायास उदु्यति झाले. 
 
मराठ्ाांच्या बांगािंवरीिं स्वाऱ्या : 
 

रघुजी र्भोसले यास बंगाल, तबहार व ओतरसा ह्या र्भागाि मुलुखतगरी करण्याच्या सनदा 
तमळाल्यावर त्यानी बंगाल शजकण्यासाठी आपले सरदार र्भास्कर राम कोल्हटकर ह्यास स. १७४३ चा 
दसरा संपल्यावर बंगालाि फौजेसह जाण्यास सातंगिले. र्भास्कर रामानी फौजफाट्ाची ियारी करून िे 
जानेवारी १७४४ मध्ये बंगालच्या स्वारीवर तनघाले. मराठे बंगालवर येि आहेि ही चाहूल अतलवदीखानास 
लागिाच त्याचे धाबे दणाणले. मराठ्ानंा शरण येऊन िे मागिील िी रक्कम तदल्यातशवाय आपली सुटका 
होणे नाही हे त्यास पके्क समजले. मराठ्ाचं्या ह्या संकटाचे तनवारण कसे करावयाचे ह्या तववचंनेि 
अतलवदीखान असिा त्यास मराठ्ाचंा तवश्वासघाि करून त्याचंा काटा काढायच्या युन्तिने त्याच्या सुपीक 
डोतयाि मूळ धरले. अंियामी मराठ्ाचं्या नाशाची योजना पक्की करून बाह्यात्कारी अतलवदीखानाने ह्या 
योजनेचा र्भाग म्हणून र्भास्कर राम याचं्या र्भव्य स्वागिाची र्भाषा सुरू केली. अतलवदीखानाने ठरतवले की, 
चौथाईसंबधंी खाजगीरीत्या बोलणी करण्यास र्भास्कर राम यास त्याचं्या साथीदारासह बोलावनू त्या सव ं
सरदारावंर दडून बसलेल्या मारेकऱ्यानंी हल्ला करून त्यास कापून काढावयाचे. ह्या आपल्या योजनेच्या 
पूिचिेसाठी त्याने आपला सेनानायक मुस्िाफाखान ह्याचेही साहाय्य घेिले. त्याि मराठ्ाचंा िेष्टा व 
मुस्िाफाखानाचा सेके्रटरी जानकीराम हाही सामील झाला. ह्या कृत्याकतरिा अतलवदीखानाने आपला 
पठाण सेनापति मुस्िाफाखान ह्यास आपल्या तवश्वासाि घेिले. जो व्यूह रचावयाचा त्याचा िपशील या 
सवाच्या तवचाराने ठरतवला. र्भास्करपंिाची छावणी खटवा येथे होिी. तिथपासून उत्रेस २० मलैावंर 
अमानीगंज येथे नबाबाने आपली ठाणी घािली. मुस्िाफाखानाने आपला वकील र्भास्कर राम याजकडे 
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पाठवनू कळतवले की, आपल्याशी लढण्याची आमची िाकद नाही. नबाबाचंी व आपली रे्भट सवमानपूवचक 
व्हावी आतण दोघानंी समक्ष बोलणी करून चौथाईच्या रकमा ठरवाव्या. र्भास्कर राम यास युद्धातशवाय 
आपले इन्प्सि साध्य होि आहे असे वाटून त्याने मुस्िाफाच्या ह्या रे्भटीच्या योजनेस आनंदाने कबुली तदली. 
र्भास्कर राम याचं्या वतकलाशी मुस्िाफाच्या वतकलाचे बोलणे होऊन त्या दोघानंी रे्भटीचे िपशील मुक्रर 
केले. रे्भटीच्या जागा, नजराणे, पोषाख ह्याचेंही िपशील ठरले. कुराण व गंगाजळ ह्यावर हाि ठेवनू 
दोघानंी एकमेकाच्या संरक्षणाच्या आतण सद र्भावनेच्या शपथा घेिल्या. समक्ष रे्भटीि बोलणी करण्याचा हा 
अतलवदीखानाचा डाव तनतश्चि घािकी स्वरूपाचा आहे हे मीर हबीबने ओळखून त्याने र्भास्करपिंास 
वळेोवळेी ह्याबद्दल सातंगिले होिे. पण अतलवदीखान आपणास दगा देईल हें र्भास्करपंिास पटेना. 
रे्भटीकतरिा र्भव्य िंबूची उर्भारणी खटवा व अमानीगजं याचें दरम्यान गंगेच्या काठंी मनकारा मदैानावर 
केली. िेथे एक सुंदर शातमयाना बाधंला. जागा शृगंारली, िंबूला सर्भोवार खाबं व दरवाजे होिे. त्यास 
लागनू पिास सशस्र पहारेकरी म्हणून उरे्भ करण्याि आले. त्यानी इशारा तमळिाच मराठ्ाना कापून 
काढाव ेअसे ठरले. पिास पाऊणशें माणसास कळलेला हा प्रकार शवेटपयंि गुप्ि रातहला. 

 
िारीख ३० माचच १७४४ हा तदवस नबाब आतण र्भास्कर राम याचं्या रे्भटीचा ठरला. र्भास्कर राम ह्या 

तदवशी पालखीिून नबाबाच्या रे्भटीस गेले. र्भास्कर राम याचें स्वागि मुस्िाफाखान व जानकीराम या 
दोघानंी पढेु होऊन केले आतण बोलणी करण्यास आि नबाबाचे रे्भटीस नेले. उरे्भ राहून र्भास्करपंिाचें 
स्वागि केले. पंि कोणिे ह्याची खािी पटिाच नबाब एकदम मोठ्ाने ओरडला, “ह्या सवच मराठ्ानंा 
(लुटारंूना) कापून काढा”. नबाबाची ही आज्ञा त्याच्या लपून बसलेल्या सैतनकानंी िाबडिोब अमलाि 
आतणली. र्भास्कर राम आतण त्याचें २१ सरदार यानंा त्यानंी जागच्या जागी कापून कातढले. 

 
मुसलमानानंी कनािीच्या दोऱ्या कापून बाहेरचा प्रवशे बंद केला. त्यामुळे सरदाराबंरोबर त्याचें 

रक्षक म्हणून आलेले व बाहेर ठाकलेले मराठा दल आि येऊ शकले नाही. रघूजी गायकवाड म्हणून 
र्भोसल्याचें सरदार िळावर होिे. िे माि वाचले. त्यानी मोठे प्रसंगावधान राखून छावणीिील लोक बाहेर 
काढून तदले आतण स्विः नागपुरास येऊन दाखल झाले. नागपुरास ही बािमी कळिाच मोठा हाहाःकार 
उडाला. अतलवदीखान आतण त्याचे साथी ह्यानंी मुर्वशदाबादेस आनंदोत्सव साजरा केला. 
 
सेवेची कदर : 
 

र्भास्कर राम यास अलीवदीखानाने दगा देऊन ठार मातरले िेव्हा त्याची गरोदर पत्नी स्वारीि होिी 
त्या कशाबशा काशीस गेल्या. र्भास्करपिंाचे मृत्यूच्या बािमीने त्याचंा र्भाऊ कोवहेर राम यानंी शोकाक्रािं 
केला. त्यासं दरसाल पंचवीस हजार रुपयाचंी वशंपरंपरेची सनद तशवाय स्वारी तशकारी लग्नकायच वगैरेचे 
खचास सरकारािून मदि देणेचे आश्वासन शपथपूवचक करून तदले. 

 
तशवाय कनाटकािील र्भोसल्याचं्या सुभ्याबद्दल कोवहेरपंिास दहा लक्षाचे उत्पि अकाटचे नबाबाने 

सप्टेंबर, िारीख ३, स. १७४८ चे करार करून तदले. र्भास्करपंिाची स्त्री िाईबाई, त्याचें नावं ेवऱ्हाडािील 
दरोबस्ि सुर्भा बाईच्या नावंाने बाबासाहेबानी करून वतहवाटीस कोवहेर रामाचे तवद्यमाने कृष्ट्णाजी गोशवद 
मुक्रर करून ठेतवले. यावरून र्भोसल्यानंी र्भास्कर राम याचं्या सेवचेी कदर करून मराठी दौलि उर्भारण्याि 
ज्याचें श्रम खची पडले, त्याचं्या कुटंुतबयास त्याची फळे जहातगर रूपाने चाखावयास तदली. 
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बांगािं मराठ्ाांच्या ताब्यात : 
 

र्भास्करराम याचं्या खुनाचा बदला घेण्यासाठीं बंगालवर पुवहा चालून जाण्याची जय्यि ियारी 
रघूजीनी वषचर्भर करून िे स. १७४५ च्या आरंर्भी वऱ्हाड प्रािंी फौजेचा गाहा करून मजल दरमजल 
बंगालास तनघाले. मीर हबीबचे सहाय्य त्यास होिेच. तशवाय अतलवदीखानाचा लष्ट्करी सरदार मीरजाफर 
हा आपल्या धवयातवरुद्ध उठून रघूजी र्भोसले यासं बंगालास येण्याचे आमंिण देि होिा. ह्या अवस्थेचा 
फायदा रघूजीनी घेिला. नागपुरहून तनघाल्यावर त्यानी कटक तकल्ल्यावर हल्ला केला व िो िाब्याि 
घेिला (६ मे १७४५). त्याच स्वारीि जानकीरामाचा पुि दुलचर्भराम हा सापडला. त्यास रघूजीनी आणनू 
बंदीि ठेतवले. त्याजकडून िीन लाख रुपये घेऊन त्यास स. १७४७ च्या जानेवारीि सोडून तदला. 

 
ह्याच स्वारीि रघूजीना अलीवदीखानाचे व मुस्िाफाचे युद्ध तनकरावर आले आहे असे समजिाच 

अतलवदीखानातवरुद्ध मुस्िाफास कुमक पाठतवली. पण ह्या युद्धाि मुस्िाफा मारला गेला (जून १७४५). 
अतलवदीखानाकडे मंुडकटाईबद्दल रघूजीनी िीन कोटी रुपयाचंी मागणी केली आतण त्यासाठी त्यानी 
पावसाळी छावणी बीरर्भमू येथे केली. पावसाळा संपल्यावर रघूजी व अतलवदीखान ह्याचं्याि चकमकी झडू 
लागल्या. त्याि रघूजींचा मुर्वशदाबादेजवळ िारीख २१ तडसेंबर १७४५ रोजीं अतलवदीखानाकडून परार्भव 
झाला. िेव्हा रघूजीनी मीर हबीबच्या मदिीस ३,००० सैवय ठेवनू िे नागपुरास परिले. एवढ्याि 
बादशहाशी झालेल्या आपल्या कराराप्रमाणे पेशव्यानी पटण्याची चौथाई मागण्यास आपला माणूस 
अतलवदीखानाकडे पाठतवला. एका बाजूस मंुडके कटाईबद्दल नागपूरकर र्भोसल्याकंडून मागणी व दुसऱ्या 
बाजूस पेशव्याचंी मागणी अशा दुहेरी मागण्याचं्या कैं चीि अतलवदीखान सापडला. दुदैंवाने रघूजी र्भोसले 
ह्यावळेी कजाच्या ओढगस्िीि सापडल्यामुळे कजच तनवारून पसैा उर्भा करून हव े िसे सैवय उर्भारण्यास 
त्यास एक वषच घालवाव ेलागले. स. १७४६ च्या अखेरीस जानोजी र्भोसले नबाबावर चालून जाण्यासाठी 
नागपूरहून तनघाले. स. १७४७ च्या जानेवारीि िे कटकला येऊन मीर हबीब ह्यास तमळाले. ह्या दोघांनी 
अतलवदीखानावर चढाई करून बरिान येथे त्याचा परार्भव केला. पण लागलीच अतलवदीखानाने जानोजी 
र्भोसले याचंा परार्भव केल्यामुळे जानोजी र्भोसले नागपरुास गेले. ह्याच वषी शाहू महाराजानी रघूजीना 
सािाऱ्यास बोलावनू घेिले. शाहू महाराजाचंा वृद्धापकाळ, त्याचं्या पाठीमागे मराठी गादीस वारस शोधणें, 
तनजामाचा स. १७४८ मधे मृत्य,ू ह्यामुळे रघूजींनाही स्वस्थिा तमळाली नाही. त्यानंी आपले तिसरे पिु 
साबाजी ह्यासं बंगालवर स्वारीवर पाठतवले. साबाजी व मीर हबीब ह्यानंी एक तवचाराने वागून नबाबाचा दोन 
वष ेतपच्छा पुरतवला. त्यावळेी अतलवदीखानाच्या बेगमेने मराठ्ाशंी िह करण्यासाठी नबाबास गळ घािली. 
त्याचा इष्ट पतरणाम होऊन अतलवदीखानाने मराठ्ाशंी िहाची बोलणी सुरू केली. जानोजी र्भोसल्याचं्या 
तवद्यमाने वाटाघाटी होऊन खालील िह १७५१ च्या माचचमधे ठरला, त्याची कलमे :— 

 
(१) मीर हबीबने नबाबाचा नायब म्हणनू ओतरसाचा कारर्भार करावा आतण उत्पि येईल िे 

र्भोसल्यास द्याव;े 
 
(२) बंगाल व तबहार ह्या दोन प्रािंाच्या चौथाईबद्दल दरसाल बारा लाख रुपये नबाबाने अतवन्च्छि 

र्भोसल्यास पोचवाव;े 
 
(३) मराठ्ानंी बंगाल प्रािंावर पुवहा स्वाऱ्या करू नयेि; 
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(४) कटक प्रािं म्हणजे सुवणचरेखा नदीपयंिचा प्रदेश मराठ्ाचंा समजावा. 
 
ह्यावळेीं अतलवदीखानाने मागील बाकीचे म्हणनू रु. बत्ीस लाख मराठ्ास िाबडिोब तदले आतण 

करारावर सह्या होऊन जानोजी नागपुरास परिले. परििाना त्यानी तशवरामर्भट साठे ह्या आपल्या 
सरदारास ओतरसा प्रािंाचा कारर्भारी नेतमले. साठ्ानंी आपले काम चोख बजावले. [रा. खं. ३, ले. ४३३-४५०] 

 
बंगाल, तबहारवर मराठ्ाचें चौथाई हक्क प्रस्थातपि झाले. ओतरसा िाब्याि येऊन तिथे मराठी सत्ा 

नादूं लागली. 
 
हबीबच्या अनेक वषाच्या पतरश्रमास फळ आले पण िो त्याचा उपर्भोग घेण्यास फार तदवस जगला 

नाही. िारीख २४ ऑगस्ट १७५२ मधे त्याचा मराठे चौकीदाराशंी देण्याघेण्यावरून िंटा होऊन त्याि िो 
मारला गेला. नबाब अतलवदीखानही वाधचतयाने िारीख १० एतप्रल १७५६ रोजी तनविचला. 
 
उतरेतीिं राजकारि : 
 

शशदे, होळकर आतण पवार ह्या िीन प्रमुख सरदारानंा बाजीरावानी उत्र शहदुस्िानािील 
मुलुखतगरी वाटून तदली. हे तिवगच सरदार माळवा, बुंदेलखंडाि मराठ्ाचंी ठाणी बसतवण्याचे काम करीि 
असिा त्याचंा संबधं राजपुि राजेरजवाड्याशी कसा आला िे पाहू. 

 
बाजीराव पेशव्यानी छिपिी शाहू महाराजाचं्या धोरणानुसार माळवा प्रािंाचे सुरे्भदारीची व काशी, 

प्रयाग, गया आतण मथुरा या शहदंूच्या पतवि के्षिाचंी मागणी मोगल बादशहाकडे केली होिी. तनजामाने या 
मागणीस बादशहाची मावयिा तमळवनू देण्याचे कबूल केले होिे. पण ही मागणी पूणच होण्यापूवीच बाजीराव 
पेशव े िारीख २८ एतप्रल १७४० रोजी मरण पावले. िेव्हा ही अपुरी कामतगरी पार पाडण्याची कामतगरी 
बाजीरावाचें पुि बाळाजी बाजीराव ऊफच  नानासाहेब यास करावी लागली. पेशव े बाळाजी बाजीरावानी 
िारीख २१ ऑतटोबर १७४० रोजी पुण्याहून उत्रेस जाण्याकतरिा तनघनू माळवा प्रािंावर चढाई केली. 
बादशहाने प्रयागचा सुरे्भदार व अयोध्येचा सुरे्भदार ह्यानंा सवाई जयशसगास मराठ्ाचं्या तवरुद्ध जाण्यासाठी 
हुकूम सोतडले. वरील दोवही सुरे्भदारानंी सवाई जयशसगाच्या मदिीस जाण्यास कुचराई केली. सबब 
मराठ्ाचंा परार्भव आपल्या एकट्ाच्याने होणे नाही हे सवाई जयशसगास कळून चुकल्यामुळे त्यानी 
मराठ्ाशंी धोलपूर मुक्कामी िह केला. पेशव े व सवाई जयशसग ह्याचं्या रे्भटी िारीख १२ मे १७४१ रोजी 
झाल्या. त्या समयी सवाई जयशसगानी मराठ्ानंा माळवा प्रािंाच्या सुरे्भदारीची सनद बादशहाकडून सहा 
मतहवयाि तमळवनू द्यावी असे ठरले. ही स्वारी िारीख ११ जून १७४१ रोजी संपली. ह्या उत्र शहदुस्िानच्या 
स्वारीचे वणचन मागे आलेच आहे. 
 
पेशव्याांचे उतरेस प्रयाि : 
 

इ. स. १७४१ च्या तवजयादशमीस पेशव ेछिपिींचा तनरोप घेऊन उत्रेस तनघाले. िे ह्या बाजूस 
एक वषच रातहले. स. १७४२ च्या सुरवािीला पेशव्यानी आपला िळ बुंदेलखंडाि ठेतवला. शहदुस्िानचा 
मध्यशबदू बुंदेलखंड िो िाब्याि ठेवणे इष्ट व बुंदेलखंडाचा मध्यशबदू ओच्छा व झाशंी ही स्थळे िाब्याि येि 
नाहीि ही खूणगाठ बाधूंन ही दोवही स्थळे मराठ्ानंी शजकून घेिली. त्याची हतकगि अशी : ओच्छा स्थळ 
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झाशंीच्या पूवेस दहा मलैावर बादंा स्टेशनवर आहे. ओछा येथें त्यावळेी वीरशसहदेव नावाचा बुंदेला राजा 
राज्य करीि होिा. ह्या राजाकडून खंडणी वसुलीकतरिा पेशव्यानी ओच्छाजवळ स. १७४२ च्या 
पावसाळ्याि मुक्काम केला आतण वसुलीची रक्कम आणण्यासाठीं पेशव्यानी राणोजी शशद्याचंा पुि ज्योतिबा व 
त्याचा तहशबेनीस मल्हार कृष्ट्ण क्षीरसागर यास रवाना केले. त्यानंी ओच्छापासून सहा मलैावर असलेल्या 
झाशंीस रािी मुक्काम केला. त्यास दगा करून ओच्छाच्या राजाने जीव ेमातरलें . सबब “नारोशकंर राजे याचंी 
रवानगी फौजेसुद्धा झाली. िे ओछावर चालून गेले. त्यानंी राजास कैद करून ओच्छाि गाढवाचा हल 
तफरवनू खोदून टातकले. [पे. द. २७, ले. ७.] ओछाि नारोशकंर याचंा कारर्भार सुरू झाला. िो इ. स. १७५६ 
पयंि चालला. ओच्छावर मराठ्ाचंा अंमल सुरू झाल्यावर नारो शकंरनी झाशंीचा तकल्ला िाब्याि घेऊन 
खाली शहर वसतवले. िेच हल्लीचे झाशंी शहर होय. [नारो शकंर याचं्यानंिर झाशीचा कारर्भार महादजी गोशवद ह्याजकडे सन 
१७५६ पासून १७६० पयंि होिा. पुढे बाबूराव कोवहेर सन १७६१-१७६५ पयंि होिे. नारो शकंर याचें पिुणे तवश्वासराव लक्ष्मण दाणी हे १७६६-१७६९ 
पयंि सुरे्भदार होिे. नंिर रघुनाथ हतर नेवाळकर हे पराक्रमी िलवार बहादूर सुरे्भदार झाले. त्याचं्या वंशजाकडेच अखेरपयंि झाशीचा कारर्भार 
चालला. ह्याच वंशािल्या राणी लक्ष्मीबाई यानंी आपल्या पराक्रमाने झाशींचे नावं अजरामर करून ठेतवले आहे.] गंगा यमुनेच्या दुआबाि 
जाण्याचा हमरस्िा झाशंीवरून जाि असल्यामुळे त्या शहराचा व्यापार वाढून त्यास महत्त्व आले. ह्याच वषी 
पेशव्यानी सवाई जयशसगाचंी रे्भट घेिली. आतण त्याचं्या सहाय्याने बादशहाकडून माळव्याच्या सनदा इ. स. 
१७४३ मध्ये तमळतवल्या. नंिर पेशव्याचंी स्वारी तबहार, बंगालकडे गेली आतण ह्या स्वारीचा शवेट रघूजी 
र्भोसल्याशंी समेट करण्याि झाला हे पूवी सातंगिले आहे. 

 
बुंदेलखंडाि मराठ्ाचंा अमंल कायमचा बसतवण्यासाठी पेशव्याचंी धडपड चालली होिी. 

त्याप्रमाणे त्याचंी पावले पडि होिी. इितयाि सािाऱ्याहून शाहू महाराजाचें बोलातवणे आले. त्याप्रमाणे 
बाळाजी बाजीराव तपलाजी जाधव याचं्यासह सािाऱ्यास गेले. शाहू महाराजानंी रघूजी र्भोसल्यासही सत्वर 
येण्यातवषयी कळतवले होिेच. रघूजीही मजल दर मजल स्वामीचें सेवशेी येऊन पोचले. शाहू महाराजानंी 
उर्भयिाचंी के्षिे ठरवनू समेट घडवनू आणला हे वर सातंगिलेच आहे. 

 
माळव्यािून परि येिाना स्वामीनी फौजास तनरोप देऊ नये. शशदे, होळकरास अतश्वन मास पाविेो 

माळव्याि ठेवणे [पे. द. २१, ले. ९.] असा तवचार रामचंद्र बाबानी पेशव्यास कळतवला, त्यावरून शशदे-
होळकराचंी पतहली छावणी स. १७४३ ि माळवा व बुंदेलखंडाि झाली. रघूजीबरोबर समेट होऊन 
तदलजमाई झाल्यावरही पेशव्यास त्वतरि उत्रेस जािा येईना. इ. स. १७४३-४४ हे सबंध साल दतक्षणेि 
दरबारचा व तनजामाचा पेच सोडतवण्यािं गेले. [पे. द. २५, ले. ६.] 

 
पेशव े स. १७४४ च्या अखेरीस उत्र शहदकडे तनघाले. ह्या स्वारीस तसरोंज रे्भलशाची स्वारी 

म्हणिाि. उत्रेि शशदे, होळकर ह्यानंी मराठ्ाचंा जम माळव्याि बसतवला. पण बुंदेलखंडािील 
तनरतनराळ्या राजेरजवाड्यानंी मराठ्ानंा खंडणी देिाना मोठे घोळ घािले. त्यामुळे मराठ्ास खंडणी 
वसुलीकतरिा तकत्येक लढाया कराव्या लागल्या. पेशव ेमाळव्याि दाखल होण्यापूवीच रे्भलशास शशद्यानंी 
सुरंुग लावनू िारीख ११ माचच १७४५ रोजी रे्भलसा काबीज केले. [सरदेसाई, म. तर. बाळाजीराव, र्भाग. १,] हे ठाणे 
र्भोपाळच्या नबाबाच्या िाब्याि होिे. िे हािी आल्यावर पेशव्यानंी तिथे मुक्काम करून पेशव्यानंी माळवा व 
बुंदेलखंडािील राजेरजवाड्याचें व्यवहार उलगडले. िसेच शशदे, होळकर व पवार हे त्या प्रदेशाि वास्िव्य 
करून पराक्रम गाजवनू मुलूख शजकीि असि. त्यानंी शजकलेल्या प्रदेश वाटणीचे िंटे तनकालाि काढण्याचे 
कामही पेशव्यास कराव ेलागले. पेशव्याचं्या उत्र शहद कारर्भाराि अनेक किचबगार माणसे चमकि होिी व 
पेशव्यास सहाय्य करीि होिी. शशदे, होळकराचें कारर्भारी अनुक्रमे रामचदं्र बाबा सुखटणकर व गंगाधर 
यशविं चंद्रचूड हे पेशव्यास उत्रेिील राजकारणाि वारंवार मदि करीि असि. रामचंद्र बाबा उत्रेि सवच 
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तठकाणची िंिे सारं्भाळून धोरणाने वागि असि. िे समंजस, गमखाऊ व तहशबेी होिे. दूरदृष्टी ठेवनू 
नफानुकसान कशाि आहे हे ओळखून सवाकडून अचकू कामे करून घेण्याि त्याचंा हािखंडा होिा. 
ह्याचं्याच िोडीचे गंगाधर यशविं चंद्रचूड, पेशव्यानी नेमून तदलेले होळकराचें तदवाण. हे िलवार बहाद्दर 
होिे. पण रामचदं्र बाबाएवढे चलाख नव्हिे. पेशव्यानंी नेमणूक केलेले हे दोवही तवश्वासू नोकर दोवही 
सरदारानंा पेशव्याचें हुकूम समजावनू सागंि आतण पेशव्यासं वळेोवळेी तहिाचा सल्ला देि. 

 
रामचंद्र बाबा व राणोजी शशदे ह्या दोघाि एक तवचार व सख्य होिे. पण राणोजी शशदे अकस्माि 

िारीख ३ जुलै १७४६ रोजी र्भोपाळच्या उत्रेस ३० मलैावर असलेल्या सुजलपूर गावंी मरण पावले. 
राणोजी शशदे व मल्हारराव होळकर ह्यानंी बाजीरावास सहाय्य केले व स्विःच्या पराक्रमाने उत्र 
शहदुस्िानाि मराठ्ाचंी सत्ा वाढतवली. राणोजीस पाचं पुि होिे. पकैी सवाि धाकटे तचरंजीव जोतिबा हे 
ओच्छा येथे मारले गेले. बाकी जयाप्पा, दत्ाजी, िुकोजी आतण महादजी हे वतडलाचं्या पश्चाि राज्यवदृ्धी 
करणारे व मराठ्ाचंी सत्ा उत्र शहदुस्िानाि दृढ करणारे तनघाले. राणोजीच्या पश्चाि जयाप्पाकंडे शशदे 
घराण्याची मुखत्यारी आली. जयाप्पा व कारर्भारी रामचदं्र बाबा ह्याचें पटले नाही. 

 
ह्या अगोदर घडलेल्या दुसऱ्या एका दुघचटनेचा उल्लखे करावयास हवा. मराठ्ाचें तदल्ली येथील 

पतहले वकील महादेव र्भट शहगणे ह्याचंाही शवेट अकस्माि तदल्लीस िारीख १ फेबु्रवारी १७४४ रोजी झाला. 
हे पेशव्याचें तदल्ली बादशहाच्या दरबारी असलेले वकील. एकदा मीर बक्षी मनसुरअली ह्याचं्याशी बोलि 
असिा काही कारणाने ह्याचंा िोल जाऊन त्याचं्या िोंडािून अपशब्द बाहेर पडले. िेव्हा त्यास िलवारीच्या 
घावास तिथल्या तिथे बळी पडाव ेलागले. हे बाळाजी तवश्वनाथ याचं्या बरोबर इ. स. १७१८ मध्ये तदल्लीस 
गेले होिे. िेथील कायमचा वकील म्हणनू पेशव्यानी त्याचंीच नेमणूक केली. त्याचें मुलगे बापूजी दामोदर, 
पुरुषोत्म आतण देवराव ह्यानंी मराठ्ाचें वकील म्हणून पेशवाईि उत्म कामतगरी बजातवली. 

 
मराठ्ानंा बुंदेलखंडाि व माळव्याि आपला अंमल बसतविाना िेथील राजे रजवाड्याशंी अनेक 

लढाया कराव्या लागल्या. रजपूि राजेरजवाड्यानंी मराठ्ानंा िंबी पोहोचवनू र्भदावर, कछवा व धार ह्या 
परगण्याि अंमल करावा आतण सवच तकल्ल्याचंा बंदोबस्ि करून बुंदेल्यास सामील व्हाव ेअसे ठरतवले. पढेु 
रजपुिास बुंदेले तमळाले. ह्या दोघानी तमळून माळवा प्रािं देखील िमाम बुंदेलखंड, दतिया, ओच्छा, 
र्भदावर, कछवा व धार या मुलखािून मराठ्ानंा घालवनू देण्याचा बेि केला. [पे. द. २१, ले. ८.] ह्यानुसार 
त्यानंी अनेक बंडे केली. मुलूख मातरला, मराठ्ानंी बसतवलेल्या ठाण्यास मोचे लातवले. त्याचें पातरपत्य, 
करण्यासाठी आतण आपला अंमल बसतवण्यासाठी शशदे, होळकर, पवार ह्यानंी पवुहा प्रयत्न केला. [पे. द. २१, 

ले. १०.] त्यानंी बुंदेल्याचंा परार्भव करून इ. स. १७४६ च्या मे महाि जैिपूरचे मजबिू ठाणे मोठ्ा शौयाने 
लढून हस्िगि केले. दतियेकराचंाही परार्भव केला. जैिपूरवाले बुंदेल्याशंी मोठी झुंज तदली. “जैिापूर 
जागा बाकंा होिा लेकीन िुम्ही सवानी मेहनि िरिूद करून जागा फते् केली. शाबास िुमची व शाबास 
लोकाचंी, मोठी गोष्ट जहाली. [पे. द. २१, ले. १४.] अशा प्रकारचे गौरवोद गार पेशव्यानंी कातढले. शशदे, होळकर 
व पवार ह्या तिवगच सरदारानंी माळवा, बुंदेलखंडाि मराठ्ाचंी ठाणी बसवीि असिा त्याचंा सबंंध राजपूि 
राजेरजवाड्याशंी आला व त्याचं्या राजकारणाि त्यानंी लक्ष कसे घािले हे पाहू. 
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राजपुतान्यातीिं राजकारि : 
 

शाहू महाराज व जयपूरचे राजे सवाई जयशसग ह्याचें फारच सख्य होिे. त्याचं्या मिैीचा फायदा 
बाजीरावानी उचलून मराठे राजपुिाचें संबधं अगदी घरोब्याचे घडतवले. बाजीरावाचं्या पश्चाि नानासाहेब 
पेशव ेझाले. राणा सवाई जयशसग हे िारीख २१ सप्टेंबर १७४३ रोजी मरण पावले. त्याचें दोन पुि ईश्वरशसग 
व माधोशसग हे दोघेही गादीकतरिा र्भाडूं लागले. ह्या र्भाडंणाचे मूळ राजपुिाचं्या पुष्ट्कर येथील ठरावाि 
आहे. इ. स. १७१० मध्ये राजपुिावयािील सवच राजे पुष्ट्कर येथे जमले आतण त्यानंी असा ठराव केला की, 
ह्या उपर राजपुिाचं्या मुली मुसलमानास द्यावयाच्या नाहीि. मेवाडच्या राण्याने आपल्या मुली इिर 
राजेरजवाड्यास द्याव्या. मेवाडच्या मुलीपासून झालेल्या मुलास गादीच्या हक्काि प्राधावय द्याव.े माधोशसग 
धाकटे असले िरी िे मेवाडच्या राजकवयेचे पिु होिे. ईश्वरशसगानी जयपूरची गादी बळकावल्यानंिर 
मेवाडचे राणा जगिशसग ह्यानी माधोशसगास ईश्वरशसगाच्या तवरुद्ध मदि करण्याचे ठरतवले. पण 
ईश्वरशसगानी लढाई होऊ नये म्हणून राणा झाल्यावर मेवाडचे राणा जगत् शसग ह्याजंबरोबर िह करून 
माधोशसगास चोवीस लाख रुपयाची जहागीर देण्याचे कबूल केले. परंिु माधोशसगास जयपूरचे राज्य 
पातहजे होिे, िेव्हा त्यानी जगत् शसगाचे मदिीने ईश्वरशसगाबरोबर लढाई करून राज्य प्राप्ि करून घेण्याचा 
बेि केला. जगिशसग माधोशसगास बरोबर घेऊन जयपुरावर चालून आले. ईश्वरशसगानी शशदे, होळकराचंी 
मदि तमळवनू इ. स. १७४५ मध्ये माधोशसगाचा परार्भव केला. जगिशसगाच्या सैवयावर मध्यरािी अचानक 
छापा घालून मेवाडचे सैवय पळवनू लातवले. िेव्हा महाराण्यानी बावीस लाख रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन 
आपली सुटका करून घेिली. ह्या युद्धाि माधोशसगाचा मोड झाल्यामुळे ईश्वरशसगानी माधोशसगास प्रारंर्भी 
जहातगरी देण्याचे जे आश्वासन तदले होिे िे पाळण्याचे नाकारले. िेव्हा माधोशसगानी आपले वकील 
पेशव्याकंडून मदि तमळतवण्यासाठी पुण्यास पाठतवले. पेशव्यानंी रामचदं्र बाबा यास तलतहले की, 
माधोशसगाचा पक्ष होळकरानंी धतरला म्हणून िुम्ही ईश्वरशसगाचा पक्ष धरू नये. “िुमची त्याचंी 
(मल्हारबाचंी) ऐतयिा चालणार नाही. िैि दाखतविील. शहदुस्िानाि दुलौतकक होऊन कायचनाश होऊ 
शकिो. दुसरे पंधरा लाख रामाजी देणार. असे असिा दुराग्रह केतलया उत्म तदसि नाही. सबब 
सरदारानंी पेशव्याचें आजे्ञप्रमाणे माधोशसगास टोंक, िोडा, मालपुरा व नेवाई हे चार परगणे नेमून द्याव ेअसा 
िह केला. [पे. द. २, ले, ३.] हा ठराव पेशव्याचें मजीप्रमाणे केला. [पे. द. २, ले. १.] ही बािमी ईश्वरशसगास 
कळिाच त्यानी नवी फौज उर्भारली व मराठे सरदाराचं्या ठरावाप्रमाणे माधोशसगास जहातगर न देिा लढाई 
द्यावी असे ठरतवले. ईश्वरशसगानी मराठ्ाचंा जो वकील होिा त्यास उत्र तदले की, “आम्ही राजेलोक जे 
वशंपरंपरेने चालि आले असेल िेच केले पातहजे. हा र्भमूीचा कतजया आहे. अतधक द्या म्हटल्यास तवनायुद्ध 
कसे अनुकूल पडिे? सवच राज्याि कतनष्ठास (धाकटा बंधु माधोशसग यास) तवर्भाग देऊन आपली अंगी 
नामदी कशी घेवविे? राज्य ईश्वराचे देणे आहे. ज्यास ईश्वर देईल िोच घेईल. परंिु (मराठ्ानंी) पगडी 
बदलली.” पुढे ईश्वरशसगानी माधोशसग व मराठे याचं्या फौजेबरोबर राजमहाल येथे लढाई केली. त्याि 
ईश्वरशसग तवजयी होऊन िे सन १७४७ च्या एतप्रलमध्ये राजधानीस परिले. माधोशसगाची बाजी मल्हारजी 
होळकर यानंी उचलून धरली. ईश्वरशसगास शशद्याचा पाशठबा रातहला. अशा रीिीने शशदे-होळकरामंध्ये िेढ 
तनमाण झाली. आपसाि काडीमाि िेढ नसावी म्हणून नानासाहेब पेशव ेस्विः िारीख १० तडसेंबर १७४७ 
रोजी उत्रेि जाण्यासाठी पणु्याहून तनघाले. सन १७४८ च्या एतप्रल महाि पेशव ेजयपूर मुलुखाि आले. 
त्यास माधोशसह सामोरे जाऊन रे्भटले ही रे्भट नेवाईस झाली. म्हणून पेशव्यांच्या ह्या स्वारीस नेवाईची स्वारी 
असे म्हणिाि. 
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सन १७४७ हे वषच इतिहासाि अनेक घटनानंी स्मरणीय झाले आहे. ह्या वषी परतशयाचा बादशहा 
नातदरशहास त्याचा सेनानी अहमदशहा अबदाली ह्याने ठार मातरले व राज्य बळकातवले. अबदालीने 
नातदरशहाने जी खंडणी शहदुस्िानच्या बादशहाकडून वसूल केली होिी तिची मागणी केली आतण िी न 
तमळाल्यास स्वारीचा धाक घािला. अबदालीच्या ह्या धमकीने मोगल बादशहा गडबडून गेला. त्याने शाहू 
महाराजास पेशव्याचंी मदि पाठतवण्यास सातंगिले. शाहू महाराजाचं्या आजे्ञवरून पेशव ेबाळाजी बाजीराव 
अबदाली बरोबर सामना देण्यासाठी तदल्लीस िारीख १० तडसेंबर १७४७ रोजी जाण्यास तनघाले. पण 
तदल्लीस पोचण्यापूवीच बादशहाच्या फौजेशी अबदालीच्या फौजेची मानपूर येथें गाठ पडून बादशाही फौजेचा 
परार्भव िारीख ३ माचच १७४८ रोजी झाला. परंिु िदनंिर पेशव ेतदल्लीस फौजेसह पोहचले आतण बादशहास 
रे्भटावयास गेले. िेव्हा बादशहाने त्यास मोठ्ा गौरवाने आतण इिमामाने वागतवले. 

 
माधोशसगाचे आतण ईश्वरशसगाचे वैमनस्य वाढिच होिे. ईश्वरशसग बादशहाच्या सागंण्यावरून 

मोगलाचं्या फौजेबरोबर अबदालीशी लढाई देण्यास गेले आतण लढाईच्या मध्यर्भागी जीव घेऊन जयपुरास 
पळाले. त्यामुळे त्याचंी नाचक्की झाली. पेशव ेतदल्लीहून मोठी फौज बरोबर घेऊन जयपूरच्या रोखे तनघाले 
आतण वर सातंगिल्याप्रमाणे त्याचंी व माधोशसगाची रे्भट झाली. पेशव्यानी ईश्वरशसगाकडून पिास लाख रु. 
खंडणी मातगिली. तशवाय ईश्वरशसगानी मुलुखाच्या दोन सारख्या वाटण्या कराव्याि अशी मागणी केली. 
परंिु िह झाला नाही. िेव्हा लढाईस सुरवाि झाली. माधोशसगासाठी टोंक िोडा, मालपुरा व बारवाडा हे 
परगणे तमळवाव ेअसे मराठ्ानंी ठरतवले. मल्हाररावानी ईश्वरशसगास वरील परगणे माधोशसगास देण्यास 
र्भाग पाडले. [मल्हारराव होळकराने ईश्वरशसगावर चालून जाऊन त्यास १०-८-१७४८ रोजी िह करण्यास र्भाग पाडले. रा. खं. ६, ले. १९०, 

१९१, ५८१.] पेशव्यासं िीन लाख रुपये नजर देण्याि आले आतण पेशव े ह्या नेवाईच्या स्वारीहून पणु्यास 
िारीख ९ जुलै रोजी परि आले. 

 
उत्रेि मोगल बादशहा अहमदशहा शवेटचे क्षण मोतजि होिा. ह्याचा फायदा घेऊन पठाण सरदार 

मोगल साम्राज्याचे लचके िोडण्यास तसद्ध झाले होिे. वझीर सफदरजंगाचे अंगाि मोगल साम्राज्याचे िारू 
सावरून धरण्याची शन्तिही नव्हिी व युतिीही नव्हिी. दतक्षणेि शाहू महाराज आसिमरण न्स्थिीि होिे. 

 
शवेटी स. १७४९ मध्ये ह्या दोवही राजपुरुषाचें मृत्यू झाले. शाहू महाराज तडसेंबर १७४९ मध्ये मृत्य ू

पावल्यामुळे मराठ्ाचें शशदे, होळकर, पवार वगैरे उत्रेिील सरदार फौजेसह दतक्षणेि आले. या 
कारणामुळे मराठे फौज एक वषच उत्र प्रािंाि गेली नाही. त्याचा पतरणाम असा झाला की, तकत्येक रजपूि 
राजे, मोगल व जमीनदार मराठ्ावंर उलटले. िेव्हा त्याचंा बंदोबस्ि करणे मराठ्ास जरूर होिे. उत्रेि 
नवीन बादशहा अहमदशाह ह्याजबरोबर वझीर सफदरजंग आपला जम बसतवण्यास पहाि होिा. 
ईश्वरशसगाकडे मराठ्ाचंा वकील होिा. त्याने ईश्वरशसगाकडे मागे कबलू केल्याप्रमाणे रातहलेले पैसे 
मातगिले. िे िो देण्यास ियार होईना. हे कळल्यावरून पेशव्यानी ह्या कामतगरीवर जयाप्पा शशदे व 
मल्हारबा होळकर ह्याचंी स. १७५० च्या पावसाळ्याि रवानगी केली. ईश्वरशसगाने तचत्ाि कपट आणनू 
आपला तदवाण के्रशोराय यास तवषप्रयोग करून सन १७५० च्या ऑगस्ट मतहवयाि ठार मातरले होिे. 

 
मराठ्ानंी िारीख १८ नोव्हेंबर १७५० रोजी नेणव े घेऊन जयपुराकडे कूच केले. हे विचमान 

ईश्वरशसगास समजिाच त्यानी आपल्या दोघा कारर्भाऱ्यास सातंगिले की, मल्हाररावापाशी जाऊन, गोष्टी 
करणे आतण चार पाचं लाख रुपये मागिील िर देऊन वाटेस लावणे. मल्हाररावानी तलहून पाठतवले होिे 
की, “तदवाण केशवदासास मातरले. त्याचा सूड आपणास घेणे आहे.” िेव्हा ईश्वरशसग याचें कारर्भारी 
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म्हणाले की, “आम्ही एकंदर जाणार नाही. आम्हास मल्हारराव मारील.” त्यावर ईश्वरशसग गप्प रातहले. 
पुढे मल्हारराव मजलीने जयपुरापासून दहा कोसावर येऊन थडकले, िेव्हा ईश्वरशसगानी तखजमिगारास 
सातंगिले की, “काला नाग तजविं आणणे. व सोमलखार घेऊन येणे. औषध करणे आहे”. तखजमिगाराने 
िे आणून तदले. दोन प्रहर रािीस ईश्वरशसग राजे यानी जहर घेिले. नाग अंगास डसतवले. पहाटे 
ईश्वरशसगराजे याचंा प्राण गेला. जयपुराि ही बािमी कळल्यावर सवचि हाहाःकार झाला. मराठ्ास हे वृत् 
समजल्यावर त्यानंी ईश्वरशसगास अग्नी देण्याची व्यवस्था केली आतण त्याचा धाकटा र्भाऊ माधोशसग ह्यास 
जयपुराि आणनू ितिावर िारीख २९ नोव्हेंबर १७५० रोजी बसतवले. जयाप्पा शशदे िारीख ६ जानेवारी 
१७५१ रोजी जयपुरास येऊन होळकरास तमळाले. माधोशसगानीं मराठ्ासं जयपुरच्या राज्याचा तिसरा 
तहस्सा तनदान चौथा तहस्सा िरी द्यावा हे अगोदर ठरले होिे. त्याप्रमाणे मराठ्ानंी माधोशसगापाशी मागणी 
केली. मराठ्ाचं्या ह्या मागणीस राजा माधोशसगानी तवरोध करावा म्हणनू रजपूि माडंतलक व शखेावि 
रजपूि वीर माधोशसगार्भोविी जमा झाले. [पे. द. २७, ले. ६४, ६५.] माधोशसगास ह्यामुळे मराठ्ाचंा नक्षा 
उिरतवण्यास नवीनच जोम चढला. त्यास कपट आठवले. मराठ्ास सोमलखार तमश्रीि पिािे करून 
तपण्याच्या पाण्याि तवष घालून जेवणास बोलावनू माराव े असा बेि केला. परंिु जयाप्पानी जेवणास 
जाण्याचे नाकातरले. त्यामुळे मराठे सरदार वाचले. पुढे िारीख १० जानेवारी १७५१ रोजी सुमारे पाच ंहजार 
मराठे जयपूर शहर पहाण्यास बोलातवल्यावरून गेले. त्याि शशद्याकंडील मािबर सरदार बरेच होिे. 
शहरािं मराठे आल्यावर माधोशसगाच्या हुकूमाने शहरचे दरवाजे बंद करण्याि आले. आतण मराठ्ाचं्या 
कत्लीस सुरवाि झाली. दोन प्रहरपासून प्रहर रािीपयंि िीन हजार मराठे लोक कापून कातढले. एक 
हजार मराठे जखमी झाले. जयाप्पा शशदे याजंकडील मािबर सरदार वगैरे फार मारले गेले. जे मराठे गावं 
कुसावरून उड्या घालून आले त्याचें पाय व कमर मोडली असे विचमान झाले. [पे. द. २, ले. २९, ३१.] 

 
पुढे दोन तदवसानंी िारीख १२ जानेवारी १७५१ रोजी मराठ्ानंी जयपूरजवळ आठ मलै अंिरावर 

िळ तदला. माधोशसगानी लढाई टाळण्यासाठी आपले वकील िारीख १९ जानेवारीला मराठ्ाकंडे पाठवनू 
झालेल्या प्रकाराि आपले अगं नसून हे सवच आकन्स्मक घडून आले असे सातंगिले व िह करण्याची ियारी 
दशचतवली. [राज खं. ३, ले. १६३; पे. द. २, ले. ४०.] त्याप्रमाणे माधोशसगाशी मराठ्ाचंा िह झाला. त्याच्या अटी 
येणेप्रमाणें :— 

 
(१) शहराि पकडलेले सवच घोडे मराठ्ानंा परि करणे; 
 
(२) मराठ्ाचं्या लुटलेल्या मालमते्ची परिफेड करून र्भरपाई करणे; 
 
(३) पूवी ठरलेल्या खंडणीबद्दल मराठ्ानंा सावकारी हंुड्या देणे. 
 
मराठ्ानंी जयपूर शहरावर हल्ला करून िे धुळीस तमळतवले असिें पण इितयाि अयोध्येच्या 

नबाबाचा वकील राजा रामनारायण हा बंगश रोतहल्यातवरुद्ध आपल्या मालकास मदि करावी म्हणून बोलणे 
करण्यास मराठ्ापंाशी आला. [पे. द. २१, ले. ३८-४०.] बगंशाचंा परार्भव झाल्यावर सफदरजंगाने मराठ्ानंा 
ह्या कामतगरीबद्दल पिास लाख रुपये द्याव े असा करार केला होिा. परंिु माधोशसगाने गोड बोलून 
मराठ्ानंा खंडणीचा पकैा आज देिो, उद्या देिो अशी थाप देऊन रक्कम देणे काही तदवस लाबंणीवर 
टातकले. ह्यामुळे मराठ्ानंा सुमारे िीन आठवडे जयपूरचा मुलूख सोडिा आला नाही. पुढे िारीख ७ 
फेबु्रवारीस (१७५१) मराठ्ानंी सफदरजंगाचे मदिीस जाण्याकतरिा आग्ऱ्याकडे कूच केले. [पे. द. २७, ले. 
६४, ६५.] 
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पवाराची समजूत काणढिंी : 
 

पेशव े नेवाईहून दतक्षणेि परि येिाना धार येथे थाबंले आतण धारचे ठाण यशविंराव पवाराकंडे 
सातंगिले. त्याचबरोबर माडंवगड आतण त्याला लागून असलेले सोनगड ह्या जागाही पवाराचं्या स्वाधीन 
केल्या. [पे. द. १, ७२, ७५; रा. खं. ६, ले. १४१.] िेव्हापासून यशविंराव पवार पेशव्याशंीं एकतनष्ठ राहून पातनपिावर 
इ. स. १७६१ ि तनधन पावले. 

 
पेशव ेबादशहाचे रे्भटीस गेले असिा तनजाम बैचेन झाला होिा. धास्िीि होिा. [पे. द. २५, ले. ७५, २८, 

४३, ५१.] वृद्धापकाळ जवळ आलेला होिाच. पेशव ेउत्रेि असिाच तनजाम िारीख २१ मे १७४८ रोजी मरण 
पावला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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शाहू महाराजाचंी अखेर व पढुील व्यवस्था 
 

कािंसूची 
 

१६८९, नोव्हेंबर ३ रायगड मोगल बादशहाच्या ताब्यात. 
१७०७, फेबु्रवारी २० औरांगजेब बादशहा पैगांबरवासी. 
१७०८ शाहू महाराजाांचे राज्यारोहण. 
१७४० शाहू महाराजाांच्या क्षवरुबाई नावाच्या दासीचा मृत्य.ू 
१७४० नानासाहेब पेशव ेव क्षचमाजी अप्पा कोल्हापूरकर सांिाजीची िेट घेतात. 
१७४५, फेबु्रवारी १७ रामराजाांची पानगावी बक्षहणीकडे रवानगी. 
१७४५. रामराजाांचे वास्तव्य बावडा येथे. 
१७४६, नोव्हेंबर २५ श्रीपत प्रक्षतनीधीचा मृत्यू. 
१७४८ शाहू महाराजाांची क्षप्रय पत्नी सगुणाबाई क्षहचा मृत्यू. 
१७४९, णडसेंबर १५ शाहू महाराजाांचा रांगमहालात मृत्यू. 
१७५०, जानेवारी ४ रामराजाचे राज्यारोहण. 
१७५०, णडसेंबर २५ साांगोल्याचा तह. 
१७५१, एणप्रिं २४ पेशव ेक्षनजामाचे प्रकरण सांपवनू साताऱ्यास येतात. 
१७५१, एणप्रिं ३० दमाजी गायकवाड यास पेशव ेकैद करतात. 
१७५१, मे १२ दमाजी गायकवाड व दािाडे मांडळीस कैदी म्हणनू पुण्यास आणले. 
१७५१ दमाजी गायकवाड ताराबाईच्या पिाला क्षमळतात. 
१७५२, माचच ३० पेशव ेदमाजी गायकवाड याांचा करार. 
१७५२, जानेवारी ३ पेशव ेप्रक्षतक्षनधीच्या ताब्यातील क्षवशाळगडास वेढा घालतात. 
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९ 
 

शाहू महाराजाांची अखेर व पुढीिं व्यवस्िा 
 
शाहू महाराज तनपुतिक होिे. त्याचंा एक िीन वषाचा मुलगा वारला. शाहू महाराजाचं्या राण्यामध्ये 

कजागपणा सुरू होऊन र्भाडंणे व्हायला लागली. उिार वयाि त्यामुळे त्यानंा उदासीनिा येऊ लागली. 
त्यामुळे राज्यास धनी कोण व्हावा यासबंंधी कारस्थाने सुरू झाली. पण ह्या कारस्थानाि स्विः महाराज 
र्भाग घेईनाि. महाराज काय ठरतविाि ह्याकडे सवांचे डोळे लागले होिे. महाराज तदवसेंतदवस उदासीन 
होऊन शवेटी तवरति झाले. त्यानंी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला आतण मरण समयी सबंध राज्याची धुरा 
पेशव्यावंर टातकली हे कसे घडले िे पहावयाचे असल्यास आपणास शाहू महाराजाचं्या जीवनाचा धाविा 
आढावा घेणे इष्ट होय. 

 
रायगड तकल्ला बादशहाचे हवाली िारीख ३ नोव्हेंबर १६८९ रोजी झाला. त्यावळेी शाहू महाराज 

साि वषाचे होिे. िे व त्याचं्या मािुश्री औरंगजेब बादशहाच्या कैदेि गेले. त्याचें कैदेिील जीवन सुखकारक 
होण्याची व्यवस्था औरंगजेब कवया बेगम झेबतुिसा तहने केली असे म्हणिाि. इ. स. १७०७ च्या फेबु्रवारीि 
औरंगजेब बादशहा पैगंबरवासी झाल्यावर त्याचा दुसरा मुलगा अजमशहा ह्याने स्विःस बादशहा म्हणनू 
जातहर करून तदल्लीस प्रयाण केले. बरोबर शाहू राजे व त्याचंी आई येसूबाई ही कैदी म्हणून होिी. नमचदा 
पार झाल्यावर अजमशहाने तवचार केला की, मराठ्ानंा आपसाि र्भाडंि ठेतवले िर आपणास हा गादीचा 
वारसा िंटा सोडतवण्यास स्वास््य तमळेल. ह्या त्याच्या तवचारास झुलतफकारखान आतद सेनानींनी पुष्टीं 
तदली म्हणनू बादशहाने शाहू राजास स्वराज्याच्या सनदा देण्याचे कबलू करून त्यास कैदेिून सोडून तदलें . 
दतक्षणेि आल्यावर शाहू राजास काही वष ेराणी िाराबाईशी गादीच्या प्राप्िीकरिा झगडाव ेलागले. आपला 
जम बसण्यास ७-८ वष ेखपाव ेलागले. पण िदनंिरच्या काळाि त्यास एकाहून एक पराक्रमी असे पेशव े
तमळाल्यामुळे शाहू महाराजाचंें बहुिेक जीवन ऐषारामािं गेले. इ. स. १७४० पयंिचा शाहू महाराजाचंा काळ 
मोठ्ा सुखाि गेला. पण पढेु जसे जसे त्याचें उिारवय होऊं लागले िशी दुःखमातलकाही त्याचं्या मागे 
लागली. इ. स. १७४० ि तवरूबाई नावंाची त्याचंी दासी मरण पावली. ह्या गोष्टीचे त्यानंा फार दुःख झाले. 
त्याचा थोडासा तवसर पडिो आहे िो त्याचा ंनवससायासानें झालेला पिु सुमारें िीन वषाचा होऊन मरण 
पावला, त्यामुळे पवुहा त्याचें मन उदास झाले. शाहू महाराजास दोन बायका होत्या. थोरल्या सकवारबाई व 
धाकट्ा सगुणाबाई. सकवारबाई मोठ्ा िापट असून महत्वाकाकं्षी होत्या. ह्या राणीपासून त्यानंा फार िास 
होि असे. सगुणाबाई माि त्याचं्या मजीप्रमाणे वागि असे. त्यामुळे त्याचंी तिच्यावर तवशषे प्रीिी होिी. 
मदारी नावंाचा श्री शाहू महाराजाचंा एक आवडिा हत्ी होिा. िो सवचकाळ मस्िीि असूनही कोणास इजा 
करीि नसे. िे दौलिीि रत्नच होिे. िो हत्ी रािीस सुटून बाहेर जाऊन शनवाराि तवहीर होिी िीि पडून 
मयि झाला. ह्याच सुमारास महाराजाचं्या लोर्भािला श्रीपिराव प्रतितनतध िारीख २५ नोव्हेंबर १७४६ रोजी 
मरण पावला. त्यावर शाहू महाराज म्हणाले, “श्रीपिराव प्रतितनतध व मदारी हत्ी आपले राज्यािील रत्ने 
गेली. आपलीही आिा इहलोकाची यािा संपली.” [तटपणीस थो. शाहू महाराजाचें चतरि,] सन १७४८ ि त्याचंी तप्रय 
पत्नी सगुणाबाई तनविचल्या. िेव्हा िर शाहू महाराजास दुःख होऊन त्यानंा थोडा भ्रमही झाला. त्यामुळे 
त्यानंा सािाऱ्यास राहाण्याचा कंटाळा येऊ लागला. म्हणनू िे वनवासवाडी येथे वास्िव्य करण्यास गेले. हे 
स्थळ सािारा व संगम ह्याचं्या दरम्यान आहे. पुढे त्याचंी शन्ति क्षीण होि गेली िस िसा त्याचंा भ्रम नाहीसा 
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होि चालला. परंिु अशतिपणा फार आला. िेव्हा पुवहा त्यानंा रंगमहालचे वाड्याि त्यानंी थोरली राणी 
सकवारबाई यानंी आणून ठेतवले. िेथे आल्यावर दत्कासबंंधीचा तवचार जोराने चालू झाला. 
 
दतकासांबांधीचा णवचार : 
 

शाहू महाराजानंी शवेटच्या चार वषाि दत्कासंबधंीची चचा सवच संबधंीि सरदाराबंरोबर व 
नािेवाईकाबंरोबर केली. त्यावळेी राज्यव्यवस्थेसंबधंी मुख्यिः खालील सूचना पुढे आलेल्या होत्या :— 

 
(१) छिपति संर्भाजी महाराजास कोल्हापुराहून सािाऱ्यास आणनू राज्यपदावर बसतवणे. 
 
(२) तवठोजी शकवा शरीफजी याचें वशंािील र्भोसले शकवा ित्संबधंी दुसरा लायक इसम दत्क 

घेणे. 
 
(३) सकवारबाईनी आपल्या मजीप्रमाणे मुलगा दत्क घेऊन राज्य चालतवणे. 
 
(४) रामराजा गुप्ि होिे त्यानंा राज्यावर आणवनू कारर्भार चालतवणें. 
 
पतहली योजना पेशव ेबाळाजी बाजीराव याचंी होिी. इ. स. १७४० मध्ये नानासाहेब पेशव्यानी व 

तचमाजी अप्पानी कोल्हापूरच्या संर्भाजी राजाचंी रे्भट घेिली व शाहू महाराजाचं्या पश्चाि संर्भाजी राजानंी 
गादीवर बसाव ेअसा बारा कलमाचंा गुप्ि करार त्याचेंशी केला. [का. स.ं प. या., ले २४६, २४९; ना. रो. १, १९३; शा. रो. 

१७८.] पण संर्भाजी राजानी आपल्या पश्चाि सािारच्या गादीवर बसणे शाहू महाराजासं पसंि नव्हिे म्हणनू 
त्यानी “कोल्हापुरचे करू नये” अशी स्पष्ट लेखी आज्ञा केली. िेव्हा पेशवा व त्याचे पक्षकार ह्यानंी संर्भाजी 
राजास सािारच्या गादीवर आणण्याचा तवचार सोडून तदला. 

 
शाहू महाराजाचंी प्रकृिी तबघडि चालली िेव्हा दत्क कोण घ्यावयाचा, राज्याची व्यवस्था काय 

करावयाची, याचा तनणचय महाराजाचें िोंडून ऐकून घ्यावा या उदे्दशाने पेशव्यानी गोशवदराव तचटतणसाकंडून 
प्रश्न काढला, त्यावळेी महाराज म्हणाले, “पुि व्हावयाचा असिा िर िसाच पणु्यवान झाला असिा, शकवा 
जो झाला िो िरी का ं न वाचावा? िेव्हा पुिसुख पहाण्याचे आमचे नशीबी नाही असेच म्हटले पातहजे. 
दत्क पुि घेिलाच पातहजे िेव्हा खानवटे, मंुगी, शशगणापूर, शहगणी या सवच तठकाणी बाबाजी महाराजाचंा 
वशंतवस्िार आहे. िेव्हा त्यापकैी जो राजतचवहानंी योग्य असेल त्याला दत्क घ्याव ेअसे आम्हास वाटिे.” 

 
दत्क घेिला िरी राज्याची जोखीम कोणाचे िरी तशरावर ठेतवल्यातशवाय राज्याचा बदंोबस्ि योग्य 

प्रकारे व्हावयाचा नाही हे जाणनू शाहू महाराजानंी गोशवदराव तचटतणसाकंडून सवच अष्टप्रधान मुत्सद्याचें 
घरोघरी जाऊन राज्याची जोखीम अगंावर घेण्यास कोण ियार आहेि याचा शोध करण्यास सातंगिले. 
िेव्हा प्रतितनतध, सेनापति, सरलष्ट्कर, अक्कलकोटकर, शबबाजी र्भोसले, रघुजी व मुघोजी र्भोसले इत्यादींचे 
घरोघरी गोशवदराव जािीने एकटे जाऊन प्रहर प्रहर बसून महाराजाचंी आज्ञा कळतवली, की, राज्य 
चालतवण्याचा तहय्या कोणाचा आहे? परंिु त्यावर कोणीही राज्याची जबाबदारी सरं्भाळण्यास कबलू झाले 
नाहीि. 
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दत्कासबंंधाने पुष्ट्कळ वाटाघाटी होि आहेि, हे राणी िाराबाई यावळेी सािारच्या तकल्ल्यावर 
होत्या त्यानंा कळिाच त्यानंी शाहू महाराजानंा येऊन सातंगिले की, “जे िुम्ही दत्क मुलगा घेण्याचा 
तनश्चय केला, त्यास आपला वशं प्रत्यक्ष असिा परकी का ं घ्यावा? तशवाजी माझा पुि त्याचे पोटी पिु 
जाहला. िे मलू वारले असा बहाणा करून तकल्ल े खाली घालवनू तदला. िो मलू थोर जहाला आहे, िो 
िुमचा आणावा, दुसरा घेऊ नये. सापं्रि मलू कृष्ट्णाबाई जवळ पानगावंी आहे. आतण त्यावळेचे बाजीराव 
अमात्य आहेि. त्यास तवचाराव.े” त्यावर बाजीराव अमात्यास सािाऱ्यास बोलावनू घेिले. यशविंराव 
पोिनीस व गोशवदराव तचटणीस ह्यानंा खािरजमा करण्यास सातंगिले. मलू खरा अशी खािरजमा झाली. 
“आमचे मागे या मुलास धनी करून त्याचें आजे्ञि चालून राज्य रक्षाव,े” अशी शाहू महाराजाचंी आज्ञा 
झाली. 

 
हे विचमान सकवारबाईंना समजल्यावर तिला फार राग आला व िी तनराळी राजकारणे करू 

लागली. कोल्हापुरच्या संर्भाजी राजास बोलावणे पाठतवले. रघुजी र्भोसलेस फौजेसह याव े म्हणून पि 
पाठतवले. सेनापति व गायकवाड ह्यानंा पिे पाठतवली. गोशवदराव तचटतणसास मारण्याचा घाट घािला, 
त्याि तखजमिगाराची आहुति पडली. त्याचें मनाि आपले इच्छेप्रमाणे पातहजे िो मुलगा दत्क घेऊन 
राज्यकारर्भार आपण करावा असे होिे. ह्या कलहाि सकवारबाईचा पक्ष कोणीही सरदाराने धरला नाही. 
“पेशव े व तचटणीस यानंा हािाशी धरून िू वाग. त्याि िुझे कल्याण आहे,” असे शाहू महाराजानंी 
सकवारबाईंना परोपरीने सातंगिले. पण सकवारबाईनंी ऐतकले नाही. त्या राजकारण करिच रातहल्या. 
िेव्हा शाहू महाराजास असे वाटू लागले की, रामराजास आपल्या देखि आणल्यास राजधानीि युद्धप्रसंग 
माजेल म्हणून तचटणीस व पेशव ेयाचें सल्ल्याने रामराजास आणण्याचे िहकूब केले. [राजवाडे खं. ८, ले. १८३.] 

 
काही तदवसानी तचटणीस-पेशव्यानंी शाहू महाराजाजवळ सकवारबाई नाहीि अशी संधी साधून 

सकवारबाईंची सवच कारस्थानें महाराजाचें कानावर घािली, व त्याचंा तवचार घेिला. िेव्हा महाराजानंी या 
तवश्वासािील मंडळींच्या सहाय्याने रामराजास िूिच न आणिा आपले पश्चात् आणावा असे ठरतवले, आतण या 
आजे्ञस लेखी आधार असावा, म्हणून खाली तदलेल्या दोन स्वहस्िाच्या याद्या मृत्यूपूवी काही तदवस तलहून 
पेशव्यास तदल्या. पेशव्यानंी त्या शाहू महाराजाचं्या अखेरपयंि गुप्िच ठेतवल्या होत्या. 

 
२. [सरदेसाई, म. तर. बाळाजींराव, र्भा. १,] 
 
त्या महत्त्वाच्या याद्या अशा :— 
 

यादी क्रमाांक १ 
ओळ  
१ श्री 
२ राजमान रा बाळाजी प्रधान 
३ पंतडि यास आज्ञा िुम्ही फौ— 
४ ज धरनें सवास आज्ञा केली 
५ त्याच्या दैव नाही महारा— 
६ जासं दुखने जाले नाही बरे होि 
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७ नाही राजर्भार चालला पातहजे 
८ िर पुढें वशं बसवने कोलापुर— 
९ चे न करने तचटणीसास सर— 
१० व सातंगिले िसे करनें बस 
११ होईल त्याच्या आजे्ञ— 
१२ ि चालून राजमडल चालव— 
१३ ने तचटनीस स्वामीचे इस— 
१४ वासू त्याच्या िुमच्या 
१५ तवचारे राज राखने वस होई— 
१६ ल िो िुमची घालमल करनार नाई 
१७ सुदन आसा— 
  

यादी क्रमाांक २ 

  
ओळ  
१ श्री 
२ राजमान रा बालाजी पतंडि प्रधान 
३ आज्ञा जे राजर्भार िुमी चालवा— 
४ ल हा र्भरवसा स्वामीस आहे पतह— 
५ ले सातंगिले खािरजमा िी तचटनी— 
६ सानी आढल केली िुमचे मसिकी 
७ हि टतवला आहे वसं होईल िो 
८ िुमच प्रधान पद चालवील करी 
९ ल आिर िास (स) फि आसे त्याचे 
१० आजे्ञि चालून सेवा करणे राज 
११ राखने बहुि काय तलतहने सुदन 
१२ आसा— 

 
या दोन याद्यानुंसार पेशव े बाळाजी बाजीराव यास आपल्या मागून मराठी राज्य चालतवण्याचा 

अतधकार शाहू महाराजानंी तदला. वरील यादींचा साराशं असा की, पेशव्यास शाहू महाराजानंी जवळ 
बोलातवले, त्याचं्या डोकीवर हाि ठेतवला आतण सातंगिले, “आमच्या मागे दत्क घेऊन वशं पुढे चालवा. 
सािारच्या गादीचा योग्य मान ठेवनू सवच राज्यकारर्भार िू पहा.” आपला अंिकाळ जवळ आला हे जाणनू 
महाराज शवेटची तनरवातनरव करीि होिे. त्यानंी पेशव ेयाजवर प्रसि होऊन आपल्या पैजारा व तनशाणे व 
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आपली तशक्का कट्ार पेशव ेह्याचें स्वाधीन करून सवच सरदार मानकरी याशी हुकूम झाला की, “पेशव ेयाचें 
हुकूमाि सवांनी चालाव,े कोणी तफिवा केल्यास त्याचें पातरपत्य पेशव ेकरिील.” याच वळेी “पूवीपासून 
ज्याचें जे हक्क चालि आले आहेि िे जसेच्या िसे त्याचं्याकडे मी चालवीन,” असे बाळाजी बाजीरावाकडून 
महाराजानंी तलहून घेिले आतण त्या सबंंधाने त्याच्याकडून शपथही घेिली. याप्रमाणे झाल्यावर सािारा 
शहराि रंगमहालचे वाड्याि त्यानंी िारीख १५ तडसेंबर १७४९ रोजी प्राण सोडला. सवच जनास दुःख जहाले 
‘शाहू राजासंारखा दयाविं प्रर्भ ु दुसरा जाला नाही. सवचिास पुि-तमि-अरी एकरूप व्यवस्थेने 
वागवावयाचे, आजानुबाहु, अजािशिु–कोणास गैर र्भाषण केल नाही.’ असा पुण्य श्लोक राजा तनधन 
पावला िेव्हा सवचि एकच हाहाःकार झाला. ह्यावळेी पेशव्याने आपल्या फौजेच्या सहाय्याने सवच शहराची 
नाकेबंदी केली. वाड्यार्भोविी चौतया बसवनू अठरा कारखावयाचंा बंदोबस्ि केला. शाहू महाराजाचंी राणी 
सकवारबाई याचें बधुं तशके चागंले थोर माणसू, शहाणे होिे. यानंा बोलावनू आणून सातंगिले की, “िुम्ही 
बाईस समजून सागंून समागमे जाण्याचा तवचार ठरवा.” त्यावरून तशतयानी बतहणीची समजूि घािली. 
राणी सकवारबाई सहगमनास तसद्ध झाल्या. अतं्यतवधीसाठी माहुलीस दोन लाख माणसे जमा झाली. 
अंत्यतवतध यथाशास्र करणे िो केला. राणी सकवारबाई व दोन नाटकशाळा सिी गेल्या. महाराजास 
पुिसंिान नव्हिे. म्हणनू उत्रकायच मालोजी र्भोसले मंुगीकर याजपासून चालिे केले. [मराठीरुमाल, र्भा. १,] 
िेरा तदवस पाविेो उत्रतक्रया नानासाहेबाने स्विः रािंतदवस खपून पूणच र्भन्तिर्भावानें यथासागं तसतद्धस 
नेली. [म. शर. पेशवा बाळाजीराव, र्भा. १,] 
 
योग्यता : 
 

शाहू महाराज राज्यावर इ. स. १७०८ मध्ये आले त्यावळेी स्वराज्याचा सवच र्भाग त्याचें िाब्याि 
नव्हिा. मोगल व पुंड मराठे सरदार ह्यानंी िो बळकातवलेला होिा. िेव्हा राज्यवृद्धीचे धोरण शाहू 
महाराजानंी आखले. त्याि मोगल िति सारं्भाळून मराठी प्रपंच वाढावा ही इच्छा. ह्या इच्छेच्या पूिीसाठी 
म्हणजेच राज्यतवस्िारासाठी गुजराि, गोंडवण, मेवाड, माळवा बुंदेलखंड, कनाटक इत्यातद प्रािं काबीज 
करण्यासाठीं शाहू महाराजानंी पेशव,े र्भोसले, दार्भाडे यास सनदा तदल्या. सवांस ममिेने वागवनू आपल्या 
लगामी लातवले. सरदाराने एखादा प्रािं शजकला म्हणजे िोच त्याच्या फौजेच्या खचास सरंजाम म्हणनू 
नेमून द्यावा, आतण हुजूर खचाकतरिा काही तनयमीि रक्कम त्याजपासून घेि जावी, असा शाहू महाराजानंी 
प्रथमपासून प्रघाि ठेतवला होिा. ह्यामुळे सरदारास उते्जन तमळून त्यानंी लाबं लाबंच्या मुलूखतगऱ्या करून 
राज्य तमळतवले. ह्या राज्यािील रयिेच्या अबादानीकडे लक्ष ठेतवले, ओसाड प्रदेशाि वस्िी करतवल्या, 
धामधुमीच्या प्रसंगी रयिेस सवलिी तदल्या, नवीन धारेबंदी करून तदली, शाहू महाराजास माणसाची 
पारख फारच चागंली होिी. त्यानी गुणी माणसे हािाशी धरून त्यानंा आजे्ञि वागवनू त्याजंकडून राज्यवृद्धी 
करतवली. दानधमच बहुि केले. चागंले काम करून दाखतवणाऱ्यास महाराज इनामे व बक्षीसें खूप देि. िे 
मोठे उदार होिे. मारेकऱ्यानंी हल्ला केला असिा ं त्यानंा “कारर्भाऱ्यानी पातहले िर िुम्हास मारिील शसे्र 
देऊन तनघून जा कसे,” असे सागंून यास वाटेस लातवले. ‘याप्रमाणे अजािशस्त्र ुमहाराज शिुसही घािाची 
इच्छा होऊ नये.’ शाहू महाराज बादशाही छावणीि वाढले िेव्हा साहजीकच त्यानंा बादशाही थाट 
करण्याची तवशषे आवड होिी. ह्याच रीिीने सािाऱ्यास सण, उत्सव व मेजवावयाचंा धुमधडाका उडि असे. 
महाराज असे प्रसंग मुद्दाम घडवनू आणीि. अशा ह्या तदगंि कीिीच्या मराठ्ांच्या बादशहाच्या नावंाचा 
तशक्का मरण समयी काशीपासून रामेश्वरापयंि चालि होिा. तदल्ली िति आपल्या िाब्याि घेऊन मोगल 
बादशहाचे चालवनू मराठी सत्ा सवच शहदुस्िानर्भर पसरतवणे हे शाहू राजाचे इप्सीि होिे. त्याचं्या हयािीि 



 अनुक्रमणिका 

मराठ्ाचें राज्य सवच शहदुस्िानर्भर पसरले पण तदल्लीिख्ि पुढे १७८४ च्या नोव्हेंबराि महादजी शशदे यानंी 
आपल्या हुकमिीखाली आणनू शाहू महाराजाचंी इच्छा परुी केली. 

 
शाहू महाराजानंी मतृ्यूपूवी पेशव्यास स्वदस्िुरीच्या दोन याद्या तदल्या हे वर सातंगिले आहेच. या 

दोवही याद्या म्हणजे मराठी दौलिीच्या सूि चालकत्वाची शाहू महाराजानंी पेशव्यास करून तदलेली सनद 
होय. 

 
अंिकाळ येण्यापूवी रामराजास आपण दत्क घ्याव ेअशी शाहू महाराजाचंी फार इच्छा होिी. पण 

त्याचंी राणी सकवारबाई यानंी िी सफल होऊ तदली नाही. सकवारबाईच्या मनाि आपल्या बतहणीचा 
मुलगा नागपुरचा मुधोजी र्भोसले यास शाहू महाराजानंी दत्क घ्याव ेअसे होिे. शाहू महाराज हे ऐकेनाि 
िेव्हा तिने रामराजास मारेकरी घालून नाहीसे करण्याचा प्रयत्नचालतवला. हे सवच शाहू महाराजासं ठाऊक 
होिे. म्हणून पेशव्यानी आपल्या पश्चाि रामराजास आणनू गादीवर बसवाव ेअसे शाहू महाराजानंी तलहून 
ठेतवले. शाहू महाराजाबंरोबर राणी सकवारबाई सिी गेल्यामुळे आिा रामराजास कोणाची र्भीति नव्हिी. 
शाहू महाराजाचं्या इच्छेनुसार पेशव्यानी राजारामास सािाऱ्यास आणण्याकतरिा पानगावी पुरंदरे, खंडेराव 
तचटणीस यासं पाठवनू बरोबर पाचं हजार फौज तदली. िेथे जाऊन कृष्ट्णाबाई शनबाळकरसुद्धा रामराजे 
यास वये नजीक सािारा येथे घेऊन आले. पढेु रामराजास ४ जानेवारी १७५० रोजी राज्यातर्भषेक झाला. 
माि पेशव्याचें हािी राज्यकारर्भाराची सवच सूिे रातहली याचे कारण रामराजाच्या पूवच हकीगिीि सापडिे. 
 
रामराजाची पूवच हकीगत : 
 

राणी िाराबाईचे पुि तशवाजी यास त्याचंी बायको र्भवानीबाई तहचेपासून रामराजा झाला. तशवाजी 
राजे देवी येऊन १७२६ च्या २४ माचचला वारले. त्या नंिर रामराजाचा जवम पवहाळा मुक्कामी झाला. त्यावळेी 
कोल्हापूरच्या गादीवर राणी िाराबाईचंी सवि राजसबाई याचें पुि संर्भाजी राजे हे राज्य करीि होिे. त्यानी 
व त्याचंी राणी तजजाबाई यानंी हे मूल मारण्याचा प्रयत्न केला. िेव्हा िाराबाईनंी ह्या मुलाचे प्राण 
वाचतवण्यासाठी एक युन्ति योतजली. एके तदवशी मलू मेल्याचे जातहर करून या मुलास खाजगी चौकीचा 
घाशीराम नावंाचा राजपूि होिा त्याच्या बायकोच्या स्वाधीन केले. त्याच्या बायकोचे मूल वारले होिे. तिचे 
स्िनीचे दूध या मुलास तमळेल, आबाळ होणार नाही हा तवचार केला. चौकीच्या राजपूिास त्याचा तहशबे 
चुकिा करून गावंास रवाना केल्याचा बहाणा केला. राजपुिाने संर्भाजी महाराजास आपण उदईक आपल्या 
गावंास जािो असे कळतवले. त्याच रािी मुलास जास्ि अफू तदली त्यामुळें  त्याचे चलनवलन रातहले. दोन 
घटका रािी मूल वारले म्हणून रडारड होऊन मूल रजपुिाच्या बायकोच्या स्वाधीन केले. काकासाहेब 
र्भोसले तजिीकर हे या कटाि सामील होिे. त्यानंी मूल पुरावयास जािो म्हणून बरोबर जाऊन खळगा 
उरकवनू, त्याि र्भाकर व कोंबडी घालून पुरुन रजपुिाचे घरी मूल पोचिे करून माघारे आले. दुसरे तदवशी 
रजपुिाची बायको मुलासह बावड्यास पिं अमात्याकंडे गेली. िेथे पिं अमात्यानंीं पाचं वष ेमुलाचे संरक्षण 
केले. हे वृत् तजजाबाईस कळले. आिा चौकशी होणार असे समजिाच मुलास खाली कोंकणाि 
रजपुिाबरोबर पाठतवले. िेथे िो दोन वष ेहोिा. नंिर रजपुिाची बायको वारली, िेव्हा रजपुिाने मुलाची 
वतडल बतहण कृष्ट्णाबाई (दयाबाई शनबाळकर) ही पानगावंी होिी तिजकडे िारीख १७ फेबु्रवारी १७४५ 
रोजी या मुलास सुपिुच केले. इत्यथच रामराजाची पतहली एक-दोन वष ेपवहाळ्यावर गेली. नंिर १५-१६ वष े
बावड्यास व सन १७४५ च्या फेबु्रवारीनंिर पानगावासं त्याची रवानगी झाली. िेथे िो अज्ञािवासाि वाढला. 
त्यास मारण्यासाठी प्रथम तजजाबाई नंिर सकवारबाई यानंी प्रयत्न केले. पण त्याचे वास्िव्य अज्ञािवासाि 
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असल्यामुळे िे सफळ झाले नाही. तजजाबाईनंी िर त्याला ठार मारण्याची आपल्या परीनें तशकस्ि केली. 
रामराजा बावड्यास आहे असे कळिाच िी बावड्यावर चालोन आली. िे समयी घासीराम परदेशीने व 
त्याच्या बायकोने त्यास पळवनू घाटाखाली नेले त्यामुळे त्याचा बचाव झाला. िाराबाई माि गुप्िपणे माणूस 
पाठवनू त्याचा समाचार घेि असि. त्यास गादीवर आणण्याचा तवचार शाहू महाराजानंी १७४५ च्या 
सुमारास केला असावा. कारण यावषीपासून शाहू महाराजाचंी राणी सकवारबाई या त्यास मारण्याचा प्रयत्न 
करीि असलेल्या तदसिाि. या संबधंीची हकीगि िाराबाईनी र्भगविंराव अमात्य यास पाठतवलेल्या 
खालील पिावरून लक्षाि येिे : 

 
“िुम्हाजवळ रामराजे आहेि अशी बािमी सौ. सकवारबाईस समजली आहे. म्हणनू शाहूबाबा यानंी 

सूचना केली, त्यास गोशवद खंडेरावाचे व िुमचे बोलणे झाले. िे त्यानंी आम्हास व शाहूबाबास सतवस्िर 
सातंगिले. त्यानंी व िुम्ही मनसुबा केला की, तचरंजीवास पानगावंी दयाबाई शनबाळकर याचें स्वाधीन करून 
िुम्ही महायािेस जावयाचे तनतमते् तनघोन तनरोपास म्हणून याव.े िदनंिर जो तवचार जाहला आहे िो 
होईल. िेथे िूिचकाळी संचार फार जाहला. त्यास हाल्ली र्भगविंराव नरहर पाठतवले आहेि व पानगावंी 
तचरंजीवास पाठतविो. वरकड शाहू बाबानंी िुम्हास वचन देऊन पिेंही तदली आहेि. याजकतरिा बहुि 
साबधपणे तचरंजीवाची रवानगी करणे.” 

 
रामराजा १७४५ पयंि बावडा येथे होिा. िदनंिर िो पानगावंास गेला हे तनतश्चि. शाहू 

महाराजाचं्या मनाि त्याच त्यास वळेी आणूनच आपल्या डोळ्यादेखि राज्यावर बसवावा असे होिे परंिु 
सकवारबाई त्यास अपाय करिील सबब िूिच त्यास आणू नये असा तवचार ठरला. रामराजास आपण दत्क 
जाणार व मराठी राज्याचे धनी होणार हे कळले िेव्हा िो पानगावंाहून तनघनू सप्िषीस येऊ लागला. शाहू 
महाराजास हे विचमान कळले िेव्हा त्याने येऊ नये हे उत्म असे सातंगिले. शाहू महाराज आजारपणाने 
अंथरुणास तखळलेले, त्याचं्या शुश्रुषेस शजेारी राणी सकवारबाई सिि बसलेल्या. त्यामुळे महाराजाचं्या 
मनािील तवचार त्यास कोणाकडे बोलिा येईना. महाराज बरे झाले म्हणजे पढुची व्यवस्था करिा येईल 
असा पोति तवचार एका पिाि तदसिो. 

 
पण दुदैवाने शाहू महाराज त्या दुखण्यािून बरे झाले नाहीि. महाराज अंथरुणाि असिानाच पेशव े

व तचटणीस यानंी सकवारबाई महाराजाचं्या जवळ नाहीि असे पाहून रातजयास सकवारबाईंची सवच 
कारस्थाने सातंगिली व रामराजास आपले पश्चाि आणावा आतण गादीवर बसवावा अशा व्यवस्थेच्या 
रातजयाचे हस्िाक्षराच्या दोन याद्या तलहून घेिल्या हे वर आलेच आहे. या याद्या मृत्यूपयंि अगदी गुप्ि 
ठेतवल्या. नंिर १५ तडसेंबर १७४९ रोजी शाहू महाराज तनधन पावले. आतण त्याचं्या अंतिम इच्छेनुसार ४ 
जानेवारी १७५० रोजी रामराजाच राज्यारोहण झाले. हा राज्यारोहण समारंर्भ पेशव े यानंी स्विःच्या 
देखरेखीखाली घडवनू आतणला. त्याची हतकगि पेशव्यानंी सवच सरदारास पि तलहून जातहरपणे कळतवली 
िी अशी, “कै. महाराज विचमान असिा आम्हास बोलावनू स्वकीय साथचकातवशी व सलिनिेच्या 
बंदोबस्िातवशी तकत्येक प्रकारे सातंगिले. त्यावरून आगाव ूपंचवीस-िीस हजार फौज जमा करून सािारा 
येथे रातहलो. राजश्रींनी परलोक साधन करिाच िमाम पुरे जाि कारखाने व राजमंतदरी चौतया ठेवनू 
बंदोबस्ि केला. राजश्रींस माहुली संगमी, नेऊन यथोतचि साथचक केले. राजश्री राजाराम साहेब पानगावी 
होिे त्यास आणावयाच्या तवचाराि कैलासवासी महाराज होिे. िेव्हा प्रसंग जाहतलयावरी आणावयास फौज 
पाठतवली. छ २६ मोहरमी आले. िमाम राज्यािील सरदार, सरकारकून, अरकानी दौलिानी (दौलिीचे 
आधारस्िंर्भ) समस्ि लहान र्भोरी िसलीमाि बजातवली. मोठा जुलूस जाहला. उमर बावीस िेवीस वषाची, 
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िारुण्या िेजयुति आहेि. िदनुरुप तकमतप व्यंग न पडिा राज्याचा बंदोबस्ि उत्म रीिीनें जाहाला. 
उर्भयिा सरदार शशदे, होळकर माळवा प्रािें रवाना झाले.” 

 
अशा रीिीने पेशव्यानंी रामराजास छिपति बनतवले. पण त्या अगोदरच त्याजवळील सत्ा शाहू 

महाराजाचं्या आजे्ञने काढून घेिली. पुढे रामराजास राज्य यंिणेचा र्भार सहन होईना. त्याचें अगोदरच 
जीवन अज्ञािवासाि गेल्यामुळे राज्यकारर्भाराचे तशक्षण त्याना तमळू शकले नाही. गुहेिून येऊन एकदम 
तवशाल अशा मराठी दौलिीचे धनी रामराजे झाले खरे पण त्याबरोबर राज्यधुरा हाकण्याची अक्कल त्यास 
आली नाही. िेव्हा त्यास दर तदवशीचे अनेक गुिागुिीचे प्रश्न सोडतवणे फार जड जाऊ लागले. एका 
बाजूस सरदाराचें हेवदेाव ेिर दुसऱ्या बाजूस बाहेरील शिूंचे डावपेच हे समजून तनणचय देणे रामराजास जड 
जाऊ लागले. िाराबाईंचे म्हणणे रामराजे यानंी आपल्या िंिाने चालाव े असे होिे. रामराजास 
राज्यकारर्भाराचा अनुर्भव नसल्यामुळे सवांची समजातवसी करून राज्यशकट हाकणे जड जाऊ लागले. 
पंिप्रधान या नात्यानें नानासाहेब पेशव्यानी छिपिीस वारंवार सल्ला देऊन राज्यकारर्भाराचे धडे द्यावयास 
हवें होिे. पण नानासाहेबास एवढी सवड नव्हिी. छिपिीची नड पुढील राजकारणाि येऊ नये म्हणनू 
पेशव्यािंफे सदातशवराव र्भाऊ व रामचंद्र बाबा यानंी िोड काढली. प्रतितनधींच्या िाब्याि सांगोले व 
मंगळवढेे ही दोन स्थळे होिी. िी पेशव्यानंी आपल्याकडे मातगिली. प्रतितनधी ऐकेनाि. हा पेच 
तनवारण्याकतरिा पेशव्यानंी सदातशवराव र्भाऊ, रामराजे व रामचंद्र बाबा यास फौज देऊन सागंोल्यावर 
रवाना केले. तिथे यमाजी तशवदेव शरण आले. सागंोले िाब्याि घेिले. िदनंिर सदातशवराव र्भाऊ व 
रामचंद्र बाबा यानंी राज्यकारर्भाराचा बंदोबस्ि, पदे, मुलुक, महाल वगैरे छिपिींच्या आजे्ञने कायम केला 
आतण छिपिींकडून तलहून घेिले की पेशव्यानंी छिपिींच्या नाव े मराठी दौलिीचा कारर्भार करावा व 
राजास त्याच्या इिमामासाठी छपि लाखाचा मुलूख िोडून द्यावा. या करारनाम्यास सागंोल्याचा िह असे 
म्हणिाि (२५ तडसेंबर १७५०). या िहामुळे पेशव ेसवच सत्ाधारी बनले. छिपति नामधारी राहीले. पेशव े
पुण्याि राहून कारर्भार करू लागले. रामराजानी राज्यकारर्भाराच्या सोयीकतरिा स्वखुशीने सवच सत्ा 
पेशव्याचं्या स्वाधीन करून िे पेशव्याचं्या िंिाने वागू लागले. हे पाहून िाराबाइस रामराजाचं्या या कृत्याची 
चीड आली. त्यानी रामराजास शसहगडावर बोलावनू कैदेि ठेतवले. रामराजे इथून िाराबाईंच्या कैदेिच 
रातहले. पेशव्यानंी छिपिीस सोडतवण्याचा प्रयत्न करावा. िर छिपिींच्या घराण्यािील राजमािा िाराबाई 
तहला दुखवाव ेलागिे. तिचा अपमान होिो. िो होऊ द्यावयाचा नाही हे एक कारण. दुसरे कारण म्हणजे 
पेशव्यास रामराजाची छिपति म्हणून गरज आिा रातहली नव्हिी. उलट रामराजे िुरंुगाि असले िर 
राज्यशकट व्यवन्स्थि चालेल िेव्हा “असेनाि बापडे आपल्या आजीच्या कैदेि” हा पोति तवचार करून 
नानासाहेब पेशव्यानी राजास िाराबाईंच्या कैदेिून सोडतवण्याची फुका खटपट केली नाही. 

 
रामराजानी पेशव्याचें हािी सत्ा सुपूिच करिाच िाराबाईंनी पेशव्याचंा पाडाव करण्यासाठी अनेक 

कारस्थाने केली. त्यामुळे त्यास िाराबाई, छिपिी रामराजा, कोल्हापूरकर छिपिी संर्भाजी व दमाजी 
गायकवाड इत्यातदकाशंीं उघड लढाया शकवा गुप्ि कारस्थाने करावी लागली आतण या सवच अंिगचि 
संकटािून िे सुरतक्षि बाहेर पडले. 

 
िाराबाईनंी रामराजास अटक करून त्यास शसहगडावर ठेतवले व दादोबा व यमाजी तशवदेव यास 

हािाशी घेऊन तकल्ल्यावरून िी कारर्भार हाकू लागली पेशव्याशंी झगडा करण्याकतरिा त्यानंी (१) दार्भाडे 
व दमाजी यासं रे्भट देऊन पुणे सािाऱ्यावर जरब बसतवली, (२) बाबूजी नायकास प्रतितनधी करून त्या 
दोघाचें युद्ध लावनू तदले, (३) कोल्हापुरकर संर्भाजी राजानंा पेशव्यातंवरुद्ध तचथतवले, (४) तनजाम व 
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पोिुचगीज याकडे कारस्थाने चालवनू पेशव्याचंा पाडाव करण्याचा व्यूह रचला. पेशव े या सवच संकटािून 
आपल्या किचबगारीने मुति झाले. िाराबाईचें कारर्भारी यमाजी यास पकडून पेशव्याने इगिपुरीजवळच्या 
काबनई तकल्ल्यावर अटकेि ठेतवले व िाराबाईंशी समेट करण्याचे अवय प्रयत्न सुरू केले. िाराबाई 
स्वर्भावाने रागीट व िामसी होिी. आपल्या मनाजोगिे घडि नाही असे तदसिाच त्यानी रामराजास काढून 
कोल्हापुरकर संर्भाजी राजास आणाव े असा प्रयत्न सुरू केला. पण संर्भाजी राजानंी यास चालना तदली 
नाही. पेशव्यानंी कोल्हापुराकडील बंदोबस्िाकतरिा वारणेच्या िीरी िीन हजार फौज ठेऊन तदली. [पे. द. 
२६, ले. १६३; का. स.ं प. या., ले. ७१.] 
 
दाभाडे-पेशवे झगडा : 

 
दार्भाडे व पेशव्याचें वैर होिे. दार्भाड्याचें हस्िक गायकवाड सुद्धा पेशव्याचंा िेष करीि होिे. 

कारण शाहू महाराजाचं्या पश्चात् छिपिींची सत्ा पेशव े गाजव ू लागले. गुजरािच्या तमळकिीि आपल्या 
तनम्मे तहश्श्याची पेशव्यानंी दार्भाडे-गायकवाडाकंडे मागणी केली. दमाजी गायकवाडास हे न खपून िे 
पेशव्यातंवरुद्ध १७५१ मध्ये िाराबाईच्या पक्षास तमळाले. त्याचं्या सागंण्यावरून त्यानी पेशव्यातंवरुद्ध चढाईस 
सुरवाि केली. दमाजी खानदेशािून थेट पुण्याच्या रोखाने चालून आले. सालपी घाट चढून लाबं लाबं 
मजला मारीि िे फौजेसह सािाऱ्याला आले. िेथे गेंडा मदैानाि पेशव्याचं्या फौजेस त्यानी जेरीस आणले. 
पेशव्याचंी फौज हरली. इितयाि पेशव ेस्विः तनजामाचे प्रकरण संपवनू २४ एतप्रल १७५१ रोजी सािाऱ्यास 
पोचले. त्याचें दमाजीशी िडजोडीचे बोलणे झाले. ऐतयातवषयी परस्पर वचनप्रमाण, इमान र्भाषा होऊन 
पेशव्यानी दमाजीशी सुलुख केला. [गायकवाडाचंी हकीकि–ब, स.,] त्यामुळे दमाजी गाफील राहीले. त्यावर 
अकस्मात्  फौज पाठवनू दमाजीसह गायकवाड व दार्भाडे मंडळीस पेशव्यानंी पकडून कैदेि ठेवले (३० 
एतप्रल). पेशव ेदमाजीकडून गुजरािच्या वसुलाचे तहशबे व वसुलािील आपल्या तहश्श्याची िंुबलेली बाकी 
मागि होिे. दमाजींचे म्हणणे पडले की, “आपण स्विः स्विंि सरदार नाही सेनापिीचा हस्िक सेवक 
म्हणून कामतगरी केली. उमाबाई धनी आहेि, त्याशंी जे बोलणे िे बोला”. [ब. रा. द. ऐ. वें. र्भाग १,] अशा रीिीने 
दमाजी अटकेि असिा बऱ्या बोलाने दाद देईनाि. िेव्हा त्या सवच मंडळीस १२ मे रोजी पुण्यास आणले. 
शिबकराव पेठेनी या सवच कैद्यास पुण्यास बंदोबस्िाने ठेवण्याची व्यवस्था केली. 

 
दमाजी कैदेि अडकून पडले असिा पेशव्यानंी गुजरािेि राघोबा दादास सैवय देऊन पाठतवले. पण 

त्यास तवशषे प्राप्िी न होिा परि याव ेलागले. कालािंराने दमाजी रामचदं्रबाबाच्या मध्यस्िीने िडजोडीस 
ियार झाले. दमाजीनी पेशव्याचं्या अटी कबूल केल्या म्हणून पेशव्यानंी सेनाखासखेल हे पद व तनम्मी 
गुजराि करार करून तदली. मुतििेसाठी १५ लाख रुपये रोख दमाजीनी पेशव्यांस पोचतवले व जरूर पडेल 
िेव्हा १० हजार फौजेतनशी राज्याचे चाकरीस यावे, दार्भाडेच्या खचास सवापाचं लाख रुपये खंडणी बद्दल 
दरसाल देि जाव े आतण तनखालसपणे पेशव्याचें लक्षाि वागाव े असा करार दमाजीनी पेशव्यास तलहून 
तदला (३० माचच १७५२). [ब. रा. द. ऐ. ले. र्भाग १, गा. फ. क. सी., २६, ि. क.] 

 
करार झाल्यावर त्याचा अंमल करण्यासाठी पेशव्यानी रघुनाथराव दादास दमाजीसह गुजराथेि 

पाठतवले. हा वळेपयंि संपूणच गुजराि मराठ्ाचं्या िाब्याि आली नव्हिी. गुजरािची राजधानी अहमदाबाद 
ही गुजरािचा सुरे्भदार कम्लुद्दीनखान याच्या िाब्याि होिी. मराठ्ानंी अहमदाबादेवर हल्ला करून िे शहर 
आपल्या िाब्याि घेिले. त्या तदवसापासून गुजरािवरील मुसलमानी सत्ा संपुष्टाि आली. मराठ्ानंी 
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अहमदाबादचा कारर्भार आपल्या देखरेखीखाली सुरू केला. दमाजीनी आपला अंमल गुजराथेि व 
काठेवाडाि स्वाऱ्या करून बसतवला. 

 
प्रणतणनधी व बाबुजी नाईक : 
 
िाराबाईनंी पेशव्याचंा पाडाव करण्याचा उद्योग चालतवला. त्यािा प्रतितनधी व बाबजुी नाईक 

सामील झाले. पेशव्याचं्या हािाि सागंोल्याच्या िहाने सवच शासकीय सत्ा आल्याने प्रतितनधींची शकमि 
उिरली. प्रतितनधी जािीने मुळीच किृचत्ववान नव्हिे. म्हणून त्यानी आपले किृचत्ववान मुिालीक यमाजी 
तशवदेव याचं्यावर तर्भस्ि ठेवली होिी. यमाजी तशवदेव हे पेशव्यासं सामील झाल्यावर प्रतितनधींची व यमाजी 
तशवदेवाची मुले माणसे पेशव्यानंी आपल्या कबज्याि घेऊन प्रतितनधींवर आपला शह राखला. [पे. द. २६, ले. 
२०६.] 

 
बाबजूी नाईक हे पेशव्याचे प्रतिस्पधी. त्यानी पेशवाई बाळाजी बाजीरावास न तमळिा आपणास 

तमळावी म्हणून मागे खटपट केली होिी. कनाटक मामलाही आपणास तमळावा म्हणून त्यानी शाहू 
महाराजापंाशी धरणे धरून उपोषणतह आरंर्भले होिे. बाबजूी नाईकाचें पेशव्याशंी असलेले वैर सवांस 
ठाऊक होिे. िाराबाईनंी बाबूजी नाईकास आपल्या पक्षाि घेऊन त्यास प्रतितनधी तवरुद्ध तफितवले. नाईक 
प्रतितनधीच्या मुलुखावर चाल करून िाथवडा. [पे. द. २६, ले. २०८, २१०; ना. रा. ६६, ७१.] दतहवडीजवळ तकल्ला 
घेण्यास आले. प्रतितनधींनी शिबकराव पेठ्ाचंी मदि घेिली. हा लढा दोन मतहने चालला. पेशव्यानी 
नाईकातंवरुद्ध कोल्हापूरकर छिपिींचे साह्य तमळतवले. चव्हाणकडूनतह बंडाळी करतवली. शवेटी नाईकाचंा 
नाइलाज होऊन त्यानंा स्वस्थ बसाव ेलागले. िाराबाईनी िुळाजी आगरे, ज्याचं्याशी पेशव्याचंा उर्भा दावा 
होिा, त्यास पेशव्यातंवरुद्ध उठतवले. त्यानंी १७५३ च्या जानेवारीि प्रतितनधीच्या िाब्यािील तवशाळगडास 
वढेा घािला. पेशव्यानंी प्रतितनधी व कावहोजी मोतहिे यासं आंग्ऱ्याशंी बोलणी करण्यास पाठतवले. 
सामोपचाराची बोलणी होऊन आंगे्रनी गडाचा वढेा उठतवला. [पे. द. ४०, ले. ८१, शा. रो. १२८, १२९, २४०.] 
 
णनजाम व पोतुचणगज याांजकडे ताराबाईची कारस्िाने : 
 

आपल्या सत्ा संपादनाि तनजामाचे साह्य तमळतवण्याकतरिा िाराबाईनी तनजामाचा कारर्भारी 
रामदासपिं यास छिपिींची पेशवाई देऊ केली. पोिूचतगजाकंडे पि पाठवनू त्याचं्या लष्ट्करी मदिीच्या 
मोबदल्याि त्यास वसई परि देण्याचे कबूल केले. पेशव्यानंी १७५० पासून सािारच्या तकल्ल्यार्भोविी 
चौतया ठेतवल्यामुळे आतण स्विः तनजामाच्या मदिीस गेल्यामुळे िाराबाईस तनजामाची शकवा पोिुचतगजाचंी 
मदि त्याचं्या कारस्थानाि तमळाली नाही. 
 
तुळाजी आांगे्र व पेशवे : 
 

संर्भाजी आगें्र १२ जानेवारी १७४२ ि तनविचल्यावर सरखेलपद िुळाजी आंगे्रकडे गेले. संर्भाजीच्या 
िाब्यािील त्याचे बलाढ्य आरमार व दतक्षण कोंकणचे राज्य याचे स्वातमत्त्व िुळाजीकडे आले. िुळाजी 
महापराक्रमी, इंग्रजाचंा कदचनकाळ होिा. पण स्वर्भाव िापट असल्यामुळे त्याने पेशव्याशंी जमवनू घेिले 
नाही. आपण सािारा महाराजाचें सरदार, पेशवसुेद्धा आपणासारखे महाराजाचें सरदार. िेव्हा पेशव्यानंा 
ज्येष्ठ व श्रेष्ठ मानून त्याचें हुकूम पाळण्याचंा प्रश्न येिोच कोठे? अशी िुळाजीची धारणा म्हणून िो पेशव्याशंी 
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फटकून वागे. उलट सािारा स्वामीच्या दौलिीचे आपण मुखत्यार िेव्हा आपण सवाि ज्येष्ठ म्हणून सवांनी 
आपले हुकूम मानाव े अशी पेशव्याचंी मनीषा. या दोन मि प्रणालींचा संघषच सुरू झाला. ह्या संघषाचे 
पयचवसान युद्धाि झाले. युद्धापयंि गोष्टी थराला गेल्या म्हणजे शिू राष्ट्रही तमि राष्ट्र होऊन लढाया 
जंुपिाि. िशीच लढाई आगें्र व पेशव े याजंमध्ये झाली. आंगे्र आरमाराने बतलष्ठ, त्याचे सागरावर प्रर्भतु्त्व. 
िेव्हा त्याच िोलाच्या सागरी सते्च्या मदिीतशवाय आगें्रचा परार्भव आपणा एकट्ाच्याने होणार नाही हे 
पेशव े जाणून होिे. त्यानंी त्याकतरिा इंग्रजाचंी मदि घेिली. आंगे्र पेशव्याचं्या आज्ञा पाळि नव्हिे. पण 
प्रत्यक्षाि इंग्रजाचंा छळ व नुकसान अिोनाि करि होिे. इंग्रजानंा पेशव्याकंडून मदिीचे आमिंण 
आल्याबरोबर त्यानंी त्याचा न्स्वकार िाबडिोब केला. इगं्रज पेशव ेयाचें मेिकूट जमायला लागले. दरम्यान 
पेशव्याच्या व मराठमंडळाच्या तवरूद्ध उद्धटपणे वागण्याचे िुळाजीचे सि सुरू रातहले. सन १७४६ मध्ये 
वाडीकर साविंाचंा झगडा पोिुचतगजाशंी चालू असिा िुळाजीने वाडीवर चाल केली. पतहल्याच फटकाऱ्याि 
वाडीकरावंर तवजय तमळतवला. पण वाडीकरानंी पेशव्याचं्या मदिीने कुडाळ नजीक आंगे्रच्या फौजेस 
सडकून मार देऊन हाकलून लातवले. [पे. द. २४, ले. ३०, ४१, ८६, ९८, ९९, १०१, १०३, ११०, ११३, ११५.] 

 
िुळाजीने सन १७५० च्या सुमारास तिसऱ्यादंा वाडीकरावंर हल्ला केला पण िोही अयशस्वी झाला. 

पुढे तवशाळगडकराचंा मुदागड तकल्ला, डोंगर तपसागी व परसाली िालुके व मलकापूर या गावानतजक 
होिा. िो िुळाजीने अकस्माि येऊन त्या तकल्ल्यावर फौजबंदी करून पवहाळे सुभ्यास व बावडे तवशाळगड 
िालुतयास मनस्वी उपद्रव करू लागला, िो कोणासही ऐकेना. तठकतठकाणी चौतया बसवनू 
कोकणपट टीचा वसूल घ्यायला लावला. िेव्हा आंग्ऱ्याचंा पाठलाग जगजीवन परशुराम याने केला. िेव्हा 
आंगे्र चौतया उठवनू स्वस्थळास गेले [र्भारिवषच, र्भाग १ (पंिप्रतितनधीची बखर),] व आपल्या आरमाराला काम तमळाव े
म्हणून त्यानी मलबार तकनाऱ्यावंर छापे घािले. त्याचें हे जतमनीवरील व समुद्रावरील उपद व्याप, 
तवशाळगडकर, बावडा प्रतितनधी, कोल्हापूरकर व साविंवाडीकर यानंा मोठे जाचक ठरले, इंन्ग्लश, 
पोिुचतगज, डच यानंाही िेवढेच िापदायक झाले. िुळाजी आंग्ऱ्याचंा बंदोबस्ि करण्याचे काम नानासाहेब 
पेशव्यास मराठमंडळाचा मुख्य या नात्याने करणे र्भाग पडले. त्याकतरिा त्याने सािारकर छिपति, 
करवीरकर छिपति, ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर (मतृ्युपयंि), पंि अमात्य बावडेकर, पंिप्रतितनधी 
तवशाळगड, वाडीकर साविं, अप्पाजी आंगे्र, नागोजी आंगे्र, या सवांना िुळाजी तवरूद्ध उठतवले. िसेच 
इंग्रजाचं्या आरमाराची मदि घेिली. िुळाजीचा उच्छेद करावा हा हेिु मनाि धरून इंग्रज व पेशव े याचें 
मेिकूट बरेच तदवस चालले होिे. सन १७५४ मध्ये िुळाजीने डचाचंी ५०, ३६ व १८ िोफाचंी अशी िीन 
जहाजे पकडली. पैकी पतहली दोन िुळाजीने जाळली व तिसरे धरून नेले. याचवळेी िुळाजीने आपल्या 
कातफल्याि अनेक नतवन जहाजे बाधंतवली व त्यावर तकत्येक युरोतपयन कामगार लोक पगारी ठेतवले. सन 
१७४३ िे १७५५ पयंि िुळाजी हा समुद्रावरचा एकंदर मालक होिा. त्याचे वैर्भव परमोच्च कोटीला जाऊन 
पोचले होिे. पतश्चम तकनाऱ्यावरील कोणिेही जहाज त्याच्या िावडीिून तनसटून जाि नसे एवढा त्याचा 
दरारा होिा. त्याची िीन हजार फौज, ६० लढाऊ जहाजे व त्यावर र्भरपूर दारूगोळा एवढी सामुग्री 
त्याजकडे होिी. सन १७५४ मध्ये त्यास कळून चुकले की, पेशव े मंुबईकर इंग्रजाचं्या सहाय्याने आपल्या 
सत्त्यानाशाची ियारीं करीि आहेि. िेव्हा त्याने मंुबईकर इंग्रजाबंरोबर िह करण्यासाठी आपला वकील 
पाठतवला. पण इंग्रजाचें बोलण्याि एक व करण्याि एक असल्यामुळ त्यानंी िुळाजीने देऊ केलेल्या 
सवलिी नाकारल्या. िसेच िुळाजीचा मिैीचा हाि तझडकारला. यावळेी इग्रजाचंा िगादा आंग्ऱ्यानंा 
बुडतवण्याची मोतहम पेशव ेव आपण या दोघानंी तमळून हािी घेण्याचा होिा. सन १७५५ मध्ये आपल्यातवरुद्ध 
कारस्थान तशजून ियार झाले असल्याचे िुळाजीला समजले. त्यावळेी िुळाजीने नानासाहेबास पि तलहून 
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त्याि “उर्भयपक्षाचा घरोबा चालि आहे, त्याची अतर्भवृद्धी प्रतितदनी व्हावी हे उचीि व योग्य आहे.” 
याप्रमाणे तलतहले, पण पेशव्यानंी त्याची दखल घेिली नाही. 

 
िुळाजीवर स्वारी करण्यापूवी इंग्रज व पेशव ेयाचंा साि कलमी करार झाला (१९ माचच १७५५). 

त्याि सयुंति आरमार इंग्रजाचं्या हुकमिीखाली रहावयाचे, इंग्रजानंी समुद्रावरून मोतहम सुरू करावयाची. 
व जी जहाजे घेण्याि येिील िी इगं्रज व पेशव ेयानंी तनम्मे तनम्मे वाटून घ्यावयाची. आंग्र्याचं्या तकल्ल्याि जी 
लूट तमळेल िी पेशव्यानंी घ्यावयाची. िुळाजी तवरुद्धचे पेशव्याचें आरोप िीन होिे— (१) पेशव ेहे धनी व 
आंगे्र त्याचें नोकर हे नािे िुळाजीने ओळखले नाही; (२) मराठी सते्च्या इिर महत्त्वाच्या घटकाशंी िे 
“सौरस्ये विचि नसि”, (३) मराठी सते्च्या तवरुद्ध गोवकेर तफरंग्याची त्याचप्रमाणे मंुबईकर इंग्रजाचंी 
त्यानंी मदि मातगिली. 

 
िुळाजी आंगे्र याजवरील सयुंति मोतहमेची प्रत्यक्ष सुरूवाि तदनाकं २६ माचच १७५५ पासून झाली. 

पेशव्याचें साष्टीचे सुरे्भदार रामाजी महादेवा याने इंग्रजास पुष्ट्कळ सवलिी देण्याचे आश्वासन देऊन वरील 
१९ माचचचा करार पुरा केला. [पे. द. १, र्भा. ३९, ले. ११५.] इगं्रजाचें आरमार कमोडोर जेम्स याचं्या 
अतधपत्याखाली तनघून िे मराठ्ाचं्या आरमारास चौल येथे तमळाले (२९ माचच) िे सुवणचदुगासमोर येऊन 
त्याने िोफाचंा मारा दीड तदवस सारखा केला पेशव्यांवर मारा होईल म्हणून िुळाजीने आपल्या लोकासं 
माराबंद करण्यास सातंगिले व िहाचे बोलणे लावले. िेव्हा इंग्रजानंी पाणउिार होऊन तकल्ल्यावर जाऊन 
सरखेलाचें आरमार जाळून नेस्िानाबूि केले. इंग्रज तवजयदुगाि तशरला व त्याने आपले तनशाण रोतवले. 
जंतजरे-तवजयदुगच, जयगड फते् होऊन िुळाजी आगें्र हािी आला. त्यास पेशव्याचं्या स्वाधीन करण्याि 
आले. येथे या मोतहमेचे कायच संपले. इंग्रजानंी तवजयदुगाचा िाबा स्विःकडे घेऊन त्यािील खंडोगणिी 
चीजवस्िू जहाजे र्भरर्भरून इंग्लंडला पाठऊन तदली. आतण कराराप्रमाणे तवजयदुगच आपल्या िाब्याि द्यावा 
ही पेशव्यानंी अनेकवळेा केलेली मागणी सवच चीजवस्िू फस्ि झाल्यावर मंजूर करून िो र्भणंग तकल्ला 
पेशव्याचं्या स्वाधीन केला. आगीि िुळाजीचे आरमार र्भस्म झाले. लाखो मोलाचे जडजवाहीर व संपत्ी 
लुटली गेली. या अचानक तवजयाने इंग्रजानंा हषच झाला. आतण त्याबरोबरच पतश्चम तकनाऱ्यावर मराठ्ाचं्या 
नातवक सते्चा दबदबा नाहीसा झाला. [पे. द. १, र्भा. ३९, ले. ११५.] िुळाजीस कैदी म्हणून पुण्यास नेण्याि आले. 
तिथे कैदेिच िो सन १७८६ मध्ये वारला. 

 
आंग्र्याचंा अस्ि झाल्यानंिर सुवणचदुगच तवजयदुगचचा प्रािं व आरमाराची सुरे्भदारी पेशव्यानंी 

आनंदराव धुळपास तदली. मोतहमेवरचा सरदार रामाजी महादेव याजकडे पेशव्यानंी सुवणचदुगच िालुतयाचा 
कारर्भार तदला. रामाजी महादेवाच्या मतृ्युनंिर सदर िालुतयाचा कारर्भार हरीपंि फडके याजकडे आला. 

 
िुळाजीचा परार्भव झाल्यानंिर पेशव्यानंी ऑतटोबर १७५६ मध्ये इंग्रजाशंी िह केला व त्या िहाने 

इंग्रजानंा बऱ्याच व्यापारी सवलिी तमळाल्या, िसेच बाणकोटचा तकल्ला व त्याच्या आजूबाजूची गाव े
इंग्रजानंा तमळाली. सन १७६०, २८ जानेवारीस पेशव्यानंी तसद्यीचा परार्भव करून उंदेरी घेिली. [का. स.ं प. 
या; ले. १८२; पे. द. २४ ले. २६१–६२.] त्यामुळे पेशव ेव आंगे्र याचें अलीबाग िालुतयाच्या उत्रेकडील पूवच पतश्चम 
पट्टीिील गाव ेआगें्र व पेशव ेयाचं्या संयुति अंमलाखाली आली. सन १७६० मध्ये पेशव्याचंा पतहला सुरे्भदार 
नारो तिरमल हा उंदेरी व जयदुगच येथे राहू लागला. 
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पेशव-ेतनजाम सबंंध 
 

कािंसूची 
 

१७४६, ऑक्टोबर २४ नबाब अन्वरुद्दीनचा मुलगा महूफजखान याचा फ्रें चाकडून परािव. 
१७४६, णडसेंबर नबाब अन्वरुद्दीनशी डुप्ले शाांततेचा तह करतो. 
१७४८, मे २१ क्षनजामाचे क्षनधन. 
१७४८, जून इांग्रजाांच्या ताब्यातील सेंट डेग्व्हड क्षकल्यावर डुप्लेचा हल्ला. 
१७४८, ऑगस्ट इांग्रजाांचा पाांडेचरीस वढेा. 
१७४८, ऑक्टोबर १८ इांग्रज व फ्रें च याच्यात शाांतता तह. 
१७४८, णडसेंबर ५ नाक्षसरजांगचा मृत्यू. 
१७४९, ऑगस्ट मद्रास शहर इांग्रजाना फ्रें च परत करतात. 
१७५०, जानेवारी २९ बाळाजी बाजीराव पेशव ेसदाक्षशवराव िाऊसह पुणे सोडतात. 
१७५०, फेबु्रवारी ३ मुजफरजांगचा मतृ्यू. 
१७५१, नोव्हेंबर २० बुसी व पेशव ेयाांच्या सैन्याची लढाई. 
१७५१, नोव्हेंबर २१ पेशव ेस्नानास गेले असता मोगलाांचा अचानक हल्ला. 
१७५१, णडसेंबर २ मराठे क्षनजामापासून नत्रबकचा क्षकल्ला नजकून घेतात. 
१७५२, जानेवारी ७ सलाबतजांग पेशव्याांशी तहाची बोलणी करतो. 
१७५२, जून ३ चांदासाहेबचा खून. 
१७५२, ऑक्टोबर १६ गाजीउद्दीन यावर क्षवषप्रयोग. 
१७५२, नोव्हेंबर २५ पेशव ेव सलाबतजांग याांची िेट व तह कायम. 
१७५४, ऑगस्ट २ डुप्ले युरोपला परततो. 
१७५६, ऑगस्ट ३० सलाबतजांग बुसीला नोकरीवर परत घेतो. 
१७५६, णडसेंबर बुसी मच्छलीपट्टणास जातो. 
१७५७, जुिैं २३ शहानवाजखानाच्या फौजेत बांडावा. 
१७५७, णडसेंबर १७ पेशव ेव क्षनजाम याांचा सांग्राम. 
१७५८, मे ११ शहानवाजखान व त्याचा मुलगा ठार. 
१७५८ क्षनजाम अल्लीखान व जानोजी यात युद्ध 
१७६०, जानेवारी १५ उदगीरची लढाई. 
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१० 
 

पेशवे-णनजाम सांबांध 
 
पेशव-ेतनजाम संबधंाि कनाटकािील त्यावळेची पतरन्स्थिी ध्यानाि घ्यावयास हवी. तनजाम हा 

कनाटकाचा नबाब होिा. कनाटक सुभ्याची नेमणूक त्याच्या हस्िे होि असे. १७४४ एतप्रल [Orme, British 
Military Transactions in Indostan, I] मध्ये अववरुद्दीनखान हा कनाटकचा नबाब झाला. त्याने अफगाण पठाणानंा 
तनपटून काढून पायन घाटािून त्याचंा तनःपाि केला. [Burhan, Tuzaki-walajahi, I] आतण सबधं कनाटकाि 
शािंिा प्रस्थातपि केली. पण त्यास स्वास््य तमळावयाचे नव्हिे. कनाटकाच्या तकनाऱ्यावर ज्या पतश्चमी 
राष्ट्राचं्या वखारी होत्या िेथील सत्ाधीशानंी म्हणजे इंग्रज व फ्रें च या वखारवाल्यानंी त्याचं्या मायदेशी 
चाललेल्या आपसािील युद्धाची पुनरावृत्ी शहदुस्िानच्या तकनाऱ्यावर सुरू केली. ह्यावळेी फ्रें चाचं्या 
महत्त्वाकाकं्षी सेनापिी कॅ. डुप्ले हा पाँडेचरीस रहाि होिा. फ्रें चाकंडे नातवक दल इंग्रजापेंक्षा कमी होिे. 
ह्याची तर्भिी डुप्लेस वाटि होिी. ही तर्भिीच खरी ठरली. इंग्रजाचंी युद्धनौका अरबी समुद्राि आल्याची 
बािमी डुप्ले यास समजली. [Orme, BMTI] िेव्हा अववरुद्दीन पाँडेचेरीस आपल्या डुप्लेकडून खंडणी 
तमळतवण्यासाठी गेला होिा. [Dodwell, Madras Despatehes, 1744-55,] त्यास डुप्लेने असे सातंगिले की िुम्ही 
मद्रास येथील इंग्रज गव्हनचर यास पि पाठवनू असे कळवा की, िुमच्या युद्धनौकेपासून फ्रें चास कोणत्याही 
प्रकारचा िास पोहचिा कामा नये. [Orme, BMTI,] अववरुद्दीनखानने लागलीच इंग्रजासं पि तलहून कळतवले 
की, ह्या तकनाऱ्यावर शािंिेचा र्भगं होणार नाही याची काळजी घ्या नाहीिर त्याचे पतरणाम दूरवर होिील. 
अववरुद्दीनने अशी दोन िीन पिे मद्रास इंग्रजास पाठतवल्यामुळे त्याचा उपयोग चागंला झाला. [Madras 

consultation March 4, 1745. Dodwell, Duplex & Clicve,] त्यामुळे फ्रें चावरील अतरष्ट टळले. पण फ्रें चाचंी युद्धनौका 
कालािंराने अरबी समुद्राि आली िेव्हा डुप्लेचा नूर बदलला. त्याने व फ्रें च युद्धनौकेचा कप्िान बाडोना ह्या 
दोघानंी इंग्रजाकंडून मद्रास घेण्याचा बेि केला व मद्रासला वढेा घािला. अववरुद्दीन यास ही बािमी 
कळिाच त्याने डुप्लेस मद्रासचा वढेा उठतवण्यास सागंतिले. [Diary of Ananda Ranga pijlai, ॥, 285. 291.] हुशार 
डुप्लेने उलट तनरोप पाठतवला की, मद्रास इगं्रजाकंडून शजकून घेिल्यावर िे आपल्याच िाब्याि देण्याि 
येईल. [Orme, BMIT I] अववरुद्दीनचे ह्या उत्राने समाधान झाले नाही. त्याने आपला मुलगा महफूजखान 
याला फौज देऊन मद्रासला वढेा देऊन बसलेल्या फ्रें चावर पाठतवले. फ्रें चानंी त्याचा तदनाकं २४ ऑतटोबर 
१७४६ रोजी संपूणच परार्भव केला. [Diary of Ananda Ranga Pillai, III,] ह्या तवजयाने फ्रें चाचा आपल्या तशस्िबद्ध 
सैवयावरील तवश्वास तिगुतणि झाला. नबाबाने आपल्या मुलाचा परार्भव झाल्याची हाय खाल्ली. नबाबाचे 
दुसरे तचरंजीव महमद याजला फौज देऊन इंग्रजाचं्या मदिीस पाठतवले. [Orme I,] डुप्लेस ही बािमी 
कळिाच त्याने मराठ्ाशंी संधान बाधूंन त्याचं्या कैदेि असलेला चंदासाहेब यास सोडून आणण्याचा घाट 
घािला. [Pillai, Part III] 

 
तनजामास पिे तलहून त्याि त्याच्या मुलाचे फ्रें चातवरुद्धचे कृत्य व फ्रें चाचे इंग्रजानंा शहदुस्िानािून 

घालवनू देण्यासाठी चाललेले प्रयत्न, अववरुद्दीनच्या अतधपत्याखाली इंग्रजाकंडून फ्रें च लोकानंी शजकून 
घेिलेले मद्रास, इंग्रज कातफल्याचा कारो मंडलच्या समुद्राि धुडगूस इत्यातद इंग्रजातंवरुद्धच्या प्रक्षोर्भक 
गोष्टी त्याने तलतहल्या. [Pillai, III] कनाटकािील पालेगाराचंी सहानुर्भतूि आपल्या कृत्यास असावी म्हणनू 
त्यानंाही पिे तलहून पतरन्स्थिी समजावनू सातंगिली. [Sirinivasachari, Vignettes the History etc] फ्रें चाच्या ह्या 
कृत्याचंा राग येऊन अववरुद्दीनने आपल्या मुलास सैवय देऊन इंग्रजाचं्या मदिीस पाठतवले. सेंट डेव्हीड 
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येथे पुवहा लढाई होऊन त्यािं फ्रें चाचा परार्भव झाला. [Dodwell, Dupleix and Clive,] म्हणून डुप्लेने नबाब 
अववरुद्दीनशी शािंिेचा िह तडसेंबर १७४६ि केला. [Orme,] नबाबाच्या म्हणण्याप्रमाणे नामट्टन इंग्रजानंा 
परि केले आतण नबाबाशी समझोिा करून त्याची मिैी संपादन केली. [Orme] अशा रीिीने नबाबापासून 
होणाऱ्या िासािून आपण मुति झालो ह्याची खािी डुप्लेस झाल्यावर त्याने इंग्रजाचं्या िाब्यािील तकल्ला 
सेंट डेव्हीड घेण्यासाठी तनकराचा हल्ला जून १७४८ मध्ये कुडलोरवर केला िेव्हा िो हल्ला इंग्रजानंी परिवनू 
लावनू पाँडेचरीला वढेा घालण्यासाठी ऑगस्ट १७२८ मध्ये सैवय रवाना केले. पण डुप्लेने इंग्रजाचंा हल्ला 
परिवनू लावनू फ्रें चाचं्या पराक्रमाचा वचक एिदे्दतशयावंर बसतवला. [तकत्ा] तडसेंबर १७४८ मध्ये युरोपहून 
अशी बािमी आली की, इंग्रज व फ्रें च याजंमधील युद्ध थाबंून त्यानंी शािंिा िहावर एतसलाचापेल येथे १८ 
ऑतटोबर १७४८ रोजी सह्या केल्या. ही बािमी शहदुस्िानाि येिाच इंग्रज व फ्रें च यानंीही िह केला. मद्रास 
शहर इंग्रजानंा फ्रें चानंी परि केले (ऑगस्ट १७४९). 

 
यानंिर इंग्रज फ्रें च कंपवयानी स्विःचा स्वाथच साधण्यासाठीं एिदे्दशीय संस्थातनकानंा त्याचं्या 

र्भाडंणाि मदि करण्यास सुरवाि केली. ह्या बाबिीि इंग्रजानी प्रथम सुरवाि केली. िंजावरचा राजा 
प्रिापशसह याचं्या तवरुद्ध त्याचंा नािलग कुट राजा उफच  शहाजी राजे यास मदि केली आतण प्रिापशसहाच्या 
िाब्यािील देतवकोटा शहर शजकून घेिले व कुट राजास प्रिापशसहाकडून ४० हजार रुपये पेवशन देवतवले. 
व त्याजबरोबर मिैीचा िह केला. इकडे इंग्रज देतवकोटा घेण्याि गंुिले असिा फ्रें चानंी दुसरीकडे तनजाम 
पुिाचं्या र्भाडंणाि र्भाग घेऊन आपली सत्ा वाढतवली. इंग्रजानंीही ह्या र्भाडंणाि हाि धुवनू घेण्याचे ठरवनू 
फ्रें चानंी ज्याला आपला पाठींबा तदला त्याजतवरुद्धच्या लोकासं आपला पाशठबा दशचतवला. अशा रीिीने 
इंग्रज व फ्रें च यानंी स्विःस पाठीमागे ठेवनू एिदे्दशीय संस्थातनक राजानंा र्भाडंि ठेवण्याचे िंि साधले. 
 

कनाटकािील ह्या घडामोडींकडे बाळाजी बाजीराव पेशव्याचे लक्ष होिेच. त्यानंी ह्या एिदे्दशीय 
राजाचं्या लढ्याची मातहिी तमळतवण्यासाठी शामराव यादव नावंाच्या आपल्या वकीलास कनाटकाि 
पाठतवले. मुरारराव घोरपडे, म्हैसूरचा नंद राजा ह्यानंीही र्भरपूर हालचाली केल्या. त्याचा वृत्ािं असा—
तनजाम इ. स. १७४८ मे २१ रोजी वारला. त्याने आपले मृत्यूपि करून ठेतवले होिे, त्याि मुजाफरजंग, 
मुलीचा मुलगा यास आपला वारस नेतमले. तनजामास गाजीउद्दीन व नातसरजंग असे दोन मुलगे लग्नाच्या 
बायको पासूनचे िसेच दोन मुलीही होत्या. रक्षापंासून त्याजला आणखी चार पुि झाले. त्याचंी नावंे, 
सलाबिजंग, बसालिजंग, तनजामअली व मीर मोगल असून िे इतिहासाि प्रतसद्ध आहेि. मुजफरजंगास 
गादीचा वारस नेमलेले नातसरजंग यास आवडले नाही. त्याचे तनजामाच्या हुकूमाप्रमाणे अकाटकडे कूच न 
करिा हे आपले दुःख पेशव्यास पि तलहून कळतवले. [पे. द. २८, ले. ३१.] 
 
णनजामउल्मुिंकच्या मृत्यूनांतरच्या घडामोडी : 
 

तनजामाचा मोठा मुलगा गाझीउद्दीन हा तदल्लीच्या बादशहाकडे होिा व दुसरा मुलगा नातसरजंग 
यास तनजामाने मुझफरजंगास वारस नेमलेले आवडले नाही. तनजामाच्या मृत्यूनंिर मुझफरजंगास 
आपणास नातसरजंगाशी लढल्यातशवाय सहजासहजी गादी तमळेल याची खािी वाटेना. म्हणनू 
नातसरजंगाबरोबर लढण्याचा प्रसंग आल्यास त्याि आपणास खािीलायक तवजय तमळावा म्हणनू त्याने 
पेशव्याकंडे मदि मातगिली. चंदासाहेब यावळेी सािारच्या कैदेि होिा. त्याचीतह मुझफरजंगाने रे्भट 
घेिली. आतण फ्रें चाचं्या मदिीने चंदासाहेबाची सुटका केली. चंदासाहेब व मुझफरजंग नातसरजंगाशी 
लढण्याकरिा पाँडेचरीस डुप्लेपाशी गेले. डुप्लेने त्याचंा बहुमान केला व चंदासाहेब यास कनाटकचा नबाब 
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नेमले आतण मुझफरजंगास दतक्षणेची सुरे्भदारी बहाल केली. उपकाराची फेड म्हणून चंदासाहेबानंी डुप्लेस 
काही गावं ेिोडून तदली. त्यावळेी कनाटकचा नबाब महमद अल्ली होिा. त्याजवर चंदासाहेब चालू गेले. 
इकडे फ्रें चानंी मुझफरजंग व चंदासाहेब याचंी बाजू घेिली म्हणून नातसरजंगाने पेशवे, र्भोसले, कनाटकचा 
नबाब याचें साह्य तमळतवले. महमद अल्ली व मद्रासकर इंग्रज यानंीतह त्याचंा पक्ष न्स्वकारला. शजजीच्या 
आसमंिाि दोवही सैवये समोरासमोर लढाईस ठाकली. ५ तडसेंबर रोजी लढाईस िोंड लागण्यापूवी एकदम 
गलबला होऊन नातसरजंग एकाएकी मारला गेला. िद नंिर लागलीच मुझफरजंग दतक्षणचा सुरे्भदार 
म्हणून व्दाही तफरतवली. [पे. द. २५, ले. ९३-९५] 

 
नातसरजंगाच्या मतृ्यूची बािमी पेशव्यास कळिाच पेशव े िारीख २९ जानेवारी १७५० रोजी 

सदातशवरावर्भाऊ सह पुणे सोडून फौजेतनशी बाहेर पडले. फेबु्रवारीि औरंगाबादेस शह देऊन तनजामाचा 
सरदार सय्यद लष्ट्कर खानाकडून १७ लक्षाची खंडणी घेिली. इितयाि िारीख ३ फेबु्रवारी रोजी 
मुझफरजंग मारला गेल्याची व सलाबिजंग तनजाम झाल्याची वािा पेशव्यास कळली. सलाबिजंगास 
घेऊन बुसी हैद्राबादेस येि आहे अशी बािमी पेशव्यास समजिाच बसुीवर चालून जाण्यासाठी पेशवा 
रायचूरकडे तनघाला. सलाबिजंग तनजाम झाल्याची व्दाही बसुीने िळावर डेऱ्याि दरबार र्भरवनू 
तफरतवली. [रा. खं. ३, ले. ३७७; पे. द. २५, ले. १०५, १०९, ११०.] सलाबिजंगाने फ्रें चाशंी झालेले सवच करार उडवनू 
तदले. पुढील सवच गोष्टी पाडेंचरीच्या हुकुमाने ठरिील असे बसुीने जाहीर केले. या कामी रामदासपिं 
नावंाचा तनजामाचा तदवाण डुप्लेस फार उपयोगी पडला. वर तनदेतशलेले खून घडवनू आणण्यास 
रामदासपिंाचंी कामतगरी उपयोगी पडली. ही विचमाने तदल्लीस वास्िव्य करीि असलेला तनजामाचा वडील 
पुि गाझीउद्दीन तफरोजजंग यास समजिाच त्याने बादशहाकडून दतक्षणच्या कारर्भाराचे फमान तमळतवले व 
िो दतक्षणेकडे येऊ लागला. गाझीउद्दीनास इकडे घेऊन येण्यास पेशव्याचं्या संमिीने शशदे-होळकर यानंी 
र्भाग घेिला होिा. 

 
इकडे बुसी सलाबिजंगास घेऊन हैद्राबादेस आल्यावर िेथे दरबार र्भरवनू सलाबिजंग सुरे्भदार 

झाल्याचे घोतषि केले. सलाबिजंगाचे आसन बुसीने कवायिी फौजेच्या बळावर न्स्थर करण्यास सुरवाि 
केली. कवायिी फौजेच्या खचासाठी तनजामाचा पूवच तकनाऱ्यावरील उत्र सरकार प्रािं आपल्या िाब्याि 
घेिला. इितयाि गाझीउद्दीन बादशहाचे फमान घेऊन दतक्षणेि येि आहे हे वृत् बुसीस समजलें . [पे. द. २५, 
ले. १२७.] पेशवा सुद्धा गाझीउद्दीनास सामोरा जाण्यासाठी एक लाख फौज घेऊन पुण्याहून नगरकडे 
तनघाला. हा सवच व्युह हाणून पाडण्यासाठीं बसुीने नोव्हेंबरचे प्रारंर्भी पुणे प्रािंावर चाल केली. दोवही 
सैवयाचंी गाठ घोडनदीच्या आसमंिाि पडून २० नोव्हेंबर १७५१ रोजी लढाई झाली. दुसऱ्या तदवशी २१ 
िारखेला ग्रहणाच्या तदवशी पेशव ेस्नानास गेले असिा मोगलानंी एकदम हल्ला चढतवला. [प.ु द. १. ३७३; पु. रो., 
रा. खं. ६, ले. २३२, तकत्ा ३, ले. ४००.] िे समयी मोठी िाराबंळ उडाली. पेशव ेस्विः घोड्याच्या पाठीवर उघडे 
बसून तनसटले. यापुढे मराठ्ानंी बुसीच्या िोफा चुकवनू सवच मुलूख जाळून उजाड केला. शिूस दाणा, 
वैरण, पाणी तमळू नये अशी र्भीषण अवस्था तनमाण केली. त्यामुळे बसुीला पुण्यावर जाणे अशतय होऊन युद्ध 
आवरणे र्भाग पडले. 

 
२ तडसेंबर रोजी मराठ्ानंी तनजामापासून शिबक तकल्ला शजकून घेिला. या दोन मतहवयाच्या युद्ध 

धुमाळीि बुसीच्या िोफखावयाचा मराठ्ाचं्या गतनमी काव्याच्या लढाईपढेु काही उपयोग झाला नाही. 
म्हणून सलाबिजंगाने िहाची बोलणी लावली. शशगव,े परगणे राहुरी येथे ७ जानेवारी १७५२ रोजी 



 अनुक्रमणिका 

उर्भयिास अटी मावय होऊन िह झाला. [प.ु द. १, ले. ३७२.] या िहाि ठरल्याप्रमाणे पेशव्यानंी शिबक तकल्ला 
तनजामास परि तदला. [ऐ. ले. सा. १, ले. १४५-१५३.] 
 
णनजामाचा कोंडमारा-भािंकीचा तह : 
 

िहाि ठरल्याप्रमाणे पेशव्यानंी शिबक तकल्ला तनजामाच्या स्वाधीन िाबडिोब केला नाही. 
त्याकतरिा रामदासपंिानंी तनकड लावली. त्यावरून उर्भयंिाचे वैर वाढि गेले. यावळेी पेशव्यांची बाजू 
थोडी जास्ि बळकट झाली होिी. मद्रासकडे इंग्रज व महंमह अली हे वरचढ बनून त्यानंी चंदासाहेबास 
मातरले (३ जून १७५२). त्यामुळ इंग्रजाचंी सरशी होऊन बुसीचा पक्ष खालावला. त्यास पैशाची अडचण 
र्भासू लागली. िी र्भागवण्यासाठीं िो सलाबिजंगास घेऊन हैद्राबादेकडे तनघाला असिा त्याचा मुक्काम 
र्भालकीवर पडला. िेथे पगार न तमळाल्याने तबथरलेल्या सैतनकानंी िारीख ७ एतप्रल रोजी रामदासपंिाचंा 
खून केला. िेणेकरून बुसीचा शवेटचा आधार िुटला. 

 
िद नंिर सलाबिजंगाने रामदासपिंाचं्या मागून सय्यद लष्ट्करखानास आपला तदवाण नेमले. 

पेशव्याचंी मतनषा गाझीउद्दीन यास आणल्यावर उर्भयिापंकैी जे आपणास फायदेशीर वाटेल त्या तनजामाचा 
आपण पुरस्कार करू अशी होिी. [का. स.ं प. या., ले. १०२, १०३; पे. द. २५, ले. १४४.] शशदे-होळकरासंह गाझीउद्दीन 
ऑतटोबरमध्ये औरंगाबादेस येऊन पोहोचला. १६ ऑतटोबर १७५२ रोजी त्यास तनजामअलीच्या आईने 
र्भोजनास बोलावनू तवषप्रयोगाने ठार मातरले. ही बािमी पेशव्यास समजली. त्यावळेी पेशव े शहागडावर 
होिे. िेथे त्यास शशदे-होळकर रे्भटले. त्या सवानी माघार न घेिा सलाबिजंगावर चाल केली. यावळेी 
सलाबिजंगाचा मुक्काम र्भालकीवर होिा. िेथे त्यास कोंडून धरले. बुसीने वाटाघाटी करण्यास पुढाकार 
घेिला. पेशव्यानंी गाझीउद्दीनने ज्या गोष्टी कबूल केल्या होत्या त्या सवच कबलू करण्यास सलाबिजंगास 
र्भाग पाडले. पेशव ेव सलाबिजंग याचंी रे्भट होऊन िारीख २५ नोव्हेंबर रोजी िह कायम झाला. [पे. द. २५, 
ले. १४४, १४७-१४९, तकत्ा २६, ले. २०२.] या िहाने शिबक तकल्ला पेशव्याकंडे रातहला. िेथे मशीद काढून श्रीचे 
देवालयाचे काम चालीस लातवले. कुशाविच बातंधले. [प.ु द. १, ले. ३७२; ऐ. सकंीणच सा. १, ले. १४५-१५३.] 

 
पेशव्यानंी र्भालकीच्या िहानंिर कनाटक व शहदुस्थान मुसलमानी सते्िून हळूहळू सोडतवण्याचा 

आपला संकल्प आपले गुरु दीतक्षि यास कळतवला. [का. स.ं प. या., ले. ११४.] या िहाने जुिर नगर व खानदेश 
इत्यातद तठकाणचा बराच प्रदेश पेशव्यास तमळाला. 

 
या िहानंिर तनजाम व बुसी हैद्राबादेस गेले. ह्याच िहाि कनाटकचा मामला तनजाम पेशव्यानंी 

एकमिाने ठरवावा असे कलम होिें. [रा. खं. ३, ले. ४१५.] 
 
सिंाबतजांगाचा कारभार : 
 

सलाबिजंग हैद्राबादेस परिल्यावर त्याने पेशव्याचं्या तशफारशीनुसार सय्यद लष्ट्करखान यास 
आपला कारर्भारी नेतमले. शहानवाजखान घरी बसला. पढेु काही तदवसानंी फ्रें चाचें व सय्यद लष्ट्करखानाचे 
वाकडे आले त्यामुळे सय्यद लष्ट्करखान घरी बसला. आतण त्याच्या जागी शहानवाजखानाची नेमणकू 
झाली. हा मराठ्ाशंी स्नेहाने वागे. याने बाळाजीच्या सावनूरकडील स्वारीस मदि तमळवनू तदली (सन 
१७५४). असे असले िरी सलाबिजंगाच र्भाऊ तनजामअली, बसालिजंग, मोगलअल्ली याची आपसाि 
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धुसपूस चालू होिी. पण पेशव्याचं्या सल्ल्यानुसार वऱ्हाडच्या व तवजापूरच्या सुरे्भदारीवर अनुक्रमे 
तनजामअली व बसालिजंग याचं्या नेमणकूा झाल्या. [तकत्ा, ३, ले. ४७८] इ. स. १७५३ पासूनची चार वष े
तनजामशाहीि बसुीचे वजन रातहले. बुसीने सलाबिजंगास सव ंबाजूने अगदी आवळून ठेतवले होिे. बुसीचा 
मुख्य हस्िक हैदरजंग मोठा खाष्ट होिा. बुसीस तनजामशाहीिून काढून लावण्यासाठी तनजामीिील 
मुत्सद्यानंी खूप प्रयत्न केले. [तकत्ा, ४३२, ४३३.] बुसीस हे कळले िेव्हा िो पेशव्याचंी मजी सारं्भाळण्याच्या 
उद्योगास लागला. [तकत्ा, १. १५-१८.] िारीख २ ऑगस्ट १७५४ रोजी डुप्ले युरोपाि परि गेला. िेव्हापासून 
बुसी काही काळ उत्र सरकार प्रािंािील आपल्या जहातगरीची व्यवस्था पहाण्यास तनघून गेला िेव्हा पवुहा 
हैद्राबादेस बजबजपुरी माजली. [रा. खं. १, ले. २५.] इितयाि सावनुरकराशंी पेशव्याचें वाकडे आले. मोतहम 
झाली. या मोतहमेि सलाबिजंगाने शहानवाजखानाच्या सागंण्यावरून सहकायच केले (एतप्रल १७५६). 
सावनूरची मोतहम आटोपल्यावर शहानवाजखानाने बसुीला तनजामाच्या नोकरीिून बडिफच  करतवले. [पगडी, 
माराठे व शनजाम,] पेशव्याचं्या मनाि बुसीला नोकरीस ठेवावयाचा होिा. करारही ठरला. [रा. खं. ३, ले. ४७७, ४७८, 
ले. ऐ. स.ं १. ४.] परंिु तनजामास जो र्भारी िो आपल्याकडे कटकटी काय थोड्या करील? असा तवचार करून 
िी कल्पना सोडून तदली. 

 
बुसीला बडिफच  करणे सोपे होिे. पण िे तनर्भावणे कठीण होिे. बुसीने पूवेकडे जािा जािा 

हैदराबाद शहराचा िाबा घेिला. आतण स्वपराक्रमाने कवाईिी फौजेच्या बळावर तनजामास नमतवले. 
सलाबिजंगाने बुसीला परि नोकरीवर घेिले (३० ऑगस्ट १७५६). [पगडी, मराठें व तनजाम] पेशव्याशंी 
सलाबिजंगाच र्भाऊ व तदवाण याचें संगनमि चालूच होिे. त्याचा फायदा घेऊन त्याने जुिर, परगणा व 
तशवनेर तकल्ला काबीज केला आतण ह्या सवच मुलखाचा नवा तशवनेर िालुका बनतवला. [रा. खं. २,] पुढे 
पेशव्यानंी सलाबिजंगापासून पंधरा लाखाचा मुलुख उपटला व तनजामाच्या िाब्यािील स्थळ अहमदनगर 
आपल्या कबजाि आणण्याचे प्रयत्न चालू केले. याही पुढे जाऊन त्यानंी तनजामाकडे पंचवीस लक्षाचा 
मुलूख व दोन चागंली स्थळे याचंी मागणी केली. [तकत्ा, १, ले ६५, ७३.] सलाबिजंगाने पेशव्याचं्या या 
आक्रमणास िोंड देण्यासाठीं बुसीस उत्र सरकार प्रािंािूंन आपल्याकडे बोलातवले. तडसेंबर १७५६ मध्ये 
बुसी आपल्या तजल्ह्याची व्यवस्था पहाण्यास मच्छलीपट्टणास गेला. िेथें िो वषचर्भर होिा. तनजामाचा तदवाण 
शहानवाजखान, ह्यास फ्रें चाचें तनजामाच्या दरबारािून तनमूचलन करणे कठीण होऊन बसलें . कारण बुसीचा 
हस्िक हैदरजंग हा मोठा जबरदस्ि मुत्सद्दी योद्धा आपला वरचष्ट्मा राखून सलाबिजंगाच्या दरबाराि 
होिा. िो फ्रें चाचं्या हव्या त्या मागण्या सलाबिजंगाकडून पुऱ्या करून घेि होिा. शहानवाजखानास या 
गोष्टीचा राग येऊन त्याने हैदराबाद सोडले व िो औरंगाबादेस जाऊन रातहला. बरोबर तनजामाचा र्भाऊ 
बसालिजंग यास घेिले होिे. उदे्दश हा की, फ्रें च धार्वजण्या सलाबिजंगास गादीवरून काढून 
बसालिजंगास बसवाव.े ह्याकतरिा त्याने पेशव्याचंी मदि मातगिली. पेशव्यानंी मदिीच्या मोबदल्याि २५ 
लाखाचा मुलूख व दोन तकल्ल्याचंी मागणी केली. [पगडी-मराठे व तनजाम,] सलाबिजंग औरंगाबादेस आला. 
इितयाि शहानवाजखानाच्या फौजेि बंडावा होऊन फौजेने त्यास पळवनू लातवले. [ऐ. ले. स.ं १ ले. १०.] (२३ 
जुलै १७५७). शहानवाजखानाने दौलिाबाद तकल्ल्याचा आश्रय घेऊन आपल्या मदिीस पेशव्यास 
बोलातवले. पेशव्याचं्या फौजेि यावळेी त्याचा मुलगा तवश्वासराव व दत्ाजी व जनकोजी शशदे अशी 
समवयस्क िरूण मुले होिी. तवश्वासरावाच्या हािी लढाईची सुिे सोपवनू पेशव्यानंी मराठी फौजेस 
औरंगाबादवर कूच करण्यास फमातवले. लढाईस िोंड लागले. तनजामाकडील कारर्भार तनजामअल्लीने 
आपल्या हािी घेऊन युद्ध आरंतर्भले. मराठ्ानंी तनजामाच्या नाड्या आवळण्याचे ठरतवले होिेच. त्याप्रमाणे 
त्याकतरिा त्यानंी दोन आघाड्या उघडल्या. औरंगाबादच्या बाजूने पतहली आतण जानोजी र्भोसल्याकंरवी 
वऱ्हाडािून दुसरी. त्यामुळे तनजाम कािीि सापडला. त्याने बुसीस आपल्या मदिीस िािडीने बोलातवले. 



 अनुक्रमणिका 

तनजामाच्या बाजूस इब्रातहमखान गारदी िोफखावयाचा मुख्य होिाच. इितयाि दमाजी गायकवाड, 
पटवधचन अशी मािबर सरदार मंडळी पेशव्यास सामील झाली. दोवही बाजूनी लढाईची जय्यि ियारी 
होऊन मराठे गोदा िीरावरून िर तनजामी फौज औरंगाबादेवरून एकमेकाचं्या रोखाने चालू लागली. दोवही 
सैवयाचंी गाठ शसदखेड येथे तडसेंबर िारीख १२ ला पडली. िेथे िारीख १७ तडसेंबर १७५७ पयंि पाचं 
तदवस संग्राम झाला. [तकत्ा.] तनजामी सैवयाचा पूणच मोड होऊन पेशव्याचं्या मागण्या तनजामास मावय करून 
घेऊन िह करावा लागला. िहाि ठरल्याप्रमाणे २५ लाखाची जहातगर व नलदुगच तकल्ला हीं पेशव्यास 
तमळाली. करार झाल्यानंिर तवश्वासराव व तनजाम याचंी रे्भट िारीख ५ तडसेंबर १७५७ रोजी मोठ्ा 
समारंर्भपूवचक झाली. [पे. द. १. ले. २५ ले. १८४.] दौलिाबाद तकल्ला शहानवाजखानाच्या िाब्याि राहू तदला. 
पेशव्याची आतण दोन तनजामाचंी औरंगाबादेस रे्भट होऊन तदलजमाई झाली. 
 
दोन णभर्षि हत्त्या : 
 

लढाई सपंल्यावर तनजामाच्या दरबारािील गंुिागुिीच्या र्भाडंणास सुरुवाि झाली. सलाबिजंग, 
बसालिजंग व तनजामअल्ली हे तिवही र्भाऊ एकि होऊन शहानवाजखानाचा काटा काढण्याकतरिा गुप्ि 
खलबिे करू लागले. बुसीचा तदवाण हैदरजंग याने तनजामअल्लीस कारर्भारावरून काढून हैदराबादच्या 
सुभ्यावर नेमणूक करतवली व स्विःकडे तदवाणतगरी घेिली. बुसीने दौलिाबादच्या तकल्ल्याचा िाबा घेऊन 
शहानवाजखानास आपल्या छावणीि अटकेदाखल ठेवनू तदले. [पु. द. १. ले. ३८०.] तनजामअल्लीने हैदराबादेस 
जाण्यासाठी तनरोप घेण्याच्या तनतमते् एक समारंर्भ घडवनू आतणला. हैदरजंग, तवठ्ठलसुंदर वगैरे बडी 
मंडळी तनजामअल्लीच्या रे्भटीस आली. तिथेच हैदरजंगास तनजामअल्लीच्या माणसानंी कापून कातढले. सवचि 
हाहाःकार उडाला. तनजामअल्ली घोड्यावर स्वार होऊन बुऱ्हाणपुराकडे दौडि गेला. [पगडी, मराठे व तनजाम,] 
हैदरजंगाचा खून झालेला ऐकून फ्रें चाचंा एक अतधकारी लक्ष्मण याने संिापून शहानवाजखान व त्याचा 
मुलगा यानंा ठार मारले. (११ मे १७५८) [तकत्ा.] यावळेी पेशव ेफौजेतनशी औरंगाबादच्या जवळपास होिे. 
शहानवाजाच्या खुनाचा सूड घेण्याकतरिा िे कदातचि एकदम औरंगाबादेवर चालून येिील अशा र्भीिीने 
बुसीनें सलाबिजंगास कैद करून गोवळकोंड्याचे तकल्ल्याि बंदोबस्िाने ठेतवले. तनजाम अल्लीस गादीवर 
बसवनू स्विः कारर्भार पाहू लागला. इितयाि त्यास फ्रें च गव्हनचर लाली याजकडून हैदराबाद सोडून 
िाबडिोब तनघून येण्याचा हुकूम आला. त्याप्रमाणे बसुी १८ जुलै रोजी सलाबिजंगाची रजा घेऊन 
आरकाट येथे लालीस तमळाला. याबरोबरच फ्रें चाचंी हैदराबाद येथील सत्ा संपुष्टाि आली. स. १७५८ मध्ये 
तनजामअल्लीखान व जानोजी याि युद्ध झाले. तनजामअल्लीने जानोजीस त्याचा खचच देऊन िह केला. नंिर 
तनजाम अल्लीखान हैदराबादेकडे रवाना झाला. बसालिजंगही अदोनीला तनघनू गेला. आिा तनजाम 
अल्लीच्या हािाि सवातधकार आला. [तकत्ा,] इब्राहीमखान गारदीही त्यास येऊन तमळाला. 

 
तनजामाकडून बुसी तनघनू गेल्यावर पेशव्याने तनजामाचे पातरपत्य करून तनजामाकडून, बऱ्हाणपूर, 

अशीरगड, दौलिाबाद, अहमदनगर व तवजापूरचे तकल्ल े घेण्याचे ठरतवले व िसेच दतक्षणेिून मुसलमानी 
सत्ा नाहीशी करावी असेही ठरतवले. 

 
इब्राहीमखान गारदी याने फ्रें चापंासून युद्धकला तशकून घेऊन आपली कवायिी फौज व िोफखाना 

ियार केला होिा. सदातशवरावर्भाऊने त्यास मोठ्ा पगाराची लालूच दाखवनू आपल्या नोकरीि ठेवनू 
घेिले. तनजामअल्लीस याचा फार राग आला. तशवाय पेशव्याचंी सत्ा वाढीस लागली असून पेशव े
आपल्यावर केव्हाही हल्ला करिील हे तनजामअल्ली जाणून होिा. पेशव्यानंी अहमदनगरचा तकल्लेदार 
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कवीजंग यास लाच देऊन िो तकल्ला आपल्या िाब्याि आतणला. त्यामुळे तनजामअल्लीखानास राग येऊन 
त्याने सलाबिजंगासह दोन लाख सैवय घेऊन िो पेशव्यावंर चढाई करण्यास तनघाला. दोवही सैवयाचंी गाठ 
उदगीरजवळ िारीख १५ जानेवारी १७६० रोजी पडली. पेशव्याचं्या बाजूस नामातंकि सरदार होिे. खऱ्या 
लढाईस िारीख २० जानेवारी पासून सुरवाि झाली. पेशव्याकंडील बळविंराव, तवश्वासराव, गोपाळराव 
पटवधचन, अंिाजी माणकेश्वर, िुकोजी शशदे, रायाजी पवार, तवठ्ठल तशवदेव, दमाजी गायकवाड, सखाराम 
बापू, नाना फडणीस, आतद सरदार लढि होिे. इब्रातहमखानाच्या िोफखावयाने िर तनजामाची दाणादाण 
उडतवली. तनजामाच्या सहाय्यास ८ िे १० हजार फौज व्यंकटराव शनबाळकर आशदच्या अतधपत्याखालीं 
ियार होिी. िीस जाऊन तमळण्याचे व त्याची मदि घेऊन लढाई करण्याचे तनजामाने ठरतवले. व 
त्याप्रमाणे तनजामाचे सैवय धारुरच्या तदशनेे चालू लागले. ह्या दोन सैवयाचंी गाठ पडल्यास आपणास र्भारी 
पडेल हे मराठी सैवयाने जाणनू िे सैवय तनजामाच्या सैवयावर फेबु्रवारी २-३ िारखेस िुटून पडले. 
संध्याकाळपयंि तनजामबधंूंनी शौयाची शथच केली. [पगडी, मराठे व तनजाम,] त्याचं्याकडील िोफखावयाची दारू 
संपली व बरीच माणसे लढाईि मेली हे पाहून तनजामाने पेशव्याशंी िहाची याचना केलीं त्याजवरून बहुि 
रदबदली होऊन तनजामाने साठ लक्षाचा मुलूख व (२) अशीरगङ व दौलिाबाद असे दोन तकल्ले आतण (३) 
तवजापूर व बऱ्हाणपूर ही दोन शहरे याप्रमाने पेशव्यासं देऊन सलूख घडवनू आतणला, छिपिींनी पेशव्याचें 
अतर्भनंदन केले. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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मराठ्ाचंा कनाटकािील उद्योग (स. १७५१–१७६०) 
 

कािंसूची 
 

१७४३, जून १९ बाबजूी नाईक बारामतीकर यास शाहू महाराजाांकडून कनाटकातील 
मुलूखक्षगरीचे हक्क प्राप्त. 

१७४६, नोव्हेंबर १२ बाबजूी नाईक बारामतीकर याांच्या उपोषणास प्रारांि. 
१७४६, णडसेंबर ५ सदाक्षशवराव िाऊ याांची कनाटक स्वारीवर रवानगी. 
१७४७ कनाटक मामल्याच्या क्षहशबेाची शाहू महाराजाांकडून तडजोड. 
१७४७, माचच सदाक्षशवराव िाऊां चा कनाटकातून परत येताना पांढरपूर येथे मुक्काम. 
१७५१, जानेवारी ३१ बाळाजी बाजीराव पेशव ेयाांची सदाक्षशवराव िाऊसह कनाटक स्वारी 
१७५१, एणप्रिं २४ बाळाजी बाजीराव पेशव ेकनाटक मोक्षहमेवरुन साताऱ्यास परततात. 
१७५३, माचच ६ बाळाजी बाजीराव पेशव ेयाांचा श्रीरांगपट्टणास मुक्काम. 
१७५३, माचच २० होळीहुन्नरचा क्षकल्ला मराठे सर करतात. 
१७५४, जानेवारी २ पेशव्याांचे कनाटक मोक्षहमेकरीता पुण्याहून प्रयाण. 
१७५४, माचच २३ कनाटकातील सांस्थाक्षनकाांकडून बाळाजी बाजीराव पेशव े खांडणी 

वसूल करतात. 
१७५४, जून ४ कनाटक मोक्षहमेवरून बाळाजी बाजीराव पेशव े याांस पुण्यास 

आगमन. 
१७५४, ऑक्टोबर बाळाजी बाजीराव पेशव,े सदाक्षशवराव िाऊ, महादजी पुरांदरे 

याांच्यासह कनाटक स्वारीवर क्षनघतात. 
१७५५, ऑक्टोबर २० बाळाजी बाजीराव पेशव,े सदाक्षशवराव िाऊसह सावनूरवर 

जाण्यासाठी क्षनघतात. 
१७५६, जानेवारी मराठी सैन्य बागलकोट येथे. 
१७५६, एणप्रिं २० सावनूरकराांचा पेशव्याांबरोबर तह. 
१७५६, मे २ पेशव्याांचा सावनूरहून कां चनी गावी मुक्काम. 
१७५९, ऑक्टोबर २८ हैदरखानाचा सदाक्षशवराव िाऊ याांजवर हल्ला. 
१७५९, ऑक्टोबर ३० हैदरखान, मुजफरखान व त्याचे साथीदार याांना पेशव्याांकडून कैद 

व क्षशिा. 
१७५७, जानेवारी १ श्रीरांगपट्टणवरील मोक्षहमेकरीता बाळाजी बाजीराव पेशव े याांचे 

पुण्याहून कूच. 
१७५७, माचच पेशव्याांचा श्रीरांगपट्टण येथे मुक्काम. 
१७५७, जून १५ श्रीरांगपट्टणच्या स्वारीहून बाळाजी बाजीराव पेशव ेपुण्यास परततात. 
१७५७, सप्टेंबर २४ कडाप्पाचा नबाब अब्दुल मजीदखान ठार. 
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१७६०, जून ४ फ्रें चाांच्या मदतीकरीता हैदर सैन्य पाठक्षवतो. 
१७६१, जानेवारी १४ क्षब्रक्षटश पाँडेचरी नजकून घेतात. 
१७६१, जून कनाटकात सैन्य पाठक्षवण्याची मुकुां द श्रीपतीची पेशव्याांस क्षवनांती. 
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११ 
 

मराठ्ाांचा कनाटकातीिं उद्योग (स. १७५१–१७६०) 
 
शाहू छिपिींच्या दरबाराि स. १७२४ मध्ये श्रीपिराव प्रतितनधींनी आपलें  म्हणणे माडंले. 

“मराठ्ानंी प्रथम दतक्षण तदग्वजय करावा दतक्षणेि आपली सत्ा प्रस्थापून दतक्षण िाब्याि आणावी आतण 
मग उत्रेकडे जाव.े” प्रतितनधीचे कोणीही ऐकले नाही. शाहू महाराजानंी बाजीराव पेशव्यास शहदु 
पिपादशाहीचा झेंडा तहमालयापयंि घेऊन जाण्यास मुर्भा तदली. कनाटकमामला फत्ेंशसग र्भोसले याजवर 
सोंपतवला. फते्शसगानी १७२५-२६ मध्ये एक स्वारी कनाटकाि नेली. दुसरी स्वारी शचिदुगचची बाजीराव 
पेशव्यानंी नेली. स. १७३९ मध्यें रघोजी र्भोसले व फते्शसग या उर्भयिानंी कनाटकावर चाल करून िेथील 
नबाबास मारीले व िंजावरचा राजा प्रिापशसग यास अर्भय तदले. ह्यावळेी रघुजीचा संबंध फ्रें च सेनापिी 
डुमासशी आला. बाळाजी बाजीराव यास पेशवाई पद तदल्यावर छिपिीनी पेशव े पदासाठी झुजंणाऱ्या 
बाबजुी नाईकास कनाटक मामला तदला. वास्ितवक कनाटक सुर्भा, तवजापूर, र्भागानगर आतण िंुगर्भद्रा व 
रामेश्वर मधील सवच प्रदेश हा राजाच्या खाजगीकडचा. त्या सवच प्रदेशाि मुलूखतगरी करण्याचा हक्क बाबजुी 
नाईक बारामिीकर यास शाहू महाराजानंी िारीख १९ जून १७४३ च्या हुकूमाववये तदला. ह्या मोबदल्याि 
बाबजुी नाईकानी दरसाली महाराजास ७ लाख रुपये द्यावयाचे असून तशवाय ५ लाख रुपये खंडणी िंजावर 
राजाकडून घेऊन द्यावयाची असे बा. नाईकानंी कबलू केले होिे. [पे. द. ४०, ले. २८.] कनाटक के्षि आपल्यास 
तमळाल्यावर बाबजूी नाईकानंी कनाटकाि दोन स्वाऱ्या केल्या. पतहल्या स्वारीि त्यास तनजामाकडून कडक 
तवरोध झाला. दुसरी स्वारी स. १७४५ ि केली. त्यावर कनाटकचा नबाब अववरुद्दीन याने कडाडून हल्ला 
चढतवला आतण बाबजूी नाईकास पळवनू लातवले. [Records of Fort St. Gorge, Diary and consultation Book, 1745, p 
58 dt 11-3-1745.] परि येिाना अकाटच्या दतक्षणेकडील काही शहरे एतप्रल १७४५ मध्ये लुटून [Ibid,] मे महाि 
बाबजूी नाईकाची स्वारी सािाऱ्यास जास्ि लार्भाशं न होिा येऊन पोहोचली. [Ibid,] बाबजूी नाईक परि 
आल्यावर त्यानंी शाहू महाराजाचंी रे्भट घेऊन आपणास कजच झाल्याचे सातंगिले. 
अशा रीिीने कनाटक मामला कजच फेडीकरीिा कोणास द्यावा या बद्दलचा खल शाहू महाराज पुवहा करू 
लागले. कनाटक मामल्यापकैी दोन वषाचे चौदा लाख आतण पाचं लाख चंदावरचे तमळून एकूण १९ लाख 
रुपये वसूल शाहू महाराजास जो कोणी सरदार देण्याचे कबलू करील त्यास कनाटक मामला द्यावयाचा 
अस शाहू महाराजानंी गोशवदराव तचटणीस, बाळर्भट वैद्य, रघुजी र्भोसले व फते्शसग र्भोसले याचं्यासमोर 
सातंगिले. [पु. द. १, ले. १५५.] शवेटी फते्शसग र्भोसले यानंी वीस लाख रुपये देण्याचे कबूल केल्यावरून त्यास 
कनाटक मामला महाराजानंी तदला. [शाहू दप्िर, क्र. १६, पु. ४, पि २३ माचच १७४५.] या गोष्टीचा राग बाबजूी नाईकास 
येऊन िेही कनाटकच्या स्वारीस गेले (ऑतटोबर १७४५). अकाटपयंि गेल्यावर त्यानंा तनजामाने 
अडतवले. [पे. द. २५, ले. १०.] त्यावळेी तनजामाचे मन वळतवण्याच्या हेिूने त्यानंी तनजामाची रे्भट घेण्यासाठी 
आपली माणसे पाठतवली. [पे. द. १५. ले. १२-१३.] त्याचा उपयोग न होिा तनजामाचा तवरोध वाढिच चालला. 
फेबु्रवारी १७४६ मध्ये नातसरजंग आतण कनाटकािील लहानमोठे संस्थातनक यानंी बाबुजी नाईकाचंा परार्भव 
केला. त्यास त्यानंी पळवनू लातवले. [Burhan’s Tusak’i—Walajahi, vol. Ⅰ,] परार्भिू बाबजुी नाईक काही वसूल न 
करिा सैवयाच्या पगाराची थकबाकीसुद्धा न देिा सािाऱ्यास छिपिींकडे चार पाचं लाख रुपयाची मागणी 
करण्याकरीिा आले. [तचटणीस, शाहू महाराजाचंी वखर,] शाहू महाराजानंी बाबजुी नाईकाचं्या पराक्रमाची उदे्रक 
येणारी कहाणी ऐकून त्यास िे तचडून बोलले की, “महाल व खंडणीचे ऐवज येणे त्याचंा तहशबे पाहून दुसरा 
सुर्भा नेमनू त्याजपासून काम करतविो”. महाराजाचें बोलणे सहन न होऊन बाबजूी नाईकानंी तवष प्राशन 
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केले. हे शाहू महाराजास समजल्यावर त्यानंी बाबुजी नाईकाचंी समजूि काढून कजच तनवारण्याकरीिा पसेै 
देऊन कनाटक मामला सदातशवराव र्भाऊ यास लावनू तदला. 

 
नाईकानंी तनजामाची रे्भट घेऊन कनाटकािील मराठी मुलुखािून आपणास तनजामाने वसूल 

करण्यास मदि करावी असे तवनतवले. पण तनजामान गोड बोलून या बाबिीि काही केले नाही. [पे. द. २५,] 
त्यामुळे बाबुजी नाईकास फार वाईट वाटले. एवढ्याि शाहू महाराजाकंडून बाबजूी नाईकास सािाऱ्यास 
येण्याकरीिा बोलावणे गेलें . [ऐतिहातसक पिव्यवहार लेख, ५३.] बाबजुी नाईकास याचा राग येऊन त्यानंी व त्याचें 
बंधू आबाजी यानंी तवष घेऊन आत्महत्या करण्याचे ठरतवले. रघुजी र्भोसले याचं्या सागंण्यावरून िे 
उपोषणाचा आपला तवचार सोडून देणार होिे. [पे. द. २५, ले. २३,] पण रघुजींवर तवश्वास नसल्यामुळे त्यानंी 
उपोषण चालू ठेवले. बाबजुी नाईकाचें उपोषण १२ नोव्हेंबर १७४६ पासून १५ तदवस चालू असाव.े [ऐ. प. ले. 

५३; पे. द. ४०-४३.] शवेटी शाहू महाराजाचं्या सागंण्यावरून बाबूजी नाईकानंी आपले उपोषण सोडले [पे. द. 
२८·२.] िेव्हा त्यास महाराजानंी १७४७ सालाकतरिा कनाटक मामला तहशबेाची िडजोड करून तदला. 

 
त्या अगोदर करवीर छिपिींकडून कृष्ट्णेच्या उत्रेकडील प्रदेशाची खंडणी वसूल करण्याचे काम 

बाबजूी नाईकानी आपल्याकडे घेिले होिे. पण ठरतवलेल्या वसुलापैकी काहीच न पोहोचल्यामुळे संर्भाजी 
छिपिीस राग येऊन ह्या प्रकरणाचा तनकाल लावण्यासाठी सािाऱ्यास शाहू छिपिींकडे आले आतण 
त्याचं्याकडे त्यानंी बाबजुी नाईकातवरुद्ध िक्रार गुदरली. त्यावळेी पेशव्यानंी कनाटक मामला आपणास 
तमळण्यासाठी सािाऱ्यास आपला मुक्काम ठोकलेला होिा. त्याचं्या प्रयत्नास यश येऊन शाहू राजानंी 
आपल्या तहश्श्याची मामलि आतण संर्भाजी छिपिींच्या तहश्श्याचा कनाटकािील वसूल करून देण्याची 
कामतगरी पेशव्यावंर सोपतवली. [ऐ. प. ले. ३३.] पेशव ेकनाटक मामला आपणास तमळण्यासाठीं १७४१ पासून 
प्रयत्न करीि होिे. त्याचं्या या प्रयत्नास १७४६ च्या अखेरीस यश आले. महाराजानंी कनाटक मामला 
पेशव्यावंर सोपतवल्यावर पेशव्यानंी १६ वषाच्या सदातशवराव र्भाऊची रवानगी कनाटकाि फौज देऊन 
केली. [रा. खं. २,] (५-१२-१७४६). र्भाऊस तनजामाकडून अडथळा होणार हे पेशव्यास ठाऊक होिे. [ऐ. प. व्य. 
६५, ५९.] पण स्विः पेशव्यावरच शाहू महाराजाचंी गैरमजी होऊन त्याजकडून महाराजानंी पेशवपेद िात्पुरिे 
काढून घेिले [तकत्ा, ६५.] महाराजाची समजूि होऊन पेशवपेद नानासाहेबास पुवहा प्राप्ि होण्यास २ मतहन 
लागले. त्या काळाि सदातशवराव र्भाऊने सोंधे, तबदनूर, [पिें, यादी, वगैरे, २५.] या पाळेगाराकंडून खंडणी 
वसूल केली. माचच १७४७ पयंि त्यानंी जवळजवळ ६० हजार रुपये वसूली केली. [सदातशवर्भाऊ रोजकीदच, रू. ३४.] 
त्यानंिर सावनूरास गेले. सावनूरच्या नबाबाकंडून खंडणी घेऊन, [तकत्ा, तद. १८-४-१७४७.] र्भाऊसाहेब १७४७ 
च्या मे मतहवयाि कनाटकािून पुण्यास येण्यासाठी पंढरपुरी आले. [पु. द. १·६२.] र्भाऊसाहेबाचं्या 
रोजकीदीवरून र्भाऊंनी या स्वारी १ लाख ६० हजार रुपये वसूल केले आतण स्वारीकरिा २० हजार रुपये 
खचच केले. [सदाशशवर्भाऊ रोजकीदच, रु. ३४, खोवरेकर, म. खा. मु.] 

 
बाबजूी नाईकाचंी कनाटकासंबंधीची कटकट पेशव्यांच्या मागे शाहू छिपति तनधनापयंि चालू 

रातहली. सागंोल्याच्या िहानंिर कनाटक मामला स्विः पेशव्याकंडे तडसेंबर १७५० मध्ये आला. [पे. द. २८, ले. 
६३.] यापढेु पेशव्यानंी कनाटकाि जािीने लक्ष घालण्याचे ठरतवले. 

 
फते्शसग र्भोसले यानंीही पेशव्याचंी चलिी लक्षाि घेऊन आपला पाठींबा पेशव्यास तदला. [तकत्ा, ले. 

५८;] बाळाजी बाजीराव पेशव्यानंी कनाटकाि चाललेले फ्रें च-इंग्रज झगडे याकडे बारीक लक्ष ठेवले होिे. 
नातसरजंगाचा खून होऊन कनाटकाि जे अराजक तनमाण झाले त्याचा फायदा घेऊन तबदनूरकर व 
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सावनूरकर यानंी आपले हािपाय पसरून घेण्यास सुरवाि केली. सावनूरच्या नबाबाने पेशव्यास खंडणी 
देण्याचे नाकारले. [तकत्ा ले. ६६;] यामुळेच पेशव्यानंा कनाटक स्वारीवर तनघणे र्भाग पडले. िसेच पेशव्याचं्या 
कनाटकािील वकीलानंी पेशव्यातंवरुद्ध ियार होि असलेले वािावरण पेशव्यास पिाने तनवतेदले. [तकत्ा ले. 
१०४-६, १०८-१०.] पेशव ेसदातशवराव र्भाऊंसह िारीख ३१ जानेवारी १७५१ मध्ये कनाटक स्वारीवर तनघाले. 
गोदावरीच्या उत्रेकडील प्रदेश आपल्या अंमलाखाली आणनू पेशव ेऔरंगाबादच्या रोखाने चालले असिा 
सलाबिजंगाने त्याची रे्भट घेिल्यावर त्यानी तनजामाच्या गादीसाठी चाललेल्या िंट्ाि मदिकरू असे 
सातंगिले, त्यावरून त्यानंा १७ लाख रुपये देऊ केले. [रा. खं. ३·३८०.] पेशव्यानंी सलाबिजंगाची मागणी 
मावय केली. [प.ु द. १·३८२] पेशवा सावनूरवर जाण्याच्या बेिाि होिा इितयाि त्यास तनजामाचा तदवाण 
रामदासपिं यानी पेशव्यातंवरुद्ध िाराबाईशी सूि जमतवल्याचे कळले. िसेच िाराबाईच्या सागंण्यावरून 
दमाजी गायकवाड सािाऱ्यास चालून येि असल्याचे कळले. म्हणून पेशव ेजलदीने २४ एतप्रल १७५१ रोजी 
सािाऱ्यास परि आले. [रा. खं. ४; ले. २२९, १·३४; काव्येतिहास सगं्रह, ले. ८१.] हे व तनजामाशी पुढील वषाि झालेले 
युद्ध, सलाबिजंगाशी झालेला िह याि पेशव े१७५२ अखेरपयंि गंुिून राहीले. [पे. द. २५, रा. खं. ६,] 

 
श्रीरांगपट्टिची स्वारी (८ जानेवारी १७५३ ते १२ जून १७५३) : 

 
कनाटकाि यावळेी फ्रें चाचें प्राबल्य जास्ि होिे. म्हणनू, फ्रें चाशंी पेशव्यानंी समझोिा केला. [Letters 

to Fort St. George, 1752-53,] आतण सलाबिजंगाशी झालेल्या र्भालकीच्या िहािील अटी त्याने पाळणे, 
कनाटकािील चौथ वसूल पेशव्यास तमळणे, आतण पेशव्याने मातगिलेली हत्यारे, दारू सामान िोफा वगरेै 
पेशव्यास देणे, बुसीने कबूल केले. याउलट फ्रें चाचें तहिसबंंध राखून फ्रें चानंी व्यापलेल्या प्रदेशािून पेशव्याने 
चौथ घेऊ नये हे कबलू केले आतण फ्रें च मालास जकाि माफ केली. [Ibid,] िित् मंुबईच्या इंग्रजाशंीतह 
पेशव्यानंीं सलूख घडवनू आणला. [पे. द. २८,] आतण मद्रासच्या गव्हनचरच्या रे्भटीस आपला वकील रे्भट घेऊन 
पाठतवला. िसेच कनाटक नबाब महमद अल्लीशी तमित्वाचा पिव्यवहार ठेवला. [तकत्ा, ले. ९७,] एवढी ियारी 
झाल्यानंिर पेशव्यानंी अकाट, कडाप्पा, कनूचल, शशरे व सावनूर या पाचं नबाबाकंडून चौथाई घेण्यासाठी 
स्वारी केली. त्या नबाबाकंडून खंडणी घेऊन पेशव े श्रीरंगपट्टणास ६ माचच १७५३ रोजी पोहचले. [बाळाजी 
बाजीराव रोजतनशी, २,] िेथील राजानंी पेशव्यास िीस लाखाची र्भरपूर खंडणी देऊन त्याचंी रवानगी केली. [पे. 
द. २८, ले. १२५-६.] श्रीरंगपट्टणहून परि येिाना िारीख २० माचच रोजी मराठ्ानंी होळीहुिरचा तकल्ला मोचे 
लावनू घेिला. तिथून तनघनू धारवाड काबीज केले व िदनंिर कोल्हापूरास येऊन र्भाऊसाहेबाचंी रे्भट 
घेिली. िेव्हा करवीर छिपिींनी र्भीवगड, पारगड, वल्लर्भगड व कलातनतध हे चार तकल्ले व पूवी कबलु 
केलेल्या खानापूर प्रािं र्भाऊसाहेबाचें हवाली केला. [रा. खं. २,] इथून सासवडावरून स्वारी पुण्यास आली. 

 
कनाटक दुसरी स्वारी (ता. २ जानेवारी १७५४ ते ४ जून १७५४) : 

 
पेशव ेजून १७५३ ि पुण्यास आल्यावर जानेवारी ५४ पयंि िे कनाटकाि गेले नाहीि. या काळाि 

कनाटकािील मुरारजी घोरपडे आतद मराठे सरदारानंी आपले उद्योग या र्भागाि चालूच ठेवले होिे. 
मुरारराव घोरपडे यानंी १७४० मध्ये रघुजी र्भोसल्यास कनाटक स्वारीमध्ये मदि केली होिी. छिपिींकडे 
त्यानंी सेनापति पद मातगिले होिे. पण िसे करण्याने दार्भाडे दुखतवले जािील म्हणून छिपिींनी त्यास 
सेनापति पद देण्याचें नाकारले. पण तिचनापल्ली त्याचं्या िाब्याि तदली. मुरारराव घोरपडे काही वळेा 
इंग्रजाचंी बाजू, िर काही वळेा फ्रें चाचंी बाजू घेऊन कनाटकािील घडामोडींमधून आपला फायदा करून 
घेि होिा. पेशव्यानंी कनाटकाि न येिा कनाटक मामला आपणास द्यावा अशी आपली इच्छा त्यानंी 
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पेशव्यास कळतवली. [पे. द. २८, ले. ६१.] पण पेशव्यानंी कनाटक मामला आपल्याकडे ठेवनू घेिल्यामुळे 
घोरपड्याचंी तनराशा झाली. िरीही मुराररावानंी पेशव्याचंा हस्िक म्हणून आपण कनाटकाि कामतगरी 
बजावण्याचे कबलू केले. [तकत्ा ३५.] 

 
चंदासाहेबाचा परार्भव करण्यासाठी मुराररावानंी इंग्रजास मदि केली आतण इंग्रजास व फ्रें चासं 

आपला दबदबा बसेल एवढा पराक्रम त्यानंी इंग्रज फ्रें च याचं्या कनाटकािील लढाईि गाजतवला. [Orme, 
History of Military Transactions in Hindostan. Ⅰ,] चंदासाहेबास मारल्याची बािमी मुरारराव घोरपड्यानंी िाराबाईंना 
कळतवली. [पे. द. २८, ले. ८५.] याि मुराररावाचा हेिू असा असावा की, करवीरकर छिपिींनी कनाटक 
मामला आपल्या स्वाधीन करावा. 

 
इंग्रज आतण कनाटक नबाब याचं्या र्भाडंणाि मुराररावानंी मध्यस्थी केली व दोघाकंडूनतह पसेै 

घेिलें . [Burhan, Ⅱ,] िसेच फ्रें चाबंरोबर िह केला [र्भा. इ. स.ं मं. िै. अंक २६,] व पुढील र्भाडंणाि िे इंग्रजातंवरुद्ध 
लढले. आतण इंग्रज फ्रें चाचं्या कलहाि र्भाग घेऊन त्यानंी आपल्या हािून गेलेली तिचनापल्ली पवुहा 
तमळतवली. [Orme, Ⅰ,] या घडामोडी पेशव्यास पेशव्याचंा कनाटकािील वकील तलहून कळतवि होिा. त्यान 
पेशव्यास कनाटकाि त्वरीि येण्यासाठी तलतहले. त्याप्रमाणे पेशव े २ जानेवारी १७५४ रोजी पणेु सोडून 
कनाटक स्वारीस तनघाले. हरपनहल्ली, बागलकोट, होटल्ली, कुडादंगी, तबदनूर इत्यातद संस्थातनकाकंडून 
िारीख २३ माचच १७५४ पयंि ३ लक्ष ६ हजार एवढी खंडणी पेशव्यानंी वसूल केली. [पे. द. रोजकीद, रु. ५२.] 
अशा रीिीने ज्यानंी खंडणी तदली त्या त्या पाळेगारानंा अर्भय देऊन पेशव े४ जून १७५४ रोजी पुण्यास परि 
आले. 

 
वरील स्वारीि पेशव ेकनाटकाि असिा त्यास तनजाम पुण्यावर चाल करून जाणार अशी बािमी 

समजली. म्हणून पेशव ेघाईने पुण्यास परिले. फेबु्रवारी १७५४ मध्ये मराठे-तनजाम सबंंध जास्िच तबघडले. 
पेशव्याचं्या कनाटकािील स्वाऱ्या तनजामास तबलकूल आवडल्या नाहीि. त्याचें म्हणणे असे की, बादशहाचे 
दतक्षणेिील प्रतितनधी या नात्याने कनाटकाची खंडणी वसूल करण्याचा हक्क आपला असे असिा पेशव े
कनाटकािून चौथाई वसूल कशी करिाि, हा तवचार तनजामास रे्भडसाव ू लागला. िसेच त्याजवळ 
गृहकलहामुळे त्याची तिजोरीिील तशल्लकही आटली. सैतनकाचंा पगार देण्यास पसेै नसल्यामुळे िे बडं 
करिाि की काय अशी त्यास धास्िी वाटू लागली. िेव्हा कनाटकाि जाऊन वसूल करावा िर पेशव े
कनाटकाि गेलेले. त्यासं मागे आणून आपल्याकतरिा कनाटक के्षि मोकळे रहाव ेम्हणून पेशव ेकनाटकाि 
असिाना फेबु्रवारी १७५४ मध्ये तनजामाने पुण्यावर स्वारी करण्याचे ठरतवले. पेशव्यानंी हे ऐकिाच िे 
पुण्यास लगबगीने आले. इितयाि तदल्लीिील शहाबुद्दीन तनजामीवर हक्क सागंिो की काय अशी र्भीति वाटून 
त्याने पेशव्याशी मिैी केली व दोघानंीतह म्हैसूरच्या राजातवरुद्ध चाल करून जाण्याचे ठरतवले. [Martineau, 
Bussy,] 

 
पेशव्याांची णतसरी कनाटक स्वारी (ऑक्टोबर १७५४ ते १२ एणप्रिं १७५५) : 

 
ऑतटोबर १७५४ मध्ये पेशव ेकनाटकाि स्वारीवर जाण्यास तनघाले. बरोबर सदातशवराव र्भाऊ व 

महादजी पुरंदरे होिे. पेशव ेसैवयासह कृष्ट्णा काठच्या धासर गावंापयंि गेले. [बाळाजी बाजीराव रोजतनशी, र्भा. २,] 

त्याचवळेी तनजाम म्हैसूर राज्याच्या सीमेवर येऊन ठाकला होिा. [Martineau, Bussy, Wilks, Historical sketches of 
the south India, Ⅰ,] त्याच्यातह मनाि मराठे व आपण तमळून दोघानंीही म्हैसूरवर स्वारी करावी असे होिे. पण 
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पेशव्याच्या मनाि म्हैसूरवर नैऋत्येकडून हल्ला करून आपल्यालाच खंडणी तमळतवण्याचे आहे अशी बािमी 
तनजामास लागली. [Martineau, Bussy, Malleson, The Decisive Battles of India Orme Ⅰ,] िेव्हा तनजामान हैद्राबादेस 
नुकिाच हजर झालेल्या बुसीस आपल्या मदिीस बोलातवले. बुसी जलद गिीने तनजामास येऊन तमळाला 
आतण त्याने म्हैसूरच्या दलवाईस खडसावनू पि तलतहले की, दख्खनच्या सुरे्भदारास खंडणीची बाकी न 
पोहचल्यास सुरे्भदार मराठ्ास सामील होऊन दोघेही म्हसूरचा नाश करिील. [Malleson, op cit.] म्हैसूर 
राजावर या िंबीचा योग्य िो पतरणाम होऊन त्याने तनजाम सलाबिजंग यास खंडणीदाखल ५२ लाख रुपये 
तदले. पेशव्यास ही बािमी समजली िेव्हा पेशवसुेद्धा दलवाईकडे आपल्या खंडणीची मागणी करू लागले. 
त्यावर बुसीन तनजाम व दलवाईिफे पेशव्यास रे्भटून त्याची समजूि काढीली. पेशव ेिद्नंिर पुण्यास आले. 
[Orme op cit Ⅰ, Pillai, IX,] पेशव ेकनाटकािून पुण्यास परि येिाना पेशव्याचें सरदार महादोबा पुरंदरे ऐनापूर 
गावंी (अदनी, बेळगावं तजल्हा) पेशव्यापासून वगेळे होऊन बेदनुरावर गेले. त्याजला अविाजी माणकेश्वर व 
समशरेबहाद्दर आपल्या सैवयासह येऊन तमळाले. [शशदेशाही इतिहासाची साधने, र्भा. ३,] तशवाय मुजफरखान गारदी 
आपल्या िोफखावयासह महादजी सोबि होिा. महादजी पुरंदऱ्यानंी सोंदे, तबदनूर, बसवापट्टण, शचिदुगच 
आतण लहान मोठ्ा पाळेगाराकंडून खंडण्या वसूल केल्या. [तकत्ा, ले. २९५.] ह्याच स्वारीि त्याचे महादजींशी 
तबघडून त्याने मराठ्ाचंी नोकरी सोडली व िो श्रीरंगपट्टणास राजाच्या नोकरीि गेला. [सरदेसाई, पेशवा 
बाळाजीराव, र्भा. २,] तिथून कनाटकािील अनेक सत्ातधशाशंी मिैीचे संबधं जोडून पेशव्याचं्या तवरोधी गट 
तनमाण केला. तवशषेिः त्याने सावनुरकरास पेशव्यातंवरुद्ध तचथतवले. 

 
सावनूर स्वारी (२० ऑक्टोबर १७५५ ते १९ जुिैं १७५६) : 

 
मुजफरजंगाची तचथावणी सावनुरकर नबाबास तमळाल्यावर त्याने मुरारराव घोरपडे यास आपल्या 

पक्षाि ओढले. कनाटकािून पेशव्याचंी सत्ा उखडून टाकणे हा याचंा डाव पेशव्यास कळिाच स्विः पेशव े
सदातशवराव र्भाऊसह २० ऑतटोबर १७५५ ि सावनूरवर जाण्यास तनघाले. वानबडी बेिगीवरून मराठी 
सैवय जानेवारी १७५६ ि बागलकोटास आले. बागलकोटचा तकल्ला घेिल्यावर पेशव ेिारीख १२ जानेवारी 
१७५६ ला होस्केरीस आले. [खोबरेकर, मराठ्ाचं्या स्वाऱ्याचें मुक्काम,] पेशव ेआपल्याच तदशनेे चालून येि आहेि हे 
सावनूर नबाबास ठावकू असल्यामुळे त्यानेही पेशव्याशंी झुंज देण्याची जय्यि ियारी केली. पेशव्यानी 
मुजफरजंगाचा िोफखाना आपल्या तवरुद्ध बाजूस आहे ह्याची जाणीव ठेवनू आपल्याकडेही फ्रें चाचं्या 
मदिीने िोफखाना उर्भारला व िोफखावयाची मुखत्यारी पानसे यास तदली. उत्रेकडून आपले सैवय 
बोलातवले. तनजामास मदिीस येण्यास पि पाठतवले. सावनूरच्या नबाबाचा तनजामासतह राग होिाच. 
सावनूरकर नबाब दतक्षण सुरे्भदाराचा माडंलीक न समजिा आपण तदल्लीच्या बादशहाचे माडंलीक आहोि, 
असे सागंून त्याने तनजामास खंडणी देण्याचे नाकारले म्हणून तनजामाने आपले सैवय पेशव्याचं्या मदिीस 
पाठतवले [Malleson, Rise of the French Power in India,] (फेबु्रवारी १७५६). पेशव्यानंी जय्यि ियारीतनशी 
सावनूरवर हल्ला चढतवला. [पे. द. २८, ले. १२२.] सावनूर तकल्ला शजकण्याचे उतद्दष्ट ठेवनू तकल्ल्यास वढेा तदला. 
[तकत्ा, ले.१२१.] शिू मोठ्ा शहमिीचा, त्याचा परार्भव होण्यास वळे लागेल हे ओळखून पेशव्यानंी होळकर व 
तवठ् ठलराव शवचूरकर यानंा तकल्ला शजकून घेण्याचे काम तदले. [शव. घ. इ.,] शवचूरकर, होळकर या सवानी 
तकल्ल्यावर जोराचा हल्ला केला. इितयाि बुसी तनजामाच्या सैवयासह येऊन पेशव्यासं तमळाला. त्यावळेी 
बुसीच्या िोफखावयाने सावनूर तकल्ल्यावर आग ओकावयास सुरवाि केली. [राजवाडे, खंड ३, ले. ४७७.] 
सावनूरकर नबाब हैराण होऊन त्याने सलुखाची बोलणी लावली. [तकत्ा, ले. ४७२.] व िारीख २० एतप्रल 
१७५६ रोजी सावनूरकराचंा पेशव्याशंी िह झाला. [Commiade, Bussy in the Deccan,] िहाि ठरलेली ११ लाख 
रुपयाची खंडणी पेशव्यास तमळाली [Military Country Correspondence, Vol. Ⅵ, No, 157,] तशवाय सव्वा आठ लक्षाचा 
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मुलूख सावनूरकराकंडून पेशव्यानंी आपल्या िाब्याि घेिला. त्यामुळे मराठी राज्याची हद्द कृष्ट्णेवरून 
िंुगर्भदे्रस पोंचली. सवच सरदारासं शाबासकी देऊन पेशव्यानंी सावनूर सोडून कंचनी या गावंी २ मे १७५६ 
रोजी मुक्काम केला. पेशव्याचं्या मनाि िीन गोष्टींचे तनकाल लावावयाचे होिे : (१) बुसीची तनजामाच्या 
दरबारािून हकालपट्ट् टी; (२) मुझफरखान गारदीस सैवयाि घेणे; (३) मुरारराव घोरपडे, जे 
सावनूरकराचं्या बाजूने लढि होिे, त्याचं्याशी समझोिा करणे. बुसीसंबधंी सलाबिजंगाच्या मनाि वाईट 
र्भरवनू, सलाबिजंगाकडून पेशव्यानंी बसुीस काढून लातवले. [पे. द. २८, ले. १४०.] मुझफरखान गारदीची 
न्स्थिी सावनूरच्या परार्भवानंिर फारच हलातखची झाली होिी. त्याची दतरद्रावस्था होऊन िो बंगालला 
तनघून जाण्याच्या गोष्टी करू लागला. आतण पेशव्याची चाकरी करण्यास आपण आनंदाने ियार आहो असे 
त्याने बोलून दाखतवले. [तकत्ा, ले. १३२, १३५.] पेशव्याने अखेरीस मुझफरखान गारदीस आपल्याकडे चाकरीस 
ठेतवले. [तकत्ा, ले. ११५.] खानाने मुरारराव व पेशव ेयाचंा समझोिा घडवनू आणला. मुझफरखान गारदीस 
नोकरी देण्यास सदातशवराव र्भाऊंचा तवरोध होिा. मुझफरखान पेशव्याचं्या नोकरीि आल्यावर, त्याने 
कोंकणाि आपल्यावर सोपतवलेल्या अनेक कामतगऱ्या बजातवल्या. र्भाऊसाहेबास मुझफरखानाचे महत्त्व 
वाढू द्यावयाचे नव्हिे. र्भाऊंनी मुझफरखानाचा शिु इब्रातहमखान गारदीस आपल्याकडे नोकरीस ठेऊन 
घेिले. मुझफरखानास अथािच् याचा राग आला. त्याने आपला जावई हैदरखान यास र्भाऊसाहेबाचंा खून 
करण्यास पाठतवले. गारतपरावर र्भाऊसाहेब िंबिू असिा िारीख २८ ऑतटोबर १७५९ रोजी हैदरखानाने 
र्भाऊंच्या पाठीि खंजीराचा वार केला. लागलीच हैदरखान आतण त्याचे मुझफरखान आतद साथीदार यानंा 
पेशव्यानंी पकडून ३० ऑतटोबरला त्याचंा तनकाल लावला. 

 
पेशव्यानंी मुरारराव घोरपड्याशंी समझोिा करून त्यानंा आपल्या बाजूस वळवनू घेिले. [तकत्ा, ले. 

१५३. १६०.] सावनूरच्या लढाईनंिर बसुीला लालीच्या बोलावण्यावरून पाँडेचरीस जाव े लागले आतण 
मुरारराव घोरपडे पेशव्यास सामील झाले. यामुळे मराठ्ास कनाटक के्षि मोकळे तमळाले. 

 
श्रीरांगपट्टिची स्वारी (१ जानेवारी १७५७ ते १५ जून १७५७) : 

 
कनाटकाि स्वारी करण्यास पेशव्याचे मुख्य दोन हेिु होिे.— (१) मराठ्ाचंी सत्ा वाढतवणे [पे. द. 

२७, ले. १२७, १३५, १३६.]; (२) कनाटकािील छोट्ा मोठ्ा ससं्थातनकाकंडून खंडण्या गोळा करणे. [Fort. St. 

George Country Correspondence, Military Department 1757,] हे हेिु मनाि धरून पेशव्यानंी श्रीरंगपट्टणास 
जाण्याकतरिा १ जानेवारी १७५७ रोजी पुणे सोडले. [राजवाडे, खंड २,] श्रीरंगपट्टणास स्वारी करण्याचे 
िात्कालीक कारण, म्हैसूर दरबारािील राजकारण होय. िेथील राजा आतण मंिी यािंील झगडा इिका 
तवकोपास गेला की, राजाने पेशव्याचंी िाबडिोब मदि मातगिली. पेशव्याने ही संधी साधून हैदरखानास 
बरोबर घेऊन [पेशवा बाळाजीराव रोजतनशी, र्भाग २,.] िे ६० हजार सैवयासह र्भीमा काठी आले. [Fort. St. George 

Country Correspondance, Military Deptt. 1757,] तिथून पेशव ेमागाि तमळणाऱ्या संस्थातनकाकंडून खंडणी वसूल 
करि दू्रिगिीने श्रीरंगपट्टणास आले (माचच १७५७). [Orme, Ⅱ,] श्रीरंगपट्टणच्या पतरसराि मराठा सैवय येिाच 
दलवाई, म्हैसूरचे तदवाण, नंदा राजा याची घाबरगंुडी उडाली. त्याने म्हैसूरचा सरदार हैदरअल्ली 
शदडीगढला होिा त्यास परि बोलातवले. दरम्यान मराठे शहराि घुसले आतण त्यानंी नंदा राजाकडे 
थकलेल्या खंडणीची मागणी केली. नंदा राजाने एवढा पैसा तिजोरीि नाही िो कोठून देणार असे सागंनू 
आपली अगतिकिा प्रगट केली. िेव्हा सदातशवराव र्भाऊंच्या सागंण्यावरून श्रीरंगपट्टणच्या तकल्ल्यास 
मराठ्ानंी वढेा तदला आतण २७ तदवसपयंि सारखा िोफाचं्या गोळ्याचंा र्भडीमार केला. [राजवाडे, खंड २,] 
राजाने पेशव्यानंा तनमंिण पाठतविाना पेशवा आल्यावर िे आपल्याकडे कोटी रुपये खंडणी मागिील असे 
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त्यास वाटले नव्हिे. पण या वस्िुन्स्थिीशी सागंड घालिा आली नाही. मराठ्ानंी जे गोळे सोडले त्यापैकी 
एक गोळा श्रीरंगपट्टण येथील रंगा स्वामीच्या देवालयाच्या कळसास लागून कळस मोडला. हे अशुर्भ 
समजून पेशव्यानंी म्हैसूरकरािंफे महादेव तवरकर मध्यस्थी करण्यास आलेल्या सावकाराची मध्यस्थी मावय 
केली. [राजवाडे, खंड ३, ले. १३८, १५५.] िूिच २६ लाख रुपये पेशव्यानंी घेण्याचे मावय केले. तिजोरीि पसेै 
नसल्यामुळे ५ लाख रुपये रोख देऊन बाकीचे पैसे पूणच करीपयंि दलवाईने १४ परगणे मराठ्ाकंडे लावनू 
तदले. [पेशव ेशकावली, Fort St. George Country Correspondence Mil. Deptt. 1757 Wilks, History of Mysore Vol. Ⅰ,] याप्रमाणे 
म्हैसूरच्या दलवाईशी िह करून मराठे परि तफरले (एतप्रल १७५७) आतण तवनापट्टण, तसरा, [Wilks, op cit, ऐ. 

ले. स.ं २,] आतद स्थळे घेि-घेि पेशव े१५ जून १७५७ रोजी पुण्यास आले. म्हैसूरहून परि येिाना पेशव्यानंी 
बळविंराव मेहेंदळे यास ६ हजार घोडेस्वारासंह १४ िालुतयाचंी व्यवस्था पहाण्यासाठी कनाटकाि ठेवीले. 
[राजवाडे, खंड २,] अशा रीिीने मेहेंदळ्याचं्या हािाखाली मराठी सैवय पावसाळ्याि छावणीस रहाण्याचा क्रम 
तिथपासून सुरू झाला. सन १७५२ िे १७५७ या पाचं वषाि मराठ्ानंी दतक्षणेकडे व उत्रेकडे आपले सैवय 
पाठवनू मराठी राज्याच्या सीमा वाढतवल्या. या वेळेपासून मराठी सत्ा शहदुस्थानािील एक मोठी सत्ा 
गणली जाऊ लागली. 

 
बळवांतराव मेहेंदळयाांचा कनाटकातीिं उद्योग (८ मे १७५७ ते फेबु्रवारी १७५८) : 

 
पेशव्यानंी तसऱ्याच्या नबाबाकडून तनरोप घेण्याच्या अगोदर बळविंराव मेहेंदळ्याचं्या हािाखाली 

इंद्रोजी कदम, सोनाजी र्भापकर, तवसाजी कृष्ट्ण आतद नामातंकि सरदार देऊन त्यास तबदनूर होस्कोटे, 
कोलार, कडप्पा, येथील ससं्थातनकाकंडून खंडणी वसूल करण्याची कामतगरी सोपतवली. बळविंरावानंी 
तसऱ्यापासून कोलार कडप्पापयंि सवच पाळेगाराकंडून खंडण्या वसूल केल्या. [Fort. St. George, C.C.M.D., 

1757,] यावळेी इगं्रजानंीतह नमिे घेऊन बळविंरावास मदि पातहजे का म्हणनू तवचारले होिे. हे तवचारण्याचा 
हेिु, मराठ्ाचं्या मदिीने फ्रें चाचंा पाडाव करणे हा होिा. [Ibid,] पण बळविंरावानंी इंग्रजाचंी मदि 
नाकारली. कोलार घेऊन बळविंरावानंी अकाटला जाऊन मराठ्ाचं्या चौथाई थकबाकीची मागणी केली. 
[Orme, Ⅱ,] मराठ्ानंी बाहेर जाणाऱ्या सवच वाटा रोखून धरल्या आतण स्विः बळविंराव तिरुपिीच्या दशचनास 
गेले. [C. C., Military Depptt. 1757,] मुरारराव घोरपडेसुद्धा बळविंरावाबरोबर होिेच. बळविंरावानंी त्यास 
वसुलािून खचास तदले. कनाटकच्या नबाबास इंग्रजाचंी मदि न तमळाल्यामुळे त्याने मराठ्ास काही पसेै 
देऊन त्याचंी समजूि काढली आतण त्यामुळे कडप्प्याच्या नबाबानेतह इंग्रजाचंी मदि तमळतवण्याचा प्रयत्न 
केला. त्यावळेी इंग्रज फ्रें चाशंी लढण्याि गंुिले असल्यामुळे त्यानंी मदिीचा नकार कळतवला. कडप्पा नबाब 
खंडणी देण्याचे लाबंणीवर टाकू लागल्यावर मराठ्ानंी कडप्पा तकल्ल्यास वढेा तदला. [पे. द. २८, ले. १९८,] 
त्यानंिर कडप्पा नबाबाने प्रतिकार केल्यामुळें  र्भीषण लढाई होऊन त्याि कडप्पाचा नबाब अब्दुल 
मजीदखान हा गोळी लागून ठार झाला (२४ सप्टेंबर १७५७). मराठ्ाचं्या बाजूस सरं्भाजी घोरपडे नावंाचे 
सरदार पडले. मराठ्ानंी शहराि तशरून लाखो रुपयाचंी सपंत्ी गोळा केली. कडप्याचा नबाब पडल्यावर 
त्याचा र्भाऊ अब्दुल नजीबखान यानें लढाई सुरू केली. मराठ्ाचं्या जबरदस्ि माऱ्यापढेु त्याचा तटकाव न 
लागनू त्याने मराठ्ाशंी िहाची बोलणी लावली आतण राज्याचा तनम्मे मुलुख मराठ्ास देऊन िह केला. 
[Fort, Country Correspondence, 1758,] बळविंरावानंी आपला वकील श्रीरंगपट्टणला खंडणी मागण्यासाठी 
पाठतवला होिा. म्हैसूरच्या दलवाईशी बोलणी चालू असिाच बळविरावानंा पेशव्याकंडून िािडीचे 
बोलावणे आले. त्यावरून बळविंराव फेबु्रवारी १७५८ मध्ये पेशव्यास येऊन तमळाले. बळविंरावानंी आपला 
हस्िक अमृिराव यास अकाटच्या नबाबाकडून खंडणी वसूल करण्याच्या कामतगरीवर पाठतवले. त्याने 
नबाबाकडून खंडणी वसूल करून [Pillai, Ⅺ,] िो इंग्रजाचं्या बोलावण्यावरून मद्रासला गेला. [सरदेमाई, पेशवा ं
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बाळंाजीराव, र्भा. २,] मद्रासहून अमृिराव फेबु्रवारी १७५८ मध्ये अकाटला आला. िेथून िो तचदूरला गेला आतण 
पुढे तिरपािूराच्या तकल्ल्यास वढेा तदला. बळविंरावानंी त्यास वारंवार तलतहले की, या र्भरीस न पडणे, 
असे असिा मोचे तदले. त्याचें याचें िोंड लागले. गोळ्याचंा मारा झाला िेव्हा यास गोळी लागनू 
घोड्याखालीं आले. दुसरे तदवशी देवाज्ञा झाली. [पे. द. २८ ले. २३९.] अमृिरावाचं्या शौयाबद्दल पेशव्यानंी 
वाहवा केलीच पण त्याच्या शिूनी सुद्धा वाहवा केली. [पे. द. १६. ले. १७८.] 

 
णवसाजीपांत णबनीवाल्याांची कनाटकातीिं कामणगरी : 

 
कडप्याच्या नवाबाबरोबर िह केल्यानंिर बेदनूर आतण कनूचल येथील खंडणी वसूल करण्याकतरिा 

बळविंरावानंी तवसाजी कृष्ट्ण तबनीवाले या नामातंकि सरदारास सैवय देऊन पाठतवले. तवसाजी कृष्ट्णानी 
खंडणी आतण दरबार खचच मातगिले [तकत्ा, २८ ले. २०२.]. थोड्याशा कुरबुरीनंिर नोव्हेंबर १७५७ मध्ये तबदनूर 
राजाने मातगिलेली खंडणी तदली. िी घेऊन तवसाजी कनूचलकडे गेले आतण व्यंकटतगरी, बेलाटी, अनंिपूर, 
कालहस्िी, रायदुगच व तचिदुगच या संस्थातनकाकंडून खंडण्या गोळा केल्या. [तकत्ा, ले. २०४.] तिथून िे 
अडोणीला आले. [तकत्ा, २१०.] माचच १७५८ ि तवसाजीनी व्यंकटतगरी, जनाल िाडपुरी, आतद 
संस्थातनकाकंडून खंडण्या वसूल केल्या आतण श्रीरंगपट्टणास जाण्यासाठी फौज पातहजे िी पाठवावी अशी 
मागणी पेशव्याकंडे केली. [तकत्ा, ले. २१६.] पण इितयाि पेशव्याचंा गंुिा तनजामाशी वाढल्यामुळे पेशव्यानंी 
कनाटकािून आपल्या सरदारास परि बोलातवले. [ऐ. ले. स.ं २,] त्यामुळें  श्रीरंगपट्टणचा गंुिा अधचवट िसाच 
सोडून व श्रीरंगपट्टणची त्या वषाची खंडणी न घेिा मराठ्ानंा परि याव ेलागलें . 

 
गोपाळराव पटवधचनाांची कनाटकातीिं कामणगरी : 

 
म्हैसूरकराकंडून खंडणीची बाकी वसूल करण्यासाठी तडसेंबर १७५७ मध्ये बळविंराव 

मेहेंदळ्याबंरोबर गोपाळराव पटवधचनास बरोबर १५ हजार फौज देऊन पेशव्यानंी कनाटकाि रवाना केले 
होिे. १७५८ च्या सुरुवािीस इंग्रज-फ्रें चाचें कनाटकाि युद्ध चालू होिे. त्यावळेीच मराठी सैवय म्हैसूरवर 
चालून गेले. 

 
श्रीरंगपट्टणच्या आसमिंाि िळ देऊन त्यानंी नंदराजाकडे वकील पाठवनू खंडणीच्या थकबाकीची 

मागणी केली [पे. द. २८, ले. २२६.] नंदराजाने मराठ्ानंी मातगिलेली रक्कम देण्याचे नाकारले. याच सुमारास 
नंद राजास हैदर अलीने मराठ्ातंवरुद्ध फूस तदली. नंद राजाने हैदरास मराठ्ातंवरुद्ध लढण्यास सेनापिी 
नेमले. [मोतहबुल हसनखान, तहतटरो आँफ तटपू सुलिान,] हैदराने सैवयाचे पगार चुकिे करून मराठ्ातंवरुद्ध 
लढण्यासाठी जय्यि ियारी केली ही बािमी मराठ्ास समजिाच गोपाळराव पटवधचन, बळविंराव मेहेंदळे 
व शिबकराव पेठे, हे सरदार मोठ्ा सैवयातनशी म्हैसुरावर घसरले. त्यानंी म्हैसूरच्या राजापाशी दोन वषाची 
थकबाकी मातगिली. म्हैसूर दलवाईने िहाच्या वाटाघाटी अनेक तनतमते् काढून पावसाळार्भर लाबंतवल्या. 
िेव्हा मराठ्ानंी शवेटी तनवाणीचा खतलिा पाठवनू बंगळूरवर सप्टेंबर १७५८ मध्यें हल्ला चढतवला. [पे. द. २८ 
ले. २३२.] लागलीच त्यानंी कोलार, रेवनहळ  ळी, हसकोट, या स्थळावंर हल्ले करून खंडण्या वसूल केल्या. 
[तकत्ा, ले. २३६-२३८.] मराठ्ाचंा हल्ला हैदर बंगळूरवरुन परितवण्याकतरिा चालून आला. त्यामुळे मराठ्ानंा 
बंगळूरचा वढेा उठवावा लागला. मराठा सैवय फेबु्रवारी १७५९ मध्ये चेिापट्टणला आले आतण त्यानंी 
खंडणीकतरिा म्हैसूर राजाशी बोलणी लातवली. [तकत्ा, ले. २५४.] पण हैदरामुळे मराठ्ास राजाकडून खंडणी 
न तमळिा लढाईस िोंड द्याव े लागले. बंगळूराहून परिून हैदराने मराठ्ावंर हल्ला केला. मोठी लढाई 
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होऊन हैदराने मराठ्ाशंी िहाचे बोलणे लावले. [सरदेसाई, र्भ. तर. पेशवा बाळाजीरावं, र्भा. २] िह पुरा करण्यास 
हैदराने दोन मतहने घेिले. शवेटी िहाच्या अटी ठरल्या त्या अशा : मराठ्ानंी घेिलेली १४ ठाणी सोडून 
देऊन त्याऐवजी ३२ लाख रुपये रोख घ्याव.े एवढी मोठी रक्कम तिजोरीि नव्हिी म्हणून मोठमोठ्ा श्रीमिं 
लोकावंर पट्ट्ट्ा बसवनू सोळा लाख जमा केले, िे देऊन रातहलेला १६ लाखाचा हवाला मराठी 
सावकारानंी पत्करला. हैदराने लागलीच आपले सरदार १४ परगण्याचंा िाबा घेण्यास पाठतवले. “हैदराने 
गोपाळरावाचें स्वरूप नेले” असें या िहासंबधंी पेशव ेगोपाळरावास लावनू तलतहिाि. [ऐ. ले. स.ं १·२४.] यावर 
गोपाळरावाचें म्हणणे असे की, हैदरास जेरीस आणला म्हणूनच िो िहास ियार झाला. यावळेी इंग्रजानंी 
पेशव्याचंी मदि मातगिली होिी. पेशव्यानंी गोपाळरावास इंग्रजास मदि करण्यास सातंगिले. [Madras 
Records, Sundy Books, Public Deptt, 1758-59,] इंग्रजानंी गोपाळरावाशंी पिव्यवहार करून पाडेंचरीस दौडि 
जाणाऱ्या फ्रें चाचें िुकडे पाडा म्हणजे िुम्हास आम्ही खंडणी देिो असे सातंगिले. [Despathas to Fort St. George, 

Feb. 1759, p. 96. Orme, Ⅲ,.] इितयाि गोपाळरावास पेशव्यानंी परि बोलातवले. त्यावरून दमालचेरी शखडीिून 
करनूल, सावनूर, आतद तठकाणाहून खंडणी गोळा करि गोपाळराव १७५९ च्या पावसाळ्याि पुण्यास येऊन 
पोचलें . [पे. द. २८·२६२.] 

 
णवसाजी कृष्ट्िा णबनीवािें याांची कनाटकात रवानगी (१७६०-६१) : 

 
ऑतटोबर १७५९ मध्ये कनाटकाि तनजाम बसालिजंग उिरला. कडप्याचा नवाब आतण 

उपडवाडी संस्थातनक याजंकडून खंडण्या घेिल्या. िसेच तनजामअल्ली आतण त्याचा तदवाण हे सुद्धा 
कनाटकाि यावळेी धुमाकूळ घालि होिे. यावळेीं पूवच समुद्रावर फ्रें चानंी वातंदवॉश इंग्रजाकंडून शजकून 
घेिले. पाडंीचरीला इंग्रजाचंा वढेा पडला असिा त्यािून सापडलेल्या फ्रें च सेनापिी लालीस बाहेर 
येण्याचा मागच सापडेना म्हणून त्याने हैदरखानाकडे गुप्ि रीिीने मदिीची बोलणी लावनू फ्रें चानंी 
शजकलेल्या प्रदेशापकैी तनम्मे प्रदेश हैदरअल्लीकडे देण्याचे आश्वासन देऊन त्याची मदि मातगिली. हैदराने 
४ जून १७६० रोजी फ्रें चाचं्या मदिीकतरिा सैवय पाठतवले. दुसऱ्या मतहवयाि त्याने आणखी सैवय पाठवनू 
फ्रें चावंरील सकंट दूर केले असिे, पण श्रीरंगपट्टणला राजाने त्याच वळेी त्याला नोकरीिून दूर केले. परंिु 
हैदरअल्लीचा दोस्ि राजाचा तदवाण खंडेराव याच्या चिुराईने हैदरअल्लीस पनुः सरसेनापिीपद तमळाले. 
पण कालािंराने हैदरास सेनापति पद तदल्याचा पश्चािाप खंडेरावास झाला. त्याने तवसाजी कृष्ट्ण तबनीवाले 
याचंी मदि घेऊन हैदराचा नक्षा उिरतवण्याकतरिा बंगलोरास वढेा तदला. [पे. द. २८,] वढेा ३ मतहनेपयंि 
चालला. हैदराने िहाच्या बोलण्यास सुरुवाि केली. [Peixoto Memorins of Hyder Ali, M,A.R. 1937,] यावळेी 
तवसाजीपंिास उत्रेकडे जाण्यासाठी पेशव्याकंडून बोलावणे आल्यामुळे मोठ्ा कष्टाने मराठ्ानंी िीन 
लाख रुपये खंडणी व बरमहाल परगणा आपणास तमळावा अशी मागणी केली. [Wilks Vol. Ⅰ] परंिु िीन लाख 
रुपये खंडणी घेऊन मराठे पुण्यास येण्यास परिले. [खरे, ऐतिहातसक लेख सगं्रह र्भा. २] मराठे तनघून जािाच 
हैदरअलीने म्हैसूरच्या राज्यकारर्भाराची आपल्या मनाप्रमाणे उलथापालथ करून स्विः सवातधकारी 
बनला. [Orme Ⅲ, Wilks Ⅰ,] 

 
तवसाजीपंिानंी बंगलोरहून परि येिाना एतप्रल १७६० मध्ये फ्रें च गव्हनचर लाली यास आपण मदि 

करण्यास ियार आहोि असे तलतहले. महमदअल्ली, अकाटचा नवाब, यास ही बािमी कळिाच 
तवसाजीपंिास वीस लाख रुपये देऊ करून फ्रें चास मदि न करण्याचे कबलू करून घेिलें . [Wilks Ⅰ,] 
त्याप्रमाणे सन १७६१ मध्ये तवसाजीपिं सैवयासह पुण्यास येण्यास तनघाले. १४ जानेवारी रोजी पाडेंचरी 
तब्रतटशानंी शजकून घेिली. [Orme Ⅲ,] याच तदवशी मराठ्ाचंा अबदालीकडून उत्रेस पातनपिी परार्भव 
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झाला. ही बािमी हैदरास कळिाच त्याने बरमहाल महाल मराठ्ाकंडे देण्याचे नाकारले. [तसवहा, हैदरअल्ली,] 
तवसाजीपंिानंी तनघिाना आपला हस्िक मुकंुद श्रीपिी यास कनाटकाि ठेवले होिे. 

 
पातनपिी मराठ्ाचं्या झालेल्या परार्भवाची बािमी कनाटकाि वायुवगेाने पसरली. िेव्हा बहुिेक 

पाळेगार मराठ्ातंवरुद्ध बडं करून उठले. बसालिजंगानें रायदुगचपासून हडपननगर पयंिची ठाणी 
स्विःच्या िाब्याि घेिली. हैदरअल्लीने सुद्धा मराठ्ाकंडे तदलेली ठाणी परि तमळतवली. [Kirmani, Nishan-i-
Haidari, Wilks Ⅰ,] मराठ्ाचं्या नोकरीि असलेले स्थातनक लोक नोकरी सोडून हैदराकडे गेले. पेशव्यानंी 
कनाटकािील मराठ्ाचंी सत्ा तमळतवण्यासाठी सैवय रवाना कराव ेअशी तवनंिी जून १७६१ मध्ये पेशव्यास 
मुकंुद श्रीपिीने केली. [पे, द. २८,] पण यावळेी पेशव ेसदातशवराव र्भाऊस मदि करण्यास उत्रेस तनघाले 
होिे. तवसाजीपंि व गोपाळराव यानंा त्यामुळे पुण्यासच रहाणे र्भाग होिे. 

 
पेशव्याने कनाटक मामला स्विःकडे न घेिाना मुरारराव घोरपड्याकंडे सोपवनू त्यासच या 

बाबिीि मुख्यातधकार तदले पातहजे होिे. म्हणजे, मराठ्ाचं्या उत्रेि झालेल्या दाणादाणीचा पतरणाम 
कनाटकािील मराठ्ाचंी सत्ा तवस्कळीि होण्याि झाला नसिा. बुंदेले, शशदे, होळकर, याचं्यासारखेच 
कनाटक प्रािं मुरारराव घोरपडे शकवा गोपाळराव पटवधचन यापंैकी कोणी सरदाराकडे सोपतवला असिा िर 
कनाटकािील मराठ्ाचं्या सते्स धक्का लागला नसिा. पेशव्यानंी कनाटकािं मुलुखतगरी करून मराठी 
सत्ा १७५९ पयंि कनाटकाि फैलातवली. िी एवढी जबरदस्ि होिी की त्याला पोिुचगीज शकवा इंग्रज शकवा 
इिर कोणिीही सत्ा तवरोध करू शकली नसिी. हे खुद्द पोिुचगीजानंी मावय केले आहे. [तपसुलेकार, पोिृचतगझ ३ 

मराठाझ, र्भा. ६,] मुलुखतगरी करून पैसा तमळतविाना पेशव्यानंी शजकलेल्या प्रांिाचंा अंमल व्यवन्स्थि 
चालण्यासाठी आपली कारर्भारतवषयक यंिणा पक्की केली नाही. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 

  



 अनुक्रमणिका 

बाळाजी बाजीराव व उत्र शहदुस्थान 
 

(सन १७५२ िे १७६१) 
 

कािंसूची 
 

१७३९ नाक्षदरशहाची क्षदल्लीवर स्वारी. 
१७४७ अहमदशहा अब्दालीने नाक्षदरशहास ठार मारून काबलूचा बादशहा झाला. 
१७४८ अब्दालीची नहदुस्थानावर पक्षहली स्वारी 
१७४८, माचच-एणप्रिं अक्षलअहांमदखान रोक्षहल्याने रोक्षहलखांडात अांमल स्थाक्षपला 
१७४९, जून २१ जोधपूर राजा अियनसग याचा मृत्यू. 
१७४९, नोव्हेंबर १२ कायमखान व पठाण याजमध्ये लढाई होऊन कायमखान ठार होतो. 
१७५०, जुिैं ६ सफरजांग वक्षजर सैन्यासह क्षनघतो. 
१७५०, सप्टेंबर १३ वक्षजराच्या व पठाणाच्या फौजाांची झुांज; वजीराचा परािव. 
१७५१, फेबु्रवारी मराठे सफदरजांगाचे मदतीसाठी आग्र्याकडे कूच करतात 
१७५१, फेबु्रवारी २० नशदे, होळकर वजीरास येऊन क्षमळतात. 
१७५१, माचच २० मराठी फौजा दुआबात शाक्षदलखान व बांगश याांच्या फौजाांचा परािव 

करतात. 
१७५१, एणप्रिं १९ मराठे फते्तगड काबीज करतात. 
१७५१, जुिैं ८ बरसनसग जोधपूरचे राज्य क्षमळक्षवतो. 
१७५२ अब्दाली पांजाबवर चालून येतो. 
१७५२, मे ५ वजीर नशदे होळकराांच्या पन्नास हजार फौजाांसह क्षदल्लीस जातो. 
१७५२, मे १४ गाजी उद्दीनाचे नाव ेक्षनजामीचे फमान बादशहा काढतो 
१७५२, ऑगस्ट २१ जाबेदखानाचा खून. 
१७५२, सप्टेंबर २३ बरसनसगचा मतृ्यू. 
१७५२, ऑक्टोबर १६ गाजी उद्दीनचा मतृ्यू. 
१७५३, जून १२ राजेंद्रगीर गोसावी मारला जातो 
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१२ 
 

बाळाजी बाजीराव व उतर लहदुस्िान 
 

(सन १७५२ ते १७६१) 
 
मराठे जयपूर प्रकरणाि गंुिले असिा ं अयोध्येच्या नबाबाचा वकील राजा रामनारायण हा बंगश 

रोतहल्यातवरुद्ध आपल्या मालकास मदि करावी म्हणनू एकसारखा मराठे सरदारानंा तवनवीि होिा. [पे. द. 
२१, ले. ३८-४०, पे. द. २ ले. २८.] अयोध्येचा नबाब सफदरजंग याने मराठ्ानंी रोतहले पठाणाचंा परार्भव केल्यावर 
पिास लाख रुपये देण्याचा करार केला होिा. [रा. खं. ६, ले. २०६, २०७; सरदेसाई, म. तर. पेशवा बाळाजीराव र्भा. २,] 
मराठ्ानंी सफदरजंगाचे मदिीस जाण्यासाठी सन १७५१ च्या फेबु्रवारीमध्ये जयपरुाहून आग्र्याकडे कूच 
केले. [पे. द. २७. ले. ६४, ६५.] 

 
उत्रेि यावळेी पेशव्यािफे शशदे, होळकर, अंिाजी माणकेश्वर, शहगणे गोशवदपिं बुंदेले असे 

सरदार वावरि होिे. ह्या सरदारापंैकी शशदे, होळकर या प्रबळ सरदारास सफदरजंगाने आपल्या मदिीस 
का बोलातवले हे समजण्यासाठी मोगल दरबारची त्यावळेची राजकीय न्स्थति लक्षाि घेणे जरूर आहे. 

 
मोगिं दरबाराांतीिं दुफळी व रोणहल्याांचा उदय : 

 
इराणचा बादशहा नादीरशहा याने सन १७३९ मध्ये तदल्लीवर स्वारी केल्यापासून तदल्लीच्या मोगल 

बादशाहीची अवनति वाढिच गेली. यावळेी महमदशहा गादीवर होिा. त्याचे कारकीदीि (१७१९-१७४८) 
अयोध्येचा सुरे्भदार, दतक्षणचा सुरे्भदार आतण बंगाल, तबहार व ओतरसा या प्रािंाचे सुरे्भदार मोगल बादशहास 
केवळ देखाव्यापुरिे सावचर्भौम मानीि असि, बाकी या प्रािंाि िे स्विंिपणे राज्यकारर्भार करीि होिे. 
तशवाय आपल्या पश्चाि आपल्या घराण्यािील पुरुषाकंडे हा प्रािं एक स्विंि राज्य म्हणून चालेल अशी या 
सुरे्भदाराचंी खटपट अव्याहि चालू होिी. यावळेी मराठ्ानंीसुद्धा आपली सत्ा स्थापण्याचा प्रयत्न 
चालतवला. मराठे जसे तखळतखळ्या मोगल सते्चे लचके िोडण्यास उदु्यति होिे िसेच शहदुस्िानाि १५५६ 
मध्ये पातनपिावर परार्भव पावलेल्या पठाणाचें वशंज आपली गेलेली सत्ा पवुहा प्रस्थातपि करण्याचे उद्योग 
करीि होिे. पठाणानंी चालू पतरन्स्थिीचा फायदा घेऊन प्रचंड सैवय उर्भारून गंगा व यमुना या दोन 
नद्यामंधील मोगलाचं्या मुलुखाि आपला अंमल प्रस्थातपि करण्यास सुरवाि केली. बादशहास 
शसहासनावरून दूर न करिा बादशाही ितिाचे संरक्षण करावयाचे, िेथे कोणी शहदू सत्ाधीश तदल्लीच्या 
ितिावर आणावयाचा नाही असे मराठ्ानंी अगोदरच जाहीर केल होि. त्यामुळे पठाणानंी आपले हािपाय 
आपआपल्या प्रािंाि पसरतवण्यास सुरवाि केली. महमद बंगश याने फरुकाबाद शहर सन १७१४ ि वसवनू 
िेथे आपली राजधानी उर्भारली. म्हणनू पठाणानंा फरुकाबादचे रोतहले या नावाने संबोतधले जािे. सन 
१७४१ च्या सुमारास अतलमहंमदखान रोतहल्याने बरेली, मुरादाबाद, हारदोई वगैरे मुलुखावर आपली सत्ा 
प्रस्थातपि केली. नंिर मोगल दरबारािील इराणी पक्षाच्या तशया पंथी अतधकाऱ्याचंा पाडाव करण्याचे ईषनेे 
िुराणी पक्षाचा सुनी पंथी पढुारी वजीर कमरुद्दीनखानाने त्यास कायेर उफच  रोतहलखंड प्रािंाचा सुरे्भदार 
नेमल्याबद्दल बादशहाकडून फमान काढले. नातदरशहा इराणचा बादशहा झाल्यापासून पठाणाचंी 
अफगातणस्थानािील सत्ा सपुष्टाि आली होिी. िेव्हा पुष्ट्कळ पठाण नोकरी शोधण्यासाठी शहदुस्थानाि 
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आले. अतल महमदंखान रोतहल्याने त्या पठाणाचंी आपल्या सैवयाि र्भरिी केली. सन १७४२ सुमारास अतल 
महंमदखानाकडे जवळ जबळ िीस-चाळीस हजार फौज होिी. सन १७४७ मध्ये अहमदशहा अबदाली या 
बतलष्ठ सेनापिीने इराणचा बादशहा नातदरशहा यास ठार मारून स्विः काबलू येथे बादशहा झाला. 
अहंमदशहा अबदाली हा पठाण जािीचा असल्यामुळे या पठाण रोतहल्यानंा चेव आला आतण त्यानंी आपला 
अंमल गंगा यमुनेच्या दुआबाि (अंिवेदींि) वाढतवण्याचे काम हािी घेिले. 

 
अतल महंमदखान रोतहल्याने सन १७४८ च्या माचच-एतप्रल मध्ये आपला अंमल रोतहलखंडाि 

स्थातपला. सन १७४८ हे वषच तदल्लीच्या इतिहासाि फार महत्वाचे आहे. याच वषी अबदालीने शहदुस्िानवर 
पतहली स्वारी केली. अबदाली पठाण जािीचा असल्यामुळे सवच पठाणाचंा ओढा मोगल बादशहापेक्षा 
अबदालीकडे जास्ि होिा. हे बादशहा व वजीर सफदरजंग यानंी जाणून अबदालीची स्वारी शहदुस्िानाि 
झाली असिा िी परिवनू लावण्यास मराठ्ाचंी मदि मातगिली. “आिा आम्हास आश्रा राजश्री पंिप्रधान 
याखेरीज नाही”. असे पािशहा र्भयर्भीि होऊन म्हणाला. बादशहाच्या बोलावण्याप्रमाणे पेशव ेव जयाप्पा 
तदल्लीकडे जाण्यास तनघाले. पािशहा वजीर यानंी अबदालीच्या िोंडावर जाऊन लढून त्याचा परार्भव 
केला, िरी तदल्लीकराकंडील एक मोठा अतधकारी मीरमि ूअबदालीस जाऊन तमळाला. मीरमिू व अबदाली 
एकि होऊन तदल्लीवर येणार अशा वािा येऊं लागल्या. [पे. द. २१, ले. ५४.] िेव्हा सफदरजंग वजीराने 
पठाणास एकमेकातंवरुद्ध उठवनू आपापसाि लढवनू त्याचंा नायनाट घडवनू आणण्याचे योतजले. या 
योजनेनुसार द्रव्य लोर्भ असलेला व अति महत्वाकाकं्षी पठाण काईमखान बंगश याला वजीर सफदरजंगाने 
बादशाही फमान देऊन रोतहलखंडाचे फौजदार नेमले. कायमखान बंगशने रोतहल्याकंडून मुलूख िाब्याि 
घेण्यासाठी पठाणाकंडे मागणी केली. त्या मागणीस वाटाण्याच्या अक्षिा तमळाल्या. वर कायमखान व 
पठाण याजमध्ये िारीख २२ नोव्हेंबर १७४९ रोजी लढाई होऊन काईमखान ठार झाला. [पे. द. २, ले. १४ अे.] 

 
मोगल दरबारािील मृि सरदाराचंी शजदगी सरकार जमा करण्याच्या पद्धिीनुसार वजीर 

सफदरजंगाने फरुकाबाद शहर व बारा लहान गाव ेकायमखानाची बायको तबबीसाहेब तहजकडे राहू देऊन 
बाकीचा सवच मुलूख जप्ि केला व आपल्या मुलुखाि सामील केला. त्यावर नवलरायास कारर्भारी नेमले. 
[तकत्ा.] नवलरायाने कनोज हे आपल्या कारर्भाराचे तठकाण केले. 

 
तबबीसाहेबास साठ लक्ष रुपये मोगल दरबारास द्यावयाचे होिे. त्यापैकी ३-४ लाख रक्कम 

वारसाबद्दल नजर तदली होिी. बाकीच्या पैशाकतरिा तिला कनोज येथे नवलरायाचे िुरंुगाि ठेतवली होिी. 
तबबीसाहेब नवलरायाचे िाब्यािून सुटली आतण तिने सवच पठाणानंा वजीर सफदरजंगातवरुद्ध तचथातवले. 
सवच पठाणानंा वजीराच्या शहदू अतधकाऱ्याचंा कारर्भार दुःसह झाला होिा. [सरदेसाई म. तर. पेशवा बाळाजीराव र्भा. २,] 
िेव्हा कायमखानाचा धाकटा र्भाऊ अहमदखान याने ५,००० लोक जमा करून फरुकाबाद घेिले आतण 
वजीर सफदरजंगाचा अंमल आपल्या र्भावाच्या जहातगरीिून उठतवण्याच्या कायास िो लागला. 

 
नवलरायाने पठाण शिसू िोंड देण्यासाठी कनोजहून कूच केल फरुकाबादच्या दतक्षणेस १६ 

मलैावर खुदागंज येथे दोवहीं सैवयाची गाठ पडली. या लढाईि नवलराय ठार झाला. त्याच्या सैवयाचा पूणच 
परार्भव झाल्यावर अहमदखानाने कनोज शहर िाब्याि घेिले. [पे. द. २ ले. १४ अे.] ही बािमी सफदरजंगास 
कळिाच िो सैवय घेऊन तदनाकं ६ जुलै १७५० रोजी तदल्लीहून तनघाला. वजीराच्या व पठाणाचं्या फौजाचंी 
झुंज िारीख १३ सप्टेंबर १७५० रोजी होऊन त्याि वजीराच्या फौजेचा परार्भव होऊन िे सैरावैरा पळू 
लागले. पठाणास संपूणच जय तमळाला. [पे. द. २ ले. २१, २२, २३, पे. द. २१ ले. ३०, ३१.] 
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पठाणानंी केलेल्या परार्भवाचा सूड उगतवण्यासाठी काय योजना करावी हे ठरतवण्याि वजीर 

सफदरजंग गंुिला. मराठे व जाट याचं्या मदिीतशवाय पठाणाचंा पाडाव होण्यास दुसरे साधन नाही अशी 
वजीराची पक्की खािी झाली. िेव्हा वजीराने रोतहलखंडाच्या मोतहमेि मराठ्ाचंी मदि, त्यानंा पैसा देऊन 
तमळवावी असे ठरतवले व त्याचं्याबरोबर बोलणे करण्यासाठी त्याने आपले वकील राजे जुगल तकशोर व 
तदवाण राम नारायण यानंा शशदे, होळकराकंडे रवाना केले. [पे. द. २ ले. २८.] वजीराने मराठे सरदारास 
फौजेच्या खचाबद्दल एकंदर पिास लक्ष रुपये अगर दररोज रु. २५,००० शकवा रु. ३५,००० देण्याचे कबलू 
केले. यावळेी शशदे-होळकर जयपूरच्या राजकारणाि गंुिले होिे. त्यानंी जयपूर येथील कायच आटोपून 
नंिर वजीरास तदनाकं २० फेबु्रवारी १७५१ रोजी येऊन तमळाले. [पे. द. २१ ले. ३८.] जाटानासुद्धा दररोज रु. 
१५,००० देण्याचे कबलू केल्यामुळे त्याचंी फौज वजीरास येऊन तमळाली. अशा रीिीने जाट व मराठी फौजा 
बरोबर मदिीस घेऊन सफदरजंग रोतहल्याचं्या समाचारास तनघाला. 

 
मराठी फौजानंी दुआबाि चाल केली. आतण शातदलखान व बंगश याचं्या फौजेचा इटव्याजवळ 

कादीरजंग येथें तदनाकं २० माचच १७५१ रोजी परार्भव केला. ही बािमी कळिाच अहमदखान बंगश आपल्या 
फरुखाबाद येथील राजधानीचे संरक्षण करण्यासाठी अलाहाबादहून त्वरेने तनघाला. त्याने समस्ि 
रोतहल्यानंा मदिीसाठी हाक तदली. पण त्याचंी कुमक त्यास तमळण्यापूवीच मराठ्ानंी महमदखान 
बंगशला गंगा िीरी गाठून त्याचा परार्भव केला. [पे. द. २ ले. ३२, पे. द. २१ ले. ४३, राज ख. ३, ले. ३८३.] पठाणाचं्या 
सैवयाचा िळ लुटून पुष्ट्कळ पठाणाचंी कत्ल केली आतण पठाणांची दोन-िीन तठकाण देखील काबीज 
केली. [पे. द. २६ ले. १७६. रा. ख. ३ ले. ३८३.] पधंरा हजार पठाण कापून काढले त्यामुळ मराठ्ातंवषयी सगळीकड 
दरारा पसरला. मराठ्ानंी दुआबाि आपला अंमल बसवनू फते्गडास वढेा तदला. िेव्हा अतलमहंमद 
खानाचा मुलगा सादुल्लाखान १२,००० रोतहले फौज घेऊन अहमदखान बंगशाचे मदिीस आला. त्यानंी 
मराठ्ावर हल्ला चढतवला. परंिु मराठ्ानंी पठाणाचंा परार्भव केला. सादुल्लाखान जीव घेऊन पळून गेला. 
हजारो पठाण जखमी व ठार झाले. त्याचंी मालमत्ा, हत्ी, घोडे, गातलचे व उंची कपडे मराठ्ाचं्या हािी 
लागले. [का. स.ं प. या. ले. ८३.] मराठ्ानंी तदनाकं १९ एतप्रल १७५१ रोजी फते्गड काबीज केला. पठाणाचंा 
पूणच परार्भव झाला. त्याचंा म्होरतया बहादूरखान दहा हजार पठाण सैतनकासह प्राणास मुकला. 
अहमदखान बंगश स्विः रणािून जीव वाचतवण्यासाठीं पळाला. याच युद्धाि दत्ाजी शशदे चमकला. 
[सरदेसाई म. तर, पेशवा बाळाजीराव र्भा. २,] पठाणाचंा पूणच मोड झालेला पाहून सफदरजंग खूष झाला. त्याने 
मराठ्ास त्याचं्या कामतगरीबद्दल िीन कोट द्रव्य व २५ लक्षाचा मुलूख अंिवेदीि देऊ केला. [रा. ख. ३ ले. 
३८३.] पुढे पावसाळा सुरू होणार होिा िेव्हा मराठ्ानंी बंगशाच्या मुलुखाि िळ तदला आतण मनसोति लूट 
तमळतवली. [रा. ख. ३ ले. ३८४.] 

 
पावसाळा सपंल्यावर मराठ्ानंी रोतहलखंडाि पठाणातंवरुद्ध मोतहम सुरू केली. वजीर 

सफदरजंगही मराठ्ास सामील झाला. या मोतहमेमुळे रोतहल्यानंी घाबरून अिंवेदीिला मुलूख सोडून िे 
डोंगराि िराईि जाऊन रातहले. त्याचं्या पाठलागावर मराठे गेले पण दलदलीच्या प्रदेशािील दूषीि 
हवमुेळे मराठ्ाचें सैतनक मरू लागले. इितयाि माचच १७५२ मध्ये अबदाली पजंाबवर चालून आल्याची 
बािमी आली आतण सफदरअल्लीस बादशहाचे िािडीचे बोलावणे आले िेव्हा मराठ्ानंी रोतहले 
पठाणाबंरोबर िह करून ही मोहीम सपंतवली. 

 



 अनुक्रमणिका 

तहाच्या अटी अशा : (१) सफदरजंगाने मराठ्ानंा फौजेच्या खचासाठी कबूल केलेली रक्कम 
अहमदखान बंगशाने द्यावी; (२) हे कजच तफटेपयचि रोतहल्याचंा अधा मुलूख मराठ्ाचें स्वाधीन करावा; (३) 
मराठ्ाचं्या या परगण्याचंा कारर्भार अहमदखानाचे हािाि रातहल्यामुळे राज्यकारर्भाराचा खचच वजा जािा 
बाकी जी रक्कम राहील िी मराठ्ाना द्यावी; (४) कनोज, अकबरपूर आतण इिर काही बंगश घराण्याचंी 
स्थळे मराठ्ाचंा अतधकारी गोशवदपिं बुंदेले याच्या स्वाधीन करावी व वजीर सफदरजंगाने काही स्थळे 
स्विःकडे ठेवावी. या िहाप्रमाणे उत्रेस कोल-अलीगडपासून दतक्षणेस कुराजहानाबादपयंिचा प्रदेश 
मराठ्ास तमळाला. हा त्याचं्या दुआबािील सते्चा प्रारंर्भ होय. सन १७५२ पासून सन १८०३ च्या लॉडच 
लेकच्या आक्रमणापयंि हा प्रदेश शशद्याचें िाब्याि होिा. अि एव पठाणाचंा मनसुबा पािशाही घ्यावयाचा 
होिा िो गेला. मराठ्ाहूंन मािब्बर कोणी नाही वजीरािं िर काहीच पीळ नाही हा देखावा तदसला. [रा. खं. 
६, ले. २३१, २३३, २४६ रा. खं. ३, ले. १६०, ५४६.] 

 
या मोठ्ा तवजयाबद्दल नानासाहेब पेशव्याने मराठे सरदाराचं्या पराक्रमाची फारच प्रशसंा केली. 

“शाबास िुमच्या शहमिीची व तदलेरी रुस्िुमीची. दतक्षणच्या फौजानंी गंगा यमुना पार होऊन पठाणाशंी युद्ध 
करून फते् पावाव ेहे कमच लहान सामावय नव्हे. िुम्ही एकतनष्ठ, कृिकमे दौलिीचे स्िंर्भ आहा. इराण िुराण 
पाविेो लौकीक जाहाला की, वजीर पळाला असिा यानंी फते्च्या मनसदीवर बसतवला. [का. स.ं प. या. ले. ७९, 

८२, ८३]” 
 
मराठ्ाचं्या बहुमोल मदिीमुळे पठाणानंी तनमाण केलेले अतरष्ट नाहीसे झाले. 
 

वजीर सफदरजांगाने बादशाही सांरक्षिाच्या हमीचा करार मराठ्ाांशी केिंा : 
 
सफदरजंग मराठ्ाचं्या मदिीने पठाणाचंा उच्छेद करण्याि गंुिला असिा अहमदशहा अब्दालीने 

१७५१-५२ च्या तहवाळ्याि पजंाबवर हल्ला केल्याची बािमी येऊन थडकली. माचच १७५२ मध्ये त्याने लाहोर 
शजकले. ह्या बािमीने तदल्लीमध्ये र्भयाणिा पसरली. बादशहाने सफदरजंगाकडे लखनौस खास दूि पाठवनू 
अहमदशहाचे पातरपत्य करण्यासाठी कोणत्याही अटीवर मराठ्ाचंी मदि तमळवनू त्वरीि तदल्लीस येणे 
असा तनरोप पाठतवला. हे पि तमळाल्यावर सफदरजंगाने मराठ्ाचंा िळ त्यावळेी मथुरेस होिा तिथे धाव 
घेिली. तदनाकं १२ एतप्रल १७५२ रोजी वतजराने बादशहाचे िफेने व पेशव्याचें िफेने शशदे-होळकर यानंी 
बादशाहीचे बचाव करण्यासाठी एका कराराचा मसुदा ठरतवला. आतण िो तदनाकं २३ एतप्रल १७५२ रोजी 
धार्वमक शपथानंी व स्वदस्िुरच्या सह्यानंी हा अहदनामा शकवा करार कनोज येथे पुरा झाला. िो रा. खं. १ 
ले. १ यािं छापला आहे. या करारािील मुख्य कलमे अशी :— 

 
(१) पठाण, राजपूि वगैरे देशािील बंडखोर शकवा अब्दाली सारखे परदेशीय शिू याजंपासून 

पेशव्याने मोगल बादशाहीचा बचाव करावा; 
 
(२) या मदिीबद्दल बादशहाने ५० लाख रुपये मराठ्ास खचास द्याव.े पकैी ३० लाख 

अब्दालीप्रीत्यथच व २० लाख पठाण, रोतहले, राजपूि, जाट यासारख्या अंिगचि बंडखोराचंा मोड 
करण्याप्रीत्यथच; 
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(३) फौज खचच र्भागतवण्यासाठी पेशव्यास बादशहाने पजंाब, शसध व अंिवेदीिील काही तजल्हे या 
प्रािंाची चौथाई वसूल करण्यास परवानगी द्यावी; 

 
(४) अजमीर, आग्रा, व मथुरा, या प्रािंाचंी सुरे्भतगरी पेशव्यास देण्याि यावी. या सुभ्याचंा कारर्भार 

पूवापार चालि आलेल्या तरवाजास अनुसरून मराठ्ानी करावा; 
 
(५) पेशवा स्विः येण्यास असमथच असेल िेव्हा त्याचे बदल्याि मराठे सरदारानंी बादशहाच्या 

िैनािीि राहून इिर मनसबदारापं्रमाणे बीनिक्रार नोकरी बजवावी. [रा. खं., १-१. रा. खं. ६] 
 
या करारानुसार वजीर शशदे होळकराचं्या पिास हजार फौजास बरोबर घेऊन तदनाकं ५ मे १७५२ 

रोजी तदल्लीस गेला. पण यापूवीच बादशहाने पंजाबचा सुरे्भदार मीरमिूयाच्या सागंण्यावरून अहमदशहास 
पंजाब प्रािं देऊन त्याच्याशी िह करून त्यास मागे परितवले होिे. ही बािमी वजीरास समजली िेव्हा त्याने 
बादशहाने मराठ्ास कबूल केलेले ५० लाख रुपये देण्यास गळ घािली. ख्याली खुशालीि व चैनीि 
तदवस घालतवणारा बादशहा एवढे पैसे एकदम देण्यास चाल ढकल करावयास लागला. इितयाि तदल्लीि 
िळ देऊन बसलेल्या शशदे-होळकर या सरदारास पेशव्याकंडून तनजामाचा पुि थोरला गाजीउद्दीन यास 
तदल्लीहून दतक्षणेि घेऊन येण्यासंबधंीचे पि आले. त्यावरून मराठ्ानंी बादशहास गाजीउद्दीनच्या नावे 
तनजामीची सनद देण्याची तवनंिी केली व पिास लक्षाऐवजी आम्हास िीस लाख द्या म्हणजे आम्ही 
गाजीउद्दीनास घेऊन जािो असे त्यानंी बादशहास कळतवले. बादशहाने मराठ्ाचंी ही तवनंिी मावय केली 
आतण तनजामी बद्दल गाजीउद्दीनाने बादशहास जो ३० लाखाचंा नजराणा द्यावयाचा िोच त्याने शशदे-
होळकरास द्यावा असे सागंनू गाजीउद्दीनाचे नांव े लगेच तनजामीचे फमान तदनाकं १४ मे १७५२ रोजी 
काढीले. मराठ्ानंी पवुहा खळखळ करू नये म्हणनू बादशहाने आपल्या खतजवयािून आणखी काहंी लाख 
रुपये मल्हाररावास रोख तदले. शशदे-होळकर पेशव्याचं्या हुकूमाप्रमाणे गाजीउद्दीनास दतक्षणच्या 
सुरे्भदारीची वसे्र देववनू त्यास समागमें घेऊन दतक्षणेस येण्यास तनघाले. [तश इ. सा. र्भा. ३ ले. २०३, २०४. पे. द. २१ 
ले. ५३.] आपल्या िंिाने चालणारा गाजीउद्दीन तनजामशाहीचा मालक झाला म्हणजे फ्रें चाचे तनजामीिील 
महत्त्व कमी होऊन तनजामास आपल्या छिाखाली आणिा येईल असा पेशव्याचंा डाव होिा. पण 
गाजीउद्दीन दतक्षणेि पोचल्यावर त्याच्या सावि आईने त्यास मेजवानीस बोलावनू तवषाि घािले त्यामुळे िो 
तदनाकं १६ ऑतटोबर १७५२ रोजी मतृ्यू पावला. यामुळे िूिच पेशव्याचा डाव फसून फ्रें चाच्या सल्ल्याने 
चालणारा सलाबिजंग तनजामीवर रातहला. 

 
उतरेत मराठ्ास णमळािेंिंी खांडिी : 

 
उत्र शहदुस्िानािील स्वाऱ्याि मराठ्ास एकामागून एक जय तमळि गेले. जयपुरचा राया 

माधोशसग याजकडे व गंगापरुचा सादुल्लाखान रोतहला याजकडे मराठ्ानंी खडण्या करार केल्या. िसेच, 
वजीर सफदरजंगाकडे लावणीच्या खचाचे दहा लक्ष रुपये करार केले. या खंडणीच्या वाटणीबाबि शशदे, 
होळकर व पवार या तिवगच सरदाराि असा तशरस्िा होिा की, समाईक खचच वजा होऊन बाकी जी रहािे 
त्याचा चौथा तहस्सा सरकारास देऊन, तशल्लक असलेल्या िीन तहस्से ऐवजाची वाटणी फौजवार होि असे. 
पवारास शशद्याच्या तहश्श्यािून वाटणी घेण्याचा तशरस्िा असे. [तश. इ. सा. र्भा. ३ ले. २०३, २०४. पे. द. २१ ले. ५३.] 
 

[ससं्थान देवास घराण्याच्या इतिहासाची साधनें सपंा. मा. तव. गुजर. ले. १२६; स ंदे. (तस) पवार घराण्याचा इतिहास] 
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मराठ्ाांचे उतरेस आगमन (१७५३-५५) : 
 
मराठे सरदार पेशव्याच्या सागंण्यावरून १७५२ च्या पावसाळ्याि दतक्षणेि आले त्याचा पतरणाम 

असा झाला की, रोतहल्यास पुवहा ियारी करण्यास वळे तमळून पुवहा िे तशरजोर झाले. िसेच तदल्लीिील व 
उत्रेिील राजकारणास तनराळीच कलाटणी तमळाली. यावळेी तदल्लीचा मोगल बादशहा अहमदशहा हा 
तनबुचद्ध, आळशी आतण चचंल वृत्ीचा असल्यामुळे दरबारािील अतधकाऱ्यावंर वचक बसवनू एकिंिी 
राज्यकारर्भार बादशहाचे हािून होईना. त्यामुळे दरबाराि दोन प्रमुख पक्ष पडले. एक इराणी व दुसरा 
िुराणी. अयोध्येचे सुरे्भदार व बादशहाचा वजीर सफदरजंग हा इराणी पक्षाचा होिा. त्याचे वचचस्व बादशहा 
व िुराणी पक्षाचे अमीर उमराव यानंा सहन होि नव्हिे. िुराणी पक्षाच्या लोकानंी वजीर सफदरजंगास जीव े
मारून िुराणी पक्षाचा कारर्भार असावा असा कट रतचला. त्याची खबर सफदरजंगास तमळिाच िो आपल्या 
िोफखावयासह तदल्लीस लाल तकल्ल्यावर चाल करून गेला. त्यामुळे बादशहा घाबरून जाऊन त्याने 
मराठ्ाचंी मदि मातगिली. इितयाि नबाब वजीर सफदरजंगाने सुद्धा मराठ्ासं सागंून पाठतवले की, 
“(मराठे) सरदार आमचे (सफदरजंगाचे) र्भाऊ (मराठ्ानंा) अंिरवदे (प्रािं) आम्ही तदला. िेव्हा करार 
की ज्यावरी िुमची त्याजवरी आमची, ऐसा करार आहे. [ऐ. प. व्य, ले. ८९. पे. द. २१ ले. ५५.]” अशा प्रकारचे दोवही 
पक्षाचें बोलावणे आल्यावर बादशहाचे पक्षािील उमरावाचंी बाजू घेिल्यास तदल्ली दरबाराि वचचस्व 
प्रस्थातपि होईल हा हेिू मनाि धरून मराठ्ानंी बादशहाच्या पक्षास सहाय्य करण्याचे ठरतवले. [जदुनाथ 
सरकार, फॉल ऑफ द मोगल एम्पायर र्भा. १] व या राजकारणासाठी व जयपूर आतण रजपूि राजे रजवाड्याकंडील 
खंडणी वसूल करण्यासाठीं राघोबादादा, शशदे, होळकर, पवार या सरदारासंह सन १७५३ च्या सप्टेंबर 
मतहवयाि उत्र शहदुस्िानचे स्वारीवर तनघाले. [पे. द. २, ले. ३४.] यावळेी तदल्ली दरबाराि दोन पक्ष होिे हे मागे 
सातंगिले आहेच. त्यािील राजकारणी व्यन्ति जाबेदाखान हा होिा. 

 
जाबेदाखान : 

 
हा मुळचा हलतया कुळािला. जनानखावयािील खोजा बादशहाची आई उधमबाई हीची 

त्याजवरील प्रीिी व तमठास र्भाषण करण्याची शलैी याचं्या योगाने प्रथम सवच खाजगी कारर्भार त्याचे हािी 
आला. वजीराचे हािाि काहीच सत्ा रातहली नाही. पढेु त्यास नबाब बहादूरं असा तकिाब तमळून त्याचे 
सल्ल्यातशवाय दरबाराि पान हालेनासे झाले. त्यानेच धाकट्ा गाजीउद्दीनाची बक्षीच्या जागी नेमणकू 
केली. ह्या कृत्याचा राग वजीर सफदरजंग यास येऊन त्याने जाबेदाखानाचा तदनाकं २७ ऑगस्ट १७५२ 
रोजी खून करतवला. वजीराच्या या करणीने बादशहा अगदी तचडून गेला. उधमबाईने वतजराच्या 
तवरोधकाचंा स्विंि पक्ष वतजरातवरुद्ध ियार केला. पेशव्याचें लष्ट्करी अंमलदार अंिामी माणकेश्वर व 
वकील बापूजी शहगणे त्यावळेी तदल्लीि होिे. दोवही पक्ष या दोघानंा आपल्याकडे ओढू लागले. अंिाजी 
माणकेश्वरकडे पाचं हजार फौज होिी. बादशहाने वतजराचे दोन सुरे्भ अयोध्या व प्रयाग मराठ्ासं 
मदिीच्या मोबदल्याि देऊ केले. िेव्हा माणकेश्वर व शहगणे बादशहाच्या बाजूने उरे्भ रतहले. हे दोवही सुरे्भ 
वतजराचे होिे त्यामुळे वतजराचे वैर मराठ्ाचं्या पदराि पडणार होिे. 

 
बादशहा व वजीर या दोघानंी एकमेकातंवरुद्ध लढाई पुकारली. राजधानीिील सरदार बादशहास 

तमळाले. वतजराने राजेंद्रगीर गोसावी [राजेंद्रगीर गोसावी.—ह्या सवंयासी पंथाच्या गृहस्थास झाशंीचा सुरे्भदार नारो शकंर याने 
मरेटची जागीर नेमून तदल्यापासून िो स्विंि असा फौजबंद सरदार बनला. त्यास नारो शकंरानें हुसकावनू तदल्यावर िो अलाहाबादेस सन १७५१ 
ि सफदरजंगाचे सेवेि दाखल झाला. िेव्हापासून िो शौयाने बजीराची बाजू सरं्भाळीि होिा. याचे चेले उमरावगीर गोसावी व अनुपगीर पढेु 
प्रतसद्धीस आले.] व सुरजमल [सुरजमल जाट.—हा बदनशसग जाटाचा मुलगा. महापराक्रमी. याने सन १७३२ ि र्भरिपूर शजकून तिथें 
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आपली राजधानी केली. त्याचें राज्य उत्रेस तदल्ली, दतक्षणेस चंबळ, पतश्चमेस जयपूर व पूवेस यमुना या टापूस जाठवाडा म्हणिाि िे होय. त्याि 
र्भरिपूर, दीग, कंुरे्भर ही प्रतसद्ध स्थळे येिाि. सुरजमलचा आतण मराठ्ांचा झगडा खूप वष ेचालू होिा.] जाट यास फौजेसह मदिीस 
बोलातवले. दोवही सैवयाच्या लढाया झाल्या. त्याि राजेंद्रगीर गोसावी तदनाकं १२ जून १७५३ रोजी मारला 
गेला. बादशहाने वजीरीची वसे्र गाजीउद्दीन इमादुल्मुल्क [गाजीउद्दीन इमादुल्मुल्क.—पतहला असफजाह तनजाम याचा 
वडील पिु गाजीउद्दीनखान तफरोजजंग याचा धाकटा गाजीउद्दीन इमादुल्मुल्क हा मुलगा. याचा जवम जून १७३७ चा. हा मीर शहाबुद्दीन उफच  
धाकटा गाजीउद्दीन म्हणून इतिहासाि ओळखला जािो. हा धोरणी तनतश्चयी व िडफदार होिा. मोंगलबादशाहीच्या ऱ्हास काळाि हा २ जून १७५३ 
रोजीं तदल्लीचा वजीर झाला. मराठे-अबदालीच्या झगड्याि हाच गृहस्थ प्रमुख होिा. पातनपिावरील सहंाराने त्याचे वजन सपंले आतण िो पुढे सन 
१८०२ पयंि जगला.] यास तदली. (३ जून १७५३) पुढे सहा मतहने वजीर सफदरजंग व बादशहा याजंमध्ये 
लढाया झाल्या. शवेटी नवा वजीर इतंिजामुद्दौला व उधमबाई याचं्या आग्रहाने बादशहाने संतध ठरतवला. 
सुरजमल जाटाने बादशहाकडे क्षमा मातगिली म्हणनू त्यास बादशहाने क्षमा केली. पतहला वजीर 
सफदरजंग याचे दोवही सुरे्भ अयोध्या व प्रयाग त्याच्याकडेच ठेवले. तदनाकं ७ नोव्हेंबर १७५३ ला हा िह 
ठरून सवचजण आपापल्या स्थळी परि गेले. सफदरजंग अयोध्येस तनघून गेला. बादशहाच्या दरबाराि 
पठाणाचें वचचस्व झाले िेच मराठ्ाचं्या पानीपिावरील कलहास कारणीर्भिू झाले. 

 
रघुनाथदादा सन १७५३ च्या सप्टेंबराि खानदेशािून तनघाला. िो माळव्यािून राजपुिावयाकडे 

वळून जयपुरावरून जाटाच्या मुलुखाि १७५४ च्या आरंर्भी येऊन पोहोचला. बरोबर शशदे, होळकर आतद 
मराठे सरदार होिे. सुरजमल जाटाने सफदरजंगास सहाय्य करून िमाम तदल्ली शहर लुटले सबब 
पािशहाने जाटाचें पातरपत्य करण्यासाठी मराठ्ानंा कळतवले. िेव्हा मराठ्ानंी जाटास हद्दपार करून 
पािशाहीचा बदोबस्ि करण्याचे ठरतवले. [पे. द. २१ ले. ६०.] जयपूर प्रकरणापासून सुरजमलावर मराठ्ाचंा 
दाि होिाच. सुरजमल यावळेी चागंला बंदोबस्ि करून कंुरे्भरीच्या तकल्ल्याि येऊन रातहला होिा. त्यास 
मराठ्ानंी वढेा तदला (२० जानेवारी १७५४) व मोचे लातवले. जाटाचंा तकल्ला वाळूच्या मदैानाि. त्यामुळे 
सुरंुग काम देईनाि. मराठे इरेला पेटले. गोळागोळी सुरू झाली. त्यािं जाटाकंडील गोळी मल्हाररावाचा 
एकुलिा एक मुलगा खंडेराव यास लागनू िो मरण पावला. मल्हाररावास याचा राग येऊन त्याने 
घोरप्रतिज्ञा केली कीं, “सुरजमलचा तशरच्छेद करून कंुमेरीची मािी यमुनेि टाकीन िरच जवमास आल्याचे 
साथचक. नाहीिर प्राण त्याग करीन.” मल्हाररावाच्या या नवीन इषमुेळे वढेा जोराने पुढे चालू झाला जाट 
घाबरून गेला. जाटाची धोरणी पत्नी राणी तकशोरी तहच्या सल्ल्यावरून सुरजमलने जयाप्पा शशदेची मदि 
मातगिली. जयाप्पाने जाटाचा बचाव करण्याचे वचन तदले. शशद्याचं्या मध्यस्िीने जाटाशंी एतप्रल अखेर िह 
ठरला. आतण िीस लाख रुपये मराठ्ानंी खंडणी घेऊन हा वढेा मे मध्ये उठतवला. 

 
जाटाचं्या राजकारणाि लढाईचा खचच मराठ्ाचं्या डोतयावर जास्ि बसला. तशवाय जयाप्पाने 

जाटाला वाचतवले ही गोष्ट होळकरास न खपून इथून शशदे, होळकराचें वाकंडें आले. आग्र्याची जबाबदारी 
होळकराचंी होिी. त्याची अशी परवड झाली. मारवाडची जबाबदारी शशद्यानंी स्विंिपणे अंगावर घेिली. 

 
नागोरचा वेढा : 

 
राघोबादादानें जयाप्पा शशदे यास तदनाकं २३ जून १७५४ रोजीं मारवाडला जाण्यास अनुमति 

तदली. त्याप्रमाणें िो ३० जून ला मारवाडािं दाखल झाला. जोधपुरािं रामशसगास गादीवर बसवनू त्याचा 
प्रतिस्पर्वध तबजेशसग याचा परार्भव करावा ही कामतगरी त्याजवर सोपतवली होिी. तशवाय अजमीर हस्िगि 
करावयाचें होिें. 
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मारवाडचा (जोधपूर) राणा अर्भयशसग तदनाकं २१ जून १७४९ रोजीं वारला. आतण त्याचा मुलगा 
रामशसग गादीवर बसला. पण अर्भयशसगाचा र्भाऊ बख्िशसग यानें बादशाही फौजेचें साहाय्य तमळवनू 
रामशसगास घालवनू तदले आतण तदनाकं ८ जुलै १७५१ रोजीं जोधपूरचें राज्य तमळतवलें . िेव्हा ं रामशसग 
स्वसंरक्षणाथच जयपुरास पळाला. पुढें बख्िशसग तदनाकं २३ सप्टेंबर १७५२ रोजीं तनविचला त्यानंिर 
बख्िशसगाचा मुलगा तबजेशसग गादीवर आला. रामशसग तदनाकं १७ तडसेंबर १७५३ रोजीं राघोबादादास 
रे्भटून त्यानें जयपूरची गादी तमळतवण्यासाठीं मराठ्ाचंी मदि मातगिली. िेव्हा ं राघोबानें मारवाडवर 
जयाप्पा शशद्यास ४० हजार सैवयातनशी पाठतवलें . [शशदेशाही मुत्सद्याचंा पिव्यवहार र्भा. ३ ले. १५२ ससं्थान देवास (तस.) पवार 
घराण्याचा इतिहास] 

 
जयाप्पानें साबंेरच्या मागे कूच करून अजमीरच्या उत्रेचा तकशनगड तकल्ला ऑगस्ट १७५४ ि 

काबीज केला. [शश. मु. प. व्य. र्भा. ३ ले. ४७.] व तवजयशसग मेडत्याच्या बंदीस्ि तकल्ल्यािं जाऊन वसला होिा 
त्याजवर रामशसगाची फौज बरोबर घेऊन जयाप्पा घसरला. दोवही सैवयाचंी गाठं पडून तदनाकं १५ सप्टेंबर 
१७५४ मेडत्यावर िंुबळ रणसंग्राम झाला. मराठ्ानंीं शिूची फौज लुटली. तवजयशसग मेडिे सोडून 
नागोरला पळून गेला. [शश. मु. प. र्भा. ३ ले. ५५.] मेडिे काबीज करून मराठी फौजानंीं नागोरकडे कूच केलें . 
तबजेशसगाचे सरदार पळून गेले. िरीं तबजेशसग दमला नाहीं. मारवाडािंील ही मराठी मोतहम फारच 
लाबंली. २१ फेबु्रवारी १७५५ रोजीं मराठ्ानंीं अजमीरचा तकल्ला सर केला. एकीकडे रामशसगाने झालोरला 
गुप्ि तठकाणीं लपतवलेला तवजयशसगाचा द्रव्य संचय आतण िें ठाणें अचानक हल्ला करून सर केलें . 
रामशसगाचा सरदार जगिाथ पुरोतहि आतण शशद्याचंा सरदार संिाजी साबळे यानंीं जोधपुरास वढेा घािला. 
तवजयशसगास ही सारी पतरन्स्थिी अवघड झाली िो कासावीस होऊन गेला. त्याच्या फौजेस अिपाणीतह 
दुर्वमळ झाले. आतण िो अगदी टेकीला आला. अशा प्रकारे तबजेशसगाचे लोकावंर कठीण प्रसग गुदरल्यामुळे 
त्याने जयाप्पा शशद्याबंरोबर िहाचे बोलणे सुरू केले. शशद्यानंी ५० लाख रुपये दंड मातगिला. तबजेशसगाचा 
वकील गोड थापा मारून शशद्यास झुलव ूलागला. पेशव्यानंी शशद्यासं तलतहले होिे की, “एकंदर पतरन्स्थति 
लक्षाि घेऊन राठोडाशंी लढण्याच्या ईषिे न पडिा आपले तहि साधाव.े [शश. मु. प. र्भा., ३ ले. ५९.]” तशवाय 
मल्हाररावास मायेि घेऊन िह करून मोकळे व्हाव ेअसाही तनरोप पाठतवला होिा. [तकत्ा, ले. २९८, २९९.] पण 
शशद्यानंी आपल्या मनसब्याि होळकरास घेिले नाही. िहाच्या वाटाघाटी नागोरच्या बाहेर िाऊस 
सरोवरावर जयाप्पाची छावणी होिी तिथे चालू असिा तदनाकं २५ जुलै १७५५ ला जयाप्पा दुपारचे स्नान 
करून उठि असिाच त्याचा खून तवजेशसगाने करतवला. जयाप्पा चौरंगावरून एकदम खाली कोसळले. 
[तकत्ा, १६५, ३२०.] तजकडे तिकडे आरोळी पडली. िहाच्या वाटाघाटीस आलेले तबजेशसगाचे वकील 
तवजयर्भारिी व जगनेश्वर, राजाशसग चव्हाण आशदना जागच्या जागीच मराठ्ानंी कंठस्नान घािले आतण 
त्या दगाबाज अवलादीची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठीं मराठ्ानंी छावणीिील प्रत्येक रजपूि हुडकून 
काढून ठार केला. नागोर, जालोर, व जोधपूर येथील पूवी तदलेले वढेे मराठ्ानंी िसेच कायम ठेतवले 
आतण शह न सोडिा रागंडे कापून काढाव ेहा तवचार केला. [पे. द. २ ले. ४८.] 

 
तबजेशसगाने सलोखा घडवनू आणण्यासाठी पुणे दरबारकडे वकील पाठतवला होिा, परंिु प्रकरण 

या थरावर गेले िेव्हा पेशव्याने तबजेशसगाचे वकीलास सातंगिले की, या उपर आम्हास िह करणे अनुकूल 
पडि नाही. मराठ्ानंी शहमि धरून मारवाडच्या मनसुब्यास हाि घािला. िो तसद्धीस जावा म्हणनू 
पेशव्याने ग्वाल्हेर प्रािंािून अिंाजी माणकेश्वर यास मारवाडािील मराठे फौजेच्या कुमकेस पाठतवले. िसेच 
यशविंराव पवार व समशरे बहादूर यानंा १० हजार फौजेतनशी रवाना केले. [का. स.ं प. या. ले. १४१, १४२.] 
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इकडे तबजेशसगाने मराठ्ानंा उत्र शहदुस्िानािून काढून लावण्याचा बेि करून त्यासाठी 
जयपूरचा राणा माधोशसग याची मदि घेिली. माधोशसगाने जयनगराि मराठ्ाचंा मामलेदार ठार मारला 
आतण तदल्लीस वकील पाठवनू पािशहा व वजीर यानंा तवनंिी केली की, “आपण मराठे याचा खून केला. 
िुम्ही बाहेर तनघाव.े आम्ही सामील होिो”. माधोशसगाने बादशहाचे फौजेचा खचच चालतवण्याची जबाबदारी 
घेिली. त्याचा मनसुबा असा की, जाट, रोतहले, वजीर व पािशहा एक करून िोफखावयासह बाहेर पडाव े
आतण मराठ्ावंर चाल करून जाव ेव त्यानंा मारवाड प्रािंािून उधळून लावनू िमाम मुलूख दस्ि करावा. 
[पे. द. २१ ले. ७३.] अशा प्रकारे माधोशसगानें तबजेशसगाच्या सहाय्यास धावनू जाऊन मराठ्ातंवरुद्ध बादशहा, 
सुरजमल जाट, रोतहले याचंी जूट करण्याचा प्रयत्न केला. रजपिुानंी मराठ्ावंर हल्ले करण्यास सुरवाि 
केली. जयाप्पा पडला िरी त्याचा मुलगा दत्ाजी शशदे रजपुिानंा धूळ चारण्यास खंबीर होिा. जयाप्पाच्या 
सुिकाचे िेरा तदवस संपायच्या आिच मराठे रजपिुाचं्या पातरपत्यासाठी बाहेर पडले. “रागंड्यानंी 
मराठ्ापंुढे अतधक कराव े असे नाही. सवचही पादाक्रािं होिील”. असा जोर दत्ाजी व जनकोजी यानंी 
दाखतवला. [पे. द. २, ले. ४९·५६. का. स.ं प. या. ले. १४३.] 

 
णबजेलसगाची शरिागणत : 

 
अडचणीच्या प्रसंगाि दत्ाजी शशदे फार धूिचिेने वागला. तबजेशसगाने माघोशसगाच्या मदिीने 

मराठ्ातंवरुद्ध केलेल्या उठावास िो पुरा पडला. झालोरहून चालून आलेल्या सिंाजी वाबळ्याने प्रथम 
राठोडास गाठले. आतण बजेरब मारा करून त्याचा मोड करून गोदवजच्या तकल्ल्याि कोंडले. अतनरुद्ध 
खंगोराि याच्या नेिृत्वाखाली तबजेशसगाचे मदिीस येणाऱ्या फौजेस दत्ाजीने गाठंलें . [पे. द. २१ ले. ७४, ७७.] 
दत्ाजीच्या मदिीस यावळेी अंिाजी माणकेश्वराची फौजही दौडि येि होिी. मराठ्ानंी तदनाकं १५-१६ 
ऑतटोबर १७५५ ला अतनरुद्धशसगाच्या फौजेस गाठून त्याला सडकून चोप तदला. साि आठश े राजपूि 
लोक जागचे जागी ठार केले. खुद्द खासा अतनरुद्धशसग परार्भव पावल्यावर तदडवाण्याचे रोखे पळू लागला. 
िेव्हा मराठ्ानंी त्याच्या मागािील तवतहरी बुजतवल्या. जाग जागची िळी रोखून धरीली त्यामुळे 
अतनरुद्धशसगाच्या फौजेिील पुष्ट्कळ जनावरे व सैवय पाण्यावाचून मेलें . [पे. द. २ ले. ५०.] अतनरुद्धशसग 
तदडवाण्यास पोहोचल्यावर मराठ्ानंी त्यास फारच हैराण केले िेव्हा त्याचा नाईलाज होऊन त्याने िहाची 
वाटाघाट १७५६ चे जानेवारीि चालू ठेतवली. [शश. मु. प. र्भा. ३ ले. १७५, २१८.] नागोरचा वढेा मराठ्ानंी इरेला 
पडून अतधक आवळला. तबजेशसग नागोरािून बाहेर पडला. एवढ्याि अिंाजी माणकेश्वर १० हजार 
फौजेतनशी जयनगर तदडवाण करि मारवाडाि घुसला. आडव्या आलेल्या चारश े राठोडांना कापून िो 
नागोराहून तनघालेल्या तबजेशसगाला आडवा गेला. त्याला घाबरून तबजेशसग तबकानेरकडे पळाला. १७५५ 
च्या अखेरीस यशविंराव पवार आतण समशरे बहाद्दर याचं्या फौजा राजपुिावयावर येऊन आदळल्या. त्यानंी 
जयपूर आतण आखाडचा सारा प्रदेश तगळून टाकला. तबजेशसगाने तदल्लीस व इिर तठकाणी वकील पाठवनू 
पािशहा, वजीर व अबदाली याचं्याकडे मराठ्ातवरुद्ध राजकारण केले. [पे. द. २७. ले ११९, १२०, १२२.] परंिु 
तनरुपाय होऊन शवेटी तबजेशसगास सन १७५६ चे फेबु्रवारी मतहवयाचे अखेरीस मराठ्ाशंी िह करणे र्भाग 
पडले. [पे. द. २१ ले. ८२.] िहाची कलमे घेऊन तबजेशसगाचा वकील शशद्यापढेु हाि जोडू लागला. पिास 
लाखाचा दंड, नागोर-झालोरचे दोन तकल्ले मराठ्ानंा द्यायचे आतण रामशसगास अधे राज्य द्यायचे या 
अटीवर तवजेशसगाने िह केला. अजमीर शशद्यास तमळाले. पैसा वसूल करण्यासाठी दत्ाजी दोन मतहने 
नागोरास राहीला. िेथून रुपनगरास गादीचा िंटा तमटतवण्यासाठी गेला. मध्यस्थी करून आपल्या िफेचा 
सामंिशसग यास गादीवर बसवनू िंटा िोडला. जूनचे आरंर्भी िो उजै्जन येथे स्वस्थळी आला. 
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शशदे तबजेशसग लढ्याि रजपूिाचंी मने अपेके्षबाहेर दुखावली गेली आतण रजपूि मराठ्ानंा 
कायमचे दुरावले. 

 
णदल्लीच्या बादशहाचा खून : 

 
शशदे मारवाडच्या मोतहमेस गेल्यावर रघुनाथराव व मल्हारराव होळकर तदल्लीवर आले. मराठे 

जाटाच्या मोतहमेि गंुिले असिाना तदल्लीि अगदी बेबंदशाही माजली होिी. यावळेी गाजीउद्दीनाने 
बादशहाला नामधारी बनवनू तदल्लीच्या राजकारणाची सूिे चालव ूलागला. गाजीउद्दीनाचा बादशहास एवढा 
जाच होऊ लागला की त्यामुळे जुना वजीर सफदरजंग याचा जाच पुरवला असे त्यास वाटू लागले. 
बादशहा आतण गाजीउद्दीन याचें वैर उघड सुरू झाले. मराठ्ाचं्या मदिीने गाजीउद्दीन बादशहास छळू 
लागला. गाजीउद्दीनच्या सैवयास बरेच मतहने पगार तमळाला नाही. बादशहाने सरकारी तिजोरीिून हा पैसा 
न तदल्यामुळे ही न्स्थिी उद र्भवली. याचा गाजीउद्दीनास राग येऊन त्याने राजवाडा घेरून आिील तनवासी 
याचंी उपासमार घडतवली. िदनंिर त्याने यमुनापार होऊन दुआबािील मुख्य मुख्य शहरे लुटली. 
इतिमाजुद्यौला जरी वजीर होिा िरी गाजीउद्यीनाचे चाळे थाबंतवण्याएवढी सत्ा त्यास नव्हिी. पण त्याने 
गाजीउद्दीनास शह देण्यासाठी बादशहास तशकारी तनतमत् बरोबर घेऊन तदल्लीपासून दुर असलेल्या 
तशकंदराबाद शहरी येऊन छावणी केली. खरा हेिू गाजीउद्दीनाच्या तवरुद्ध राजपूि, जाट व सफदरजंग 
याचंी मदि तमळतवण्याचा होिा. बरोबर बादशाही जनानखाना आतण त्याचें जडजवाहीर होिे. त्या तदवशी 
बादशहा तशकंदराबादेस पोचला. त्या तदनाकं सिरा मे सिराश ेचौपन रोजी मराठ्ाचा जाटाशंी िह होऊन 
समेट झाला. या तदवशी गाजीउद्दीन मल्हारराव होळकराच्या सात्वनासाठी कंुरे्भरीस आला व त्याने 
बादशहातवरुद्ध रघुनाथराव व होळकर याचंी मदि मातगिली. मल्हारराव व रघुनाथराव यानी 
गाजीउद्दीनाच्या मदिीस तदल्लीस येण्याचे कबूल केले. मराठ्ाचंी फौज तदल्लीवर येि आहे या बािमीने 
बादशहा घाबरला. त्यास जेव्हा समजले की, गाजीउद्दीन िख्िावर दुसरा बादशहा आणणार िेव्हा बादशहा 
उदास व शचिाग्रस्ि होऊन िारीख २५ मे ला तदल्लीकडे येण्यास त्वरेने तनघाला आतण बरोबर आई उद्यमबाई 
आतण बायको इनामिपुरी यानंा घेिले आतण तदल्ली तकल्ल्याि स्विःस बंद करून घेिले. बादशहा तदल्लीस 
तनघून गेल्याचे वृत् मलीकाझमानी आदी जनानखावयािील तस्रयास कळले िेव्हा त्यानी आपले जडजवाहीर 
व सामान हत्ीवर घालून तदल्लीस येण्यास तनघाली. होळकराचं्या सैवयािील पेंढाऱ्यानी वाटेि त्याचं्यावर 
हल्ला करून जनानखवयािील सवच तस्रयाचें तवत् लुटले. काही तस्रयानंा कैद केले. तशकंदराबाद येथील 
छावणी लुटूि फस्ि केली. गाजीउद्दीन व होळकर यास ही बािमी कळिाच त्यानंी शरमेने माना खाली 
घािल्या मलीकाझमानीने होळकरास बोलवनू त्याच्या सवयाच्या कृत्याचंा जाब तवचारला. होळकराने 
बाईची माफी मागून संिाप व्यति केला. आतण २ लाख रुपये जनानखावयाच्या खचास तदले. दुआबाि 
वरील प्रकार चालू असिा इकडे तदल्लीस बादशहाकडे मल्हारराव होळकराने र्भरमसाट मागण्या केल्या. 
बादशहाने ३१ मे, १७५४ ला त्या सवच मागण्या मावय केल्या. मागण्याप्रमाणे त्यानंा पैसा तमळेना म्हणनू 
तदल्लीच्या आसंमंिािं त्यानी लुटालुटीस सुरवाि केली. १ जून ला ठरावाप्रमाणे बादशहाने 
इंतिजामउद्योल्यास वजीरीवरून दुर करून गाजीउद्दीनास वजीर नेतमले. कुटील व दगाबाज गाजीउद्दीनाने 
दुसऱ्या तदवशी दरबार र्भरवनू बादशहाची खुप शनदा केली आतण त्याला बादशाहीवरून दूर करून त्याला व 
उदयबाईला ठार केले व बहादुरशहाचा नािू अतजदुल्ला यास आलमगीर दुसरा या नावंाने ितिावर 
बसतवले. 
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रघुनाथराव आतण मल्हारराव सैवयासह तदल्लीस आले आतण त्यानंी गाजीउद्दीनने कबूल केलेले ८२ 
लाख रुपये मातगिले. मराठ्ास बसुेमार रकमा कबलू करून त्यानंा त्याने आणले. पण रकमेची फेड 
होईना. नवा बादशहा गादीवर येिाच मराठ्ाचंा मुशाहीरा म्हणून २५ लाख रुपये तमळि होिे िेही अतधक 
तमळिीलया आशनेे रघुनाथरावाने न्स्वकारले नाहीि. पाचं मतहने होळकर व रघुनाथराव कबूल केलेली 
रक्कम वसूल करण्यासाठी वजीरास िगादा लावीि बसले. शवेटी ९ लाख रोख व १७½ लाखाचं्या 
सावकारी हंुड्या घेऊन रघुनाथराव दतक्षणेि परिला. तदल्लीि फौजा घेऊन बसण्यापेक्षा पंजाबाि जाऊन 
अबदालीचा बंदोबस्ि करावा अशी सारखी टोचणी गाजीउद्दीन रघुनाथरावास पहील्यापासून करीि होिा. 
पण हा कायचर्भाग इष्ट असिा त्याने न्स्वकारला नाही. स्विः गंगास्नान संपादून अनुप शहरापाविेो जाऊन 
पठाण व रोंतहले याचंी मामलि मनास आणनू तदल्ली समीप यमुना उिरून फेबु्रवारी १७५५ मध्ये 
दादासाहेबानंी ऐलिीरी मुक्काम केला. [पे. द. २ ले. १०६, १०७. शह. द. २ ले. ३४.] 

 
ग्वाल्हेर काबीज : 

 
जाटाचंी एक शाखा ग्वाल्हेर येथे येऊन वसाहि करून रातहली. ग्वाल्हेरचा तकल्ला बाधूंन त्याच्या 

ईशावयेस बावीस मलैावर गोहदचे ठाणे आहे िेथेही तकल्ला बाधूंन एक लहानशी जहातगर वसतवली िीच 
तर्भमशसगाची राजधानी. 

 
दरम्यान मराठी फौजानंी आणखी एक पराक्रम गाजतवला. कंुरे्भरच्या मराठे-जाट संग्रामाि 

गोहदच्या र्भीमशसग जाटाने मराठ्ातवरुद्ध र्भाग घेिला होिा. रघुनाथरावाने या जाटाचे पारीपत्य 
करण्याची कामतगरी तवठ्ठल तशवदेवाकडे सोपतवली. गोहादचा तकल्ला ग्वाल्हेरच्या ईशावयेस बावीस मलैावर 
होिा. तवठ्ठल तशवदेवाने ग्वाल्हेर व गोहाद या दोवही तठकाणच्या तकल्यानंा मोचे लावले. तवठ्ठल तशवदेवच्या 
अनुपन्स्थिीि र्भीमशसग जाटाने ग्वाल्हेरचे मोचे उधळून ग्वाल्हेराि प्रवशे केला. तवठ्ठल तशवदेवाच्या तकत्येक 
सैतनकानंातह त्याने कैदेि टाकले. त्याचं्या सुटकेसाठी रदबदली करण्यास आलेल्या तवठ्ठल तशवदेवाच्या 
वकीलाचा अपमान करण्याचे जाटाने कमी केले नाही. तदल्लीहून फौजफाटा मागतवला तिकडून आलेल्या 
नव्या फौजेमुळे तवठ्ठल तशवदेवाचा दम वाढला. जाटावर हल्ले करून त्याने जाटाचा दम कोंडला. महादजी 
तशिोळ्याने र्भीमशसगाला घोड्यावरून खाली पाडले. आतण तवठ्ठल तशवदेवाने क्षणाधांि त्याचा तशरच्छेद 
केला. जाट पडल्यावर त्याची फौज मोडावयास मराठ्ानंा तकिी उशीर? तकल्ला सर करून मराठ्ाचें 
तनशाण ग्वाल्हेरच्या तकल्यावर डौलाने फडकू लागले. (७ जून १७५५) [पे. द. २७, ले. ४१, ४४, ४५, १०५.] 
ग्वाल्हेरीचा तकल्ला सरकाराि आल्यानंिर ‘िीथचरुपाचंी’ पिे जलदीने परि येण्यातवषयी आल्यावरून 
दादासाहेब ग्वाल्हेरहून पणु्यास िसाच परि गेला. 

 
१७५६ च्या सावनूरच्या लढाईसाठी पेशव्याने मल्हारराव होळकरास दतक्षणेि बोलावनू घेिले आतण 

नागोरवर जयाप्पाचा खून झाला यामुळे उत्रेिील मुलखाि बंदोबस्िासाठी पतहल्या प्रिीचा सरदारच 
कोणी रातहला नाही. बवे, बुदेंले, शहगणे, अंिाजी, माणकेश्वर हे दुय्यम लोक या सरदाराचं्या गैरहजेरीि 
मुखत्यार होिे. 

 
तदल्लीिील मध्यविी सत्ाच तढली झाल्याने उत्रेिील पतरन्स्थति तबकट झाली होिी. ‘शहदुस्िान 

प्रािंी’ हमेशा फौज पातहजे िरच बंदोबस्ि राहील. बुंदेलखंडापासून अंिवेदीपयचि रखवाली पातहजे. मािबर 
जागा, रागंडे लोक हरामजादे, िेव्हाचं तपसाट करिाि. तदल्लीि बंदोबस्ि नाही, िेथे गडबड झाली म्हणजे 
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सवच रजवाड्याचंी नजर तफरिे, आम्हाजवळ फौज नाही. हमेशा वीस हजार इकडे छावणी असावी [पे. द. २, 
ले. ४४, ४५, रा. खं. ३ ले. १५१; म. तर. बाळाजी बाजीराव, र्भा. २,], असे बुदेंले पेशव्यास तलतहिाि िे खरे होिे. 

 
हत्याकाांड : 

 
रघुनाथराव व शशदे-होळकर दतक्षणेकडे परिि असिानंा तदल्लीच्या सल्िनिीवर एक वादळ 

घोंघावि होिें. 
 
मराठ्ाचंें उत्रेंिील दडपण हलकें  होिाचं पुनरतप तदल्लींि मराठ्ातंवरुद्ध कारस्थानें चालू झालीं. 

त्यािं मुख्य पढुारी नजीबखान रोतहले [नजीबखान.—नजीबद्दौला हा रोतहला प्रमुख बसरिखानाचा पुिण्या. अतल महमदशहाच्या 
कारकीदीि हा रोतहलखंडाि आला. बादशहा अहमदशहाने त्यास नजीबद्दौला हा तकिाब तदला. अहमदशहा अबदालीस शहदुस्थानाि आणण्याि हा 
प्रमुख होिा. पातनपिच्या युद्धाि ह्याने सक्रीय र्भाग घेऊन अबदालीस मदि केली होिी. म्हणून त्यास १७६१ मध्यें तदल्लीचा वजीर नेतमले. िी वजीरी 
त्याजकडे १७७१ पयंि चालू होिी. िो स. १७७० मध्यें मरण पावला.] होय. हा माणसू प्रथम गाजीउद्दीनाचे वतशल्यानें पुढें 
आला आतण अल्पावधींि प्याद्याचा फजी बनून मराठ्ाचंें वस्िान तदल्लींि बसू न देण्याचा प्रचंड खटाटोप 
करंू लागला. तदल्लींि बादशहाचे संरक्षणास अंिाजी माणकेश्वर पाचं हजार सैवय घेऊन रातहला होिा. 
त्याचा वचक शिसू फारसा वाटला नाही. गाजीउद्दीनाने मराठ्ाचंी मदि आणनू बादशहास कबजािं 
घेऊन सवच कारर्भार बळकातवला हा प्रकार मतल्लका अज्जमानी [मल्लीका-अज्जमानीही—तदल्लीचा बादशहा मुहम्मदशहा (मृ. 

१७४८) याची पत्नी. ही किचबगार राजकारणी स्री होिी.] वगैरे मंडळीस दुसःह होऊन त्यानंीं अबदालीकडे संधान बाधूंन 
त्यास गाजीउद्दीनच्या पातरपत्यासाठी शहदुस्थानािं बोलातवलें . 

 
मागील स्वारींि अबदालीनें पंजाब प्रािं शजकून घेऊन त्याजवर मीर मिूस आपल्यािफे सुरे्भदार 

नेतमलें  होिें. हा मीरमिू तदनाकं ३ नोव्हेंबर १७५३ ला घोड्यावरून खालीं पडून अपघािानें मरण पावला. 
त्याची बायको मुघ लानी बेगम तहनें मुलाच्या नावंानें अबदालीकडून कारर्भाराची मावयिा तमळतवली व िी 
अतदनाबेगच्या सहाय्यानें कारर्भार पाहंू लागली. परंिु काहीं तदवसानंीं िो अल्पवयी मुलगा मरण पावला व 
बाईवर तिचेच अतधकारी उठले. याचवळेीं तशखही जोर करून एकेक प्रािं बळकाव ूलागले. िेव्हा ंअबदाली 
पासून पंजाब परि घेण्यास ही संतध चागंली आहे असें पाहून गाजीउद्दीनानें तदनाकं १७ फेबु्रवारी १७५६ रोजीं 
पंजाबवर चाल केली. आतदनाबेग त्यास तमळाला. पंजाबचा कारर्भार त्यानें आतदनाबगेकडे देऊन मुघ लानी 
बेगम तहच्या मुलीशीं जबरदस्िीनें लग्न लावनू बेगमेस तदल्लीस नेलें . याच सुमारास नजीबखानानें जुना 
वजीर सफदरजंग याचा मुलगा शुजाउद्दौला, मारवाडचा तबजेशसग, जयपुरचा माधोशसग, सुरजमल जाट 
वगैरेंशी संधान बाधूंन मराठ्ातंवरुद्ध अबदालीस शहदुस्थानािं बोलातवण्याचें कारस्थान रतचलें . त्यािं 
गाजीउद्दीनाचा पुरेपूर सूड उगतवण्याच्या इषनेे मुघ लानी बेगम ही सामील झाली. अबदालीस आणनू 
गाजीउद्दीनाची वतजरी नजीबखानास द्यावी आतण मराठ्ानंा तदल्लींिून हाकंलून द्यावें असा बेि जमला. या 
गोष्टी इितया गुप्िपणें तशजि होत्या कीं वजीर गाजीउद्दीन यास त्याचंी वािाही कळि नव्हिी. 

 
प्रथम अबदालीने पंजाब प्रािंावर आपला हक्क आहे हे कबूल करून घेण्यासाठी त्याने आपला 

वकील कलंदरखान यास गाजीउद्दीनकडे पाठतवले. पण गाजीउद्दीनाने त्यास वाटाण्याच्या अक्षिा 
लावल्या. याचवळेी नजीबखानाचा र्भाऊ सुलिानखान अबदालीसमोर आमंिण घेऊन उर्भा. एकूण या 
बाबिीि अबदालीचा सिंाप व नजीबाचे आमंिण या गोष्टी अगदी वळेेवर घडल्या. अबदालीने शहदुस्थान 
स्वारीची ियारी करून िो स. १७५६ च्या नोव्हेंबराि पेशावरास दाखल झाला. पंजाबच्या सुभ्यावर 
असलेल्या आतदनाबेगवर त्याने आपला सरदार जहानखानाला आतण मुलाला फौज देऊन पाठतवले. 
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आतदनाबेगचा परार्भव करून जहानखानाने लाहोर आतण सिलजचा प्रदेश काबीज केला. अबदालीने 
पंजाबािून बीयास ओलाडूंन सिलज नदीच्या जवळ मुक्काम केला िेव्हा त्याचा सरदार जहानखान 
सरशहदपयचि चाल करून आला. अबदालीने तदल्लीस येऊ नये म्हणून गाजीउद्दीनने मोघलानी बेगमला 
शहाकडे आपल्यािफे रदबदली करण्यास पाठतवलें . िी कनाल जवळील शहाच्या छावणीि तदनाकं १२ 
जानेवारीस पोचली. शहानें िीला खालील अटी सातंगिल्या : 

 
(१) २ कोटी रुपये खंडणी; 
(२) बादशहाच्या मुलीशी लग्न लावनू देणे; 
(३) सरशहदच्या नैऋत्येकडील पंजाब, काश्मीर व मुलिान हा प्रदेश शहास द्यावा. 
 
वजीर शकवा बादशहा ह्यापैकी कोणीही ह्या अटी कबलू करण्यास धजेनाि. एकिर त्याजवळ पैसा 

नव्हिा व लढण्याची िाकदही नव्हिी. [सरदेसाई, म. तर. पेशवा बाळाजीराव, र्भा. २,] 
 
अब्दाली तदल्लीवर तनघाला ही बािमी तदल्लीस येिाच तदल्लीि एकच गडबड उडाली. तदल्लीि 

पािशहाची फौज अगदी थोडी होिी. िीिही नजीबखानान तफिुरी करून ठेवली होिी. अंिाजी 
माणकेश्वराची मराठी फौज तदल्लीस रक्षणास होिी पण िी लहान असल्यामुळे तिचा तटकाव अब्दालीच्या 
प्रचंड फौजेपुढे लागणे शतय नव्हिे. १२ जानेवारी १७५७ ला अब्दालीचा सेनापति जहानखान पातनपिावर 
आला. नजीबखान रोतहला-ससैवय त्याला जाऊन तमळाला. १९ जानेवारीस अब्दाली तदल्लीजवळ येऊन 
ठेपला. वाटेि त्याला अडतवणारे, थोपतवणारे कोणीच नसल्यामुळे िो तबनधोक दौडि होिा. अंिाजीने 
अब्दाली तदल्लीजवळ येिाच दोन लहानशा लढाया त्याशी तदल्या. पण सर्भोवारची न्स्थिी पाहून िो मागे 
सरकि फरीदाबादेस आला. मराठ्ाचें वकील शहगणे, नारो शकंर वगैरे तदल्लीिून पळून गेले. गाजीउद्दीन 
तदल्लीची आशा सोडून त्याला रे्भटायला गेला. अब्दालीने त्याला धारेवर धरून एक कोट रुपये घेऊन 
वतजरीवर कायम करण्याच आश्वासन तदले. पण वतजराने आपल्याकडे लाखतह नसल्याचे सातंगिले. मग 
माि अब्दालीने तदनाकं २८ जानेवारी रोजी तदल्ली हस्िगि केली. अब्दालीच्या िीस हजार फौजेने खणिी 
लावनू रावापासून रंकापयंि सवांना लुटले. कोणालाही सोडले नाही. बादशहा व गाजीउद्दीन यास कैदेि 
टाकले. माणसे बहुि मारली, बहुि तस्रया भ्रष्ट केल्या. “पठाणानंी घर नीघर लुटले. चौतया बसवनू प्रत्येक 
घरवाल्याचे नावंाने हुकूम पाठवनू पैसा उकळला. ज्यानंी नाकबलू केले त्याचें हाल केले. लोकानंी आपला 
दाग-दातगना, वस्र-प्रावण तवक्रीस काढले. पण तवकि घेणाराच कोणी तमळेना. पुष्ट्कळानी तवष प्राशन केले. 
तकत्येक िर हाल झाल्यानेच मेले.” 

 
“खान खानानइ तनजामुद्दौलाचे घरी चार करोडीची मालीयि तनघाली. गाजीउद्दीनाचे घरी एक 

करोड इिर सावकार देखील साि करोड, एकूण बारा करोड रुपये घेऊन गेला. [पे. द. २७, ले. १५२; रा. खं. १ ले. 

६३.]” 
 
तदल्लीिील लूट चालू असिानाच अब्दालीने आपले लष्ट्कर मथुरेवर पाठतवले तदनाकं २८ फेबु्रवारी 

िे ६ माचचपयंि या अब्दालीच्या पठाणानंीं मथुरा, वृदंावन व गोकूळ येथे शहदंूच्या कत्ली करून अक्षरशः 
रतिाचे पाट वातहले. िीन हजार लोक मारून मंुडतयाचंा ढीग रचला. स्त्रीयानंी यमुनेि जीव तदले. 
पठाणाचं्या या कत्लीने यमुनेच्या काठावरील गावंचे्या गावं ेओस पडली. मथुरा लुटून िो आग्ऱ्यास आला व 
िेंही शहर त्याने घेिले. जाटावंर जाण्याचा तवचार सुरजमलच्या गोड वागणुकीमुळे त्याने स्थतगि केला. 
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इितयाि उवहाळा आला. महामारीने फौजेंिील लोक मरू लागले. िेव्हा अब्दालीने आपली मोतहम 
आवरिी घेिली. गाजीउद्दीनास वतजरी व नजीबखानास बतक्षतगरी देऊन बारा कोट रुपये व सुंदर िरुणींचा 
िाडंा बरोबर घेऊन अब्दाली स्वदेशी परि तनघाला. 

 
परत जातानाची व्यवस्िा : 

 
परि जािाना गाजीउद्दीन यास शहाने वजीर नेतमले आतण नजीबखानास अमीर-उमराव करून 

पाचं हजार फौजेतनशी त्यास बादशहाचे बंदोबस्िास ठेतवले. िसेच सरशहद येथे त्याने अब्दुस्समदखानास 
दहा हजार फौजेतनशी बंदोबस्िास ठेतवले. लाहोरास आपला मुलगा िैमुरशहा व जहानखान याचंी स्थापना 
केली. नजीबखानाच्या मनािून मोगलपािशाही मोडून पठाण पािशाही व्हावी असे होिे. पण अब्दालीने 
नजीबचे न ऐकिा जुनी व्यवस्थाच चालू राहू तदली. मुघलानी बेगम मुलिानपयचि अब्दाली बरोबर पजंाबची 
व्यवस्था आपणास द्यावी अशी तवनवणी करि गेली. पण अब्दालीने िीस साफ नकार तदल्यामुळे तिला 
पंजाबाि परि जाऊन आपले रातहलेले तदवस हालाि काढाव ेलागले. 

 
दादासाहेब व होळकर उत्रेिून पुण्यास ऑगस्ट १७५५ ि आले व जनकोजी शशदे जाटाचें पातरपत्य 

करून मुलूख तमळवनू एतप्रल १७५६ ि पुण्यास आला. ह्या मािब्बर मराठे सरदाराचं्या पश्चाि पेशव्यानंी 
शजकलेल्या मुलखाची व्यवस्था कोणिी केली िे पाहू. 

 
पेशव्याचं्या हािी सवच सत्ा आली त्यावळेीं मुख्य सरदार व मामलिदार म्हटले म्हणजे शशदे, 

होळकर, पवार, गायकवाड, र्भोसले, पटवधचन, अंिाजी माणकेश्वर, तवठ  ठल तशवदेव, गोशवद बल्लाळ, 
गोपाळराव पटवधचन, नारो शकंर, मानाजी आगें्र, सदातशव रामचदं्र शणेवई, रामचंद्र गणेश कानडं, 
शिबकराव तवश्वनाथ पेठे, मेहेंदळे, पुरंदरे, तचटणीस, पायगुडे, थोराि वगैरे होि. हे सवच सरदार पेशव्याचें 
नोकर होिे. उत्पिाच्या संबधंानें या सरदाराचंी गणना मामलिदार म्हणून होि असे. ह्यानंीं आपापल्या 
प्रािंािील वसूल उत्पि करून, खासा, कारकून, तशबंदी याचंा खचच करून बाकी रातहल िो पसैा पुण्यास 
पोचवावा असा करार असे. ह्या फौजाचं्या खचाकतरिा जे तनव्वळ मामलिदार असि, त्यानंा महालािून 
रोकड रक्कम तमळे व जे सरदार असि त्यानंा सरंजामाला महालािील काही प्रािं स्विंि िोडून तदलेला 
असे. याप्रमाणे मुलकी व लष्ट्करी अशा दोन नात्यानंी पेशव्याशंी सरदाराचंा संबधं येई. सरकारी मोतहमास 
पेशव ेसागंिील िेव्हा सरदारानंा आपापल्या फौजा घेऊन जाव ेलागे. 

 
सन १७५१ िे १७५६ पयचि उत्रेि स्वाऱ्या करून पेशव ेव सरदार यानंी जो मुलूख तमळतवला त्याचंी 

व्यवस्था काय केली िे पाहू. 
 
बापूजी महादेव व दामोदर महादेव शहगणे हे पेशव्याचं्या िफे तदल्ली प्रािंाि मामलिदार होिे. 

याचं्यावर पैशाचं्या बाबिीि पेशव्याचंी गैरमजी होिी. [रा. खं. १, ले. ६९.] गोशवदपि बुंदेले याजकडे अंिवेद व 
बुंदेलखंड ह्या प्रािंािील पेशव्याचं्या व सरदाराचं्या वाटणीचा मुलूख कमातवशीने होिा. [तकत्ा, ले. ६१.] 
गोशवदपिं आपल्या मामलिी व पैशाचंी अफरािफर करिो, िो पेशव्यास ऐवज देि नाही व तहशबेही देि 
नाही [तकत्ा, ले. ६०, रा. खं. प्र.] असा पेशव्याचंा त्याच्यावर आरोप होिा. 
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सन १७५४ च्या माचच महाि पेशव्यानंी सरकार अंमलािील मुलूखाची आकार वाटणी शशदे 
होळकरास कळतवली िी अशी—जे परगणे सरकाराि असिील त्याचंा आकार जो होईल, त्यािून तदल्लीस 
समाईक फौज राहील त्याचा खचच वजा होऊन बाकी जो ऐवज त्याची वाटणी तहस्सेप्रमाणे अशी—दर 
शकेडा रु. ५३ ६ आणे, सरकारची वाटणी, २३ (५ आणे) मल्हादजी होळकर, २३ (५ आणे) जयाजी शशदे, 
एकूण १०० येणेप्रमाणें दर शकेड्याला जो तनव्वळ ऐवज राहील त्याची वाटणी वरीलप्रमाणे. [बा. बा. रो. र्भा, १] 

 
या वाटणीप्रमाणें पेशव्याचंी खासा फौज दादासाहेबाबरोबर तदल्लीहून ऑगस्ट १७५५ ि आली. शशदे 

एतप्रल १७५९ मध्ये पुण्यास आले. पाठीमागे तदल्लीस अंिाजी माणकेश्वराच्या िाब्याि पाचं हजार फौज तदल्ली 
संरक्षणाकतरिा होिी. अब्दाली आपल्या ३० हजार पठाण सैतनकासंह तदल्लीवर चालून आल्यावर ह्या फौजेने 
माघार घेिली. िसेंच गोशवद बल्लाळ, नारो शकंर आतद मामलेदारानंींसुद्धा समंजसपणाने अंिाजीची री 
ओढली आतण हे सवच लोक चबंळ नदीच्या दतक्षणेस येऊन रातहले. 

 
पेशव्यानंा आपल्या तदल्लीिील हस्िकाकंडून अबदाली पुवहा शहदुस्िानाि येण्याची ियारी करीि 

आहे असे कळले िेव्हा त्याने आपला र्भाऊ राघोबादादा यास होळकरास बरोंबर देऊन उत्रेस अबदालीच्या 
समाचारास जाण्यास सातंगिले व पेशवा स्विः श्रीरंगपट्टणास गेला. [रा. खं. १, ले. ६५.] रघुनाथराव व होळकर 
दतक्षणेिून तदल्लीवर तनघाले होिे. त्याचवळेीं सन १७५६ च्या नोव्हेंबराि अबदाली काबलूहून तनघाला होिा. 
१७५७ च्या या स्वारीि पेशव्याने रघुनाथरावाला खालील कामे नेमून तदली होिी : (१) राजपुिावयािील 
संस्थातनकाचंी व्यवस्था लावावयाची; (२) तदल्लीच्या पािशहाची व्यवस्था लावावयाची; (३) अबदालीचे 
पातरपत्य करावयाचे; (४) रोतहलखंडािील रोतहल्याचंी व्यवस्था लावावयाची; (५) काशी, प्रयाग, बंगाल 
वगैरे प्रािंावर पूवेकडे स्वारी करून मािब्बर पैका तमळवावयाचा; (६) सरकारी मुलुखािील मामलिदाराचंी 
चौकशी करावयाची; (७) दामोदर महादेव, बापूजी महादेव, लक्ष्मण शकंर, गोशवदपिं बुंदेले, नारो शकंर, 
अंिाजी माणकेश्वर वगैरे मंडळी पैशाचंी अफरािफर कतरिाि. त्यास िंबी देऊन पैसा वसूल करावयाचा; 
(८) नजीबखानास नाहीसा करावयाचा व (९) शजकलेल्या प्रदेशािून पैका तमळवनू पढेु मोतहम करावयाची. 
[राजवाडे खं.१] या कामापंैकी रघुनाथरावाने तकिी कामे केली िे पाहू. 

 
दादा होळकरासंगे पणु्याहून नोव्हेंबर १७५६ ि तनघनू माळव्याि आले. तकरकोळ खंडण्या वसूल 

करीि रातहले. राघोबाच्या हािाखालील ही मुलुखतगरी फौज फेबु्रवारी १७५७ ला इंदूरला आली. पण 
सैवयाचे पगार थकलेले िे देण्यास पैका जवळ नसल्यामुळे राघोबा इंदूरलाच रेंगाळि रतहले. सापं्रि र्भलिा 
एखादा मनसबा करून मुलूख अथवा रुपये तमळावयाची सोय तदसि नाही. अबदालीचे पारपत्य कराव ेिरी 
फौज अद्यातप जमा झाली नाही असे राघोबादादा पेशव्यास इंदूराहून तलतहिाि. [रा. खं. १ ले. ५२.] 

 
उत्र शहदुस्िानािील बुंदेलखंड िे अंिवेदीपाविेो मुलूख रतक्षण्यास तकिी फौज पातहजे याचा 

अंदाज पेशव्यास बुंदेले याने २४ फेबु्रवारी १७५५ च्या पिाने तदला होिा. वरील प्रदेश व तदल्ली रतक्षण्यास 
हमेशा वीस हजार फौज हवी. एवढी फौज नसल्यास पैसा वसूल होणार नाही, हयगय होऊन फतजिी 
होईल.” खरोखर मराठ्ाचंी अशी फतजिी अबदाली तदल्लीस आल्यावर झाली होिी. कारण अंिाजी 
माणकेश्वरच्या िाब्याि पाचं हजार फौज होिी. तिची कशी अवस्था झाली हे मागे सातंगिलेच आहे. िेव्हा 
जवळ फौज बिेाची व पैसा वसुलीने तमळवायचा म्हणून खंडणी वसूल करण्यासाठी दादा व होळकर प्रथम 
राजपुिावयाकडे वळले. राजपुिाना, रोतहलखंड या प्रदेशाचंी व्यवस्था लावण्याि जूनपयचिचे तदवस गेले. 
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मल्हारराव होळकर माधोशसगाशी दोन मतहने खंडणीचा घोळ घालि बसले. आतण लटकी लचाडें काढून 
िीन मतहने लाबंतवले. [रा. खं. १ ले. ६७.] 

 
रघुनाथरावास मल्हारराव ऐकि नव्हिा असे तदसिे. माधोशसगाची मसलि तवल्हेस लावनू तदल्ली 

सुर्भा व लाहोर सुर्भा जप्ि करू या, त्यामुळे चार पसेै तमळिील व दबदबाही वाढेल असे मल्हाररावास दादा 
सागंि होिे. पण होळकराने िे मनावर घेिले नाही. [रा. खं. १-६७.] त्यामुळे दादाना राग येऊन त्यानी 
माधोशसगाच प्रकरण तनकालाि काढून िे जयनगरकर, रामशसग मेडिेवाले, पृ्वीशसग पिावाले इत्यातद 
रजपूि लोकाचंी राजकारणे तनर्भावण्याच्या उद्योगास लागले. [रा. खं. १-७२.] िी व्यवस्था लावनू १७ जून 
१७५७ चे सुमारास मराठे यमुनेपतलकडे दुआबाि उिरले. अंिाजी माणकेश्वराने तसकंदराबादचा प्रदेश 
कबजाि घेिला. पण मुख्य उद्योग तदल्ली िाब्याि घेण्याचा होिा. तदल्लीस सवच अखत्यार नजीबखानाकडे 
असून अंिवेदचा प्रदेश त्याचे िाब्याि होिा. गाजीउद्दीन नजीबखानास काढून लावण्यास उत्सूक होिा ह 
त्याना दादास मी आपला दोस्ि, आपण येऊन बंदोबस्ि करावा असे पाचारण केले त्यावळेी तसद्ध झाले. 
नजीबखानास ही बािमी कळिाच त्यास आपला अिंवेदीचा प्रदेश जाणार याची धास्िी पडून त्याने 
मल्हाररावािफे दादाची मनधरणी करण्यास सुरुवाि केली व आपली ६ कलमी शािंिा योजना राघोबास 
सादर केली. 

 
(१) मी िुमचा तनष्ठाविं चाकर िुम्ही सागंाल त्याप्रमाणे तदल्ली व मुलूख स्वाधीन करून यमुना पार 

उिरून जाईन; 
 
(२) शकवा मी शहाअब्दालीकडे जाऊन िुमचा त्याचंा कायम िह ठरवनू उर्भयिाची हद्द वाटून 

देईन; 
 
(३) पुि झाबेिाखान यास साि हजार फौजेतनशी िुमच्या जवळ ठेवीन म्हणजे मजबद्दल िुमचे 

मनाि संशय राहू नये; 
 
(४) या गोष्टी कबलू नसिील व लढाई करण्याचा इरादा असेल िर लढाईही देईन व परमेश्वर यश 

देईल िर राज्य करीन. [पे. द. २ ले. ७७.] 
 
वरीलपैकी शवेटची अटच मराठ्ानंी मावय केली. 
 
अंिवेदीि अिंाजी माणकेश्वरची फौज उिरली होिी. िीने सहारणपूरपासून इटाव्यापाविेोचा 

िमाम प्रदेश अल्पायासे व्यापला. आिा तदल्लीच घेण्याचे काम बाकी रातहले. वजीर गाजीउद्दीन 
पतहल्यापासून मराठ्ास अनुकूल होिा त्यास मराठ्ाचंा आश्रय इष्ट वाटि होिा. त्याने तहगण्याचे माफच ि 
रघुनाथरावाशी पुढील व्यवस्थेचे बोलणे सुरू केले. िे मावय करून रघुनाथराव जून १५ रोजी तदल्लीवर 
तनघाले. यमुनेच्या उर्भय काठानंी मराठी फौजा चालून गेल्या त्या ऑगस्ट १७५७, ११ ला तदल्ली पढेु येऊन 
ठाकल्या. [पे. द. २७ ले. १९३-१९७.] रघुनाथरावानी बादशहाकडे चौथाईची मागणी केली. िेव्हा बादशहाने 
कळतवले कीं, अब्दालीने एक पै देखील तशल्लक ठेतवली नाही. आम्ही द्याव ेकाय? नजीबखानाने माि तदल्ली 
लढतवली. मराठी फौजानंी चोहीकडून तदल्लीस गराडा घािल्यावर शहराि महगचिा होऊ लागली. 
नजीबखानाने गाजीउद्दीन मराठ्ास तमळाला म्हणनू त्याचा वाडा लुटून त्याच्या जनानखावयाची तवटंबना 
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करून त्या सवास बाहेर काढीले. आपण स्विः पधंरा तदवस तदल्ली लढतवली. शवेटी तवठ  ठल तशवदेवाने 
त्यास सवच साथीदारांसह पकडून तदल्लीचा कबजा घेिला. या बहादुरीबद्दल बादशहान तवठ  ठल तशवदेवास 
पोषाख जवाहीर, “राजे उमदेिुलमुल्क बाहादर” तकिाब व चादंवड िालुतयािं जागीर नेमून तदली. 

 
नजीबखानाने आपले वकील अिस्थपणे मल्हाररावाकडे पाठवनू “मी आपला धमचपुि, माझा बचाव 

करावा मी िुमचे उपकार तवसरणार नाही.” अशी तवनवणी केली. नजीबखानास मारून टाकावा तजविं 
रातहल्यास नाश करील. अशी सूचना रघुनाथरावास पुष्ट्कळानी केली. पण मल्हाररावाने दादासाहेबाकडे 
नजीबखानास अपाय करू नये अशी र्भीड घािली. िेव्हा दादासाहेबानी मल्हाररावाचे म्हणणे मानून 
नजीबखानास जीवदान तदले. राजधानीिील सवच अतधकार सोडून व अंिवेदींिील आपली सवच ठाणी सोडून 
नजीबखान ६ सप्टेंबर रोजी मोठ्ा कष्टाने तदल्ली सोडून गेला. उपकारकत्या मल्हाररावाला र्भली मोठी 
रक्कम तदली असावी. नजीबखानास मोकळा न सोडिा चंदासाहेबास जसा सािाऱ्यास आणनू ठेवला िसा 
दतक्षणेि कोठेिरी बंदोबस्िाने ठेवला असिा िर पढुील अनथच टळले असिे त्यास मोकळा सोडून 
मालकीच्या जागेि नादू तदले ही मोठी राजकारणी चकू पढेु मराठ्ास र्भोवली. 

 
नजीबखानास काढून लातवल्यावर दादासाहेबानी अलमशहास ितिावर बसवनू, गाजीउद्दीनास 

वतजरी व अहंमदखान बंगस यास मीरबक्षीतगरी देऊन पूवचवि आपली ठाणी बसवनू पाचं हजार फौज 
तदल्लीस रहावी असा करार करून बंदोबस्ि केला. [पे. द. २१ ले. १४४-१४८.] 

 
तदल्लीहून पुढे लाहोरकडे जाव े की, नाही हा तदल्लीच्या मुक्कामाि रघुनाथरावाचं्या सल्लागारापंढुें 

मुख्य प्रश्न होिा. अबदालीने पंजाब प्रािं काबीज करून लाहोरास पुि िैमुरशहा व सेनानी जहानखान यासं 
बंदोबस्िास ठेवनू मग स्वदेशी प्रयाण केले. पंजाबही तशखाचंी मािृर्भमूी, िी परतयाचं्या िाब्याि राहाणे 
तशखासं मोठे लाचं्छन वाटे. अबदालीने सन १७५७ एतप्रलाि परि जािाना अमृिसर येथील तशखाचें 
सुवणचमंदीर पाडून जवळचे िे पतवि सरोवर मािीने र्भरून त्या जागी शिेी बनतवली. पण अबदाली तनघनू 
जािाच तशखाचें प्रमुख पुढारी जसाशसग आलूवातलया, अलाशसग जाट आतण जसाशसगराम गडीया यानंी िे 
मंदीर व सरोवर पुनः पूवचवत् बनवनू पजंाबाि तशखाचें राज्य तसद्ध केले. 

 
इिकेच नव्हेिर लाहोर येथे िैमूरशहाचा कोंडमारा केला िेव्हा अफगाणानंी िेवीस हजार फौज 

घेऊन तशखावंर चाल केली. त्याचा फिा तशखानंी उडतवला आतण रघुनाथराव तदल्लीस होिा त्यास त्वरेने 
मदिीस बोलातवले. या मदिीबद्दल त्यानीं मराठ्ास चालींच्या तदवसाचे दररोज एक लाख व बैठ्ा 
मुक्कामाचे अधा लाख कबलू केले. [पे. द. २ ले. ८३.] (तडसेंबर १७५७). 

 
िसेच पजंाब तहसकावनू घेण्यासाठी बादशहा व वजीर याचंाही आग्रह मराठ्ास सारखा चालू 

होिा. बादशहाच्या आग्रहास्िव तशखानंी दाखतवलेल्या तवलोर्भनास रघुनाथराव बळी पडले. त्यानी १७५८ 
च्या सुरवािीस पंजाब मोहीम अंगावर घेिली. 

 
मल्हारराव कंुजपऱु्यावर चालून गेले. िेव्हा बरोबर कुरुके्षि यािेसाठी जनानखाना व पतरवार होिा 

पतलकडे सरशहद येथें अबदालीच्या िफेने अिुसमदखान बंदोबस्िास होिा, त्याने होळकराच्या मंडळीवर 
चाल करून अटकावनू ठेतवले पण होळकराच्या संरक्षकानंी अफगाण पहारेकऱ्यास कापून बायकास 
सोडवनू परि नेले. नंिर एक तदड मतहना आपले बेि ठरतवण्यास घेऊन रघुनाथराव, मल्हारराव वगैरे पुढे 
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चाल करून गेले. िे िारीख ८ माचच स. १७५८ ला सरशहद येथे पोचले. िेथे त्यानंा अलाजाठची शीख फौज 
सामील झाली. त्यानंी सरशहदला वढेा घािला. लढाई चालू झाली. अब्दालीचे सरदार अब्दुस्समदखान व 
जंगबाजखान यास जखमा लागल्या धरून आणून वसे्र र्भषूणे देऊन आपल्यापाशी ठेतवले. शहर लुटून 
घेिलें . श्रीमंिानंी अबदालीची दहा हजार फौज बुडतवली. त्याचा सूड घेिला. [पे. द. २७ ले. २२०, पे. द. २१ ले. 
१५८.] 

 
सरशहद व दुआब प्रािं हे दोवही िालुके आतदनाबेग मोगलचे स्वाधीन खंडणी ठरवनू केले. पजंाबाि 

शीख व बादशाही अंमलदार आतदनाबेग पठाणाचंा उच्छेद करीि होिे. त्याचं्या आग्रहावरून दादानी 
लाहोरकडे प्रयाण केले. आतदनाबेगचा जावई ख्याजामीझी हा हुशार सरदार मोगल फौज घेऊन मराठ्ास 
तमळाला. मानाजी पायगुडे हा मराठा सरदार व आतदनाची फौज जहानखान व अबदाली पुि तवसहजार 
फौजेतनशी लाहोराि होिा. त्याजवर चालून गेले. िेव्हा िे घाबर होऊन बुणगे, िोफखाना, फौज मागे 
टाकून साडे िीन, चार हजारातंनशी तचनाब नदी उिरोन जीवरक्षणासाठी पळाले. आपल्या फौजेने नदीपयंि 
पाठलाग करून फौज व िोफखाना लुटून घेिला. तचनाबचे पाणी खोल व गार म्हणून नदीपार गेले नाहीि, 
तचनाबलेा पाणी थोडे असिे िर फौज अटकेपयचि जािी. [पे. द. २७ ले. २१८.] इकडे मागे दादासाहेबाने येऊन 
लाहोरचा कबजा आतदनाबगेच्या मुलामाणसास सोडवनू दादानी मुलिान अटकेपयंिचा पजंाबचा मुलूख 
आतदनाबेगचा तदवाण लक्ष्मी नारायण याच्या स्वाधीन केला. आतदनाबेगने दादासाहेबाचा र्भव्य सत्कार 
शालीमार बागेिील पुरािन वाड्याि केला. त्यास एक लाख रुपये खचच झाले पुढे शशदे होळकराचं्या फौजेने 
अटकेपाविेोचा प्रदेश हस्िगि केला. अटकेवर मराठ्ाचंा झेंडा रोतवला. 

 
लजकिेंल्या मुिुंखाची व्यवस्िा : 

 
सरहद्द शहदपासून अटकेपयचिच्या पजंाब प्रािंाचे लाहोर, मुलिान व काश्मीर या नावंाचे िीन सुरे्भ 

होिे. त्याचं्या संरक्षणाची व्यवस्था रघुनाथरावानी केली. लाहोर व मुलिान या प्रािंाचा कारर्भार 
आतदनाबेगचे हवाली केला. त्याचे सहाय्यास लाहोर प्रािंी रेणकोअनाजी, रायाजी सखदेव, गोपाळराव 
गणेश बवे [हा रघुनाथरावाचा मेहुणा.] यास ठेतवले. अबदालीच्या िफे त्याचंा सरदार अब्दुस्समदखान हा सरशहद 
येथे बंदोबस्िास होिा त्याचा परार्भव झाल्यावर िो मराठ्ास शरण आला. यास्िव त्यास व काबलूचा सुर्भा 
अब्दुल रहीमखान या दोघाकंडे अटकेपतलकडे पेशावरच्या सुर्भाचा बंदोबस्ि सोपतवला. तदल्लीपासून लाहोर 
पाविेोच्या मुलूखाचा कारर्भार मल्हाररावानंा देऊन रघुनाथरावानी दतक्षणेि याव े अशी आज्ञा पेशव्याने 
केली. [फाळके, तश. शा. इ. सा. र्भा. ३ ले. ९२.] पण मल्हाररावनेही जबाबदारी न्स्वकारली नाही. दादानीही या 
बाबिीि पयाय म्हणून दुसऱ्या एकाद्या मराठा सरदाराची नेमणूक आपल्या अखत्याराने केली नाही. 
शशद्याचं्या िफेने साबाजी व होळकराचंा िुकोजी याचंी पथके व दुसरे तकत्येक दुय्यम प्रिीचे मराठे सरदार 
तठकतठकाणी ठेवनू रघुनाथराव व मल्हारराव सोमविी अमावस्येचा योग (५ जून स. १७५८) साधण्यास 
कुरुक्षिावर गेले. रघुनाथरावानी दतक्षणेि जाऊ नये म्हणून वजीर गाजीउद्दीनापासून आतदनाबगे पयंि 
सवानी नानािऱ्हेने तवनवणी केली. यावळेी अबदाली परि फौज घेऊन तनघाला. ही बािमी गाजीउद्दीनास 
समजली िेव्हा िो रघुनाथरावासं तमळण्यासाठी आपली फौज घेऊन तनघाला. मराठ्ानंा त्याने वीस लाख 
रुपयाची देणगी तदली. 
 
जनकोजी लशदे उतरेत जाण्यास णनघतात : 
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तनजामास नरम करण्याकतरिा पेशव्याने शशद्यास १७५७-५८ ि दतक्षणेि ठेवनू घेिले. शशद्याचे 
तहशबे िंुबले होिे. त्याचंी चचा व शशदखेडची मोतहम उरकून स. १७५८ च्या फेबु्रवारीि पेशव्यानी 
जनकोजीची रवानगी उत्रेि केली. एतप्रलाि जनकोजी उज्जयनीस आला. [पे. द. २१ ले. १६२, पे. द. २ ले. ९५.] 
तिथून खंडण्या घेि िो मुकंुदबारीने कोट्ास आला. जुलैि उदेपुरच्या राण्याशी त्याच झुजं झालें . [पे. द. २ 
ले. ९४-९६, १०१.] तिथे रघुनाथरावाची व त्याची गाठं पडली. “नजीबखानाचा काटा काय वाटेल िे झाले िरी 
काढ” असे दादाने त्यास कळकळीने सातंगिले. उलट मल्हाररावानी नजीबखानास आपला धमचपुि 
समजून त्याचे अगत्य धरून अंिवेद, कुरुके्षि, कंुजपुरा आतद प्रािंाची मामलि आपले िफेने त्याचे स्वाधीन 
केली. आतण जनकोजीची रे्भट १० ऑगस्ट रोजी घेऊन त्याचा पेशव्यातंवरुद्ध बदु्धीरे्भद करून नजीब िेवढा 
तजविं ठेवनू त्याचा आपल्या कामी उपयोग करून घ्यावा त्यास अपाय करू नये, ही गोष्ट मल्हाररावानें 
सातंगिली असावी आतण िी मातनली असावी. कारण जनकोजी पढेु नजीबला बरोबर घेऊन त्याचा 
तवश्वासघाि होिो िोवर वावरिाना तदसिो. 

 
ऑगस्टमध्ये मल्हाररावाची रे्भट घेऊन जनकोजी मारवाड राजपुिावयाच्या खंडण्या वसूल 

करण्यास गेला. यावळेी बादशहा व वजीर गाजीउद्दीन याचं्यामध्ये तबघाड उत्पि झाला होिा. िेव्हा 
बादशहाचा वजीर गाजीउद्दीन याने मल्हारराव होळकर व जनकोजी शशदे यानंा िाबडिोब मदिीस 
बोलातवले परंिु दत्ाजी शशदे आल्याखेरीज जनकोजी तदल्लीकडे जाण्यास ियार नव्हिा. ऑतटोबर-
नोव्हेंबर मतहवयाि जनकोजीने आपला मुक्काम राजपुिावयाि केला त्यासमयी त्यानंी मारवाड व 
जयनगरकडून खंडणी घेण्याचा करार केला. आतण कोटा संस्थानचाही बंदोबस्ि केला. [सरदेसाई म. तर. पेशवा 

बाळाजीराव, र्भा. २] इकडे वतजराची हाक पेशव्यापयंि पोचली िेव्हा पेशव्याने दत्ाजी शशद्यास तदल्लीस जाण्यास 
फमातवल. त्यास पेशव्याच्या आज्ञा अशा— 

 
(१) नजीबाचे पातरपत्य करावे; (२) लाहोरचा बंदोबस्ि करावा; (३) िीथचके्षिे सोडवावी; (४) 

पटणे, बंगालपयंि स्वारी करून क्रोड दोन क्रोड रुपये तमळवनू दौलिीचे कजच तनवारणे; (५) अंिाजी 
माणकेश्वराचा बंदोबस्ि करणे. [का. स.ं प. या. ले. १६५.] 

 
दत्ाजी दतक्षणेिून मे १७५० ि तनघनू माळव्याि आल्यावर त्याची व दादासाहेब याची रे्भट 

उज्जयनीजवळ जुलै १७५८ ि झाली. दादासाहेब दतक्षणेि सरकले आतण दत्ाजी उत्रेस जािाना 
रुपनगरमध्ये खंडणी वसूल करण्याचे कामाि गंुिला. दत्ाजी जनकोजीची रे्भट वाडीस नोव्हेंबर १७५८ ि 
झाली. िदनंिर िारीख ६ तडसेंबरास दत्ाजीने संस्थान इंद्रगड, सरकार, रणथंबो, सुर्भा अजमीर येथील 
मुलुखावर खंडणी वसूल केली. पुढे दत्ाजी शशदे आतण त्याचं्या समागमे पवार प्रचंड मराठा फौजेतनशी 
तदल्लीकडे कूच करून गेले, आतण तदनाकं २६ तडसेंबर १७५८ रोजी नजफगडला पोहोचले. 

 
पेशव्यास रघुनाथरावाकडून उत्रेिील घडामोडीची हतकगि सप्टेंबर १७५८ ि कळली. तवशषेिः 

मल्हाररावानें नजीबास जीवदान तदल्याचे समजिाच पेशव्याने मल्हाररावास आपल्या रे्भटीस पुण्यास 
बोलातवले. पण मल्हारराव आजारी होऊन अंथरुणाि होिा. त्यास बरे वाटल्यावर िो तडसेंबराि पेशव्याचं्या 
रे्भटीस आला. पेशव्याने मल्हाररावास उत्रेि शशद्याच्या मदिीस जाण्यास हुकूम तदला. मल्हारराव 
जानेवारी १७५९ ि उत्रेि जाण्यास तनघाला. पण एक वषच त्याने रजपिुाकंडून खंडण्या घेण्याि घालतवले; 
आतण जानेवारी १७६० ि िो तदल्लीस पोहोचला. 

 



 अनुक्रमणिका 

दताजी लशद्याची उतरेतीिं कामणगरी : 
 
नजफडला पोहोचल्यावर शशदे यानंी वजीर गाजीउद्दीनाकडे थकबाकीच्या वसूलीकतरिा िगादा 

लावला. त्याकतरिा तदल्लीचे आसपास एक मतहना काढून वतजरास जेर केले आतण वतजरापासून तकिी 
रक्कम घ्यावयाची िो करार करून फेबु्रवारी १७५९ ि त्यानंी पजंाबकडे मोचा वळतवला. सन १७५९ च्या 
एतप्रल मतहवयाि मराठे सिलज नदीचे पूवच िटावर पोहचले; आतण माछीवाडा येथे िीन आठवडे मुक्काम 
करून रातहले. पंजाबचा सुरे्भदार अदीनाबेग मृत्यू पावला होिा, त्याचा मुलगा या तठकाणी मराठ्ास 
रे्भटला. त्याने बापाने कबलू केलेल्या खंडणीपकैी काही रक्कम मराठ्ास तदली. मराठ्ानंी पंजाब प्रािंाचा 
सवच कारर्भार आपले िाब्याि घेण्यासाठी थोडी फौज लाहोरास ठेतवली व िे मे मतहवयाचे सुमारास, तदल्लीस 
परि आले. [खोबरेकर, मराठ्ाचं्या स्वाऱ्याचें मुक्काम,] पुढे मराठे नानासाहेब पेशव े यानंी सातंगिलेली कामतगरी 
करण्याच्या उद्योगास लागले. 

 
लाहोरास असिा दत्ाजीने सन १७५९ च्या माचच मध्ये पेशव्यास तलतहले की, “गाजीउद्दीनखानास 

वजीरीचे पदावरून दूर करून सुजाउदौल्यास बादशहाची वतजरी व नजीबखानास मीरबक्षीतगरी तमळवनू 
देण्याि मदि करावी. कारण ह्या मदिीबद्दल िे दोघे अनुक्रमे ५० लाख व ३० लाख रुपये नजर मराठ्ास 
देण्यास ियार आहेि”. ह्या राजकारणासंबधंी पेशव्याने सरदारास समजातवले की, रोख जास्ि पैसे देईल 
तिकडे जा, त्याची बाजू घ्या, त्याला अतधकारावर स्थापा व येनकेन प्रकारेण उत्रेकडील सुवणच नदी 
पुण्यािील रूक्ष वाळवटं सुपीक करण्यासाठी वाहू द्या एवढीच पेशव्याचंी इच्छा व आज्ञा. त्याच्या तसद्धीसाठी 
दत्ाजीसारख्या राजतनष्ठ नोकराला नको िी गोष्ट करण्याची पाळी आली. त्याने प्रथम नतजबास 
“मजबरोबर चल, आपण अयोध्ये पासून बंगल्यापयंि प्रदेश शजतकि जाऊ”. असे सातंगिले या गोष्टीस 
गाजीउतद्दनाची संमति नव्हिी, कारण दत्ाजीने त्यापासून प्रयाग, काशी व पटणे या िीन शहराचंी सनद 
मातगिली होिी व एकंदर स्वारीि जे द्रव्य तमळेल त्यािील रुपयािील दहा आणे मराठ्ाचें व सहा आणे 
वतजराचें म्हणजे पािशाहीचे, अशी आणेवारी ठरतवली होिी. गाजीउद्दीन दुबळा होिा. िरी मोगली 
राज्याचा वजीर म्हणून काहीही सोडावयास ियार नव्हिा. याच वळेी त्याने नानासाहेब पेशव्याला शकवा 
त्याचं्या सरदारानंा गंुडाळून ठेऊन आपल्या अतधकाराि इंग्रजानंा सुरिेचा तकल्ला व तशद्दीच्या जागी मोगली 
साम्राज्याची आरमारी मुख्य सत्ा, नजराणा घेऊन सुपूिच केली होिी. तदल्लीची पािशाही मराठ्ानंी 
शजकली होिी. असे जे म्हणिाि, त्यानंी ही गोष्ट लक्षाि ठेवण्यासारखी आहे. परार्भव केलेल्या शिूचे 
परराष्ट्रीय राजकारणसुद्धा मराठ्ानंी कधी स्विःच्या िाब्याि आणले नाही. याच गाजीउद्दीनाने ज्या बंगाल 
प्रािंाची चौथाई र्भोसल्याने तमळतवली होिी, त्या बंगाल प्रािंाची सुरे्भदारी नजराणा हबकून इंग्रजाचें बाहुले 
झालेल्या तमरजाफराला तदली व याबाबि मराठ्ाचं्या तहिसंबधंाचा तवचारही मनाि आणला नाही. 
तदल्लीच्या बादशाहीला आिा एवढेच उत्पि उरले होिे िे गमावनू बसणे वजीराला शतय नव्हिे. गोष्ट होऊन 
गेल्यानंिर नानासाहेब पेशवा, अंिाजी माणकेश्वराला व दत्ाजीला सुरिेची व जंतजऱ्याची सनद 
पािशहाच्या नावंाने करून पाठतवण्यास तलतहिो. नतजबाची मनधरणी दत्ाजीने चालतवली िर िे वजीराला 
कसे आवडाव?े वतजराची इच्छा मराठी फौजेच्या मदिीने गेलेले पूवेकडील सुरे्भ परि शजकण्याची होिी. 
पण स्वारीचा सवच अतधकार स्विःच्या हािी राखण्याची त्याची खटपट होिी. दत्ाजीने िी चालू तदली नाही. 
त्यामुळे दोघाचें सूि रातहले नाही. [सरदेसाई, म. तर. पेशावा बाळाजीराव, र्भा. २] 

 
गोशवदपिं बुंदेले यावळेी अिंवेदीिील मुलूख शजतकि शजतकि तदल्लीच्या पूवेस गुलावरीपयंि येऊन 

ठेपला, िेव्हा नजीबखानास त्याचं्या िाब्यािील मुलखाबद्दल तर्भिी उत्पि झाली. [हतरराम गुप्िा, मराठाजं् ॲवड 
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पातनपि,] म्हणून त्याने अंिाजी माणकेश्वरास र्भीड घालून त्याच्याकडून वतजराच्या मध्यस्थीने गोशवदपंिाची 
पुढील स्वारी मना करतवली. याबद्दल गोशवदपिंास घासदाणा म्हणजे घोडे व सैवय याचंी पोटगी तमळाली. 
खेरीज गोशवदपंिास महत्व देण्यासाठी वतजराने त्याला तदल्लीस बोलातवले आतण आपल्या िफेने सामोरे 
पाठवनू त्यास आपणाजवळ आणतवले. वतजराची व त्याची खाजगी रे्भट व बािचीि होऊन पंि मजकूरास 
दरबारी पोशाख, जवाहीर व घोडा तदला. िसाच सवमान त्याचे मुलगे व जावई याचंाही झाला. गोशवदपंिाचे 
व नजीबखानाचे राजकीय सूि जमल्याचा याि उल्लखे नाही. झाली िी गोष्ट अंिाजी माणकेश्वराच्या 
तहिासाठी झाली व िो यानंिर म्हणजे सन १७५९ च्या पावसाळ्याि पेशव्याचं्या बोलावण्यावरून दतक्षणेस 
तनघून गेला. 

 
दत्ाजी पजंाबािून परि आल्यानंिर त्याच्याकडे नजीबखानाचा वकील येऊन त्याने दत्ाजीबरोबर 

फौजसुद्धा पूवेकडील स्वारीस येण्याचे मावय केले. याबाबि दत्ाजी पेशव्यास स्पष्ट तलतहिो कीं, “येमुना 
उिरिे समयी येऊन केल्या कराराप्रमाणे फौजसुद्धा आवरा िर उत्म जाले. नये िरी आजे्ञप्रमाणे त्याचे 
पातरपत्य करून िेथील बंदोबस्ि करून पूवेस जाऊ याच कामास गंुिाव ेिरी तदवसगि लागेल, थोरल्या 
कामास अंिर पडेल. गंगापार जावयास अवकाश थोडका यास्िव त्याची समजावीस काढून बराबर 
वयावयाची िजवीज काढली असे”. 

 
नजीबखान रोणहिंा व सुजाउद्दौिंा याांचा समाचार : 

 
सन १७५९ च्या मे मतहवयाि पंजाबािून सवच मराठा फौज तदल्लीकडे परि आली हे पूवी सातंगिले 

आहे. या सवच मराठा फौजेने यमुना नदी ओलाडूंन शामळी येथे मुक्काम केला. पुढे मे मतहवयाचे शवेटी मराठे 
दतक्षणेस बागपिाकडे गेले, व नजीबखान रोतहल्याने रे्भट घेण्यास याव े म्हणून त्यानंी त्याचे मन वळतवले. 
कारण वजीर गाजीउद्दीनखान हा बादशहाचा कारर्भार करण्यास नालायक होिा. बादशाहाचे संरक्षणासाठी 
तदल्लीि ठेवलेल्या मराठ्ाचें खड्या फौजेच्या खचाबद्दल ठरलेली रक्कम वळेेवर तमळण्यासाठी, अमीर 
उमराव िाब्याि ठेऊन चोख राज्यकारर्भार करण्याची पाििा त्याचे अंगी तबलकुल नाही, अशी मराठ्ाचंी 
खािी असल्यामुळे त्यानंी वतजरास कारर्भारावरून दूर करण्याच ठरतवले. िेव्हा ं मराठ्ानंा या समयी 
नजीबखानाच्या सहाय्याची जरूरी होिी. त्यानंी नजीबखानास सामील करून घेण्याचे प्रयत्न केले. परंिु 
नजीबखानाने मराठ्ास सामील होऊन त्याचं्याबरोबर बंगाल तबहारच्या स्वारीवर जाण्याचे नाकारले, 
कारण इितया दूर स्वारीवर गेल्यावर पश्चाि मराठ आपला मुलूख लुटिील ही र्भीति नजीबखानास होिी. 
जून मतहवयाचे शवेटी नजीबखानाने स्वसंरक्षणासाठी गंगा नदीच्या दतक्षण िटावर वसलेल्या आतण मुझफर 
नगरपासून सोळा मलै अंिरावर पूवेस असलेल्या शुक्रिाल या तठकाणी छावणी केली [सरदेसाई म. तर. 
पेशवाबाळाजीराव र्भा. २], आतण मराठ्ाचें हल्ल्यापासून स्विःचे संरक्षण सहा मतहनें करून शवेटीं तवजयी झाला. 

 
थोड्याच तदवसाि मराठे नजीबखान रोतहल्याचे पाठोपाठ येऊन शुक्रिालचे पतश्चमेस येऊन दोन 

मलैावर छावणी करून रातहले. हल्ला करण्यास िे तठकाण कतठण असल्यामुळे मराठ्ानंी त्या तठकाणास 
वढेा तदला. वढेा देऊन बसलेल्या या फौजेि कृष्ट्णाजीराव व तजवाजीराव पवार फौजेतनशी होिे मराठे व 
रोतहले याचं्या सैवयाि वारंवार झुंडा होि असे. जुलै िे सप्टेंबर या िीन मतहवयाि अशीच लढाई चालू 
रातहली. िारीख १५ सप्टेंबर १७५९ रोजी झालेल्या झुंजाि मराठ्ाचें पाचंश ेलोक व बरेच घोडे मारले गेले 
[तकत्ा.]. त्यानंिर पावसाळा कमी होऊन गंगा नदीस उिार तमळण्याची तचवहे तदसू लागिाच, दत्ाजीने 
गोशवद बल्लाळ बुंदेले याचं्याबरोबर दहा हजार घोडदळ देऊन शुक्रिालचे उत्रेस बत्ीस मलै अंिरावर 
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हतरिारनजीक त्यानंा गंगापार केले, आतण रोतहलेच्या नजीबाबाद ठाण्यावर हल्ला करण्यास सातंगिले. 
नजीबाबादच्या तकल्ल्याि नजीबखानाने आपले काही अनुयायी व मालमत्ा सुरतक्षििेकरीिा ठेतवली होिी. 
गंगापार झालेल्या या दहा हजार मराठा फौजेि कृष्ट्णाजीराव व तजवाजीराव पवार आपल्या फौजेतनशी 
होिे. [स.ं दे. ३. सा. ले. १३०, १३१.] यामराठा फौजेने नजीबाबादच्या आसपासचा मुलूख जाळून राख केला, 
आतण िे जलालाबादेस गेले. वाटेि रोतहल्याचे संबळगड ठाणे होिे. रोतहल्यानंी मराठ्ाचंी आवई ऐकून 
संबळगड ठाणे उर्भाउर्भी सोडून तदले. पढेु नजीबखानाचा पुि झाबेिखान, िसेच बुंदेखान, सादुल्लाखान व 
हफीज रहमिखान वगैरे रोतहले दहा हजार फौज व दहा हजार प्यादे जमा करून आतण जोडीला िोफा, 
समागमे घेऊन जलालाबादेजवळ जमा झाले. मराठ्ानंी या रोतहल्याबंरोबर एक दोन लढाया करून 
रोतहल्याचं्या चाळीस िोफा व बाण तहरावनू घेिले. रोतहल्याचं्या सैवयास मराठ्ानंी वढेा तदल्यामुळे 
रोतहल्याचें लष्ट्कराि धावय महाग होऊन पीठ रुपयास चार शरे झाल्यामुळे रोतहल्यानंा घुगऱ्या खाऊन रहाव े
लागले. नजीबखानाने शुक्रिाल येथील आपल्या फौजेर्भविी जो कोट केला होिा त्याच्या आग्नेयेस गंगा 
नदीवर नावाचंा पूल उर्भातरला होिा. त्या पलुापयंि मराठ्ानंी चाल करून गाव जाळले. पलुाजवळ 
मराठ्ानंी रोतहल्याचें ५० घोडे घेिले आतण पुलाच्या दोन नावा िोडून टातकल्या [रा. खं. १ ले. १३८.]. अशा 
प्रकारे मराठे व रोतहले याचं्यामध्ये रोज चालू असलेल्या लढाईि रोतहलेच तशकस्ि खाऊन जाि होिे. 
मराठ्ाकंडील पेंढाऱ्यानंीं िमाम मुलूख लुटला व शहरे जाळली. त्यामुळे मुलखाि कोठे दाणा, गुरू अगर 
वस्िबाब रातहली नाही हा प्रकार दहाबारा तदवस रोज चालू होिा [तकत्ा ले. १४०.]. मराठ्ानंी रोतहल्याचंा 
एक हत्ी व बाणाचं्या गाड्या व जेजाल्याचंी उंटे व घोडी लुटून आणली. सारा मुलूख ओस होऊन रोतहले 
पहाडाि गेले. नजीबखानाचे लोक देखील घाबरून शुक्रिालाहून गंगापार बहुि गेले. त्याच्याजवळ लोक 
थोडे रातहले, त्यामुळे एकदोन रोजानंी िोही पळून जाणार होिा, परंिु अयोध्येचा नबाब सुजाउद्दौला 
त्याच्या कुमकेस आला [स.ं देवास (पवार) घ. इ.]. सुजाउद्दौल्याने आपले सरदार अनुषगीर व उमरावगीर 
गोसावी याचं्या हािाखाली दहा हजार फौज रोतहल्याचें मदिीस पाठतवली. िारीख ३ नोव्हेंबर रोजी या 
फौजेन मराठ्ावंर छापा घािला. सुजाउद्दौला रोतहल्याचें मदिीस आला हे विचमान ऐकून मराठे फौजेने 
आवई खाल्ली आतण सवच फौज गंगेअतलकडे आली. सुजाउद्दौला पलुापलीकडे येऊन रातहला आतण त्याच्या 
व नजीबखानाच्या रे्भटी झाल्या. त्याच तदवशी उमरावगीर गोसावी हजार पाचंश े फौजेतनशी पलुावरून 
अतलकडे आला. िे युद्धप्रसगं करावा हे तचत्ाि ऐकून खंदकाबाहेर थोडे दूर आले, िो इकडून मराठे फौज 
उठली. मराठ्ानंी िोफाचंा मार केला. िेव्हा िे लागलीच पुलापलीकडे पळून गेले, व तफरून माघारे आले 
नाहीि. यावळेी रोतहल्याचें व सुजाउद्दौल्याचे तचत्ाि मराठ्ाबंरोबर सलूख करावयाचे होिे. परंिु त्यानंी 
नजीबखानाकडून पंचवीस लाख रुपये खंडणी मातगिली िी देण्यास िो कबलू न झाल्यामुळे लढाई िशीच 
चालू रातहली [तकत्ा.]. 

 
मराठ्ानंी नजीबखान वगैरे रोतहल्यानंा जेर केले होिे, परंिु नजीबखानानें छावणी केलेले तठकाण 

शजकण्यास कतठण असल्यामुळे व पावसाचे तदवस असल्यामुळे नजीबखान इिके तदवस मराठ्ाचें हािून 
वाचला. त्याने अब्दालीस पकैा पाठवनू बोलातवले होिे, म्हणून रोतहले िग धरून रातहले होिे. पढेु अब्दाल्ली 
िीस पस्िीस हजार फौजेतनशी चालून आला, िेव्हा नजीबखानाचा कारर्भार िसाच ठेवनू मराठे सरदार व 
वजीर गाजीउद्दीनखान सवच मराठे फौजेतनशी अब्दाल्लीवर चाल करून गेले [रा. खं. १, ले. १५७.]. 

 
शूर दताजी वेढा उठणवतो : 
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अब्दाली पजंाबाि आला ही खबर आल्यावर तदल्ली व आग्रा ही शहरे र्भीिीने गडबडून गेली. वजीर 
आतद करून सवच लोक आपले कतबले सुरतक्षििेसाठी जाटाचे मुलखाि पाठवनू खडे झाले [पे. द. २१, ले. 

१७६.]. अब्दालीचे सैवय पंजाबाि उिरल्यावर साबाजी शशदे त्या सैवयाचे मुकाबल्यास गेला, परंिु त्याचा 
परार्भव होऊन िो दत्ाजीचे छावणीकडे आला आतण दत्ाजीस िारीख ८ नोव्हेंबर रोजी रे्भटला. दत्ाजीनें 
वजीर गाजीउद्दीनखान, अहंमदखान बंगश, सूरजमल जाट व मल्हारराव होळकर यानंा िाबडिोब मदिीस 
येण्यास पिे रवाना केली आतण िारीख ९ नोव्हेंबर रोजी वाटाघाट करून शिूस कसे जेर कराव ेया तवषयी 
योजना ठरतवली. वजीर गाजीउद्दीनखानाने नोव्हेंबर मतहवयाचे १६ िारखेस शुक्रिालकडे मराठ्ाचं्या 
मदिीस जाण्यासाठी बादशहाचा तनरोप घेिला. परंिु अब्दालीने मराठ्ानंा पंजाबािून काढून, िो प्रािं 
काबीज केला, ही बािमी त्यास कळिाच त्याने अलमगीर बादशहास २९ नोव्हेंबर १७५९ रोजी ठार मारले 
आतण दुसऱ्या तदवशी इन्विजामउद्दौलाचीही िीच गि केली. बादशहाचा खून केला, ही वािा अब्दालीस 
समजिाच बंडखोर व राजद्रोही वजीर गाजीउद्दीनखान याच पातरपत्य करण्यासाठी अब्दालीने तदल्लीवर 
चालून येण्याचे ठरतवले [पे. द. २७, ले. २४५.]. मुलिान येथे ठाण्याचे बंदोबस्िासाठी जी सहा हजार मराठे 
फौज ठेतवली होिी त्या लोकावंर अब्दालीने हल्ला करून पाचंश ेसैतनक खेरीज सवच फौज गारद केली. हे 
जीव बचावनू आलेले पाचश े सैतनक देतखल उघडे बोडके अशा पतरन्स्थिीि दत्ाजीच्या छावणीस २३ 
नोव्हेंबर १७५९ रोजी आले. [सरजदुनाथ, फॉल ऑफ द मु. व्हा. २,] िेव्हा दत्ाजीस शुक्रिालचा वढेा उठतवणे र्भाग 
पडलें . 

 
पतश्चमेकडून अब्दाली चालून येि आहे असे कळिाच मराठ्ानंी सुजाउद्दौला व नजीबखान याचं्या 

मदिीची अपेक्षा न करिा िे अब्दालीवर चालून गेले. मराठे अब्दालीवर चालून गेल्याने जर अब्दालीचा 
परार्भव झाला िर आपणास आपल्या मुलूखास िे िास तदल्यातशवाय राहाणार नाहीि, िेव्हा नजीबखान व 
सुजाउद्दौला ह्यानंी तवचार केला की, “ज्याअथी आपणच अब्दालीस बोलातवले आहे त्याअथी आपणच 
अब्दालीचीच पूणचपणे मिैी करावी आतण सवांनी तमळून मराठ्ाचंा परार्भव करून त्यानंा उिर 
शहदुस्िानािून पाय काढण्यास लावाव.े बादशहाचा वजीर गाजीउद्दीनखान िर केवळ मराठ्ाचं्याच िंिाने 
चालिो. त्यामुळे मराठे व वजीर याचंाच बोलबाला बादशहाचे राज्यकारर्भाराि प्रामुख्याने तदसिो. आपल्या 
हािाि बादशहाचा कारर्भार नाही व इिरास जागा तमळि नाही. तशवाय मोगलाचं्या कुळाि कोणी पािशाही 
रातखसा नाही िेव्हा आपण अब्दालीचा मुलगा िैमूरशहा ह्यास तदल्लीि आणनू पािशहा कराव.े” अशा प्रकारे 
सुजाउद्दौला व नजीबखान यानंी मराठ्ातंवरुद्ध कट रतचला. सुजाउद्दौलाच्या मनाि वजीर व्हाव ेअसे होिे. 
िसेच नजीबखानास मीर बक्षीतगरी पातहजे होिी. 

 
बादशहाचा खून (नोव्हेंबर १७५९) : 

 
पण वतजराने अब्दालीचा लाहोर येथे जय झालेला ऐकिाच अब्दालीला बोलतवणाऱ्या बादशहाचा 

काटा काढण्याचे ठरतवले. इितयाि इमादला बादशहाने अब्दालीस पाठतवलेली काही पिे तमळाली िेव्हा 
इमादचा बादशहा तवषयीचा संशय खरा होऊन िो त्याचा अतिशय तिरस्कार करू लागला. २९ नोव्हेंबरला 
बादशहास कोटील्यास संि आलेला आहे त्यास रे्भटण्यास नेण्याि आले आतण कोटील्याि प्रवशे करीि 
असिानाच त्याचे शीर धडावगेळे झाले. दुसऱ्या तदवशी (तदनाकं ३० नोव्हेंबर) एका राजपिुास शहाजहान 
२ रा हे नावं धारण करून बादशहा म्हणून जाहीर केले. त्याच तदवशी पूवीचा वजीर व इविीझमाउद्दौला 
आतण त्याचा साथीदार लिफुल्लाबेग ह्याचेंही खून करण्याि आले. [पे. द. २, ले. १०९.] 
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अब्दाल्लीची णदल्लीवर चािं (नोव्हेंबर १७५९) : 
 
इकडे अब्दालीने पंजाब प्रािं परि शजकून घेिल्यावर आपल्या िफेचे प्रािंीय गव्हनचर नेमून आपल्या 

मुलास जहानखानास बरोबर घेऊन अब्दाली लाहोरहून तधमेपणे सैवयासह तनघाला. त्याने तबयास नदी तद. 
२० नोव्हेंबरला पार केली. सरशहदला िो २७ नोव्हेंबरला आला आतण अंबाल्यास २० तडसेंबर रोजी मुक्काम 
केला ह्याच तठकाणी िरावरीवर िुराणी सैतनकानंा नजीबाच्या हुकमाने कंुजपऱु्यास ियार केलेल्या टोप्या 
वाटल्या. [पे. द. २१, ले. १७७; रा. खं. १ ले. १४७.] 

 
तारावडीची िंढाई (२४ णडसेंबर १७५९) : 

 
अब्दालीचें सैवय अंबाल्याचे उत्रेस १६ मलैावर येऊन ठेपलें . [पे. द. २१, ले. १७८.] ही बािमी 

दत्ाजीस समजिाच त्याने आपल्या सैवयाच्या दोन िुकड्या करून तनवडक अतधकारी व पंचवीस हजार 
सैवय स्विःबरोबर घेिले आतण सैवयाची दुसरी िुकडी जनकोजीचे हािाखाली ठेतवली. जनकोजीबरोबर 
िोफखाना, वतजर गाजीउद्दीन, त्याची फौज आतण वजीर व मराठे सरदाराचंी कुटंुबे होिी. [पे. द. २, ले. १०९, 

११७.] दत्ाजीने अशा प्रकारे जनकोजीस वीस मलै दूर ठेतवले. संकटकाळी त्याने आपल्या मदिीस याव े
आतण अतधकच आपतत् कोसळली िर त्यानंी लगेच तदल्लीस जाव े अशा प्रकारचा दत्ाजीचा तवचार 
जनकोजीस एवढ्या दूर ठेवण्याचा होिा. दत्ाजीस अब्दालीच्या सैवयाच्या हालचाली कळिाच िो 
कंुजपऱु्याहून २२ तडसेंबर रोजी शिूवर चाल करून गेला. [पे. द. २ ले. १०९.] तडसेंबर २४ रोजी ठाणेश्वरनजीक 
िरावडीच्या मदैानाि अफगाण सैवयाचे व मराठ्ाचंा सरदार र्भोईटे याच्या हािाखालील ५,००० मराठे 
फौजेचे झुजं झाले. त्याि अफगाण सैवय परार्भव पावनू पळू लागले. त्याचंा पाठलाग मराठी सैवयाने तशस्ि 
मोडून केला. अब्दालीने हे पहािाच आपला सरदार शहापसंदखान याचे हािाखाली ४,००० मोगल 
घोडेस्वाराची िुकडी मराठ्ावंर हल्ला करण्यास पाठतवली. दुसऱ्या अफगाण िुकडीने त्याच वळेी 
मराठ्ाचं्या बाजूवर हल्ला केला. चार सहा युद्ध प्रसंग झाला. र्भोईटे रणािून पळाला. मराठ्ाचें ४०० लोक 
अब्दालीच्या सैवयाने कापून काढले. इितयाि दत्ाजी शशदे िेथे जाऊन पोचला पण तशरावगेळी धडे पाहून 
िो त्या जागेवरून २० मलै दूर जाऊन रातहला. अब्दाली बुतढयानजीक मुक्काम करून रातहला. [राज. खं. १ ले. 

१५५, १५७, पे. द. २ ले. ११७, १२२.] दुसरे तदवशीं २५ तडसेंबर रोजी अब्दालीने बुतढया घाटाजवळ यमुना 
ओलातंडली व िो दुआबाि उिरला. शहरानपूरला नजीब येऊन त्यास तमळाला व नजीबच्या सहाय्याने िो 
तदल्लीस येण्यास तनघाला. [पे. द. २, ले. १०९, १११, ११२, राज. खं. १, ले. १४७, १५०.] 

 
दताजी धारातीिी (९ जानेवारी १७६०) : 

 
तदल्लीच्या बाजूने अब्दाली आल्यास आपण अफगाण सैवयाच्या कचाट्ाि सापडणार हे दत्ाजीच्या 

ध्यानाि आले आतण तदल्लीचा बचाव अब्दालीच्या धाडीपासून करावा म्हणून त्याने वजीर इमाद यास 
तदल्लीच्या बंदोबस्िासाठी पाठतवले पण इमादने िसे काहीच न करिा त्याने मराठ्ास सोडून िो सुरजमल 
जाटाचे आश्रयास जाऊन रातहला. दत्ाजीने आपली कंुजपुऱ्याची छावणी २७ तडसेंबर रोजी हलवनू िो २९ 
ला सोनपिी आला. तिथे पाच तदवस शिूच्या हालचालीची टेहळणी करण्याि घालतवले आतण ६ 
जानेवारीस तदल्लीस येऊन सवच लूट, जड सामान आतण कुटंुबे याचंा बंदोबस्ि करून िी रेवाडीकडे रवाना 
केली [सरकार र्भा. २] आतण स्विः तदल्लीच्या उत्रेस १२ मलैावर असलेल्या बरारी गावंी छावणीस आला. 
साबाजीस बदाऊच्या घाटाचे संरक्षण करण्यास सातंगिले. बदाऊजवळ शहवाळ्याि यमुना नतदचे दोन 
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प्रवाह होऊन एक बटे ियार होिे. पाण्याचा मुख्य प्रवाह पूवचिहाने वाहािो. पतश्चम िटावरील प्रवाह आटला 
असल्यामुळे त्या तठकाणी खार जमीन ियार झाली होिी. बेटाि बोरू व झुडपे वाढून इिके दाट जगल 
माजले होिे की, िेथे उरे्भ असलेल्या एका घोडेस्वारास दुसरा घोडेस्वार तदसि नव्हिा. ९ जानेवारीस 
नजीबखान यमुना ओलाडूंन, बेटाचे पतश्चम बाजूवर आला. मराठे, शिू दृष्टीस पडिाच चाल करून गेले. 
एक िास झंुज झाले. परंिु अफगाणाच्या जेजाला व बंदुकाच्या माऱ्यामुळे मराठ्ाचं्या र्भाल्याचे व िलवारीचे 
काही चालले नाही. म्हणून दत्ाजी जेजाल्याची गोळी डोळ्याि लागून ठार झाला. [पे. द. २१ ले. १८९, पे. द. २७ 
ले. २४७.] िेव्हा मराठे पळू लागले. नजीबाने जोराचा हल्ला चढतवला. जनकोजी सामोरा गेला िेव्हा चार 
घटका युद्ध होऊन जनकोजीच्या दंडास गोळी लागली. जनकोजीस रणािून उचलून घेऊन मराठे 
तदल्लीकडे धावले. [पे. द. २१ ले. १८९.] 

 
जनकोजी व मल्हारराव याांची भेट कोटपुतळीस (१५ जानेवारी १७६०) : 

 
मराठे िारीख १० जानेवारीस दुपारपासून पळि पाटोडीस वीस कोस आले, िेथपयचवि पठाणानंी 

पाठलाग केला. नंिर गुरुवारची राि व शुक्रवारचा तदवस वाट चालून माडंण म्हणनू जाटाचंी जागा होिी 
िेथे आले. िेथे राि क्रमनू पुढे िीन तदवस लाबंलाबं मजली करीि तदनाकं १४ रोजी कोटपुिळीजवळ 
आले. िेथे मल्हारजी होळकर याची रे्भट झाली. दोन तदवस तवचार करून दोघानंी आपली कुटंुबे व जड 
सामान उज्जनीकडे गोशवदपिं बुदेल्याबरोबर रवाना केले. प्रवासाि चबंळेवर तदनाकं ३ फेबु्रवारी दत्ाजीची 
बायको र्भागीरथीबाई प्रसूि होऊन तिला मुलगा झाला. पण िो लवकरच मरण पावला. इकडे अफगाणाशंी 
मुकाबला करावयाचा िर त्याच्या हालचाली ठावकू होणे आवश्यक, िेव्हा गतनतम काव्याने लढून 
अफगाणाचंा दाणा वैरण िोडण्याचा बेि केला. जनकोजी वयाने लहान, मल्हारराव यावळेी ७५ वषाचे. 
िेव्हा मल्हाररावास मराठी फौजेने आपला सवातधकारी मानून त्यानंी २४ जानेवारीस १७६० ि तदल्लीकडे 
कूच केले. [पे. द. २ ले. ११४; राजवाडे १, ले. १५३, १५६, १६२.] 

 
मल्हारजी होळकरचा णशकां दराबाद येिे पराभव (४ माचच १७६०) : 

 
दत्ाजी शशदेस ठार मारून तदनाकं ९ जानेवारीस तवजय तमळतवल्यावर अब्दालीने आपल्या 

सैवयासह तदल्लीच्या लाल तकल्ल्याि प्रवशे केला. आतण तदल्ली लूटुन, कत्ल करून करोडीची लूट 
तमळतवली. यापूवीच वजीर गाजीऊद्दीन, तदवाण नागरमल व नजीब बादशहा शहाजहान सानीं हे पळून 
जाटाच्या राज्याि जाऊन रातहले. अब्दालीने बादशहा नवीन केला नाही. पण वजीर शहावलीखानाचा 
चुलि र्भाऊ याकूब अलीखान यास तदल्लीचा गव्हनचर नेतमले. 

 
अब्दालीने २७ जानेवारीस तदल्लीहून जाटाच्या मुलूखाकडे कूच करून ७ फेबु्रवारीस दीगला येऊन 

तिला वढेा घािला. इथून त्याने काही िुकड्या मराठ्ावंर पाठतवल्या. िेव्हा पळि पळि मराठे तदल्लीच्या 
पतश्चमेस पिास कोसावर नारगोळ प्रािंाि मुकाम करून रातहले. जवळचा मुलूख लुटण्याचा िडाखा 
मराठ्ानंी लावल्यामुळे अबदालीच्या लष्ट्कराि अिाचा दुष्ट्काळ पडला. २४ फेबु्रवारीला मराठे 
तदल्लीजवळील कळका गावी आले. अब्दालीचें सैवय आपल्या पाठीवर आहे हे पाहून २७ फेबु्रवारीस यमुना 
पार होऊन तशकंदरा हे शहर तदनाकं १ माचच रोजीं लुटले. [पे. द. २, ले. १२०, १२१; पे. द. २१ ले. १८७-१८८.] पुढील 
बेि अनुपशहास जाऊन नजीबखानाचा अबदालीच्या छावणीकडे तनघालेला १० लाखाचा खजीना लुटणे हा 
होिा. अबदालीस ही बािमी समजिा व त्यानें आपली १५ हजार फौज मराठ्ावंर पाठतवली. मराठी 
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सैवयास पठाणाचंी चाहूल लागिाच त्यानीं लढाईस िोंड तदले. अबदालीचा सरदार जहाखंान होळकराच्या 
सैवयावर अकस्माि येऊन पडला व त्याने त्याचंी लुट तहरावनू घेऊन कत्ल चालतवली. त्यावळेी मराठी 
सैवयाची तशस्ि मोडून िे तमळेल त्या उिारास यमुना नदी ओलाडूंन कसेबसे आग्र्याकडे आले. 
मल्हाररावाची फार धादंल उडाली. आग्र्याहून मल्हारराव र्भरिपुरला आला. तिथे सुरजमल जाटाने त्याचे 
स्वागि केले. आतण आपण आपले संरक्षण जीवाचे मोल देऊन करू असे आश्वासन गंगोदक हािी घेऊन 
तदलें . अब्दालीने अलीगड येथे ५ माचच १७६० रोजी मुक्काम केला. यावळेी ऊवहाळा सुरू झाला िो आपल्या 
सैवयास अतहिकारक हे त्यास ठावकू असूनतह, “िुम्ही गेल्यास आम्ही शहदुस्िानािील अफगाण 
मराठ्ाकंडून मारले जािो. िेव्हा दतक्षणचे सैवय येि आहे. त्याशी मुकाबला करून आमचे रक्षण 
करण्यासाठी िुम्ही शहदुस्िानाि छावणी करावी.” अशी तवनंिी आतण मनधरणी नजीबखानाने केल्यामुळे 
अब्दालीने आपला मुक्काम वाढतवला. त्यास पैसा देण्याचे नजीबाने कबलू केले. 

 
 
 
 

अब्दािंी व मराठे याांचा आपिंा पक्ष बळकट करण्याचे प्रयत्न : 
 
अब्दालीचे प्रयत्न :—अलीगडला राहून दतक्षणेिून येणाऱ्या मराठे सैतनकाशंी मुकाबला करण्याचे 

ठरल्यावर अबदालीने त्यावळेच्या उत्र शहदुस्िानािील सत्ातधशाचंी मदि तमळतवण्याचे प्रयत्न चालतवले. 
उत्र शहदुस्िानाि बादशहा व मराठे सोडून पाचं सत्ा प्रमुख होत्या : 
 
(१) फरुकाबादचा नबाब अहमदखान बंगष; (२) अयोदे्धचा नबाब सुजाउद्दौला; (३) व्रजराज सुरजमल 
जाट; (४) राजपिु राजे; (५) शीख. 

 
अहमदशहा अबदाली व मराठे यानंी या पाचंही सत्ातधशास आपआपल्या बाजूस ओढण्याचा प्रयत्न 

केला. त्याि अबदालीस यश आले. मराठ्ानंा अपयश आले. शहदुस्िानाि मुसलमान सते्ची घडी 
पूवीप्रमाणे बसावी हा हेिू तसद्धीस जाण्याकतरिा नजीबखान व त्याचा गुरु शहावली उल्ला यानंी अबदालीस 
शहदुस्िानाि मराठ्ाचंा परार्भव करण्यासाठी बोलातवले होिे. ह्या दोघानंी अबदालीचा पक्ष बळकट 
करण्यािच इस्लामी सते्चे पुनरुज्जीवन आहे हे अहमदखान बंगषला पटवनू तदले. अहमदखान बंगष हा 
मराठ्ाचंा चहािा होिा पण अहमदशहा अबदालीच्याच पठाण जािीचा असल्यामुळ त्यानें धमचरक्षणाथच 
अबदालीच्या छावणीि आपले प्रस्थान तदनाकं १३ एतप्रल १७६० रोजी ठेतवले. 

 
शुजा उद्दौल्यास वळतवण्याची कामतगरी र्भाऊने गोशवदपंि बुंदेलेकडे सोपतवली होिी आतण 

अबदालीिफ नजीबखान स्विः शुजाउद्दौल्याकडे लखनौला गेला. या अगोदर महमदशहा बादशहाची राणी 
मल्कझमानी तहलासुद्धा शुजाउद्दौल्याच्या आईस रे्भटण्यास अबदालीने पाठतवले होिे. कारण शुजा आपल्या 
आईच ऐकि असे. नजीबखानाने तवनवणी केल्यावर अबदालीिफे अर्भयाचे आश्वासन तदल्यावर 
सुजाउद्दौला अब्दालीला येऊन तमळाला. त्याचे स्वागि अबदालीने केले. त्याजबरोबरची १० हजार नागाचंी 
फौज व उत्कृष्ट िोफखानाही अब्दालीस तमळाला. सुरजमल जाटास स. १७५७ मध्ये अबदालीने दुखतवले 
होिे. शहदू राजा अति बलाढ्य आतण श्रीमान, त्याची मदि आपल्यास अत्यावश्यक, हे अबदालीच्या ध्यानाि 
येिा त्याने त्यास गोड बोलून गोंजारण्यास सुरवाि केली. त्याजकडून पैसे तमळाले िर पसेै, नाही िर 
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तनदान िो मराठ्ास तमळणार नाही व आपल्यातवरूद्ध लढणार नाही एवढी खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न 
अबदालीने सुरजमल जाटाच्या बाबिीि केला आतण िो यशस्वी झाला. [पे. द. २१, ले. १८६] 

 
राजपूि राजाि जयपूर आतण जोधपूरचे दोन राजे प्रमुख होिे. जयपूर राजा ईश्वरीशसग व 

जोधपूरचा माधोशसग ह्या दोघानंी अबदालीस शहदुस्िानाि बोलतवण्याि र्भाग घेिला होिा. नजीब, राणी 
मलीक-इ-झमानी आतण राजपूि राजे यांनी मराठ्ानंा उत्रेिून दतक्षणेि हाकलून देण्यासाठी अबदालीस 
बोलातवले होिे. अबदाली शहदुस्िानाि आल्यावर त्याने राजपूि राजाशंी पिव्यवहार सुरू केला आतण 
दातक्षणात्यानंा उत्र शहदुस्िानािून घालवनू द्या. या बाबिीि िुमचे आतण आमचे ध्येय एकच आहे. आम्हास 
त्याचं्यातवरूद्ध लढण्यास मदि न केलीि िरी चालेल पण त्यानंा सहाय्य करू नका. अशा आशयाची पिे 
अबदालीने या दोवही राजास पाठतवली. इिकेच नव्हे िर राजपुिानंा मराठ्ापंासून होणारा िास कायमच 
नाहीसा करण्यासाठी आपण १९६० च्या ऊवहाळ्याि शहदुस्िानाि राहून तहवाळ्याि दशक्षणेि चालून जाऊन 
मराठ्ाचंा परार्भव करू अशा प्रकारची आश्वासनेही अब्दालीने राजपूि राजास तदली [पवार घ. इतिहास] 
त्याचा इष्ट िो पतरणाम होऊन राजपूि राजे व जाट यानंी पुढील संग्रामाि कोणासही मदि न करिा 
बघ्याचंी र्भतूमका पत्करली व अबदालीशी वरच्यावर जाबसाल राखीि रातहले. [पे. द. २ ले. ११८] 

 
उत्र शहदुस्िानािील दुसरे प्रबळ तशखानंा पजंाबािून तदल्लीस शहाने जाऊ नये असे वाटि असे. 

त्यानंा पंजाबवर अबदालीची शकवा मराठ्ाचंी सत्ा नको होिी. पजंाबवर अबदालीच्या वारंवार धाडी येि 
असि. त्यानंा पायबंद घालण्यासाठी शीख मराठ्ाशंी हाितमळवणी करण्यास ियार होिे. पण त्यानंा 
मराठ्ाचंी सत्ा पजंाबवर नको होिी हे मराठ्ासंही ठावकू असल्यामुळे त्यानंी तशखाचंी मदि मातगिली 
नाही. 
 

अब्दालीस नजीबखान, दुवदेखान, शुजाउद्दौला देखील सवच मुसलमान सामील झाले, त्यामुळे 
त्याची फौज र्भारीच झाली. तशवाय त्या फौजेबरोबर र्भारी िोफखाना व सामान होिे. 
 
भाऊसाहेबाांचे णदल्लीस प्रस्िान : 
 

उद्गीरच्या लढाईि तनजामाचा सपूंणच परार्भव करून िहाच्या अटी ठरवनू पेशव ेरघुनाथराव आतण 
र्भाऊसाहेब याजसह पडदुरावर मुक्कामास आले. तनजामाकडून ४५ लाखाचा मुलूख आतण बऱ्हाणपूर, 
अशीरगड, दौलिाबाद, तवजापूर, अहमदनगर आतण मुल्हेर असे तकल्ले मराठ्ानंा तमळाले होिे. मराठे 
तनजामावरील तवजयाच्या नादाि असिाना उत्रेिून दत्ाजी पडल्याच्या बािम्या येऊन थडकल्या. िसेच 
जनकोजी जखमी, मल्हारराव परार्भिू होऊन गेला अशी विचमाने नानासाहेबास येऊ लागली. काही वळे 
मराठे तनस्िेज झाले, त्यावळेी रोतहल्यास चेव येऊन िे म्हणू लागले की, तदल्लीि मोगलाचंी पािशाही 
जाऊन पठाणाचंी कदीम पािशाही झाली. [पे. द. २१ ले. १८८.] म्हणून मराठ्ानंी मदिीकतरिा पेशव्यास 
वारंवार पिे पाठतवली. पडिूर येथे पेशव ेमंडळीचा मुक्काम सन १७६० माचच ७ िे १३ असिा उत्रेकडील 
बोलातवण्याचा तवचार पेशव्यानंी केला. [राजवाडे खंड, १,] पेशव्यानंा उत्रेि बोलावणाऱ्या मंडळीि नुसिे मराठे 
सरदार नसून अहमदशहा बादशहा िफे जाविेखान व वजीर मवसूरअली म्हणजे सफदरजंग हेही होिे. 
तशवाय खुद्द सदातशवराव र्भाऊस फमान रुपाने “आमच्या मुलुखाचे मुख्यत्यार व्हा व आमची िनखा वगैरेची 
िरिुद करा, पूवीचे करारनामे आम्ही पाळू” असा तदनाकं २० ऑगस्ट १७५९ चा मुख्यत्यारनामा आलमगीर 
दुसरा याने पाठतवला होिा. [शशदखेड पडदूरापासून २६ मलैावर उत्ेरस, रा. खं. १,] सदातशवराव र्भाऊनीच उत्र 
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शहदुस्थानाि स्वारीस जाव ेअसे पेशव ेमंडळाि ठरल्यावर र्भाऊ पडदूराहून १३ माचच रोजी तनघनू १५ माचच 
रोजी शशदखेडास डेरेदाखल झाले. [खोबरेकर मराठ्ाचं्या स्वाऱ्याचें मुक्काम] 
 
भाऊां बरोबरीिं सैन्य व सरदार : 
 

र्भाऊबरोबर तनघिाना पिास हजार सैवय होिे. [म. तर. बाळाजी बार्भा. २,] या पिास हजाराि 
दादासाहेबापंकैी १० हजार, समशरेबहाद्दर, धायगुडे, माने, शनबाळकर इत्यादी सरदाराचें १२ (१३) हजार 
खेरीज देशचे फौजेपैकी २० हजार व गारदी ८ हजार होिे. [तकत्ा.] याि दमाजी गायकवाड, र्भापकर, 
शवचूरकर, पवार, देरकर, जाधव, हे सरंजामदार असून नाना पुरंदरे, हतर दामोदर, हतर सदातशब, 
मतहपिराव तचटणीस, नाना फडणीस इत्यादी कारकून मंडळही होिे. िोफखाना सुद्धा होिा. ह्या सवच 
फौजेसह र्भाऊ तसरोजला ६ मे रोजी पोहोचला. र्भाऊसाहेबाबरोबर हे जे सैवय होिे त्याचा मातसक खचच 
सुमारे ५ लाख रुपये होिा. तनघिाना र्भाऊने नालबंदी केली, म्हणजे वषाच्या पगारापैकी चौथा तहस्सा 
आगाव ू खचासाठी या फौजेस देण्याि आला. पण पढुील खचासाठी र्भाऊ उत्रेिील मामलिदाराचं्या 
आधारावर व त्याबरहूकुम तमळणाऱ्या पैशावर अवलंबून होिा. त्याचे मध्यप्रदेशाि दोन मतहने गेले. या दोन 
मतहवयाि त्याने रजपूि, बुदेंले सामील करून घेण्यासाठी जयपूरचा राणा माधोशसग, मारवाडचा राणा 
तबजेशसग आतण कोट्ाचा राणा यानंा पिे पाठतवली व त्याजकडे वकील रवाना केले. रजपूि व बुंदेले यानंी 
कोणासही सामील होिा अबदाली व मराठे यानंा झुलतवि ठेवले. र्भाऊसाहेबाने गोशवदपंि बुंदेल्यास पुढील 
कामतगऱ्या सातंगिल्या :— “सुजाउद्यौला मराठ्ाचंा स्नेही त्याजकडे जाऊन त्यास अबदालीचा पाय 
शहदुस्थानचे पािशाहीस रुिु देणे अयोग्य हे मनावर ठसवनू, गोड बोलून त्यास आपले बाजूस ओढण्याचा 
प्रयत्न करावा. अबदालीचे लष्ट्करािील चहूकडे बारीक खबर राखून तलहीणे, यमुनापारचे रजपूि यास 
आपल्या बाजूस यावयास तसद्ध कराव.े शहदुपि वगैरे बुंदेले व जाट रजपूिाचें ३,००० लोकाचंी पलटण 
ियार करावी, खचास वीस लाख रुपयेपयचि िरिूद करून माळव्याि स्वारी आली म्हणजे िाबडिोब 
पाठवनू द्याव.े [रा. ख. १, ले. १६७, १८७.] वरील पिािील अबदालीचा पाय शहदुस्थानचे पािशाहीि रूिू देणे 
अयोग्य” ह्यातवचारसरणीचा मराठ्ाचंा हेिूचा उलगडा एत् द अथच करिाना र्भाऊ दुसऱ्या पिाि शुजास 
तलहीिो. “पािशहा तदल्लीस कायम करून परकी शिू नाहीसा करावा. मग घरचा बंदोबस्ि सहजाि होईल. 
घरचे पेच असिील िे त्या (शुजा) चे आमचे तवचार दूर होिील. [इ. स. ऐ. तट, २, रा. खं. १ ले. १७३ व टीप २६१.] अशा 
प्रकारची बोलणी करून मािबर राजेरजवाड्यास आपलेकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न र्भाऊ करीि होिा िर 
र्भाऊचा पक्ष दूबचल बनून आपला पक्ष कसा सबल बनेल ह्यासाठी अबदाली व नजीब प्रयत्न करीि होिे. 
र्भाऊच्या प्रयत्नास यश न येिा अबदालीलाच उत्रेिील सवच सत्ाधीशानंी सहाय्य केले. त्यापैकी काही 
दोवही दगडावंर पाय ठेऊन कसे राहीले हे वर सातंगिले आहेच. तसरोजपासून ग्वाल्हेरपयंि प्रवासास एक 
मतहना घेऊन र्भाऊने २ जून रोजी पुढे कूचं केले. ग्वाल्हेरहून आग्र्यास व तिथून मथूरेस र्भाऊ १६ जुलै रोजी 
आला. 
 

आग्र्याजवळ र्भाऊचा मुक्काम असिा िो मल्हारराव होळकर यास रे्भटला. ही रे्भट धोलपूराजवळ 
झाली. आतण कालािंराने जनकोजी शशदे र्भाऊस जून मतहवयाच्या शवेटच्या आठवड्याि येऊन रे्भटला. 
सुरजमल जाट हा अबदालीचा िेष करीि होिा. िो र्भाऊसाहेबास येऊन रे्भटला. रे्भटीि त्यान र्भाऊस 
नजराणा अपचण केला. रे्भटीि िो र्भाऊस म्हणाला की, माझा मुलुख मराठ्ाचं्या जाण्यायेण्याच्या मागावर 
आहे. िेव्हा सैवयाची चाल सुरू झाली म्हणजे सैतनकानंी मुलुखाची लुटालुट, खंडणी मागू नये, आपण 
िुमच्याबरोबर १०,००० फौजेतनशी पठाणाशंी झुझण्यासाठी येिो. िुमच्या बायकामुलासं आतण फालिू 
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माणसास मी आश्रय देईन. जाट राजाचे हे र्भाऊस पसिं पडून त्याने आपल्या सैवयास हुकुम केला की, 
जाटाचं्या मुलुखाि कोणीही लुटालुट करू नये. [पुरंदरे दप्िर र्भाग १, ले. ३८७.] 
 

वरील गोष्टी होईपयंि जुलै उजाडला. जुलै मतहवयाि पाऊस पडून यमुना दुथडी र्भरून वाहू 
लागली त्यामुळे मराठ्ास यमुना आपल्या िोफखावयासह पार करून मनाि असूनही लवकराि लवकर 
लढाई संपतवणे शतय झाले नाही. सुजाउंद्यौला अबदालीस तमळाल्याचे कळिाच र्भाऊने गोशवदपिं 
बुंदेल्यास सातंगिले की, “सुजाचे मुलुखाि आपली फौज उिरवावी आतण िेथील जमीनदार आपल्या 
लगामी लागणार असिील त्यानंा उते्जन देऊन दंगा करावा, िमाम अंमल सुजाउद्यौल्याचा प्रयाग प्रयत्न 
अंिवदीि आहे िो उठवावा. िसेच यमुना उिरण्यास नावा जमतवणे”. पठाणी फौजेचा जोर, नदीला पूर 
आतण अंिवेदीिील जमीनदाराचंा आवई ऐकून वारवार उठाव यामुळे गोशवदपिं बुंदेल्यास होड्या तमळणे 
अशतय झाल्या. त्यामुळे यमुना ओलाडूंन अबदालीच्या छावणीवर हल्ला करण्याचा र्भाऊचा बेि िडीस गेला 
नाही. [रप. खं. १, ले. २०५.] 
 
 
सुरजमिं जाटचा सल्ला णझडकारिंा : 
 

यावळेी सुरजमल जाटाने र्भाऊस पोति सल्ला तदला की, मराठ्ानंी पठाणाबंरोबर मदैानाि 
समोरासमोर न लढिा नेहमीच्या गतनमी काव्याने लढाव,े िसेच लढिाना त्यानंी आपली बायका मुले, झाशंी 
शकवा ग्वाल्हेर येथे ठेवावीि. मल्हाररावने ह्या जाटाच्या उपदेशास मान डोलावली. [ग्रँट डफ,] परंिु र्भाऊने 
हा उपदेश तझडकारून लावला. [हतरराम गुप्िा, मराठाज् अँवड पातनपि] 
 
मराठे णदल्ली काणवज करतात : 
 

यावषी पावसाळा लवकर सूरू होऊन यमुना नदीस महापूर आल्यामुळे मराठ्ानंी अंिवेदीिील 
स्वारी िहकूब केली. पुढे र्भाऊसाहेबाने व वजीर गातझउद्यीनखान, बळविंराव मेहेंदळे, मल्हारराव होळकर 
आतण जनकोजी शशदे यानंा तदल्लीस रवाना केले. [रा. खं. १, ले, २२३, २२४.] या मराठा फौजेने तदल्लीस जाऊन, 
हल्ला करून तदल्ली शहर घेिले पण तकल्ला घ्यायचा रातहला, त्यास मोच लातवले. तकल्याि अबदालीने तद. 
३१ जानेवारी १७६० रोजी आपल्याविीने नेमलेला तदल्लीचा सुरे्भदार वजीर शहावलीखान याचा चुलिर्भाऊ 
याकूबअलीखान हा आपल्या लोकासह होिा. मराठ्ानंी मोचे कायम करून िे िोफाचंा र्भडीमार सुरू केला 
त्यामुळे तकल्यािील तदवाणी-इ-खास रंगमहाल, मोिीमहाल व शहाबुरुज या सुंदर इमारिींना िोफाचं्या 
माऱ्यामुळे तचरा पडल्या. िेव्हा तकल्यािील अबदालीचे लोक घाबरे होऊन कौल मागू लागले. सदातशवराव 
र्भाऊ २९ जुलै रोजी तदल्लीस पोहोचला त्यानंिर २-३ रोज लढाई चालू होिी. त्याि तकल्लेदार याकूबचा 
तनरुपाय होऊन त्याने मराठ्ाशंी सुलुखाचे बोलणे सुरू केले. र्भाऊने त्याची शरणागिी पत्करुन त्यास 
आपल्या मंडळीसह सुखरूप जाऊ तदले. िो यमुनेपलीकडील पटागंणावर अबदाली व नजीबखान याचं्या 
फौजेचा िळ पडला होिा िेथे उिरुन गेला. तद. २ ऑगस्ट १७६० रोजी पािशाहंी तकल्याि मराठ्ाचें ठाणे 
बसले. [तकत्ा,] काही तदवसानी नारो शकंर यास र्भाऊने तदल्लीचा सुरे्भदार नेमले आतण बाळोजी पाळंदे यास 
सुरे्भदाराच्या हािाखाली तकल्लेदार नेमले. [पे. द. २७, ले. २५८.] 
 
णदल्लीच्या णवजयानें भाऊचा आत्मणवश्वास वाढिंा : 
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ह्यानंिर मराठ्ानंी यमुनेपलीकडे पटागंणावर िळ देऊन बसलेल्या अबदाली, सुजाउद्दौला व 

नजीबच्या पिास हजार फौजेवर यमुना ओलाडूंन हल्ला करण्याचा तवचार केला. परंिु यमुनेस पाणी फार 
असल्याने उिार तमळणे मुष्ट्कील हे पाहून मराठ्ानंी िूिच िो तवचार सोडून तदला. [पे. द. २१, ले. १९१.] तदल्ली हे 
शहर सावचर्भौमाची राजधानी. मराठ्ानंी तदल्ली कातबज केल्यावर अबदालीच्या फौजेि घबराट तनमाण 
झाली. रोतहले अबदालीची छावणी सोडून गंगापार आपल्या मुलुखाि जाऊ लागले. सुजाउद्दौल्यास 
देखील अबदालीच्या पक्षास तमळून फसल्यासारखे वाटू लागले. अबदालीही मराठ्ाचं्या ह्या तवजयाने 
चरकला. आपण नजीबखानाच्या नादी लागनू फसलो. मराठ्ाशंी सलुख करावा, लढाई करू नये असे 
तवचार त्याच्या मनाि येऊ लागले. सुजाउद्दौल्याने मराठ्ानंा सुचतवले की, आपले व नजीबखान रोहीले 
याचं्या हािे अबदालीकडील िह र्भाऊसाहेबाने करवावा म्हणजे आम्ही सवच तठक करून देऊ आतण 
अबदालीस देशासं पाठव.ू [रा. खं. १, ले. २२२.] कारण हाफि रहमिखान, अहमदखान बंगश आतण वजीर 
गातजऊद्दीनखान हे िहाच्या वाटाघाटीि नसाव ेअसे सुजाउद्दौल्याचे मि होिे परंिु मराठ्ाकंडे या सवांची 
राजकारणे चालू होिी व सवांचे वकीलही येि होिे. िेव्हा ज्या राजकारणाि मराठ्ांचे जास्ि हीि साधेल 
िेच राजकारण मराठ्ानंी स्वीकाराव े असे मराठ्ानंी ठरतवले. [तकत्ा, ले. २२६.] मराठ्ानंी तदल्ली सर 
केल्यामुळे “सुजासुद्धा सारे फजीि झाले. अबदालीच्या लष्ट्कराि गडबड झाली. सवच लहानथोरानंी मराठे 
यासी सलुख करून आपले देशास जाव ेहा मनसुबा केला. याउपतर लढाईची शहमि त्याि रातहली नाही. 
दहा हजार घोडे, उंट, खेचर अनुपशहरी मेले” [तकिा, ले. २४६.] यामुळे अनुपशहरची हवा वाईट म्हणनू 
अबदाली तसकंदऱ्यावर येऊन रातहला. 
 

या तवजयामुळे मराठ्ाचंा अंमल अंिवेदीि पूवीप्रमाणेच एकही माणूस जाया न होिा प्रस्थातपि 
झाला. पुढे सदातशवरावर्भाऊने शिू पक्षाचे बळ खच्ची करून मनाप्रमाणे िह घडवनू आणावा म्हणनू 
अबदालीच्या लष्ट्कराि फूट उत्पि करण्याचंा प्रयत्न केला. [तकत्ा, ले. २३६.] यासमयी अबदालीने लहानथोर 
सवच फौज जमा करून मसलि केली की, आपणास शहदुस्थानाि राहणे नाही, मराठ्ाचंा जोर तदवसेंतदवस 
होऊ लागला िेव्हा नजीबखान रोहीले वगैरे कोणाची गोष्ट ऐकू नये. मराठ्ाशंी सलुख करून आपल्या 
देशास खैबरशखडीपार तनघनू जाव.े [तकत्ा, ले. २२४, २२६, २४२.] अबदालीने तशपायाचें देणे र्भागतवण्याकतरिा 
सुजाउद्दौल्याकडे १ कोट रुपये मातगिले. त्यामुळे सुजास अबदालीचा वीट आला व नजीबखानाच्या नादी 
लागनू अबदालीशी सलुख केला व शवेटी फजीि झालो असे त्यास वाटू लागले. [तकत्ा, ले. २३६, २४६.] 
अशाप्रकारे अबदालीचे साथीदार उदासीन बनले. 
 

र्भाऊने तदल्ली घेिल्यानंिर अलाहाबाद येथे रहाि असलेल्या अतलगोहरला म्हणजे दुसऱ्या 
शहाअलम या मोगल राजपुिास बादशहा म्हणून पुकारले. त्यामुळे र्भाऊ बरोबर असलेल्या सुरजमल 
जाटाची व गातजउद्दीन वतजराची तनराशा झाली. वजीर गातजउद्दीन मराठ्ानंा सोडून जाट राजाच्या 
आश्रयास एक वषापूवी गेला होिा. हा महाकपटी व पािाळयंिी होिा. स्विःच्या स्वाथाकरिा वाटेल त्या 
कुटीलनीिीने आपल्या शिचूा बळी घेण्याि िो पटाईि होिा. जाटाचं्या राज्याि वजीर गातजउद्दीनाजवळ 
धाकटा शहाअलम बादशहा रहाि होिा. सुरजमल व गातजउद्दीनाचे सूि असल्यामुळे सुरजमलची इच्छा ही 
की, र्भाऊने बादशहा वतजराची जोडी तदल्लीस स्थापावी व िेथील कारर्भार नजीबखानाच्या ऐवजी आपणास 
तमळावा. परंिु र्भाऊने हे कबूल केले नाही. िेव्हा र्भाऊबरोबर तदल्लीस आलेले गातजउद्दीन व सुरजमल हे 
नाखूष झाले. र्भाऊ आपला कट्टर शिू जो सुजाउद्दौल्यास आपल्या बाजूस येण्यासाठी वतजरी देण्याचे 
गुप्िपणे कबलू केले असल्याचे गातजउद्दीनास जेव्हा कळले िेव्हा त्याच्या अंगाचा तिळपापड झाला. 
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सुरजमलाची महत्वाकाकं्षा जी, राजधानीचा कारर्भार आपल्या हािी आणण्याची होिी िी सुद्धा र्भाऊने 
धुळीस तमळतवली. त्यामुळे िे दोघे तनराश होऊन मराठ्ाचें सैवय आपणास पैशासाठी अडवनू धरेल या 
शकेंने र्भयर्भीि होऊन र्भाऊचा तनरोपही न घेिा कूच करून तनघून गेले. [सरकार, फॉल ऑफ मुघल एम्पायर, खंड २,] 
सुरजमल रुसून गेला असे ऐकूल्यानंिरही र्भाऊने ३ ऑगस्टला त्यास परि आणण्यासाठी मतहपिराव 
तचटणीस, गंगोबा चदं्रचूड व रायाजी अनंि दार्भोळकर यास रवाना केले. यावरून सुरजमलाचे महत्व 
र्भाऊस तकिी होिो िे कळून येिे. 
 
दोन्ही फौजाांचे पाणनपतवर आगमन आणि भाऊच्या अडचिी : 
 

र्भाऊसाहेबासह मराठे सैवय तदल्लीि तद. २२ जुलै िे ११ ऑगस्ट पयंि राहीले. त्यानंिर त्यानंी 
आपली छावणी तदल्ली पासून १० तकलोमीटर अंिरावर असलेल्या शालीमार बागेि हलवली. िेथे 
मराठ्ाचंी तद. १० ऑतटोबर १७६० पयंि छावणी होिी. ह्या ८० तदवसाचं्या वास्िव्याि मराठ्ानंा अनेक 
अडचणीना िोंड द्याव ेलागले. उत्रेकडील मामलिदाराकंडील येणाऱ्या पैशावर खचच र्भागतवण्याची पाळी 
आली. जाटाकंडील सालाबाद खंडणीचे पैसेही तर्भडेमुळे र्भाऊस मागिा आले नाहीि. उत्रेि गारा व 
गव्हावरली रोग पडल्यामुळे दुष्ट्काळ पडला, महागाई झाली िसा सैवयाचा खचच वाढि चालला होिा. तदल्ली 
घेिल्यामुळे िेथील राजवशं व राजवाडा याचं्या खचाचा बोजाही मराठ्ावंर पडला. िो खचच मतहना सुमारे 
१ लाख रुपये होिा. [पे. द. खंड २७, लें . २५७.] मराठ्ाचं्या छावणीच्या दरमहाच्या ७ लाख रुपये खचाि 
आणखी एक लाख रुपये खचाची र्भर पडली. हा खचच र्भागतवण्यास र्भाऊस पशैाचा पुरवठा सारखा 
व्हावयास हवा होिा. पण िसे होईना. पेशव्याचं्या पिाप्रमाणे उत्रेिील मामलेदारानंी अधा वसूल र्भाऊकडे 
व अधा पेशव्याकंडे पाठवावयाचा होिा. [पे. द. २७, ले. २५७,] िेव्हा मामलेदार र्भाऊस तलतहि की, वसूल 
झालेले पैसे पेशव्यासं पाठतवले व पेशव्यास तलतहि की, र्भाऊस पाठतवले. आतण पैशाचा र्भरणािर कोठेच 
करि नसि. ह्यामुळे हलाखी तनमाण झाली. “फौजर्भारी पण पोटास नाही. घोडी दाणा खावयास तवसरली, 
माणसास अि तमळिा ंकठीण असे झाले” [पे. द. २, ले. १३०, १३१.] मराठ्ाचं्या िोफखावयाचे बैल खाण्यास न 
तमळाल्यामुळे व आजारामुळे मरु लागले. [रा. खं. १ ले. २३१.] यामुदिीि अबदालीच्या फौजेने अंिवेदीिील 
मुलुख व्यापला त्यामुळे तदल्ली शहराि धावयाचा व घासदाण्याचा पुरवठा होईना. सैवयास उपवास पडू 
लागल्यामुळे बादशाही तदवाणी-इ-खास ह्या दरबारच्या जागेस रुप्याचे छि होिे त्याचा पिा काढून गरज 
र्भागतवण्याची र्भाऊने िोड काढली. तद. ६ ऑगस्ट रोजी छि फोडून िे तविळवनू ९ लक्ष रुपये ियार केले. 
ह्या छिाचा काही र्भाग वजीर गातजउद्दीन खानाने त्यापूवी काढून नेला होिा. ह्या ९ लाखापैकी काही रुपये 
सरदारास तदले, बाकी फौजेस वाटले. िेणेकरुन सुमारे एक मतहना गुजरण झाली. 
 

सप्टेंबरच्या मध्यास पवुहा हाल सुरु झाले. [पे. द. २, ले. १३१, र्भाग २७, ले. २५७, २५८, पुरंदरे दस्िर र्भाग १, ले. 

३८९, रा. खं.–१, ले. २४४,] त्याची वणचने तजज्ञासूनी ित्कालीन पिाि पहावीि. ऑतटोबर सपेंपयचि यमुना नदीस 
उिार तमळणे शतय नव्हिे. म्हणून मराठ्ानंा स्वस्थ बसणे र्भाग पडून त्यानंा तदल्लीचे आसपास घास, दाणा 
तमळणे कठीण झाले म्हणून मराठ्ानंी दरम्यान सलुखाची बोलणी होण्यास उते्जन तदले. मराठ्ाचंा िळ 
तदल्लीि ऑतटोबरपयंि होिा िोपयचि सलुखाची बोलणी चालली. मराठ्ानंा अबदाली र्भारी आहे हे कळून 
चुकले होिे. [तकत्ा.] म्हणनू सुजाउद्दौल्याने जेव्हा मराठ्ाकंडे आपला वकील पाठतवला, त्यावळेी 
मराठ्ानंा आपल्या िहाच्या अटीही कळतवल्या. अबदालीकडील िहाच्या अटी अशा :— 
 

(१) सरशहदची हद्द अबदालीची करून द्यावी 
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(२) पािशाही बंदोबस्ि अबदालीच्या हवाली करावा 
(३) पािशाहीची वतजरी शाजाउद्दौला मागिाि त्यास द्यावी 
(४) बक्षीतगरी नजीबखान मागिाि त्यास द्यावी. 

 
अबदालीच्या या मागण्यासंबंधी मराठ्ाचें असे मि होिे की, अटकेची हद्द अबदालीची असावी 

आतण पािशाही बंदोबस्ि पूवचवत् चालावा. [पुरंदरे दप्िर खंड १, ले. ३८९.] पजंाब प्रािंाि मराठी अंमल व्हावा असे 
नानासाहेब पेशव े ठासून सागंि असल्यामुळे अतण अबदाली शजकलेला पजंाब प्रािं गमतवण्यास ियार 
नसल्यामुळे या गोष्टीचा तनकाल करण्यासाठी यमुनेचे पाणी उिरल्यावर आपणास लढाव े लागेल अशी 
मराठ्ाचंी ठाम समजूि झाली. [पे. द. २, ले. १३१.] 
 
कुां जपुरा सर होते (णद. १७ ऑक्टोबर १७६०) : 
 

यमुनेला पाणी फार, याकतरिा तदल्लीवर बसून उपयोगी नाही यास्िव कंुजपुरास जाऊन िेथील 
तकल्लेदार फौजदार अब्दुल समदखान याचें पातरपत्य कराव ेम्हणून र्भाऊने कंुजपऱु्याकडे कूच केले. [रा. खं. 
१, ले. २५८, २५९, २६०.] मराठे तदल्लीहून तनघाले िे १५ ऑतटोबरच्या सुमारास कंुजपऱु्यास पोहोचले. कंुजपुरा 
स्थळ मजबूि व नाकेबंदीचे होिे. अबदालीचे त्याच्या देशाशी असलेले दळणवळण िोडण्यासाठी 
मराठ्ानंा हे तठकाण कातबज करणे जरुर होिे. तशवाय पठाणानंी कंुजपुऱ्याचे तकल्ल्याि धावयाचा र्भरपूर 
पुरवठा करून ठेवला होिा. िेव्हा िो हस्िगि झाल्यास मराठ्ानंा काही तदवस सुखाने घालतविा 
येण्यासारखे होिे. तकल्याि पठाण १५ हजार फौजेतनशी खंदक खणनू व शर्भिाडे घालून मजबूिीने होिा. 
त्याजवर मराठ्ानंी १७ ऑतटोबर १७६० रोजी हल्ला चढतवला व तकल्यास मोचे लातवले. [पे. द. खंड २१, ले. 

१९८.] दुसऱ्या तदवशी मराठ्ानंी तकल्ला घेिला. मोतमनखान गोळी लागून ठार झाला. अबदालीकडील 
अब्दुल समदखान व नजीबखान रोतहल्याकडील कुिुबशहा यास धरून त्याचंा मराठ्ानंी तशरच्छेद केला; 
व त्याचंी डोकी र्भाल्यास लावनू लष्ट्कराि तफरतवली. शिूचा तनपाःि केला. सगळी वस्िर्भाव लुटून 
आतणली. तकल्याि खणत्या लातवल्या. लुटीचे व र्भतूमगि तमळून १०-१२ लक्ष रुपये प्राप्ि झाले. दहा हजार 
खंडी गहू तमळाला. [तकत्ा, ले. १९२, १९३, १९५, १९७, १९८; तश. इ. सा. खं. ३, ले. २३४, रा. खं. १, ले. २६५.] अशाप्रकारे 
मराठ्ानंी हल्ला करून सर केलेल्या कंुजपऱु्याच्या ठाण्याि लूट तमळाली. 
 
भाऊ पाणनपताच्या बाजूस येतो (२६ ऑक्टोबर १७६०) : 
 

कंुजपुरा हस्िगि झाल्यावर िेथे आठवडा राहून मराठ्ानंी १९ ऑतटोबरचा दसरा सण 
मराठ्ाचं्या इिमामास शाजेशा तरिीने मोठ्ा आनंदाने साजरा केला. िद्नंिर मराठ्ानंी कुरुके्षिी जाऊन 
िीथचतवधी उरकून तदल्लीस परि जाण्याचा बेि केला. [पे. द. खंड २१, ले. १९४.] र्भाऊसाहेबाच्या मनाि हेही होिे 
की, कुरुके्षिावरून सरशहदकडे जाऊन िो प्रािं कातबज करून तिकडील शीख, जाट वगैरे जमीनदार 
सातमल करून फौज िाजी करावी. [तकत्ा, ले. १९७.] हा मनसुबा करून मराठे तदनाकं २५ ऑतटोबरला 
कंुजपऱु्याहून तनघनू त्याच सधं्याकाळी िरावरी येथे मुक्कामास आले. हे तठकाण कंुजपुरा व कुरुके्षि याच्या 
मध्यावर आहे. तिथे त्यानंा बािमी तमळाली की, अबदालीने उत्रिीरी बागपि गावाजवळ यमुना उिरण्यास 
सुरुवाि केली असून र्भाऊची तदल्लीकडून येणारी रसद िोडली. आपली पाठीमातगल रसद िुटल्याचे 
र्भाऊस समजिाच त्याने पातनपिच्या बाजूने कूच केले आतण त्याने अबदालीच्या हालचालीसंबधंी मातहिी 
तमळतवण्यासाठी माणसे पाठतवली िो त्यासं कळाले की, अबदालीने तदनाकं २३ ऑतटोबर रोजी यमुना 
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उिरण्यास सुरुवाि केली व त्याने २९ ऑतटोबर रोजी फौजेतनशी पातनपिपासून दोन कोसावर येऊन िळ 
तदला. [खोबरेकर, म. ल्वा. मुक्काम] अशा तरिीने दोवही सैवये पातनपिी आलो. 
 
पाणनपत सांग्राम : 
 

कंुजपऱु्याहून पातनपिला परि आल्यावर र्भाऊसाहेबान त्या तठकाणी इब्रातहमखानास 
िोफखावयासह आघाडीवर ठेवले. त्याच्या मागे र्भाऊ, तवश्वासराव व हुजराि फौज ठेतवली. र्भाऊने 
आपल्या उजव्या बाजूस पतश्चमेस शशद्याचं्या गोटास जागी तदली. शशद्याचं्या पाठीमागे उत्रेस होळकर व 
पवार रातहले. गावाचं्या उत्रेकड गायकवाड तवठ्ठल तशवदेव व इिर सरदार ठेतवले. सवांच्या पाठीमागे 
पेंढारी ठवण्याि आले होिे. पेंढारी व हुजराि यामध्ये बनुगे होिे. अशी एकदर मराठी फौज ४० िे ६० हजार 
असावी िेवढीच फौज अबदाली व नजीबखान याचंी होिी. र्भाऊजवळ िोफखाना असल्यामुळ िोफाचं्या 
आगीने आपण शिसू र्भाजून काढू अशी र्भाऊसाहेबास उमेद होिी. त्याप्रमाणे ३० ऑतटोबरपासून झुंझास 
िोड लागनू १०-११ तदवस चालू असलेल्या लढ्याि एकमेकावंर िोफाच डागि होत्या. [शशदेशाहीच्या इतिहासाची 
साधनें, खंड ३, ले. ३९१.] यावळेी िोफखावयािील गोळ्याचं्या वषावामुळे मराठ्ानंी अबदालीचे हजार-बाराश े
घोडे, उंट, हत्ी व बैल लुटून आणले. [पे. द. खंड २१, ले. १९७.] यमुना उिरल्यावर अबदालीस काही तदवस 
रसद तमळाली नाही. त्यामुळे त्याच्या सैवयाि महगचिा झाली. सैवयावर अनथच ओढवला हे पाहून मराठ्ाचंा 
तवश्वास दुणावला. त्यानंा वाटू लागले की, अबदालीच्या हािून पराक्रम होि नाही. [रा. खं. १, ले. २६५.] त्याला 
मराठ्ावंर चाल करून येण्याचे धैय झाले नाही. त्यावळेी मराठ्ानंी अबदालीवर चाल करून जावयास 
हव ेहोिे पण आपण चाल करून जाण्यापेक्षा अबदालीने चालून आल्यावर िोफा मारून त्यास बुडवावा असा 
तवचार र्भाऊचा झाला. [पुरंदरे दप्िर खंड १, ले. ३९१.] परंिु मराठ्ानंा िोफाचंी आग शवेटपयचवि चालू ठेवणे 
शतय झाले नाही. तदनाकं १५ नोव्हेंबरच्या सुमारास दारू गोळ्याची उणीव र्भासू लागली. [रा. खं. १, ले. २६८.] 
यावळेी अबदालीच्या सैवयास तमळणारी रसद व दारूगोळा िोडण्याची कामतगरी गोशवदपिं बुंदेले व 
गोपाळराव गणेश बवे याजंवर सोपतवली. [तकत्ा, ले. २६४.] ह्या दोन सरदारानंी र्भाऊची ही रसद िोडण्याची 
योजना िर कायान्ववि केली असिी िर अंिवेदीिील मराठी फौजेच्या व र्भाऊकडील फौजेच्या कचाट्ाि 
अबदाली सापडून त्याची वािाहाि झाली असिी. परंिु अबदालीच्या हालचाली व डावपेचावंरून मराठे 
सरदार रसद मारण्याचे काम करण्यास असमथच ठरले. उलट अबदालीनेच मराठ्ाचंी रसद मारल्यामुळे 
मराठी लष्ट्करास फाके पडू लागले. मराठ्ाचंा िोफखाना दारूगोळ्याच्या अर्भावी बदं पडण्याची अवस्था 
तनमाण झाली. र्भाऊसाहेबाने ५ नोव्हेंबर रोजी मराठा फौजेच्या िळार्भोविी िो जुना खंदक होिा िो साठ 
फूट रंुद व बारा फूट खोल खणला आतण मािीच्या बुरूजावर िोफखावयाची माडंणी करून शिूच्या 
हल्ल्यापासून संरक्षण करण्याची सवच तसद्धिा केली. मराठ्ानंी आपले िंबू व डेरे पूवच-पतश्चमेस सहा मलै 
लाबं व दतक्षणोत्र दोन मलै इितया तवस्िीणं टापूवर तदले. [तकत्ा, ले. २५४, पे. द. खंड २, ले. १३४.] अबदालीची 
छावणी मराठ्ाचं्या छावणीपासून साि मलै अिंरावर होिी. दोवही छावण्यामधील झाडी िोडून व िेथे 
मदैान करून एक रणखाबं उर्भारण्याि आला. दोवही बाजूचे सैवय व िोफखाना आपापल्या छावणीबाहेर या 
खाबंाच्या अनुरोधाने येि व लढाई करीि आतण सायंकाळी आपापल्या छावणीि परिि. ही जागा छाजपूर 
गावंी आहे. याच तठकाणी चकमकी झडल्या. मराठ्ाची फौज घोडेस्वार व पायदळ यानंी र्भरलेली होिी. 
बरकंदाजाचं्या पाठीवर बंदुका व हािाि नंग्या िरवारी असि. घोडेस्वार फार चपळ असि. िोफखानाही 
बरोबर असे. दु्रिगिीने व अत्यंि चपळिेने शिूवर हल्ला करावयाचा िो घोडेस्वारानंीच. पण सबंध सैवयाचा 
मुख्यतधपिी एक नव्हिा. तनरतनराळ्या सरंजामी सरदाराचंी पथके र्भाऊंच्या हुजरािी पथकाबंरोबर एकि 
आली होिी. प्रत्येक पथकाची तनष्ठा आपल्या धवयावर असे. स्वारीच्या मुख्यावर असण्याचा प्रसंग येि नसे. 



 अनुक्रमणिका 

 
पठाणाचंी लढण्याची पद्धि वगेळी होिी. धमाच्या नावाखाली िे एक झाले होिे. त्याजंवळ बंदुका 

होत्या व र्भारी िोफखानाही होत्या. नजीबखान रोतहला व सुजाउद्यौला याचंी फौज कवायिबद्ध होिी. 
इिके असूनही मराठ्ाचं्या चपळ घोड्याने सबधं शहदुस्थान पादाक्रािं केला होिा. िोच त्याचा खरा आधार 
होिा. नोव्हेंबर मतहवयाि लहान लहान झुंज होि गेली. [पे. द. २१, ले. १९७.] तदनाकं ७ तडसेंबर रोजी 
नजीबखान रोतहल्याचा र्भाऊ सुलिानखान याने एक हजार घोडदळ आतण पाच हजार पायदळ घेऊन 
संध्याकाळी मराठ्ावंर हल्ला केला. त्याि मराठ्ाकंडील शूर सेनापिी बळविंराव मेहेंदळे याचंी आहुिी 
पडली. [रा. खंड १,] 
 

अबदालीने मराठ्ाचंी रसद िोडण्याि यश तमळतवले. त्याच्या शहापसदखान व जहानखान ह्या 
दोन अनुर्भवी सेनानीनी आपल्या पाचहजार सैतनकाचं्या दोन िुकड्यासह अधचवट शकवा विचळाकृिी चाल 
करून रसद येण्याच्या सुमारास मराठ्ाचं्या छावणीस वढेा तदला. [सरकार, कॉल ऑफ मुघल एम्पायर, खंड २,] 
त्यामुळे मराठ्ानंा रसद तमळणे बंद झाले. पैसा नाही व महागाई फार. मराठ्ाचें लष्ट्कर गडबडले. त्याचंी 
जनावरे घासदाण्याच्या अर्भावी मरू लागली. [तकत्ा,] 
 
गोलवदपांत बुांदेिें पडतो (२० णडसेंबर १७६०) [तकत्ा, ले. २५४, पे. द. खंड २, ले. १३४.] 
 

गोशवदपिं बुंदेले हा उत्रेिील मामलेदार. कारकुनी पेशाचा माणूस त्याजवर पाचं लाख सैवयास 
रसद पोचतवण्याची कामतगरी र्भाऊने सोपतवली अबदालीची रसद जवळच्या नदीपलीकडील मुलुखािून 
सरळ येि होिी. िी िोडण्याची कामतगरी र्भाऊने त्यास सातंगिली. िेव्हा िो िसाच तनघून तदल्लीहून 
मेरिकडे आला व त्याने िो मुलुख लुटून अबदालीकडील रसद िोडण्याचा िडाखा सुरू केला. ही बािमी 
अहमदशहास कळिाच त्याने अफगातणस्िानािून नुकत्याच आलेल्या अिाईखान व करीमदादखान ह्या 
नव्या दमाच्या िरूण सरदारास गोशवदपिंावर रवाना केले. गोशवदपिावर हल्ला करून त्यानी त्याचे शीर 
कापले व त्याची छावणी लुटली. र्भाऊकडे पोचतवण्यासाठी गोशवदपंिाने गोळा केलेले धावयही पठाणाचं्या 
हािाि पडले. गोशवदपिंाचे शीर अबदालीने र्भाऊसाहेबाकंडे त्यास तखजतवण्यासाठी पाठतवले. मराठ्ाचं्या 
छावणीि त्याचे दहन झाले. [रा. खंड ३. ले. ५११.] 
 
मराठ्ाांचा ऐवज पठािाांच्या हातात पडतो : 
 

र्भाऊसाहेबाचं्या िगाद्यावरून गोशवदपिंाने मरणापूवी ४,२०,००० रुपयाचा ऐवज नारो शकंराकडे 
तदल्लीस सुरतक्षिपणे रवाना केला. त्यापैकी तदनाकं २२ तडसेंबर रोजी तदल्लीहून रुपये १ लाख १० हजार 
पायगुड्याच्या िुकडीबरोबर पातनपिास पोचतवण्याि आले व िे छावणीि पोचले. पढेु तदनाकं २ जानेवारी 
१७६१ मध्ये पराशर दादाजी हा सरदार प्रत्येक घोडेस्वाराबरोबर ५०० रुपयाची एक थैली, असे थैली नेणारे 
३०० घोडेस्वार घेऊन पातनपिाकडे रवाना झाला. [रा. खंड १, ले. २८१] मराठ्ाचं्या हालचालीवर दुराण्याची 
पूणच टेहळणी होिी. तदल्लीहून पातनपिाकडे जाण्यास तनघालेला पराशर दादाजी तदनाकं ४ जानेवारीस रािी 
अबदालीच्या लष्ट्करापाशी चुकून गेला आतण ही कोणत्या सरदाराची छावणी आहे असे मराठीि चौकशी 
केली. दुराण्यानंी हे मराठे आहेि असे त्याचं्या बोलण्यावरून ओळखले व त्याचं्यावर हल्ल्ला केला. ह्या 
हल्याि २९३ मराठे घोडेस्वार ठार होऊन फति १ घोडेस्वार बचावनू तदल्लीस ७ जानेवारी रोजी परि आला. 
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मराठ्ाांचा कोंडमारा : 
 

रोज सकाळपासून िो रािीचा एक प्रहर होईपयचवि दोवही सैवयाि चकमकी व गोळगोळी होई. 
अहमदशहाने मराठा छावणीच्या र्भोविी ४-४ हजार स्वाराचंी पथके लावनू तदली होिी. रािंतदवस टेहळणी 
करून रसद मुळीच पोचू द्यावयाची नाही असे त्यानंा बजावण्याि आले होिे. त्यामुळे मराठ्ाचं्या फौजेि 
अिाचा दुष्ट्काळ पडला. अशाप्रकारे दुराण्यानंी मराठ्ास खंदकािच कोंडून टाकले होिे. एके तदवशी 
धावय व लाकूडफाटा नेण्यासाठी वीसहजार बनुगे खंदकािून बाहेर पडले असिा अफगाण घोडेस्वारानंी 
त्याजंवर हल्ला करून त्यापकैी बहुिेकास कापून काढले. र्भाऊला ही बािमी कळून िो कष्टी झाला. त्याचा 
धीर सुटला. [फाटक, पगडी, पातनपिचा सगं्राम,] 
 
तह करण्याचा प्रयत्न : 
 

कातशराज म्हणिो की, र्भाऊने आपले वकील िह करण्यासाठी अबदालीकडे पाठतवले. 
अबदालीचा वजीर शहावलीखान याच्या मनाि मराठ्ाशंी सलुखाचा िह घडवनू आणावयाचे होिे परंिु 
नजीबखान रोतहला िहाच्या तवरूद्ध होिा कारण मराठ्ाचंा पूणच नायनाट केल्यातशवाय आपणास 
सुरतक्षिपणे राहिा येणार नाही. एका हल्ल्याि हा काटा काढून टाकिा येण्यासारखा आहे असे त्याचे 
म्हणणे पडले. हे धमचयुद्ध शवेटपयचवि चालू ठेवणे असे काजी इतंद्रस याने अबदालीस टाहो फोडून सातंगिले. 
त्या सवच दुराणी सेनानींनी माना डोलावल्या. त्यावर लढाईकतरिा प्राथचना करा, िहाचे बोलणे रद्द केले आहे 
असे अबदाली उद गारला व त्याने मराठे वकीलानंा तववमुख पाठवनू तदले. [तकत्ा.] “तगलच्या आमच्या 
लष्ट्करार्भोविी तफरोन रस्िा बंद केली, वैरण जाळली, त्यामुळे लष्ट्कराि काळ पडला. दोन अडीच शरे 
दाणे झाले. लोकास अि न तमळे ऐसा प्रसग आला. घोडी िो बहुि लोकाचंी मेलीच होिी. राहीली िीही 
पोटामुळे िुटली होिी”. [रा. खंड ६, ले. ४०६.] माणसे व जनावरे मरू लागली. लष्ट्कराि उपासमार झाली. 
त्याने पातनपिचे गावं धुवनू काढले. पण एवढ्या मोठ्ा फौजेस िे काय पुरे पडणार. शवेटी १३ जानेवारीस 
सैवयािील सरदार व तशपाई र्भाऊकडे गेले आतण म्हणाले की, “गेले दोन तदवसापासून कोणालाही अिाचा 
कण तमळाला नाही, दोन रुपये देऊनही एक शरे धावयही तमळि नाही अशा हलाखीपेक्षा शिूशी लढणे बरे”. 
र्भाऊलाही हा तवचार पसंि पडला व सवानुमिे ठरले की, दुसऱ्या तदवशी सुयोदयापूवी एक प्रहर आधी 
सवानी लढाईच्या ियारीने बाहेर पडाव.े [फाटक, न. र. व सेिूमाधवराव पगडी (सपंा.) पातनपिचा सगं्राम,] 
 
१४ जानेवारी १७६१ दोन्ही सैन्याची रचना : 
 

लढाईस तदनाकं १४ जानेवारी रोजी सुरुवाि होण्यापूवी दोवही बाजंूनी आपापल्या सैवयाची रचना 
कशी केली होिी िे पाहू. र्भाऊसाहेबाने आपल्या सैवयाची रचना फार काळजीपूवचक केली होिी. र्भाऊ स्विः 
तवश्वासरावासह हुजरािीची १३५०० घोडेस्वाराचंी पलटण घेऊन मध्यर्भागी उर्भा होिा. याच्या डाव्या 
बाजूस इब्राहीमखान गारदी आपल्या ८००० बंदूकधारींसह होिा. त्याच्या बाजूस दमाजी गायकवाड, 
२५००, तवठ्ठल तशवदव, १५०० आतण इिर मराठे सरदार २००० घोडेस्वार घेऊन उरे्भ होिे. र्भाऊच्या 
उजव्या बाजूस अंिाजी माणकेश्वर १०००, सटकोजी जाधव १५००, इिर सरदार २०००, यशविंराव पवार 
१५००, समशरेबहाद्दर १५००, जनकोजी शशदे ७०००, मल्हारराव होळकर ३००० घोडेस्वार घेऊन होिे. 
[हरीराम गुप्िा, मराठाज् अँवड पातनपि,] र्भाऊकडे एकूण ५० हजार सैवय होिे. [फाटक, न. र. व पगढी (सपंा.) पातनपिचा 
सगं्राम,] 
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अबदालीने आपल्या सैवयाची रचना पढुीलप्रमाणे केली होिी : मध्यर्भागी अठरा हजार देशी फौज 

ठेऊन त्यावर वजीर शहावलीखान याची नेमणकू केली. उजव ेव डाव ेबाजूचे टोकास ५-५ हजार अफगाण 
घोडेस्वाराचंी िुकडी होिी आतण मध्य व उजव े बाजूस िसेच मध्य व डावी बाजू याचं्यामध्ये नजीबखान 
रोतहला व सुजाउद्यौला याचें सैवय उरे्भ केले. शिूच्या बाजूवर अचानक हल्ला करून शिूची गाळण उडतवणे 
हा मराठ्ाचंा हािखंडा डाव असे. परंिु अबदालीने पूवच व पतश्चम वाजूच्या दोवही टोकास ५-५ हजार 
घोडेस्वाराचं्या िुकड्या उभ्या करून मराठ्ाचंा हा डाव हाणून पाडला. अबदालीच्या सैवयाि घोडदळ 
पायदळाच्या तिप्पट होिे. त्याचा िोफखान अतधक पतरणामकारक व सहज हालचाली करिा येण्यासारखा 
होिा. त्याच्याजवळ उंटावरील २,००० मोठ्ा िोंडाच्या बंदुका होत्या. त्या बंदुकािून होणारा आगीचा 
वषाव पतरणामकारक असून त्या िुकडीची सहजतरत्या हालचाल करिा येि होिी. मराठ्ाचंा िोफखाना 
अवजड असल्यामुळे लढाईस िोंड लागल्यावर पतरन्स्थिीनुरूप सैवयाच्या हालचालीबरोबर िोफखावयाची 
हालचाल करणे अशतय झाले. शवेटी दारूगोळ्याची उणीव असल्यामुळे मराठ्ाचंा िोफखाना बंद पडला. 
तशवाय अबदालीचे सैवय मराठ्ाचें समोर तदल्ली वगैरे मुलुख पाठीस घालून असल्यामुळे मराठ्ाचें आपल्या 
देशाशी दळणवळण िुटले होिे. 
 

मराठ्ानंी िोफास सरबत्ी देऊन लढाईस िोंड फोडले. इब्रातहमखान गारदी आपल्या ८ हजार 
गारद्यासंह हफीजरहमिखान, दुदेखान, अहमंदखान बंगश याचं्या फौजेवर िुटून पडला. लवकरच 
िोफखाना बद पडला. त्यानंिर गारदी व पठाण याचंी हािघाईची लढाई झाली. गारद्याचं्या मदिीस 
दमाजी गायकवाड गेले. इब्रातहमखान गारदी लढि असिा र्भाऊसाहेबानंी अबदालीच्या मध्यर्भागावर चाल 
केली; आतण जोराचा हल्ला करून पठाणाचें पेकाट मोडले. सकाळपासून मध्यावहापयंि युद्ध तनकराने चालू 
होिे. लढाई हािघाईवर आली आतण अबदालीचे सैवय आघाडीवरून पाठीमागे तफरू लागले दोन प्रहरी 
अहमदशहाला आढळून आले की शहावलीखान रोतहले आतण उजव्या बाजूचे बादशाही सरदार 
(बखुदाखान वगैरे) याचंी सैवये मोडली आहेि. यावळेी अबदालीने खरे युद्धकौशल्य दाखतवले. िाज्या 
दमाचे दोन हजाराचे पथक बोलावले. कडक तशस्ि अमंलाि आणून पळून गेलेली ६-७ हजाराचंी फौज 
पुवहा लढाईच्या िोंडावर उर्भी केली. त्याचं्या मदिीस एक हजार फौज देऊन अबदालीने स्विःचे 
संरक्षणासाठी राखून ठेवलेली ५ हजार तशपायाचंी एक िुकडी मदिीस रवाना केली. त्यापैकी िीन हजार 
सैवय इब्रातहमखान गारद्याच्या िोडावर पाठतवले आतण दहा हजार सैवय वजीर शहावलीखान याच्या 
मदिीस तदले. [सरकार, फॉल ऑफ मुघल एम्पायर, खंड २,] त्यानंा हुकुम देण्याि आला की चहू बाजूने तनकराने 
शिूवर िुटून पडाव.े शहापसंदखान व नजीबखान यानंा फमातवण्याि आले की शहावलीखान हा हल्ला 
चढतवल त्यावळेी त्यानंी पुवहा हल्ला चढवावा. 
 

साराशं, दोन प्रहतरची घतटका गुदरल्या असिा शहावलीखानाबरोबर असलेल्या फौजेने 
मराठ्ाचं्या मुख्य दळावर हल्ला केला. त्या दळाि सदातशवरावर्भाऊ व तवश्वासराव होिे. त्यावळेी उजव्या व 
डाव्या बाजूची सैवये ही त्याचं्यावर िुटून पडली. नजीबखानानेही हल्ला केला आतण त्याचवळेी आपल्या 
पायदळाला बाण उडतवण्याची आज्ञा केली. एकावळेेस हजारो बाण उडतवण्याि आले. त्या योगाने उर्भय 
दळानंा आकाश आतण पृ् वी तदसेनाशी झाली. शहावलीखान शिूवर िुटून पडला. दोन घतटका िंुबळ युद्ध 
झाले. िरवारी, र्भाले, बरच्या, परशु इत्यादी शस्रानंी उर्भय दळानंी जी तनकर केली त्याचे वणचन करणे 
अशतय आहे. मराठ्ानंी िलवारी, र्भाले, बरच्यानंी शौयच दाखतवण्याि कसूर केली नाही. त्यानंी तनकराने 
हल्ले केले. त्याि त्याचें बरेच लोक मारले गेले. तदवस मावळण्यास एक प्रहर दोन घतटका रातहल्या असिा 
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तवश्वासराव मारला जाऊन घोड्याखाली आला. र्भाऊला ही बािमी कळिाच त्याने आज्ञा केली की, 
तवश्वासरावाला खाशा हत्ीवर घालाव.े त्यावर अबंारीच्या मागे खवाशीि बाबू पंडीि शहगणे बसला होिा. 
यानंिर र्भाऊने कमरेला िलवार आतण हािाि र्भाला घेऊन शहावलीखानाच्या दळावर हल्ला केला. एक 
घटकेपयंि तनकराचे युद्ध झाले. [फाटक, न. र. व सेिूमाधवराव पगडी (सपंा.) पातनपिचा सगं्राम,] शस्रसंधानाची एकच 
घाई झाली. परंिु फौज जमनू नाही यास्िव सवांचे उपाय रातहले. मुडद्यावर मुडदे पडू लागले. जनकोजी 
शशदे जखमी होऊन रणाि पडले. यशविंराव पवार जखमी होऊन ठार झाले. िेव्हा रेटि नाही असे जाणनू 
ज्याला तजकडे वाट फुटेल तिकडे लोक पळू लागले. [पुरंदरे दप्िर, र्भाग १, ले. ३९७, रा. खंड ६, ले. ४०९.] 
पातनपिावर तवश्वासराव पडल्यावर तगलच्याचें पायदळ मराठ्ाचं्या हुजरािीि घुसून त्याने हािानेच 
िोडािोड चालतवली. हे पायदळ तिवही बाजूने हुजरािीवर गोळ्याचंा वषाव करीि चालले. नजीबच्या 
रोतहल्यानंीही दाटी केली. शहापसंदखान व बखुरदारखान याचं्या स्वारानंी नंग्या िलवारीतनशी दाटी 
केली. हुजरािीच्या मराठी सैवयास पळून जाण्यास कुठेच वाव तमळाला नाही. िे व त्याचें घोडे लढिा 
लढिा पटापट मरु लागले. त्याचवळेी बहुधा मल्हारराव, साबाजी, जानराव, तवठ्ठल तशवदेव, अंिाजी 
माणकेश्वर, दमाजी गायकवाड, नाना पुरंदरे, गंगोबा चंद्रचड आशदची सैवये माघार घेऊन झपाट्ाने 
लढाईिून तनसटली. त्यानंी मागे परिाव ेम्हणनू र्भाऊच्या हुकुमावरून फते् झाल्याची शहाजणे वाजतवण्याि 
आली, परंिु मागे कोणीही परि आले नाही. हुजरािीचे लोक माि र्भारिी युद्ध खेळून धारािीथी पिन 
पावले. त्याि तवश्वासराव, र्भाऊसाहेब, जनकोजी शशदे, इब्रातहमखान गारदी, समशरेबहाद्दर आतद अनेक 
सरदार आपल्या हजारो सैवयासह गारद झाले. 
 

या युद्धाि मराठ्ाचें सैवय सुमारे ५० हजार होिे. छावणीि बाजारबुणगे नोकरचाकर, मजूर वगैरे 
तमळून सुमारे १ लाख माणसे होिी असे म्हणिाि, सैतनकापंैकी अदमासे दहा हजार बचावनू परि आले. िे 
सोडून बाकी रणागंणावर पडले शकवा गुलाम केले गेले. तजविं सापडलेल्या बायकामुलास गुलाम करून 
तवकण्याि आले. पुरुषाचंी कत्ल करण्याि आली. रणािून जे पळाले त्यापैकी काहीजण बचावले, 
बाकीच्यानंा आसपासच्या खेड्यािील लोकानंी नागवनू ठार मारले. [फाटक, न. र. व सेिूमाधवरान पगढी (सपंा) 
पातनपिचा सगं्राम,] पानपिावर मराठ्ाचं्या एकंदर तदड लाख माणसाचंा संहार झाला असावा. अबदाली 
रोतहले वगैरेंचे सुमारे ३०-४० हजार माणूस ठार झाले, बरेच घोडे ठार झाले. बाकी दुसरे त्याचें काही 
नुकसान झाले नाही. 
 

एक धावय सोडले िर मराठ्ाचं्या छावणीि सामान र्भरपूर होिे. दुकाने, िंबू, राहुट्ा, बाजार ही 
सवच तवतवध सामग्रीनी र्भरलेले होिे. युद्धसामग्री आतण खतजना याबद्दल मराठ्ानंा काळजी नव्हिी. ही 
कोट्ावधी रुपयाचंी संपत्ी पठाणाचं्या हािी सापंडली. प्रत्येक गरीब पठाण श्रीमिं झाला. [फाटक न. र. व 
सेिूमाधवराव (सपंा) पातनपिचा सगं्राम,] 
 

पातनपिी पे्रिाचंा खच पडला. र्भाऊ, तवश्वासराव याचं्या पे्रिास कातशराजाच्या सहाय्याने अन्ग्न 
तदला गेला. अनेक लोकानंा शुजाउद्दौल्याने आश्रय तदला. या लढाईिून अहमदशहा अबदालीस खरे मराठे 
सैवय तदसले व त्याने िसे आपल्या पिाि नमूद करून ठेतवले आहे. 
 
पाणनपतच्या पराभवाची कारिे : 
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मराठ्ाचंा परार्भव पातनपिी झाला. त्याि मराठ्ाचंी एक तपढीच्या तपढी कापली गेली. असे 
बोलिाि की, त्यावळेी महाराष्ट्राि एक घर असे नव्हिे की त्यापैकी कोणी ना कोणी लढाईवर गेलेला 
नसावा. सन १७२० पासून १७६१ पयंि मराठ्ानंी मुलुखतगरीच्या अनेक लढाया तदल्या. त्या सवच िे 
शजकले. हा तवजयाचा उवमाद िर त्याचंा नक्षा उिरतवण्यास कारण झाला नसेल ना? कसेही असो, परार्भव 
झाल्यानंिर परार्भवाची कारणे शोधणे क्रमप्राप्ि आहे. 
 
दोन्ही पक्षातीिं सेनानी : 
 

मराठ्ाचंा सेनापिी र्भाऊ होिा. पण सवातधकारी तवश्वासराव होिा. र्भाऊ आतण तवश्वासराव 
दोघेही रणाि जािीतनशी लढले. अबदाली र्भाऊपेक्षा लढाईि अनुर्भवी व कसलेला सेनापिी होिा. 
र्भाऊप्रमाणे त्याने पातनपिच्या लढाईि प्रत्यक्ष र्भाग घेिला नव्हिा. दूर राहून िो फौजाचें सचंलन आपल्या 
हुकुमाने करि होिा. िसेच स्विःकडे दहा हजार राखीव सैवय त्याने ठेवले होिे. हीच फौज त्याला 
आयत्यावळेी उपयोगी पडली. अशी राखीव फौज अल्लाउद्दीन तखलजीनेही देवतगरीच्या वढे्याच्या वळेी 
ठेतवली होिी. मराठ्ाचें पतहल्या प्रिीचे सेनानी मल्हारराव होळकर, जनकोजी शशदे आशदचा दुराण्यानंी 
पातनपिच्या अगोदर अनेक वळेा परार्भव केला होिा. हे सेनानी दुराण्याचं्या जहानखान, शहापसंदखान, 
करीमदादखान आतद सेनानींची बरोबरी करू शकि नव्हिे. अबदाली िर त्यांच्याहून तकिीिरी पटीने 
कसलेला सेनापिी होिा हे पेशव्याने लक्षाि घेिले नाही. 
 
मराठीं फौज : 
 

मराठी फौज ही जहातगरदार व सरंजामदाराचंी फौज होिी. शशदे, होळकर याचं्या फौजेस त्याचं्या 
मुलुखािून जो वसूल येि असे त्यावर गुजरण करिा येि असे. पण हुजरािीच्या फौजेस उत्रेिील 
मामलिदाराकंडून वळेेवर पैसा येि नसल्यामुळे उपासमार होि असे. मराठ्ाचें सैवय प्रत्येक सेनानीच्या 
अतधकाराखाली लढि होिे. मराठ्ानंी स्विःबरोबर बायका, पोरे व इिर लवाजमा नेला होिा. िो 
सुरजमलच्या राज्याि शकवा दुसरीकडे सुरशक्षि स्थळी ठेवावयास पातहजे होिा. पण िो बरोबर घेिल्यामुळे 
सैवयाच्या चपळ हालचालींना अडथळा येऊ लागला िसेच सैवयाला तमळणारी रसद ह्या लवाजम्यास 
िुटपुजंी पडू लागली. मराठ्ाचंी रसद अबदालीने िोडली त्यामुळे त्याजवर उपासमारीची पाळी आली. 
र्भाऊचा जास्ि र्भर इब्रातहमखानाच्या िोफखावयावर होिा. पण आयत्यावेळी िोफखावयाला दारू न 
तमळाल्याने िोफखावयािून आग ओकणे बंद पडले. र्भाऊ आतण अबदाली याचं्या एकंदर वागणूकीवरुन 
मराठे लढाई खेळण्याच्या डावपेचाि कमी पडले. अबदालीस अडथळा न होिा यमुना उिरून पातनपिी 
यावयास तमळाले. र्भाऊने स्विः जािीने लढाईि र्भाग घेिला. अबदालीस मराठ्ाचंी रसद िोडिा आली, 
त्याचंा तदल्लीकडे जाण्याचा मागच रोखिा आल्या, ह्या गोष्टी मराठ्ास मारक ठरल्या. 
 

पातनपिी मराठ्ाचंा राष्ट्रीय परार्भव झाला. त्याि राष्ट्राचे सवच दोष व उणीवा याचें प्रदशचन झाले. 
मराठे तगलच्याच्या बरोबर एकाकी लढले. शहदुस्थानािील रजपूि, जाट आतद शहदु राजे-रजवाडे 
मराठ्ास मदि न करिा त्याचें वाईट शचिून राहीले. मराठ्ानंी ह्या ससं्थातनकास वळेीअवळेी चोपल्यामुळे 
िे मराठ्ाचंा िेष करू लागले होिे. शुजाउद्दौला व इिर संस्थातनकाचंी मदि मराठ्ास झाली असिी िर 
मराठ्ास तवजय तमळाला असिा. ह्या युद्धाि मराठ्ानंी सुद्धा अबदालीच्या सैवयाचा बराच नाश केला. 
त्यामुळे त्यास एवढी दहशि बसली की, िो पुवहा शहदुस्थान शजकण्याच्या र्भानगडीि पडला नाही. त्याने 
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मराठ्ाशंी कायमचा िह घडवनू आणला. ह्या घनघोर युद्धाि र्भाऊ आतण इिर मराठे सेनानींनी अनेक 
चुका केल्या. पण त्यानंी त्याि लोकोत्र शौयच गाजवनू तशपाईतगरीची शथच केली याबद्दल संशय नाही. र्भाऊ 
उत्म सेनानायक होिा, याबद्दल संशय नाही. मल्हारराव आशदच्या हािाखालील सैवयाने जर 
अवसानघािकीपणा केला नसिा िर तगलच्याचंा धुव्वा उडवनू तवजयश्री मराठ्ानंी ओढून आणली असिी. 
र्भाऊसाहेबास जय तमळाला असिा िर त्याचं्या सवच चुकावंर सवांनी मोठ्ा आनंदाने पाघंरुण घािले 
असिे. 
 

मराठे या युद्धाि हरले. पण मराठी सत्ा कायमची मेली नाही. पुढील दहा वषाि मराठ्ानंी 
आपल्या घोडदौडीनी संपूणच शहदुस्थान पादाक्रािं केला. शहाअलम बादशहास सन १७७१ मध्ये संरक्षण 
देऊन तदल्लीस आणनू शसहासनावर बसतवले आतण पुढे िीस वष ेतदल्लीची सुिे हालतवली. 
 

अहमदशहा अबदालीनंिर पुढे िीन तदवसानंी तदल्लीकडे परिला. तदल्लीस परि आल्यावर 
अबदालीने तवजयोत्सव साजरा केला. तदल्लीिून अबदालीने शहदुस्थानािील अनेक राजे-रजवाड्यास 
आपणास येऊन रे्भटण्यासाठी पिे व वकील पाठतवले. त्यानी घोळ घािला. सुजाजवळ पैशाची गोष्ट 
काढिाच त्याने गुपचपु तदल्ली सोडली व िो आपल्या राज्याि आला. नजीबखानाकडे पैसा मातगिल्यावर 
त्याने िुम्ही माझ्याबरोबर जाट, राजपूि, मराठे याजवर दतक्षणेकडे चला म्हणजे त्याजकडून आपणास 
लागेल िेवढा पैसा हबकू असे अबदालीस सातंगिले. िेव्हा अबदालीस नजीबाचा कावा कळला. त्याचे सैवय 
शहदुस्थानाि बरेच तदवस रातहल्याने कंटाळले होिे. िे बडं करून उठले होिे. पेशवासुद्धा उत्रेि येण्यास 
तनघाला होिा. िेव्हा शािंिेचा िह करण्यासाठी अबदालीने आपला वकील याकूब अल्लीखान यास 
पेशव्याकडे रवाना केले. त्या पिाि त्याने तलहले “आमची स्विःची इच्छा युद्ध करण्याची नव्हिी. िुमच्याच 
हट्टामुळे िे झाले. याि िुमचे बंधू, पुि व सरदार मेले याबद्दल आम्हास फार खेद होिो. पण आिा त्याला 
काय उपाय? अिःपर िरी आपण कायमचा िह करून एकमेकाचं्या हद्दी ठरवनू त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न 
करू या”. पेशव्याने मल्हारराव होळकरास आपल्यािफे िह करण्याचे अतधकार तदले होिे. िेव्हा मराठे 
सरदारानंी अबदालीच्या दूिास िसे सातंगिले व पेशव्यािफे अबदालीकडे समाधानाचे पि घेऊन जाण्याची 
िजवीज केली िोच अबदालीच्या तशपायानंी बंड केल्यामुळे अबदाली स्वदेशास माचचच्या अखेरच्या 
आठवड्याि जाण्यास गेला. 
 

िदनंिर अबदालीचे हस्िक गुलराज व आनंदराम हे पुण्यास माधवराव पेशव ेयाजकडे आले आतण 
त्यानी अबदालीिफे माधवराव पेशव्याशंी शािंिेचा िह फेबु्रवारी १७६३ मध्ये केला. पेशव्याने शािंिेच्या 
िहानिर शहास र्भारी तकमिीची वसे्र व एक चागंला हत्ी रे्भट म्हणून पाठतवले. [माधवराव रोजतनशी र्भा. १, ६७; 
ऐतिहातसक तटपणे १, ५६.] 
 
पेशव्याची प्रकृणत बुदेिंखांडात ढासळते : 
 

उत्रेि र्भाऊ मोठ्ा लवाजम्यातनशी अब्दालीशी सामना देण्यास गेला असिा पेशवा र्भाऊस मदि 
करण्यासाठी उत्रेस जाण्यास १७६० च्या दसऱ्यानंिर तनघाला. अब्दालीचा परार्भव करून त्यास घालवनू 
तदल्यावर शहदुस्थानची काय व्यवस्था करावयाची याचा मसुदा मनाशी ठरवनू पेशवा तधम्या चालीने 
उत्रेच्या मोतहमेस सरकि होिा. र्भाऊचे शवेटचे १४ नोव्हेंबरचे पि जे पेशव्यास तमळाले त्याि त्याने आपण 
अब्दालीशी समोरासमोर राहून लढाई देि आहोि असे तलतहले होिे. अब्दालीचा परार्भव होणार हे तनश्चीि, 
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असे मनाि ठरवनू पेशवा ढीलाईने चालि होिा. अहमदनगरहून गोदािीरी येऊन त्याने दोन मतहने तिथे 
घालतवले. पण उत्रेिील काहीच बािमी कळि नाही हे पाहून त्याची अस्वस्थिा वाढीस लागली. 
त्याचबरोबर बधुं रघुनाथराव, दोवही र्भोसले बधूं, गोपाळराव पटवधचन, सदातशव रामचंद्र, यमाजी तशवदेव 
आतद सरदार होिे. ९ जानेवारीस पेशव्याने रघुनाथरावास तनजामाच्या हालचालीवर लक्ष ठेतवण्यासाठी 
मागे पाठतवले. १८ जानेवारीस पेशव्याने माळव्याि प्रवशे करून र्भाऊस पि तलतहले की, आपण येईपयंि 
अब्दालीस थोपवनू धराव.े तिकडे आल्यावर दोवही बाजूने त्यास चेपीि मार देऊ. तर्भलशाळा मुक्कामास 
असिा त्यास “दोन मोिी गळाली, पंचवीस मोहरा नातहशा झाल्या आतण चादंीिाबं्याच्या नाण्याचंी िर 
गणिीच नाही” अशा आशयाचे पि तमळाले व पातनपिवर झालेल्या मराठा सहंाराच्या बािम्या येऊ 
लागल्या. त्या ऐकून पेशवा दुःखवगेाने आपल्या िंबूिच कोसळला. जे पातनपिी घडले त्याचे सतवस्िर 
तनवदेन त्यास कोणीच देईना. एक मतहना अशाच अवस्थेि गेला आतण फेबु्रवारीमध्ये पातनपिहून परिलेला 
नाना पुरदरे पेशव्यास रे्भटला. िेव्हा त्याच्या िोंडून पातनपिी उडालेल्या हाहाःकाराची बािमी पेशव्यास 
समजली. आधीच पेशव्याची िब्येि तबघडली होिी, ह्या बािमीने िी जास्िच तबघडली. त्याने उत्रेस 
जाण्यासाठी पाचोरला आपली छावणी हालतवली. तिथे मतहना मुक्काम करून सवांच्या तवचारे त्याने २२ माचच 
रोजी परि दतक्षणेस जाण्याचे ठरतवले. 
 

मराठे पातनपि लढले िे केवळ “शहदुस्थान शहदवासीयाकतरिा” हे ध्येय समोर ठेवनू ह्या ध्येयाचा 
उच्चार र्भाऊसाहेबाने शुजासबंंधी तलतहलेल्या पिाि होिो. “परकीय शिू नातहसा करावा. घरचा बदोबस्ि 
सहजाि होईल. घरचे पेच त्याचे (सुजा) आमचे तवचारे दुर होिील. पण हा शिू नातहसा करावा” [१३ इ. स. 

ऐ. तट. २,] मराठ्ानंा पठाण परकी वाटि होिे. त्याचें धोरण बादशाही रतक्षण्याचे होिे. तदल्ली कारर्भाराि 
आपला हाि अतधकाअतधक तशरकावनू त्याबरोबरच त्या शाहीचे म्हणजे शहदुस्िानचे रक्षण करणे. ह्या 
कतरिा मराठे पातनपिी लढले आतण अमर झाले. र्भाऊने आपल्या अनेक बाधंवाबंरोबर आपला जीव 
धारािीथी ठेतवला. त्याच्या शौयाचे पोवाडे (त्याचंा परार्भव झाला िरी) आजही पंजाबर्भतूमि गातयले 
जािाि. परार्भवामुळे मराठे मोडले नाहीि, वाकले पण पुवहा दुप्पट जोमाने उठले आतण आपली तदल्ली 
कारर्भार चालतवण्याची मतनषा पूणच केली. पेशव्याचा परिीचा प्रवास सुरू झाला िरी इिर सरदारानंी 
माळवा-बुदेलखंडाि आपली सत्ा दृढ केली. जमीनदाराकंडून खंडण्या घेिल्या. मल्हारराव होळकर, 
नारोशकंर, पवार आतद जे पातनपिाहून पळून आले त्याचें सरंजाम जप्ि केले आतण आतणगाणीची 
पतरन्स्थिी तनवडल्यावर त्याचें त्यास परि केले. 
 

पातनपिच्या परार्भवाची कारणे काय होिी याची चचा वर केलीच आहे. 
 
पाणनपत पराभवाचे महत्त्व : 
 

नेहमी असे बोलले जािे की, पातनपिच्या परार्भवामुळे मराठ्ाचंी उत्रेिील सत्ा खलास झाली. 
आतण त्यापासून मराठा साम्राज्य सते्स उिरिी कळा लागली. पण हे खरे नाही. अर्भातवि माणसे व पैसा 
ह्याचंा चुराडा पातनपिी झाला हे खरे पण मराठी सत्ा मेली नाही. यापुढे नाना फडणीस व महादजी शशदे या 
सारखे दोन मुसद्दी महाराष्ट्राने शहदुस्थानचे राजकारण खेळण्यास तदले. त्यानंी आपल्या अक्कल-हुशारीने 
आतण शौयाने पुढील ४० वष ेमराठी साम्राज्यसत्ा शहदुस्थानाि वाढतवली, दृढ केली. 
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शुजाउद्यौला मराठ्ानंा सोडून अबदालीच्या बाजूस गेला त्याचा पतरणाम अखेर त्यास इंग्रजाकंडून 
परार्भव झाला. त्याचें माडंतलक व्हाव ेलागले. रोतहल्यानंी देशाचा तवचार न करिा धमाच्या आस्थेने दूरचा 
अब्दाली आतण शरेजारचा शुजा यासंी आत्मसंरक्षणासाठी संगनमि केले पण अखेर त्याचंा इंग्रजाचंी मदि 
घेवनू शुजाने संहार केला. साराशं, मराठ्ाचंा तदल्लीच्या बादशहाच्या छिाखाली शहदु-मुसलामंानाचें 
संयुति साम्राज्य चालतवण्याचा प्रयत्न हाच सवॉच्या तहिाचा होिा. अबदालीस कायमची याद रातहल 
असाच िडाखा मराठ्ानंी तदला याचा पतरणाम त्याने तदल्लीचे नाव कायमचे सोडून देण्याि झाला. र्भाऊच्या 
म्हणण्याप्रमाणे पंजाब मराठ्ाकंडे ठेवण्यास िो राजी नव्हिा. अखेर त्यास िो प्रािं शीखाचं्या स्वाधीन 
करणे प्राप्ि पडले. 
 
इांग्रज सतचेा उदय : 
 

मराठ्ाचं्या पातनपिच्या परार्भवाच्या दुसऱ्या तदवशी शहाअलम बादशहाचे तब्रटीशासंी युद्ध होऊन 
त्यास परार्भव पाऊन तब्रटीशाचं्या आश्रयास जाव ेलागले. बंगाल बाहेरची सुरे्भदारी तब्रटीशानंा तमळाली. १६ 
जानेवारीला तब्रटीशानंी फ्रें चाकंडून पाडेंचरी शजकून घेिली. हे िीन तदवस तब्रटीश सते्च्या शहदुस्थानािील 
उदयास कारणीर्भिू झाले असे म्हणाव ेलागेल. 
 

मराठ्ाचंी एक सबधं किचबगार तपढी पातनपिी पडली. म्हणून त्याचंा वगे थंडावला नाही. त्याचंी 
जागा लगेच िरुण रतिाने घेिली. माधवराव पेशव्याचं्या कारकीदीि ही बालतपढी िरुण झाली आतण पढेु 
शहदुस्थानचे राजकारण आपल्या हािी घेिले. किचबगार राष्ट्राच्या वाट्ास बरे-वाईट तदवस यायचे होिे. 
िसेच िे महाराष्ट्राच्या वाट्ास आले व िे त्यानंी धैयाने सहन केले. 
 
पेशव्याांचा शेवट : 
 

पेशव्याचंी प्रकृिी मुळाि नादुरूस्ि होिी पण पातनपिचा संहार ऐकल्यापासून त्याि अतधक तबघाड 
झाला म्हणून पेशव्यानंी पुण्यास जाव ेअसे ठरले.पाचारेहून २५ माचचला तनघून, वाटेि मुक्काम करीि, पेशवा 
गोदािीरी टोतयास १६ मे ला आला. वतडलाचंी श्राद्ध घालून तिथेच त्याचंी सुवणचिुला केली, िेव्हा त्याचे 
वजन ४५६८ िोळे म्हणजे ११४ पौंड र्भरले. सहा वषापूवी त्याचें वजन १७८ पौंड होिे. नारायणरावास देवी 
झाल्यामुळे त्यास त्याच्या आईसह मागे ठेवनू पेशवा ५ जूनला पुण्यास पोहोचला. एका वळेची त्याची 
बळकट शरीर प्रकृिी आिा काठीसारखी तदसू लागली. त्याला भ्रम तनमाण झाला. राज्याची गुतपिे बोलू 
नयेि िी बोलू लागला. १२ जूनला त्याने शतनवारवाडा सोडून िो पवचिीस राहावयास गेला आतण िेवीस 
जूनच्या रािी िेथेच मरण पावला. नव्या लाकडी पुलाजवळ त्यास अग्नी तदला. [रा. खं. ६ ले. ४१६, पे. द. १८ ले. 

१६३.] िद्नंिर माधवराव पेशव्यास छिपिीकडून सािाराहून पेशवाईची वसे्र तदनाकं १७ जुलैला आणतवली. 
 
पेशव्याांचा स्वभाव : 
 

नानासाहेब पेशव्याचं्या कारकीदीि मराठेशाहीचा अपरंपार तवस्िार झाला यावरून त्याचं्या 
किचबगारीचे महत्त्व मनाि र्भरिे. त्याचं्या कामाि उरक फार मोठा होिा. दररोज ५-१० पिे िे स्विः तलतहि 
असाविे. मनुष्ट्यस्वर्भावाची पारख करून त्यास आपल्या लगामी लावनू घेण्याि नानासाहेब तवशषे कुशल 
होिे. िे आंिल्या गाठीचे असून, स्विःचा अिं लागू न देिा, दुसऱ्याचे इंगीि काढून घेऊन आपला शह 
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कायम ठेवणे, अडचणीच्या प्रसंगािून काही िरी युतिी काढन तनर्भावनू जाणे, प्रसंगी पड खावनू आपला 
हेिू तसद्धीस नेण्याची सधंी तनमाण करणे, तर्भि प्रकृिींच्या व्यन्ति नानाउपायानंी नरम करणे अशा प्रकारची 
अष्टपैलू वागणूक नाना साहेबाचंी होिी. नानासाहेब समिोल बदु्धीचे होिे. त्यानंी राज्यकारर्भाराच्या 
वसुलीची वाटणी, तहशबे, वयाय, जमीन महसूल वगैरे बद्धलची जी रीि घालून तदली िी प्रशसंनीय होिी 
म्हणूनच शवेटपयचवि पाळली. ज्यािं अथच प्राप्िी नाही असे राघो र्भरारीने केलेले उद्योग नानासाहेबास 
मुळीच आवडि नसि. त्याचं्या पशाचं्या मागणीमुळे सरदारासंही अनेकवळेी इष्टतनष्टिा बाजूस ठेवनू पैशाचं्या 
मागे जाव ेलागे. पण शवेटपयचवि त्याचंा दरारा कायम होिा. 
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मराठाशाहीचे पनुरुत्त्थान—पेशव ेमाधवराव याचंी छाप बसली 
 

कािंसूची 
 
१७५५ च्या सुमारास हैदर नदक्षदगलचा सुिेदार. 
१७५७ मराठ्ाांची म्हैसूरवर स्वारी. 
१७५८ पेशव ेआपला वक्षकल मुांबईकराांकडे पाठक्षवतात. 
१७६०, नोव्हेंबर २० फते्तनसग िोसले याांचा मृत्यू. 
१७६१, जून हैदरअल्ली मराठ्ाांचा मुलूख घेण्यास क्षशरे प्राांती हजर 
१७६१, जून १३ नानासाहेबाांचा मृत्यू. 
१७६१, जुिैं २० माधवरावास पेशवाईची वसे्र. 
१७६१, ऑगस्ट २० क्षनजामअल्लीची पुण्यावर चाल. 
१७६१, सप्टेंबर १४ इांग्रजाांचा मराठ्ाांशी एक व्यापारी करार. 
१७६१, सप्टेंबर २५ क्षनजाम–पेशव ेतह कायम. 
१७६१, ऑक्टोबर बसालत जांग आक्षण हैदर होसकोट व दोड बालापूर ही ठाणी घेतात. 
१७६१, नोव्हेंबर पेशव्याांची क्षनजामावर चाल. 
१७६१, णडसेंबर १० ताराबाईचा मतृ्यू. 
१७६२, जानेवारी मराठ्ाांचा क्षनजामअल्लीशी तह. 
१७६२, जानेवारी १७ मोगल माधवरावाांशी तह करून परत जातात. 
१७६२, जून १३ पेशव ेपुण्यास परत. 
१७६२, नोव्हेंबर १३ दादा व पेशव ेयाांची िेट. 
१७६२, नोव्हेंबर २३ दादा क्षनजामअल्लीस मेजवानी देतात. 
१७६२, नोव्हेंबर २३ जानोजी िोसले क्षनजामास सामील होऊन पणेु जाळण्यास मदत करतो. 
१७६३, ऑगस्ट १० रािसिवुनची लढाई. 
१७६३, सप्टेंबर हैदरचा सेनापती मीर फैजुला, क्षशरहट्टी धारवाड ठाणी घेतो. 
१७६३, सप्टेंबर १९ क्षनजामअल्लीकडून सलाबतजांगाचा खून. 
१७६४, नोव्हेंबर ५ धारवाडांच्या क्षकल्यावर पेशव्याांचा कब्जा. 
१७६४, णडसेंबर १ पेशव्याांचा हैदर छावणीवर मारा. 
१७६५, जानेवारी हैदर गुपचूप क्षबदनुरास पोहचला. 
१७६५, जानेवारी २७ पेशव ेव दादा याांची हरपनहळ ळीस िेट. 
१७६५, जिैं चुलते-पुतणे (दादा-पेशव)े पुण्यास एकत्र आले. 
१७६५, ऑक्टोबर १३ वऱ्हाडकडे पेशव्याांची स्वारी. 
१७६६, जानेवारी १८ जानोजी व पेशव ेयाांच्या दयापूर मुक्कामी िेटी, 
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िोरिें माधवराव पेशव े
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१३ 
 

मराठेशाहीचे पुनरुत्िान—पेशवे माधवराव याांची छाप बसिंी 
 
माधवरावाांची छाप बसिंी : 
 

(१) १७६१, जून १३ नानासाहेबाचंा मृत्यू. 
(२) माधवरावास पेशवाईची वस्रें (२० जुलै १७६१). 
(३) तनजामअल्लीची पुण्यावर चाल (२० ऑगस्ट). 
(४) पेशव्याचंी तनजामावर चाल—तनजामअल्लीकडून टोतयाचा तवध्वसं (नोव्हेंबर). 
(५) तनजामअल्लीचा मुकाम चासेवर 
(६) िाराबाईचा मृत्यू. 

 
माधवरावास पेशवाईची वस्रें : 
 

नानासाहेब पेशवा पवचिीवर २३ जून १७६१ रोजी मृत्यू पावल्यावर अशौच तनवृत्ीचा काळ मागे 
पडिाच सवच जाणत्या माणसाचं्या तवचाराने माधवरावास पेशवाईची वसे्र तमळवनू दादाने त्यास सहाय्य 
कराव ेअसे ठरले. िदनुसार दादा व माधवराव सािाऱ्यास गेले, तिथे माधवरावास तदनाकं २० जुलै १७६१ 
रोजी वस्र तमळाली. बरोबर सखाराम बापू, आबा पुरंदरे, नाना फडणीस, शिबकराव पेठे अशी मंडळी होिी. 
त्याच वळेी आबा पुरंदरे यास मुिालकीची व सखाराम बापूस तदवाणतगरीची वसे्र देण्याि आली. “दरबारी 
कारर्भारी सखारामपिं व बाबूराव फडणीस असून उर्भयिाचे एक तचि आहे. सखारामपंि करार म्हणिाि, 
दादा द्याव ेम्हणिाि”. रामराजा िाराबाईच्या अटकेि होिा. त्याची सुटका िाराबाईचे तदनाकं १० तडसेंबर 
१७६१ रोजी देहावसान झाल्यानंिर झाली. [रा. खं. १, ले. २८९, २९२, २९४, का. स.ं प. या. ले. ४८९.] 
 

दादासाहेबाचं्या मनाि माधवरावास आपल्या छायेि ठेवनू आपण कारर्भार करावा असे होिे. 
पातनपिचे अतरष्ट दादाच्या अव्यवस्थेमुळे उद र्भवले िरी आपण पातनपिी तवजय तमळवला असिा अशा 
घमेंडीि दादा सवांना सागंि असे. पुण्यास आल्यावर त्याने पातनपिी मोडली बाजू सावरून गड तकल्ल े
मजबुिीने राखून दौलिीचा बंदोबस्ि करण्याचे किृचत्व करावयास हवे होिे. पण िे न करिा दादाने 
कारर्भाराि आपले दुटप्पी धोरण चालू ठेतवले त्यामुळे कारर्भाराि एकसूिीपणा तबघडला व िणाव उत्पि 
झाला आतण उघड दोन पक्ष उपन्स्थि झाले. 
 

हा पुण्यािील गोंधळ तनजाम-हैदरादी शिसू कळिाच पातनपिचा परार्भव ऐकून त्यानंा जो आनंद 
झाला होिा त्यापेक्षा अतधक होऊन िे आपला गेलेला मुलूख परि तमळतवण्यासाठी मराठ्ावंर चाल करून 
जाण्याची ियारी करू लागले. तनजामाने उदगीर येथे झालेली आपली मानखंडना र्भरून काढण्यासाठी 
उघड चढाई आरंतर्भली. रायचूर दुआबािंील पंचमहाल नावंाचा तनजामाकडून तमळालेला र्भाग फते्शसग 
र्भोसल्याकंडे वतहवाटीस होिा. फते्शसग र्भोसले २० नोव्हेंबर १७६० रोजी तनविचल्यावर ह्या प्रदेशावर 
तनजामाने चाल केली. त्यास अडतवण्यासाठी पेशव्याने दादास तनजामावर पाठतवले. ह्या तनजाम-मराठे 
झगड्याि पटवधचन आघाडीवर होिे. रघुनाथरावाजवळ २५ हजार फौज होिी. त्याने पटवधचनास मदि 
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करावयास हवी होिी. पण िसे न करिा नानासाहेबाच्या मृत्यूची बािमी ऐकल्यावर िो आपले काम टाकून 
परि आला. [पगडी, मराठे व तनजाम,] पटवधचन उघडे पडले. तनजामाचा सरदार लाला तब्रजलाल याने 
पंचमहालाचा प्रदेश काबीज करून अक्कलकोटच्या मुलुखावर चाली केली आतण पेशव्याचा नळदुगच तकल्ला 
घेिला. खुद्द तनजामअल्ली गाडदी व िोफखाना घेऊन सोलापूरच्या रोखाने चालून आला. तनजामाच्या 
दुसऱ्या र्भागाचा रोख पुण्यावर चालून येण्याचा होिा. हे कळिाच “रघुनाथराव व माधवराव हे पण सैवय व 
जय्यि िोफखाना घेऊन पणु्याहून तनघाले.” शहागडच्या मदैानाि उर्भय पक्षाचंी सैवये एकमेकाजवळ 
आली. औरंगाबादला पोचेपयचवि मारामारी चालू होिी. तनजामअल्लीखानाने वरकड सामानसुमान 
औरंगाबादेस ठेतवले आतण पुणे गाठण्याचा तनश्चय करून (नोव्हेंबर १७६१) िेवीस िारखेस औरंगाबाद 
सोडले. आतण गतनमाला मारीि मारीि पणु्याहून ७ कोसापयचवि पोहोचतवले. वाटेि टोतयाचे शहवदंूचे के्षि 
होिे िेथील मतंदरे फोडून िे गावं पूणचपणे उध्वस्ि केले. पणु्याची पण िीच न्स्थिी झाली असिी. पुण्याजवळ 
१४ मलैावर मोगल फौज आल्याचे कळिाच पुण्यािून सावकार व खतजना शसहगडास गेला. पण इितयाि 
रामचंद्र जाधव व अतलखानचा धाकटा र्भाऊ मीर मोगल हे दोघेही मराठ्ास येऊन तमळाले. [तकत्ा,] 
त्यामुळे मोगलाचें बळ कमी झाले. त्याने सत्याचा संदर्भच लातवला. दादाचा सल्लागार सखाराम बापू हा 
यावळेी तदवाणतगरीवर होिा. मोगलास न दुखविा सलूख घडवून आणला िर माधवरावाशंी होणाऱ्या 
पुढील र्भाडंणाि आपणास हैदराबादची मदि तमळेल हा दुष्ट हेिू मनाि ठेवनू दादा व बापू यानंी 
तनजामापासून ४० लाख रुपयाचा मुलूख घेऊन िह घडवनू आणला. [पे. द. २०, ले. १२८, रा. खं. १०, ले. २, ऐ. प. ले. 
१०३.] 
 

मोगल साफ बुडि असिा त्यास िहाच्या काडीचा आधार देऊन दादाने तजवदान तदलेले 
गोपाळराव पटवधचन, बाबूजी नाईक आतद सरदारास आवडले नाही. ही िक्रार गोतपकाबाईकडे गेली. तिने 
त्याचा रुसवा काढण्यासाठी पटवधचनास तमरजेचे ठाणे तदले. शिबकराव मामा पेठे व बाबूराव फडणीस यानंी 
तदवाणतगरीचे काम दादाच्या सल्ल्याने कराव े असे ठरतवले आतण पेशवा हैदरावरील स्वारीस जाण्यास 
तनघाला होिा, त्यास जाऊन तमळण्यास बाबुरावास सागंण्याि आले. 
 
इांग्रजाांची कुरबूर : 
 

पातनपिच्या पराजयामुळे मराठ्ाचं्या राज्याि चोहोकडे दंगेखोर ससं्थातनक प्रबळ होऊन बखेडे 
करू लागले. त्यािं इगं्रजानंीही आपला र्भाग उचलला. इंग्रजानंी पेशव्याशंी संगनमि करून आंग्र्याचंा 
पाडाव सन १७५६ मध्ये घडवनू आणला. त्यानंिरच्या इगं्रज-मराठ्ाचं्या िहाच्या वाटाघाटीि इंग्रजानंी 
पेशव्यास फसतवले. आतण ह्याचा राग पेशव्यास होिाच, त्यामुळे इगं्रजही मनािून पेशव्यावंर रुष्ट होिे. 
१७५८ मध्ये पेशव्यानंी संर्भाजी मंगेश नावाचा आपला वकील मंुबईकराकंडे पाठतवला. पण त्याजशी 
तमित्वाची बोलणी चालू ठेवनू दुसरीकडे मंुबईसच दहा-बारा हजार फौज जमा करून राम नगरकर व 
जवारकर आतण गोवकेर तफरंगी याजशी मिैी करून तबघाडाची ियारी करीि रातहले. [पे. द. ४०, ले. १०९.] 
सन १७५५ मध्ये पेशव्याकंडे इंग्रजाचंा वकील मदिीची याचना करण्यास गेला असिा “आम्हास तसद्दीपासून 
जंतजरा घेण्यास मदि करि असाल िरच मिैीच्या गोष्टी बोला” असे पेशव्याने त्यास चक्क सातंगिले. [Forest, 
selections from Maratha Series, Vol. I] सन १७६१ मध्ये तनजामअल्ली पुण्यावर चालून येि आहे असे पाहून 
रघुनाथरावाने मंुबईकराकंडून दारूगोळा व सैतनक कुमक मातगिली. मंुबईकर इंग्रजानंी ही चालून आलेली 
संधी न दवडिा १४ सप्टेंबर १७६१ रोजी मराठ्ाशंी एक व्यापारी करार केला. त्याि सहा कलमे असून 
व्यापाऱ्यास व जहाजास मराठ्ाचं्या मुलखाि िास होिा कामा नये; जे मराठे अतधकारी इंग्रजी व्यापाऱ्यास 
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िास देिील त्यानंा तशक्षा व्हावी; मराठ्ाकंडे जे युरोतपयन सैतनक असिील त्यास त्यानंी इंग्रजाचं्या 
स्वाधीन कराव;े मराठे सैतनक तफिूर होऊन इंग्रजाचं्या आश्रयास गेले असिील त्यानंा इगं्रजानंी मराठ्ाचं्या 
स्वाधीन कराव;े रामजीपंिाने तसद्दीचा घेिलेला मुलुख त्यास परि करावा; एकमेकाचं्या िाब्याि असलेले 
कैदी ज्याचे त्यास परि करावे; उंदेरीचा तकल्ला इगं्रजाचें स्वाधीन करावा. ह्या कराराने इंग्रजाने 
मराठ्ाकंडून खूप सवलिी तमळतवल्या. माि सैतनकी मदि केली नाही. हा करार झाल्यावर माधवराव 
पेशव्यानंी इगं्रजाकंडे अति त्वरने मदि मातगिली. [Bombay Archives, Public Deptt. Diary No. 37 of 1761,] 
रघुनाथरावानेंही बाजी गंगाधर नावाचा वकील त्यासाठींच इंग्रजाकंडे पाठतवला. [Ibid.] बाजी गंगाधरने आठ 
कलमी िहाची यादी इंग्रजापंुढे ठेतवली. त्याि इंग्रजानंी दोन हजार सैतनक व १५ िोफाचंी मदि पेशव्यास 
करावी. पेशव्याने १ लाख रुपये इंग्रजास खचास द्याव.े पुण्यास फौज आल्यावर मराठ्ानंी जंबुसारच्या 
जवळचा दीड लाखाचा उत्पिाचा प्रदेश इंग्रजास लावनू द्यावा. इंग्रजी फौजेच्या मदिीने तवजय झाल्यास 
पेशव्याने इंग्रजास दोन लाख रुपये द्याव ेइत्यातद. [Bombay Archives, pub. Deptt. Diary No. 37 of 1761,] 
 

मंुबई इंग्रजास वाटले की, आपल्या मदिीतशवाय मराठ्ानंा तनजामअल्लीवर तवजय तमळतवणे शतय 
नाही. म्हणून त्यानंी पेशव्याने सुचतवलेल्या अटींना प्रतिउत्र म्हणून आपल्याकडून अटी सुचतवल्या. 
त्यािील मुख्य अट इंग्रज, तनजाम व जंतजरेकर तसद्दी याचंा पाडाव करण्यास मदि करिील. पण पाडाव 
केल्यावर पेशव्याने इगं्रजास साष्टी बटे द्याव े अशी होिी. पेशव्यानंी ह्या गोष्टीस मावयिा तदली नाही. हा 
वाटाघाटीचा घोळ चालू असिा बंगालच्या इंग्रजानंी मद्रास येथील आपल्या बाधंवास मराठ्ातंवरुद्ध 
तनजामअल्लीस मदि करण्यास सातंगिले. आतण सलाबि व तनजामअल्लीस मराठ्ातंवरुद्ध इंग्रजाचं्या 
मदिीचे आश्वासन तदले. [Bombay Archives, Pol. Deptt. Diary No. 8 of 1762,] मराठ्ाचंा वकील बाजी गंगाधरपिं 
याने पेशव्यानंा इंग्रजाचं्या अटी आतण हालचाली कळतवल्या. पेशव्याला इंग्रजाचं्या कुटील कारवाईचे आश्चयच 
वाटले. पण इितयाि मोगलाचा परार्भव होऊन िह करून िो परि गेला असे माधवरावाने, इंग्रजासं 
आपल्या तदनाकं १७ जानेवारी १७६२ च्या पिाने कळतवले. 
 
कनाटकची स्वारी : 
 

हैदरअल्लीने म्हैसुरच्या राजास कैदेि ठेवनू त्याचे सारे राज्य बळकातवले होिेच. तशवाय मराठ्ाचंा 
कनाटकािील मुलूख िाब्याि घेण्यासाठी िो जून १७६१ मध्ये फौज ियार करून तशरे प्रािंी आला. त्यास 
अदवानीचा नबाब व तनजामअल्लीचा र्भाऊ बसालिजंग हाही येऊन तमळाला. त्यानी तशरे, होसकोटे, 
बालापूर आतद मराठ्ाचंी ठाणी घेिली. मुरारराव घोरपडे-गुचीकर याजंबरोबर िंटा उपन्स्थि करून 
त्याच्या राज्यावर स्वारी केली. हैदराच्या या धामधुमीचा बंदोबस्ि करण्यासाठी माधवराव पेशव े व 
शिबकराव पेठे कनाटकाि गेले. िंुगर्भद्रापाविेोच्या प्रदेशावर आपली हुकूमि बसवनू व थोडी बहुि पैदास 
करून पजचवय सुरुवािीस १३ जून १७६२ ला िे परि पुण्यास आले. 
 
भाऊबांदी तेड प्रकरि : 
 

पेशव े पुण्यास आल्यावर गोतपकाबाई व राघोबादादा याचें र्भाडंण तवकोपास गेले. आपला मुलगा 
गादीचा खरा वारस असिा त्यान तनमाल्यवि राहून दादाचं्या हुकूमिीि सारे राज्य चालवावे हे 
गोतपकाबाईस आवडि नव्हिे. तिने दादा व बापू याचें महत्व नाहीसे करण्याचा प्रयत्न चालतवला. माधवराव 
पेशव्यासं या गृहकलहाचा तिटकारा आला होिा. पण सवच सत्ा त्याची आई व तिचे कारर्भारी याचं्या हािी 
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असल्यामुळे त्याचे काहीच चालेना. इितयाि अफवा पसरली की, गोतपकाबाईने गोपाळराव पटवधचनाचे 
तवचारे दादास कैदेि घालण्याचा उद्योग चालतवला आहे. या वािेने दादासाहेब घाबरून नाशकास गेले. 
आतण िेथून आपल्या पक्षीय मंडळीस शवचुरास जमण्यास पिे तलतहली शवचुरास तनजामाचा मुरादखान व 
नागपूरकर जानोजी र्भोसले यास तमळवनू माधवरावातवरुद्ध दादांनी नवीन घाट रतचला. [शवचूरकर घराण्याचा 
इतिहास,] 
 

दादासाहेबाचंी फौज जमा होऊ लागली. तनजामाचा सरदार मुरादखान व तवठ्ठल सुदंर आपल्या 
फौजा घेऊन दादास सामील झाले. मल्हारराव रास्िे व गमाजी यमाजी हे पेशव्याकंडून दादासाहेबास 
जाऊन तमळाले. जानोजी र्भोसले दादाचं्या पक्षािला. िो आलेगावंच्या िळावर येऊन दादास सामील 
झाला. [पे. द. २०, ले. १३०-१३२.] माधवरावानेही युद्धाची ियारी केली. आपल्याकडे शिबकराव, गोपाळराव 
पटवधचन, आनंदराव रास्िे, मल्हारराव होळकर, तपराजी नाईक शनबाळकर आतद सरदारास फौजेसह 
बोलावनू घेिले आतण युद्धाच्या ियारीने माधवराव दसऱ्यास तदनाकं २७ सप्टेंबरला बाहेर पडला. इितयाि 
त्याच्या प्रकृिीि तबघाड झाला. म्हणून काही तदवस वाया गेले. दरम्यान दादाकडे तशष्टाईचा प्रयत्नही त्याने 
चालतवला. दोवही पक्ष युद्धाच्या ियारीने वाटचाल करीि होिे. त्यामुळे तशष्टाईचे प्रयत्न फुकट गेले. काही 
सरदारास धनी कोण आतण शिू कोण, या बद्दलचा संभ्रम उत्पि होऊन त्याचंी िेधा उडाली. 
 

पेशव्याचं्या फौजा घोड नदीवरून कूच करून आलेगावं नजीक आल्या आतण आलेगावंी दोवही 
फौजाचें युद्धास िोंड लागले. प्रहर तदवसापासून तदवस मावळेिो झुंज झाले. दादानंी पेशव्यांच्या फौंजेि 
तफिुर केला. उर्भयिाकडील िीन-चारश ेमाणूस ठार व जखमी झाले. पण पेशव्याचं्या फौजेचा धीर सुटून िे 
रािोराि र्भीमा उिरून अतलकडे आले. आतण तवचार ठरला की, सलुख करावा. त्याप्रमाणे पेशव े
दादासाहेबास जाऊन रे्भटले. शतनवारी, तदनाकं १३ नोव्हेंबर १७६२ रोजी दोन प्रहरी दादाच्या व पेशव्याचं्या 
रे्भटी पारगावंावर झाल्या. [खोबरेकर, म. स्वा. मु.] उर्भयिाच्या रे्भटी मल्हारराव होळकराने घडवनू आतणल्या. 
“रे्भटीि रावसाहेबानंी चार तकल्ले माि मागून घेिले. वरकड दादाचे मजीप्रमाणे जाबसाल करून आपली 
काबू सातधली. दादानी मुदे्द तलहून तदले. त्यावर त्यानंी करार याद तलहून तदली. मल्हारराव दरम्यान 
होऊन सल्ला ठरला.” [सरदेसाई, तर. तन. माधवराव,] माधवराव आपण होऊन चुलत्याचे स्वाधीन झाल्याने मुत्सद्दी 
व लढवय्ये तवरोधी पक्षाि सामील झालेले फशी पडल्यासारखे झाले. या संघषाि दादास मदि करण्यास 
तनजामअली आला होिा. त्यास दादानी मेजवानीस तदनाकं २३ नोव्हेंबर रोजी बोलावनू स्नेह रातखला. 
पेशजी उदगीरवर घेिलेली ८५ लक्षाची जहागीर व दौलिाबाद तकल्ला परि देऊन सल्ला केला. [खरे, र्भाग १, 
वर उद धृि केलेला मुलूख तनजामास न तमळिा फति दौलिाबाद तकल्लाच तनजामाच्या िाब्यािं गेला.] ही जणू दादानी तनजामास 
पुढील सहाय्याथच तदलेली लाचच होय. िेथे एकमिाने असे ठरले की, मराठे व तनजाम यानंी एकि होऊन 
तनजामअल्लीचा काटंा काढावा. 
 
दादासाहेबाांचे राजकारि : 
 

दादासाहेबाचं्या हािाि संपूणच सत्ा आल्यावर त्यानंी आपल्या तवरुद्ध गेलेल्या सरदारावंर सूड 
घेण्यास सुरवाि केली आतण राज्यकारर्भाराि आपल्या पक्षाची माणसे मोतयाच्या जागी नेतमली. सखाराम 
बापू आतण तनळकंठ महादेव पुरंदरे यानंा मुख्य मंिी नेतमले. सखाराम बापूस शसहगड रहाण्यास तदला आतण 
९ लक्षाचंी जागीर तदली. पुरंदऱ्यास पेशवे्याकंडील पुरंदर तकल्ला तदला. [तकत्ा.] 
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फडणीस घराण्यावर दादाची वक्रदृष्टी वळली. बाबूराव फडतणसास फडतणशीवरून दूर करून िी 
जागा शचिो तवठ्ठल यास तदली. प्रतितनधी पदावरून श्रीतनवास गंगाधर उफं र्भवानराव यास दूर करून िे पद 
आपला अल्पवयीन मुलगा र्भास्करराव यास तदले. प्रतितनधीच्या मुिालकीचे काम आपल्या पक्षािील नारो 
शकंर यासं तदले. िसेच मुरादखानीस दौलिाबाद, जानराव शनबाळकरास अहमदनगर, तपराजीस नेवासे 
वगैरे महाल तदले. नाना पुरंदरे याची मामलि काढून घेिली. देशत्याग करून जाण्यास सातंगिले. बाबजूी 
नाईकास तशव्यागाळी करून बारामिीस घालतवले. [तकत्ा.] 
 

दादासाहेबाकडे तनर्ववघ्नपणे पेशवाईपद चालू रहाव े अशी इच्छा त्याचं्या चहात्याचंी होिी. 
पेशवाईची वसे्र छिपिीकडून तमळिाि िेव्हा छिपति पदावर दादासाहेबाचं्या पक्षािील नागपूरकर 
जानोजी र्भोसले आणावयाचा हा मनसुबा तनजामाचा तदवाण तवठ ठल सुंदर याचा. पेशवाईची वसे्र देण्यास 
प्रतितनधी लागिो िोही दादासाहेबाचं्या पक्षािील असावा म्हणून हे पद दादासाहेबाचंा अल्पवयी मुलगा जो 
तदनाकं २६ फेबु्रवारी १७६२ रोजी जवमला त्याला द्याव ेही कल्पना सखाराम बापूची, िी दादानंी अंमलाि 
आतणली. 
 

दादासाहेबानंी राज्यकारर्भारािं वरीलप्रमाणे बदल करून आपल्या पुिण्याच्या पक्षाच्या लोकावंर 
सूड घेण्यास सुरुवाि केली. त्यामुळे असंिोष माजला. दादाचंी प्रथम वक्रदृष्टी पटवधचनाकंडे वळली. 
हैदरावर स्वारीस जाण्यासाठी तनघून वाटेि पटवधचनाकंडील तमरज घेण्याचा मनसबा दादानंी रतचला. 
गोपाळराव पटवधचनास ह्याची चाहूल लागिाच िो तनजामाकडे गेला. याच सुमारास र्भवानराव प्रतितनधी 
त्याचा मुिातलक गमाजी यमाजी, नरशसगराव धायगुडे, तपराजी नाईक शनबाळकर वगैरे अनेक मराठे 
सरदार दादावंर रुष्ठ होऊन मोगलाकडे गेले. जानोजी र्भोसल्याचेही तनजामाकडे सूि लागले होिेच. 
यािूनच राक्षसर्भवुनची लढाई उद र्भवली. 
 
मोंगिंाांशी िंढाई : 
 

मराठे सरदार तनजामास जाऊन तमळाल्यावर पेशव्याशंी तबघाड करून त्यास शजकावे, िे न 
जमल्यास त्याचं्या राज्यापैकी बराचसा मुलूख आपल्या िाब्याि आणावा असा मनसबा तनजामअल्लीने केला. 
गमाजी यमाजीने तनजामास सािारा िाब्याि घेऊन तिथे जानोजी र्भोसल्याची छिपति म्हणून स्थापना 
करण्याचा सल्ला तदला. जानोजीस ही कल्पना आवडली. तनजामअल्लीने िी उचलून धरली. म्हणनू जानोजी 
व तनजामअल्ली याचं्याि “साठचाळीशीचा” िह झाला. म्हणजे तजिका नवीन मुलूख व खंडणीचा पैका 
तमळेल त्याच्या दहा वाटण्या व्हाव्या व त्यापैकी सहा तनजामाने घ्याव्या व चार र्भोसल्याने घ्याव्या. यानंिर 
पेशव्याशंी लढाई करण्याच्या इराद्याने तनजामाने जय्यि ियारी केली आतण आपल्या चढाईच्या मागण्या 
पेशव्यास कळतवल्या : (१) र्भीमेपतलकडील सवच मुलूख तनजामाचे हवाली करावा; (२) पेशव्याचें िाब्यािील 
तनजामाकडून घेिलेले महत्त्वाचे तकल्ले व स्थळे पेशव्यानंी आपले हवाली करावी; (३) पेशव्यानंी आपला 
कारर्भार तनजामाचे तवद्यमाने करावा. 
 

वरील अपमानकारक मागण्या पेशव्यास कळिाि, िोच बािमी आली की, मोगल आपल्या एक 
लाख फौजेसह महाराष्ट्रावर स्वारी करण्यास येि आहे. हा मोठा आणीबाणीचा प्रसंग सवच सरदार व मुत्सद्दी 
याचं्यासमोर उर्भा रातहला. िेव्हा सवच सरदारानंी एकतनष्ठ राहून मोगलास “गतनमी काव्या” ने लढाई देऊन 
जेरीस आणाव े असें ठरले. गतनमी काव्याच्या लढाईि वाकबगार सरदार मल्हारराव यास पेशव्यानंी 
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बोलावनू घेिले आतण पेशव्याचं्या फौजानंी कूच करून माचचच्या पतहल्या आठवड्याि औरंगाबादला िळ 
तदला. दादानी तदनाकं १३ माचचला त्या शहरावर हल्ला केला िो सफल झाला नाही. मुरादखान शहर रक्षण 
करीि असून त्याने मराठ्ास दोन लक्ष देऊन शहरास उपद्रव देऊ नये असा करार केला. [खरे, र्भाग १. ९३.] 
रघुनाथरावानी औरंगाबाद सोडून वऱ्हाड खानदेशची वाट धरली आतण िो र्भाग उध्वस्ि करू लागला. 
तनजामअल्लीखानाने शपपळगावंपयंि त्याचा पाठलाग केला. नंिर तनजामअल्लीखानाने परि वळून पुण्याची 
वाट धरली. [पगडी, मराठे तनजाम : उदूच-फारसी साधने,] िेव्हा पणु्याचे लोक शचिािूर झाले. पुण्यावर मोगलाच्या 
सेनेचे धुरीण जानोजी र्भोसले व गमाजी चालून आले. त्यानंी लोकाकंडून र्भले मोठे दंड वसूल केले, तशवाय 
लूट करायची िी केली. पवचिीच्या मूिी फोडल्या. पुण्याि एक देव लहानमोठा रातहला नाही. धमचशाळा 
जाळल्या. एक मतहनापाविेो लूट व जाळपोळ झाली. [खरे. र्भा. १, ले. २२०, २५९, २६१, २६२.] 
 

पुण्याची नासाडी थाबंतवण्यासाठी रघुनाथरावानी तचडून ऐंशी हजार सैवयातनशी हैद्राबाद शहरावर 
चाल केली. िो तजल्हा धुळीला तमळतवला आतण तठकतठकाणहून जबर खंडणी वसूल केली. हैद्राबादहून 
मराठे तनघून फरुखनगर, नळदुगच आतण धारुरच्या वाटेने पढेु गेले. तनजामाचे सैवय पुण्याहून तनघनू 
गोदावरीच्या काठी राक्षसर्भवुन येथे पोहचले. इितयाि खबर आली की, मराठे अहमदनगराकडे जािाि 
यावर तनजामाने औरंगाबाद गाठण्याकतरिा गोदावरी ओलाडंली. काही फौज घेऊन राजा प्रिापविं 
गोदावरीच्या दतक्षण तकनाऱ्यावर रातहला. ही संधी साधून रघुनाथरावानंी त्याच्यावर चढाई केली. [पगडी, 

मराठे तनजाम-उदुच-फारसी साधनें,] इितयाि पावसाळा सुरू झाला आतण उर्भय पक्ष आपापल्या छावणीच्या तवचारास 
लागले. पेशव्याने गोपाळराव पटवधचन, जानोजी र्भोसले यानंा आपल्याकडे वळतवले. रुसलेल्या सरदाराचंी 
समजूि काढली. माधवरावाने तनजामअलीवा र्भाऊ बसालिजंगाशी करार करून त्यास आपल्या बाजूस 
आतणले. िसेच जानोजीचा सरदार तपराजी शनबाळकर तनजामाचे पक्षाि होिा त्यास आपल्याकडे सामील 
केले. अशा रीिीने मोगलाचं्या सैवयाि फूट पाडून मोगलाचें सैवय ऑगस्ट मतहवयाि राक्षसर्भवुनावर होिे 
त्याजवर िोफखावयासह पेशव्याचें सैवय चालून गेले. 
 
राक्षसभुवनची िंढाई : 
 

यावळेी दतक्षण िीरी राक्षसर्भवुनावर दहा-पंधरा हजार फौज व गारदी व िोफखाना घेऊन तवठ ठल 
सुंदर रातहला होिा. त्यावर पेशव्याचं्या सैवयाने झडप घािली. चार-सहा घटका तनकराचे युद्ध होऊन 
मोगलाचंा मोड झाला. तबठ ठल सुंदर, तवनायकदास व खंदारचा राजा हे मारले गेले. उदाजी पवार, 
जोत्याजी घाटगे, मालोजी घोरपडे, बाबूराव जंगी, माधवराव व रघुनाथराव शपगळे, बाबूराव जाधव, शहाजी 
सुपेकर, जयाप्पा जाधव, बाजीराव पाटणकर, तशवराव पवार, मुरादखान, अजमखान पठाण आतद सोळा 
सरदार पाडावाि सापडले. तशवाय मोगलाचं्या कमीि कमी वीस िोफा, पधरा हिी, घोडे, उंट, बैल, डेरे, 
राहुट्ा वगैरे सवच सामान मराठ्ाचें हािी सापडले. अशा रीिीने मोगलाचंा परार्भव झाला. या युद्धाि 
मराठ्ास जे यश आले त्याचे श्रेय माधवराव पेशव्याचं्या शौयच, धोरण व व्यवन्स्थिपणा याकडे जािे. [खरे र्भाग 
१,] रघुनाथरावानेही पेशव्याचं्या शौयाबद्दल गौरवोद गार काढून गोतपकाबाईस कळतवले आहे. 
राक्षसर्भवुनावर तनजामअल्लीच्या फौजेचा मराठ्ानंी धुव्वा उडतवला हे ऐकून तनजामअल्ली थंड पडला. 
तवजयी मराठा फौज आपला पाठलाग करीि येईल या र्भीिीने त्याने औरंगाबादच्या तदशनेे कूच केले [खरे, 
र्भाग १, ३४२-४३.] आतण गोदािीरी ज्या होड्या उिाराकतरिा ठेतवल्या होत्या त्याचा नाश केला. गोदावरीला पूर 
आल्यामुळे िी दुथडी वाहि होिी. त्यामुळे िीस उिार तमळणे अशतय होिे. तनजामअल्ली औरंगाबादेस 
येऊन पोचल्यावर त्याच्या पाठोपाठ त्याचा औरंगाबादचा गव्हनचर मुरादखान यास मराठ्ानंी आपल्या 
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कैदेिून सोडवनू त्यास औरंगाबादेस तनजामअल्लीकडे िहाच्या अटी घेऊन रवाना केले. एक कोट मुलूख, 
दहा लाख रुपये आतण िीन तकल्ले सलुखासाठी मराठ्ास द्याव ेअशी मराठ्ाचंी मागणी होिी. [तकत्ा ५७५; रा. 

खं. १३. ८५.] तनजामअल्लीने ही मागणी नाकारल्यावर मराठे औरंगाबादेवर चालून गेले. पण अनेक कारणामुंळे 
मराठ्ास तनजामाचा पूणच परार्भव करिा येईना. पावसाळार्भर मराठा सैतनक रणागंणाि असल्यामुळे युद्धास 
कंटाळून घरी जाण्याची वाट पाहू लागले. इितयाि तिकडे कनाटकाि हैदरअल्लीने मराठ्ाचंा मुलूख 
पादाक्रािं केल्याच्या बािम्या येऊन ठेपल्या. अशा न्स्थिीि तनजामअल्लीशी िह करणेच पेशव्यास र्भाग 
पडले. िहाि उदगीरच्या िहािला साठ लाख व नवीन बावीस लक्ष असा एकंदर ब्याऐंशी लक्षावर २५ 
सप्टेंबरला िह कायम झाला. उर्भयिानी युद्धप्रसंगी एकमेकाचें सहाय्य कराव े असा करार ठरला. 
राक्षसर्भवुनाची लढाई १० ऑगस्टला होऊन वरील िह २५ सप्टेंबरला कायम झाला. 
 

िह होि असिाचं १९ सप्टेंबरला तनजामअल्लीने सलाबिजंगाला ठार मातरले. पढेु १७६४ च्या 
ऑगस्टाि औरंगाबादचा कारर्भारी महमद मुरादखान यास तफिुरीच्या आरोपावरून अटकेि ठेतवले व 
१७६५ च्या जूनमध्ये त्यास ठार मातरले. [पे. द. २८, ले. १०६.] 
 

तनजामाकडून जो मुलूख तमळाला त्यापैकी ३२ लाखाचा जानोजी र्भोसल्यास तदला आतण बाकीचा 
तनरतनराळ्या सरदारास बाटून तदला. गोपाळराव पटवधचनास तमरज तदली. र्भवानरावास त्याचे पूवीचे 
प्रतितनतधपद तदले. गमाजी यमाजी यामुळे असंिुष्ट रातहला. 
 

बाळाजी जनादचन उफच  नानासाहेब फडणीस यास फडतणशी तदली. या िहापासून िो िह १७९५ 
पयंि तनजाम व पेशव ेयाचें तविुष्ट आले नाही. 
 

राक्षसर्भवुनावरील तवजयामुळे माधवरावाचा दरारा आतण वचक दतक्षणउत्रेच्या राज्यकारर्भारािं 
बसला. [सरदेसाई, म. तर. तनग्राहक माधवराव,] इथून रघुनाथराव मागे पडून माधवरावाकडे मराठी सते्ची सवच सूिे 
आली. 
 

कनाटक स्वाऱ्या 
 
हैदरावरीिं पणहिंी व दुसरी स्वारी : 
 

(पतहली स्वारी सन १७६४ जानेवारी िे सन १७६५ जून अखेर).— मराठ्ाचं्या पातनपि परार्भवाने 
त्याचं्या शिूनी उचल खाल्ली. त्याि म्हैसूरचा हैदरअल्ली प्रमुख होिा. माधवरावास पेशवपेद प्राप्ि 
झाल्यानंिर पतहली िीन वष े घरगुिी कलह तमटतवण्याि व तनजामाचा बंदोबस्ि करण्याि गेली. हा वळे 
पाविेो हैदराने म्हैसूरच्या राज्याच्या सीमा थेट कृष्ट्णेस आणून तर्भडतवल्या. मराठ्ास खडणी देणाऱ्या 
कनाटकािील पाळेगाराकडून स्विः खंडण्या वसूल करून त्या मुलखािील मराठ्ाचंी ठाणी उचलून 
लावी. हैदरासंबधंीच्या कागाळ्या पेशव्याचं्या कानी वारंवार येि होत्या. त्यामुळे हैदराचे लवकराि लवकर 
पातरपत्य करणे र्भाग होिे. पेशव्यानंी हैदराशी मुकाबला कसा केला हे सागंण्यापूवी हैदरअल्लीचा उदय कसा 
झाला व त्याने म्हैसूरचे राज्य बळकावनू म्हैसूर राज्याचा तवस्िार कसा केला हे प्रथम सातंगिले पातहजे. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

हैदरचा उदय : 
 

हैदर हा म्हैसूरकराचं्या पायदळाि एक नाईक होिा. म्हैसूरचा अल्पवयी राजा तचक्क कृष्ट्णराज हा 
आपला राज्यकारर्भार देवराज व नंदराज ह्याचं्या सल्ल्यानुसार चालतवि असे. देवराज यास सवातधकाराचा 
मान होिा. नंदराजा हा सैवयावरचा मुख्य अतधकारी व प्रधान ही दोवही कामे पहाि असे. नंदराजाचा 
हैदरावर अतिशय लोर्भ होिा. त्याचा फायदा घेऊन हैदराने अमाप द्रव्य तमळतवले आतण त्या पैशाच्या 
जोरावर त्याने कवायिी पायदळ व जय्यि िोफखाना उर्भारला. हैदराची हुशारी आतण धडक पाहून सन 
१७५५ च्या सुमारास त्यास शदतदगलचा सुरे्भदार नेतमले. मराठ्ानंी १७५७ मध्ये म्हैसूरवर स्वारी करून 
श्रीरंगपट्टणास वढेा बसतवला. िेव्हा म्हैसूरकरानंी मराठ्ाशंी िह करून वढेा उठतवण्यास मराठ्ासं र्भाग 
पातडले. िहाि बत्ीस लक्ष रुपये मराठ्ासं देण्याचे नंद राजाने कबलू केले. नंद राजाने रोख पाच लाख 
रुपये तदले आतण बाकी रकमेच्या फेडीकतरिा त्याने म्हैसूर राज्यापैकी उत्म सुपीक चौदा परगणे 
मराठ्ाकंडे लावनू तदले. त्या परगण्याचंी नावंे– (१) नागमंगल; (२) बेळूर; (३) तककरी; (४) 
चेनरायपट्टण; (५) कडूर; (६) बाणावर; (७) यकनहळ ळी; ८) होनवल्ली; (९) िुरतवतकरें; (१०) कंदीतकरे; 
(११) तचक्कनायकनहळ ळी; (१२) कडप्पा; (१३) नेलूर; (१४) हुतलयादुगच. या चौदा परगण्याि 
वसूलाकतरिा कमावीसदार नेमतवले. त्याचं्या रक्षणाकतरिा थोडीशी फौज ठेतवली आतण तशरे, होसकोटे, 
बालापूर, कोलार व बेंगळूर हे एकमकास लागून असलेले तशवकालीन स्वराज्यापैकी परगणे िाब्याि 
घेिले. िसेच अकाट, तशरे, कडपा, कनुचळ, सावनूर, येथील नबाबाकडून मराठ्ानंी खंडण्या घेिल्या. तशरे 
संस्थान खालसा करून तिथे मराठ्ानंी आपली पावसाळी छावणी उर्भारली. कडप्याच्या नबाबाशी पुढील 
वषी युद्ध चालू असिा हैदरअल्लीच्या सागंण्यावरून नंदराजाने मराठ्ाचं्या िाब्याि तदलेले चौदा परगणे 
हुसकावनू घेिले. ह्या म्हैसूरकराचं्या आगतळकीबद्दल त्याचे पातरपत्य करण्यास पेशव्यानंी गोपाळराव 
पटवधचनास पाठतवले. ह्या परचक्राचे तनवारण करण्यास म्हैसूर दरबाराि हैदर पुढे सरसावला. त्यास 
सैवयातधकार देऊन म्हैसूर दरबारने मराठ्ाशंी लढि देण्यास सातंगिले. हैदराने गोपाळराव पटवधचनच्या 
अतधपत्याखाली पराक्रमी व बलाढ्य सैवयाशी मोठ्ा तहकमिी व तजद्दीने टक्कर तदली. दोघानंीही आपापल्या 
सैवयाची नासाडी होऊ न देिा ही लढाई चालतवली. शवेटी दोघासंही युद्धाचा कंटाळा येऊन त्यानंी िह 
केला. त्याि असे ठरले की, रोख बत्ीस लाख रुपये घेऊन मराठ्ानंी चौदा परगण्यावरचा हक्क सोडावा व 
प्रािंािून तनघून जाव;े नंदराजाकडून सोळा लाख घेऊन हैदरने बाकीच्या सोळा लाखाकतरिा म्हैसूरकडील 
मराठी सावकार वीरकर याचंा मराठ्ासं हवाला देऊन बत्ीस लाख रुपये चुकिे केले. िेव्हा मराठी फौज 
म्हैसूर सोडून तनघून गेली. हैदरने त्या परगण्याि िात्काळ आपले लोक पाठवनू आपला अम्मल बसतवला. 
त्यामुळे हैदराच्या पराक्रमाचा म्हैसूर दरबाराि फारच बोलबाला झाला. आिापयंि त्याने म्हैसूरच्या तनम्म्या 
राज्यावर िाबा तमळतवलाच होिा. सबध राज्य िाब्याि येण्यासाठी त्याने कुर्भाडं रचनू नंदराजास हाकलून 
लातवले आतण स्विः सरसेनापति बनला. राजास म्हैसूरचे राज्य तगळंकृि करण्याच्या, हैदरअल्लीच्या कपट 
नीिीचा वास येिाच त्याने मराठी सरदार तवसाजीपिं तबनीवाले व गोपाळराव पटवधचन याचं्या सहाय्याने 
हैदराचा नायनाट करण्याचा व्यूह रचला. त्याचप्रमाणे मराठी सैवय हैदरावर चालून गेले. मराठी सैवय आतण 
हैदर यामध्ये बऱ्याच चकमकी झडल्या. याि हैदराच्या प्रसंगावधानामुळे, कावबेाजपणामुळे आतण 
मदुचमकीमुळे हैदर बचावला. त्याच्या नतशबाने त्याला चागंला हाि तदला. हैदराचा परार्भव होि असिाच, 
पातनपिच्या वािा मराठ्ाचं्या कानी येऊ लागल्यामुळे त्यानंी हैदराच्या िहाच्या अटी मावय केल्या. हैदरने 
बारा महाल मराठ्ास कबलू केले. त्यानंिर मराठे घाईने स्वदेशी परिले. हे हैदराच्या प्यावर पडले. 
कनाटकाकडे मराठ्ाचंी पाठ वळिाच त्याने नंदराज, प्रधान खंडेराव ब राजा तचक्क कृष्ट्णराज या तिघासंही 
कैदेि ठेवनू म्हैसूरचे राज्य बळकातवले व तशरे प्रािं व िंुगर्भदे्रकडील इिर स्वराज्याचा मुलुख त्याने 
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मराठ्ापंासून तहसकावनू घेिला. कनाटकािील बहुिेक पालेगाराकंडून खंडणी वसूल केली. जाळपोळ, 
लूटालूट आतण कत्ल या साधनाचंा उपयोग हैदराने प्रत्येक स्वारीि केला. हैदराने आपली सत्ा 
वाढतवण्यासाठी तनजामअल्लीचा र्भाऊ बसालिजंग याच्याशी मिैी केली. बसालिजंग यास हैदराच्या 
मदिीने कनाटकाि स्विंि राज्य स्थापावयाचे होिे. त्याने मराठ्ाचं्या िाब्यािील तशर आपल्या िाब्याि 
घेिले. ऑतटोबर १७६१ मध्ये बसालिजंग आतण हैदर याचं्या सयुंति सैवयाने होसकोट, दोडबालापूर ही 
ठाणी घेिली. गुत्ीकर मुरारराव घोरपडे याजवर हल्ला करुन त्यास खडे चारले. मुराररावाचें अधे राज्य 
खालसा करून आपल्या राज्यास जोतडले. [खरे, र्भा. २,] त्याने नंिर आपली दृष्टी उत्रेकडील ठाण्याकडे 
वळतवली आतण कोदीकोंडा, पेनुकोंडा आतण मदतकसरे ह्या जागा शजकून घेिल्या. रायदुगच, हरपनहल्ली, 
तचिदुगच येथील पाळेगारानंी हैदरास खंडण्या तदल्या. हैदराच्या या चढाईखोरपणामुळे मराठ्ाचें दरसाल 
५० लाख रुपये कनाटकािून येणाऱ्या खंडणीचे बुडाले. [पे. द. २७, ले. ४.] 
 

तनजामअल्लीशी िह केल्यानंिर जानेवारी १७६२ मध्ये मराठ्ाचंी स्वारी कनाटकाकडे वळली 
होिी. रघुनाथरावाकडे त्या स्वारीचे अधीपत्य होिे. िरुण पेशवा आतण शिबकराव पेठे हेही स्वारीि होिे. 
रघुनाथरावाचा हेिू िंुगर्भदे्रपयंि जाऊन खंडणी गोळा करुन मराठ्ाचंा अंमल बसतवणे हा होिा. फेबु्रवारी 
मतहवयाि कोल्हापूरच्या आसपास स्थळाकडून खंडणी घेऊन माचचमध्ये तवचूरला स्वाऱ्या आल्या. [तकत्ा, ले. ५, 
८.] एतप्रलमध्ये तबदनुरकराकडून खंडणी घेिली. [रा. खं. ६, ले. १३१.] जुलै मतहवयाि मराठी सैवयाची हैदराशी 
गाठ पडली. हैदराने पेशव्याशी मदैानाि लढण्याचे टाळले. त्यामुळे मराठ्ास आपली मुलूखतगरी स्वारी 
लाबंवावी लागली. त्याचा पतरणाम असा झाला की मराठ्ासं पावसाळी कनाटकाि स्वारीवर रहाव े
लागले. त्यामुळे खचच वाढून सैवयाि महागाई सुरु झाली. पेशव्यास पैशाची टंचाई र्भासू लागली. म्हणनू 
रघुनाथरावाने मल्हारराव होळकरास पसेै पाठतवण्यास तलतहले. परंिु पावसाळा आतण रघुनाथरावाचें 
शिबकरावाशी झालेले र्भाडंण यामुळे पेशव्यास ही स्वारी िशीच अधचवट टाकून पुण्यास येणे र्भाग पडले. 
 

यावळेी गमिीची गोष्ट अशी घडली की, इंग्रजाचंा मराठ्ाशंी सलोख्याचा िह झाला असिानंाही 
मंुबईकर इंग्रजानंी हैदरअलीस मराठ्ातंवरुद्ध मदि करण्याचे ठरवनू त्यास शस्रासे्र व दारुगोळा 
पुरतवण्याचे ठरतवले. मराठी सते्ला पायबंद घालण्याकतरिा अकाटच्या नबाबास युद्धनौका बाधंण्यास मदि 
केली. [खरे., र्भा. १] माधवराव पेशव े आतण त्याचे चुलिे दादासाहेब याचें र्भाडंण चालू असिा आतण 
तनजामावरील स्वारीि मराठे गंुिले असिा हैदराने तबदनुर आतण सोंदा ही स्थळे काबीज केली. त्याने 
तनजामअल्लीशी त्यास नजराणा पाठवनू दोस्िी केली. पेशव्याकडेसुद्धा मेहदी अल्लीखान नावाचा आपला 
वकील पाठवनू गोडी करण्याचा प्रयत्न केला. हैदरास हे पके्क ठाऊक होिे की, मराठ्ाचंी स्वारी 
आपल्यावर केव्हाही होईल, त्याकतरिा त्याने सावनुर, करनुल आतण कडप्पा ही ससं्थाने काबीज केली. 
सावनूरकर मराठ्ास खंडणी देि होिे. हैदराने त्याजकडून खंडणी घेऊन त्यास आपला माडंलीक 
बनतवले. नंिर गोपाळराव पटवधचनाच्या जहातगरीिील बंकापूर घेिले. [शकत्ा, ३७६.] हैदराचा सेनापति मीर 
फैजुल्ला याने सप्टेंबर १७६३ मध्ये तशरट्टी घेऊन पढुील मतहवयाि धारवाड घेिले. [खरे, र्भाग १.] अशा रीिीने 
हैदराची सत्ा कृष्ट्णा काठापयंि पसरली आतण त्याचा हा तवजय आतण र्भरर्भराट ही मराठ्ाचं्या 
आपसािील र्भाडंणामुळे होऊ शकली. 
 

तनजामअल्लीच्या र्भानगडीिून मुति झाल्यावर रावसाहेब पेशव े कनाटकाि गेले आतण मनोळीहून 
सवच सैवयासह कूच करून धारवाडास आले. पण हैदराने धारवाडचा बंदोबस्ि तवशषे केल्यामुळें  मराठी सैवय 
हुबळीस गेले. हुबळीस वढेा घालून िे ठाणे काबीज केले. िदनंिर सावशी, कंुदगोळ, नवलगंुद, मुकगंुद, 
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बालीघा इत्यातद ठाणी मराठ्ाचं्या हािी लवकरच आली. तिथून स्वारी सावनुरास गेली. सावनूरकरानी 
पेशव्यास थाटाची मेजवानी तदली. सावनूरच्या नबाबाची र्भीति एवढीच होिी की, मराठे कनाटकािून परि 
गेल्यावर हैदर आपणावर झडप घालील. पेशव्याने त्याच्या संरक्षणासाठी दोन हजार सैवय सावनुरास ठेवनू 
तदले. नंिर तचिदुगच आतण हरपनहल्ली घेण्याच्या मागास लागले. पेशव्यास यावळेी पैशाची गरज र्भासू 
लागली. तशवाय हैदराने रानाि दडी मारल्यामुळे त्याजबरोबर मराठ्ानंा मदैानाि लढिा येईना. हैदराची 
वाट बघि व्यथच वळे दवडण्याऐवजी पेशवा िंुगर्भद्रा ओलाडूंन तचिदुगचच्या तदशनेे गेला. हैदरास ही बािमी 
कळिाच िो लपलेल्या तठकाणाहून रानािून बाहेर आला आतण सावनुरमध्ये मोठ्ा तदमाखाने सचंार करू 
लागला. पेशव्यास ही बािमी कळिाच गोपाळराव पटवधचनासह पेशवा हैदरावर चालून गेला. मराठ्ानंी 
हैदरास वढेा घािला. मराठ्ाचंी आतण हैदर व त्याचा सरदार मीर फैजुल्ला याचंी झुजं बरेच तदवस 
चालली. एक तदवस िर सारखे सहा िास लढाई चालू होिी. त्याि हैदराचे एक हजार लोक मारले गेले 
आतण िेवढेच जखमी झाले. ह्या हानीमुळे हैदर एवढा धास्िावला की मराठ्ाबंरोबर उघड सामना देण्याचे 
िो टाळू लागला. हैदर झाडीि लपलेला पाहून पेशव्याने त्यास असा तनरोप पाठतवला की, िुझ्या शौयाच्या 
कैक गोष्टी आम्ही पुण्यास ऐकलेल्या आहेि. त्या जर खऱ्या असिील िर िू र्भागूबाईसारखा रानाि दडून न 
राहिा, मदैानाि येऊन आमच्याशी मुकाबला कर. त्यािच िुझे शौयच आतण मदुचमकी आहे आतण असे जर िू 
केले नाहीस िर िू खरा सैतनक नसून िुझ्या पराक्रमाच्या ऐकलेल्या गोष्टी कपोल कन्ल्पि आहेि असे मी 
समजीन आतण पुण्यास जाण्याअगोदर िुझ्या छावणीस आनंदाने रे्भट देईन. [तकत्ा,] 
 

हे पि वाचून हैदर हादरला. पण पेशव्याच्या अवाढव्य सैवयापढेु (८० हजार) आपल्या चाळीस 
हजार सैवयाचा तटकाव लागणार नाही हे जाणनू हैदराने गुपचूप वारीहून पलायन करून मायेनहळी या 
डोंगरािील दाट झाडीि असलेल्या तठकाणी जाऊन रातहला. िी जागा जंगलाि कडेकपारीि असल्यामुळे 
िेथे घोडेस्वाराचंा झगडा चालण्याजोगा नव्हिा आतण आसपासच्या जागी आिा पजचवय पडू लागल्यामुळे 
धावयाची अतिशय महागाई झाली. यामुळे यंदा हैदराचे झाले इिके पातरपत्य बस झाले असे मानून िेथून 
लष्ट्कर परि आणणे प्राप्ि झाले. अशा रीिीने मे महीना सपंला. पाऊस सुरू झाल्यावर पेशव्याने हैदरावरील 
मोतहम अधचवट टाकून जाण्याचे टाळून धारवाडास पावसाळ्याि छावणीस रातहले. [पे. द. २७, ले. ३७; खरे र्भा. २, 
ले.] 
 

पेशवा दूर गेला असे पाहून हैदरअल्लीने जूनमध्ये आपला सरदार लालखान यास सावनुरावर 
पाठतवले. पेशव्यास हैदराचा सावनुरावरील हल्ला अपेतक्षि नव्हिा. सावनूरचे रक्षण व्हाव े म्हणून पेशव्याने 
१,००० फौज व सैवय उर्भारण्यासाठी पिास हजार रुपये सावनूर नबाबाकडे तदले होिे. सावनूरवर हल्ला 
होणार हे कळिाच पेशवा तबदनूरहून िडक सावनूरवर आला त्यामुळे सावनूर हैदराच्या िडाख्यािून 
वाचले. सावनूर हे अगदी नाकेबंदीचे तठकाण आपल्या िाब्याि असाव े असे पेशवा व हैदर या दोघासंही 
वाटि होिे. पेशव्याचं्या िंिाने िेथील नबाब वागि असल्यामुळे पेशव्याने सावनूरच्या रक्षणासाठी गोपाळराव 
पटवधचनास रहाण्यास सातंगिले. 
 

पंधरा तदवस झाल्याबरोबर श्रीमंिानी मोबदला फौज साबनूरास पाठवनू आपणास सोडवाव े व 
वैरणीबद्दल प्रत्येक घोडेस्वारास दररोज चार आणे सावनुरकराने द्याव ेअशा गणपिरावच्या शिी होत्या त्या 
पेशव्याने कबलू केल्या. िो आपल्या बाराश ेस्वारातनशी ज्येष्ठी पौर्वणमेस सावनुरास आला. सावनूरचा नबाब 
हैदरास एवढा घाबरि होिा की त्याने गोपाळराव पटवधचनाच्या मसलिीने राहाण्याचे पेशव्याकडे साफ 
नाकारले. गोपाळरावाच्या िुटपुंज्या फौजेवर हैदराने हल्ला करावयाचे ठरतवले. पण गोपाळराव फारच 
सावध असल्यामुळे हैदराने केलेले प्रयत्न वाया गेले. शवेटी त्या रेंगाळि चाललेल्या कुचतया लढायाचंा 
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हैदरास कंटाळा येऊन िो बंकापुरास गेला आतण तिथून िो अनवडीस गेला. लौकरच गोपाळरावाच्या 
मदिीस नारो शकंर यास पाठवनू स्विः पेशवे सावनूरकडे गेले. ऑगस्टमध्ये हैदराने आपला वकील 
शामराव गोपाळ याच्या िफे िहाची बोलणी पेशव्याकडे लातवली. पण िहाि आपला मुलुख सोडण्यास 
हैदर ियार होईना. म्हणनू पेशव्यानी लढाई बवद करण्याचे नाकारले. [तकत्ा,] पेशव्याने मराठ्ाचें 
आरमारातधपिी जानोजी धुळप यास हैदराच्या सोवदे व तबदनुर येथील बंदरे पोिुचगीज याचं्या साह्याने 
हस्िगि करावी असे सातंगिले. 
 

त्यावर असे कळून येिे की, दोवही पक्ष परकीय सते्ची मदि घेण्याचा प्रयत्न करि होिे. हैदर 
तनजामअल्लीची आजंव ेकरि होिा. िर रघुनाथराव दादा तनजामअल्लीस मिैीची पिे तलहून माणसे आतण 
शस्रास्र याचंी कुमक मागि होिा. पेशव्याने मद्रास कौन्वसलची मदि मातगिली पण तब्रटीशानंी िी अति 
सभ्यिेने नाकारली. पण मंुबई कौन्वसलने त्यास काही िोफा, बंदुका आतण दारू पुरतवली. 
 

सप्टेंबरमध्ये मराठ्ानी हावरेी काबीज [खरे र्भाग २,] करून धारवाडास वढेा घािला. या पूवीं 
सावनूरच्या संरक्षणाचे काम शवचूकरर, रास्िे व र्भोसले याजवर सोपवनू गोपाळराव धारवाडास पेशव्याच्या 
स्वारीि येऊन तमळाला होिा. यावळेी मीर फैजुल्लाचा र्भाऊ फजलअल्लीखान हा धारवाडचा तकल्लेदार होिा. 
िो व त्याचे लोक यानंी हैदराकडून कुमक होण्याची आशा नसिानाही तहकमिीने व कौशल्याने तकल्ला 
झुंजव ू लागले. शवेटी मदिीची आशा सोडून तकल्लेदाराने तकल्ला दोन मतहवयानंिर मराठ्ाचें स्वाधीन 
केला. (५ नोव्हेंबर १७६४). [पे. द. ७, ले. ४४, ४५, ४७.] धारवाडाि पेशव ेसरकारचे ठाणे कार्विक शुद्ध िादशीच्या 
तदवशी बसले. आिा फति बंकापूर हैदराच्या िाब्याि रातहले होिे. हैदराने िहाची बोलणी पुवहा सुरू 
केली. पण त्यािून तनष्ट्पि असे काही झाले नाही. [खरे र्भा. २,] पेशव्याने बंकापूर घेण्याचा बेि िहकूब करून 
अनवडीस हैदर छावणीस होिा त्याचे पातरपत्य कराव ेअसे सवच सरदारानुमिे ठरतवले, कूच केले आतण 
अनवडीजवळ तदनाकं १६ नोव्हेंबर रोजी छावणी केली. मतहवयाचा उरलेला काळ दोवही पक्षाच्या लहान 
लहान अशा शकेडो चकमकी झडण्याि गेला. मराठ्ाचें सारे लष्ट्कर अनवडीस होिे व िेथेच हैदराची 
छावणी एका टेकडीच्या पाय्यास होिी. मराठ्ानंी त्यास तबदनूरकडून होणारा धावयाचा पुरवठा बंद 
करतवला. हैदर घाबरून सैवयासह तबदनुरास तनघाला असिा पेशव्यानंी आपला एक सैवय तवर्भाग त्याच्या 
वाटेवर उर्भा केला आतण त्यास लढाईस उरे्भ रहाण्यास र्भाग पाडले. हैदराने आपल्याकडून लढाईसाठी 
सैवय उरे्भ करण्याची तशकस्ि केली. मराठ्ानंी चोहोकडून हल्ला केला आतण हैदराच्या पुष्ट्कळ सैवयाची 
कत्ल केली. हैदर आपल्या उरलेल्या पंचवीसश ेस्वार व दहा हजार पायदळ या सैवयासह तबदनुरास पळून 
गेला. 
 

तडसेंबरला जडीहनवटीला एक तनणायक लढाई झाली. 
 

धारवाड घेिल्यावर माधवराव पेशव े हनगळास आले व िेथून त्यानंी तदनाकं १ तडसेंबर रोजी 
हैदरच्या अनवडी येथील छावणीवर जोरािं मारतगरी केली. हैदराकडील हजार बाराश े गाडदी कापून 
कातढले. चहूकडून मराठा फौजेने हैदरास घेरले. पण हैदर झाडीि लपून हिवीयच होऊन पळून गेला. या 
लढाईि पेशव्याच्या पराक्रमाचा व किृचत्वाचा हैदरावर असा पगडा पडला की, त्याने पेशवा हजर असलेल्या 
स्वारीि पनुः समोरासमोर झगडण्याचे धाडस केले नाही. [तकत्ा, ५०९, ५१०; पे. द. ३७, ले. ५४, ५५.] 
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हैदरास शरण कसा आणावयाचा याबद्दलचा मराठ्ानंी आराखडा ियार केला. त्याची 
तबदनुरावरून येणारी रसद िोडली. त्याच्या छावणीबाहेरच्या वाटा िोडलेली झाड वाटेवर वडेीवाकडी 
ठेवनू दुगचम केल्या. मराठ्ाचंा हा डाव हैदराने ओळखला आतण सन १७६५ मधील जानेवारीि थोड्या 
लोकातनशी छावणीबाहेर तनसटून िो तबदनुरास पोचला. त्यास जेरीस जाणून खुद्द तबदनुरािच त्यास 
कायमचा बुडतवण्याची ियारी पेशव्याने केली असिा आयत्या वळेी दादासाहेबाने येऊन जणू त्याचा बचाव 
केला हे कसे िे पाहू. [पे. द. ३७, ले. ५१, ५७.] 
 

ह्या स्वारीच्या हकीगिीि माधवराव पेशव े आपला चुलिा दादासाहेब यास नातशकास वारंवार 
तलतहि होिे. दादाने नातशकास राहून अतधक उचापिी करू नये म्हणनू माधवरावाने त्यानंा मुद्दाम 
आपल्याजवळ कनांटकास बोलातवले. १७६४ चा दसरा होिाच दादासाहेब पाचं-साि हजार फौज बरोबर 
घेऊन नातशकाहून टोतयास व िेथून पठैणास गेले. िेथून आपला अतधकार गाजतवि जवळ जवळ िीन 
मतहवयानंी कनाटकास पोहोचले. तदनाकं २७ जानेवारी १७६५ रोजी चुलत्या पिुण्याचं्या हरपनहळ ळीस 
रे्भटी झाल्या. नंिर चुलिे-पुिणे तबदनुरावर गेले. यावळेी िहाची बोलणी लातवली होिी. मराठे सरदाराचं्या 
मिे िह न करिा मोठी लढाई देऊन हैदरास कायमचा बुडवावा असे होिे. यामुळे श्रीरंगपट्टणपाविेोचा 
िंुगर्भदे्रच्या दतक्षणेकडील सवच प्रािं पूणचपणे मराठ्ाचं्या िाब्याि आला असिा. परंिु दादासाहेब आल्याने 
त्याचं्या हािी या लढाईची सूिे गेली. दादानंी युद्ध थाबंवनू िहाच्या बोलण्यास अनुकूलिा दशचतवली. 
वतडलाचंी मजी जािे म्हणनू माधवरावानंी दादाचं्या ह्या कृत्यास तवरोध केला नाही. वाटाघाटी होऊन 
हैदराशी मीर फैजुल्यामाफच ि िह ठरला. त्यािील अटी अशा : (१) िीस लक्ष रुपये हैदराने मराठ्ासं द्याव;े 
(२) बंकापूर वगैरे िंुगर्भदे्रच्या उत्रेकडील सवच मुलूख द्यावा; आतण (३) मुरारराव घोरपडे आतण 
सावनूरकर याचें िालुके हैदराने परि कराव.े मेघश्यामराव पटवधचन कैदेि होिे त्यास सोडवनू आतणले. या 
िहास अनंिपूरचा िह असे म्हणिाि. या िहाने हैदराला जीवदान तमळाले. शवेटी माधवरावास या िहास 
मावयिा द्यावी लागली. बकंापूर पेशव्यास तमळाले व हैदराकडे बसवापट्टण रातहले, िसेच सावनूर व गुत्ी 
ही दोन संस्थाने मराठ्ाचं्या िाब्याि आली. रघुनाथरावानी हैदराशी जो िह केला त्याची बोलणी त्यानंी 
नारो शकंरमाफच ि लातवली होिी. माधवरावानी एकदा दादाचं्या हािी स्वारीची सूिे तदल्यावर दादाचं्या 
इच्छेप्रमाणे होणाऱ्या सवच गोष्टीस त्यानी मावयिा तदली. कनाटकािून परि येिना िेथील मुलुखाची व्यवस्था 
राखण्यास कनाटकाि गोपाळराव पटवधचन, तवठ्ठल तशवदेव व रास्िे यास ठेतवले. जुलै १७६५ अखेर चुलिे-
पुिणे पुण्यास परि आले. 
 

जानोजी भोसिें व रघुनािराव याांचे बखेडे 
 
नागपूरकर भोसिें – जानोजी याजवर चढाई : 
 

नागपूरकर र्भोसल्याची िुटक वृत्ी—रघुजी र्भोसल्याचं्या पश्चाि नागपूरकर र्भोसले कुटंुबाि कलह 
सुरू झाला आतण त्या सवच बधंूंची पेशव्याशंी िेढ उत्पि झाली. प्लासीच्या लढाईने बंगाल प्रािं हािचा गेला. 
िो तमळतवण्यासाठी त्यानंी यन्त्कंतचिही हालचाल केली नाही. उलट सािारच्या छिपिींची गादी 
बळकावनू पेशव्याचं्या घराि बेबनाव उत्पि करण्याचे राजकारण हे र्भोसले बधूं तनजामाशी सख्य जोडून 
करू लागले. र्भोसल्याचं्या तनष्ट्क्रीयपणाचा फायदा इंग्रजानंी घेिला. त्यानंी पाटणा शहर काबीज केले आतण 
र्भोसल्यानंी शजकलेला प्रदेश बळकातवला. िरी िो तमळतवण्याचा प्रयत्न न करिा िे आपल्या घरगुिी 
र्भाडंणािच मष्ट्गुल रातहले. पेशव्याचंा िेष हे र्भोसले पदोपदी करि होिे. त्यानंी १७६२ मध्ये तनजामास 
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सामील होऊन पुणे जाळण्यास त्यास सक्रीय मदि केली. िेव्हा पेशव्याने वऱ्हाडािील काही मुलुखाची 
लालूच दाखवनू त्यास तनजामापासून फोडून आपल्या पक्षाि आणतवले. हैदरावरील स्वारीि पेशव्यानी 
र्भोसल्यास कनाटकाि बोलातवले असिा लटतया सबबीने र्भरलेली पिे नागपुरािून तलहून कालहरण 
केले. याचे कारण जानोजी पेशव्याचंा मनािून िेष करीि होिा हे होय. इिकेच नव्हे, िर पेशव्यातवरुद्ध 
लढण्यास हैदरास जानोजी आिून फूस देि होिा हे पेशव्यास कळले. [पे. द. २८, ले. १५१.] जानोजी एवढे 
करूनही न थाबंिा त्याने शशदे, होळकर, जयपूरचा माधवशसग याजबरोबर पेशव्याचंा पाडाव करण्यासाठंी 
संधान जोतडले. खुद्द पुण्यास आपला वकील बाबूराव रायाजी यास पाठवनू याजिफे पेशव्यातवरुद्ध 
कारस्थाने रचीि होिा. पेशव्याने ह्या सवच गोष्टींचा तनकाल लावण्यासाठी त्याच्या वतकलािफे जानोजीस 
तनरोप पाठतवला की, “िुमच्याने हजार राऊिातनशी यावयाचे असेल िर याव.े आपले येणे होि नसेल िर, 
पेशव े रावसाहेब फौजेसह वऱ्हाडाि चालून येिील.” या पिाने जानोजी गडबडून गेला आतण पुण्यास 
येण्यास तनघाला. िेव्हा त्यास खबर कळली की, पेशव ेआपल्यावर चालून येि आहेि. िे रे्भटीच्या वळेीस 
दगा करण्यास चुकणार नाहीि असा इशारा त्याचा कारर्भारी देवाजीपंि याजंकडून जानाजीस पोचिाच िो 
परि वऱ्हाडाि गेला आतण युद्धाची ियारी करू लागला. [पेठे द. र्भा. १, ले. ३५, ३७, ४०.] जानोजीने राघोबा 
दादाकडे सधंान बाधूंन त्याचे साह्य आपल्यास मातगिले होिे. पण पेशव्यानी हे जाणून राघोबाची नेमणूक 
उत्र शहदुस्थानाच्या स्वारीवर अगोदरच केली होिी. त्यामुळे राघोबादादास उत्रेच्या स्वारीस तनघणे र्भाग 
पडले. तनजामअल्लीचा कारर्भार त्याचा धाकटा र्भाऊ मीर मोगल उफच  रुकनदौला हा पहाि होिा. त्याच्याशी 
पेशव्याने स्नेह जोडून जानोजीवर चढाई करण्याचे ठरतवले. यावळेी तनजामाचे आतण र्भोसल्याचें वाकडे 
येण्यास कारणही असेच घडले. राक्षसर्भवुनाच्या लढाईि र्भोसले आपला पक्ष सोडून शिू पक्षास तमळाले 
आतण पुढे िहाि वऱ्हाड बळकावनू आपणास िोंडघशी पाडले. हे तनजामास सहन झाले नाही. िसेच १७६४ 
च्या पावसाळ्याि तनजामाचा वऱ्हाडािील सरदार मोरो धोंडोजी याचा जानोजीने पाडाव केला. याचा 
तनजामास राग येऊन त्याने जानोजीवर स्वारी केली. आतण िहाि ठरल्याप्रमाणे जानोजी तवरुद्ध पेशव्याची 
मदि मातगिली. राक्षसर्भवुनानंिर जानोजीस तमळालेला तनजामाचा मुलूख शजकून घेऊन िो तनजामास 
परि द्यावयाचा असे तनजाम आतण पेशव ेयानंी ठरतवले. [पे. द. २०, ले. १६९, १६८. जानोजी म्हणिो माझा मुलूख तनजामास 
देऊन पेशव ेसापास दूध पाजि आहेि.] माधवराव १३ ऑतटोबर १७६५ रोजी पुणे सोडून स्विः स्वारीवर वऱ्हाडाकडे 
तनघाले. पेशव्यानंी आपले धोरण समजावनू देण्यासाठी आपला वकील रामाजी बल्लाळ गुणे यास पुढे 
जानोजीच्या रे्भटीस पाठतवले. दादासाहेब आपल्या सैवयातनशी नातशकहून तनघून बाळापूर येथे पेशव्यास 
तमळाले. तनजामाचा कारर्भारी रुकनदुल्ला आपल्या सैवयासह पेशव्यास गोदा िीरी येऊन तमळाला. तनजाम 
स्विः वऱ्हाडच्या तदशनेे चालून गेला. [तकत्ा, ले. १७२.] जानेवारी १७६६ च्या अखेरीस तनजामाचे सैवय 
नागपूरच्या जवळ आले. [तकत्ा, ले. १६४.] जानोजीने युद्धाची ियारी केली होिी. पण एवढ्या मोठ्ा र्भारी 
फौजेपुढे तटकाव लागणार नाही हे जाणनू त्याने पेशव्याकडे िहाची बोलणी लावनू कृपेची याचना केली. 
दादानेही अत्यंि काकुळिीने रदबदली केली. पेशव्यानंी दादाचं्या म्हणण्यास मान देऊन शरण आलेल्या 
र्भोसल्यास रे्भटीस बोलातवले. तदनाकं १८ जानेवारी १७६६ रोजी जानोजी व पेशव े याचं्या रे्भटी दयापूर 
मुक्कामी झाल्या. पुढे बोलणी व वाटाघाटी होऊन अमराविी जवळ सोलापूर येथे िह होऊन लढा तमटला. 
र्भोसल्याने २४ लक्षाचा मुलूख पेशव्यास परि द्यावा, त्यापैकी पेशव्याने १५ लक्षाचा मुलूख तनजामास देऊन 
बाकीचा नऊ लक्षाचा आपणास ठेवावा आतण र्भोसल्याने इिउत्र आपल्या सवच फौजेतनशी पेशव्याचे स्वारीि 
हजर असाव ेयाप्रमाणे िह ठरला. [खरे, र्भा. ३,] जानोजी र्भोसल्याचा िीन कारणास्िव पेशव्याने उच्छेद केला 
नाही. [पे. द. २०, ले. १८५.] जानोजी र्भोसले दािी िृण धरून शरण आला. पेशव्यानंी जानोजीवर मजी राखावी, 
म्हणून होळकराने तलतहले होिे. तशवाय र्भोसले पेशव्याचंा िह घडून दादासाहेब यास शहदुस्थानच्या 
स्वारीवर जावयाचे होिे. जानोजी र्भोसल्याने शहदुस्थानच्या स्वारीवर येण्याचे प्रथम कबूल केले व नंिर 
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दादाबंरोबर आपले सैवय पाठतवले. पेशव-ेजानोजी सघषाि ज्या सरदारानंी जानोजीचा पक्ष धरला होिा 
त्यास पेशव्यानी तशक्षा ठोठातवल्या. [तकत्ा, ले. १७८.] 
 

पंधरा लक्षाचा मुलूख देऊन मोगलाशंी कायमची दोस्िी करण्याचा इरादा पेशव्यानंी दाखतवला व 
यापढेु दतक्षण प्रािंी मोतहम झाल्यास उर्भयिानंी तमळून करावी व आपआपले कायच साधून घ्याव े असे या 
समयी उर्भयपक्षी ठरले. 
 
इतर णकरकोळ गोष्टी : 
 

र्भवानराव प्रतितनधी पदभ्रष्ट झाल्यावर त्याने र्भगविंरावाशी दावा आरंर्भनू मुलुखाि दंगा करण्यास 
सुरुवाि केली. पेशव्यानंी त्याच्या बंदोबस्िास रामचदं्र गणेश या सरदारास पाठतवले. त्याने र्भवानरावास 
गाठून त्याचा पूणच परार्भव केला. िेव्हा तनरुपाय होऊन र्भवानराव पेशव्यास शरण गेला. पेशव्यानंी त्यास 
पटवधचनाचं्या मध्यस्िीवरून पिास हजार रुपयाची नति नेमणूक देऊन पुण्यास ठेवनू घेिले व पुढे पाच 
लक्ष उत्पिाचा सरंजाम त्यास नेमून तदला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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माधवराव पेशवें 
 

कािंसूची 
 
१७५९, ऑगस्ट प्राइस व त्याचा सहकारी थॉमस मॉस्टीन हे इांग्रज वकील मराठ्ाांच्या दरबारी 

येतात. 
१७६१ इांग्रजाांशी तह करण्यात पुढाकार घेतलेला गोनवद क्षशवराम यास मॉस्टीन िेटतो. 
१७६२ पासून दादासाहेब व माधवराव या चुलत्या पुतण्यात बेबनाव सुरू होतो. 
१७६३ इांग्रज मीर कासीमअल्ली या सुिेदारास सुिेदारीवरून दूर करतात. 
१७६३, णडसेंबर जाट राजा सूरजमल व नजीबखान यामध्ये युद्ध होऊन सूरजमल त्यात मारला 

जातो. 
१७६५, मे ३ इांग्रजाांची कवायती फौज सुजाउद्दौला व मीर कासीमअल्ली याांचा कोटा येथे 

परािव करते. 
१७६५, ऑगस्ट २ दुसरा शहाअलम इांग्रजाांस बांगाल, क्षबहार व ओक्षरसा या तीन प्राांताांची सनद देतो. 
१७६५, सप्टेंबर बादशहा नजीबखान रोक्षहल्यास जाटाांक्षवरुद्ध मराठ्ाांकडे मदत मागण्यासाठी 

पाठवतात. 
१७६५ पेशव्याांनी जानोजीस जो आठ लाखाचा मुलूख क्षदला होता तो जानोजी परत 

करतो. 
१७६५ जानोजी िोसले यास वठणीवर आणण्यासाठी माधवराव पेशव े क्षनजामाच्या 

मदतीने िोसल्यावर स्वारी करतात. 
१७६५, णडसेंबर मोहरचा जाट मराठ्ाांक्षवरूद्ध कहर माांडतो. 
१७६५ हैदरावर मराठे स्वारी करून त्याच्याशी सख्य करतात. 
१७६६ रजपूत व शखेावत या जमातींचा बांदोबस्त करीपयंत मराठ्ाांस १७६६ साल 

उजाडते. 
१७६६, फेबु्रवारी क्षनजामअली व त्याचा पुत्र पांधरा हजार फौज व तोफखाना व गादी याांसह 

पेशव्यास सामील होतात. 
१७६६, माचच क्षनजाम अनेगुांडी आक्षण क्षचत्रदुगम या स्थळी पोहोचतो. 
१७६६, एणप्रिं क्षनजाम मदक्षगरीवर येतो. 
१७६६, मे २० मल्हारराव होळकर स्वगमवासी होतात. 
१७६६, जून हैदर मद्रास गव्हनमरास दोस्तीसाठी पत्र क्षलक्षहतो. 
१७६६, जून ते 

हैदरावर पेशव्याांच्या तीन स्वाऱ्या होतात. 
१७६७, जून 
१७६६, जुिैं मुांबईकर इांग्रज हैदरास दोस्तीचे पाचारण करतात. 
१७६६, नोव्हेंबर हैदर अट घालतो की, प्रसांगी एकमेकाांनी पांधरा हजार फौजेची मदत करावी. 
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१७६६, नोव्हेंबर माधवराव पेशव ेसुरापुरकराकडून खांडणी वसूल करतात. 
१७६६, णडसेंबर हैदरने मराठ्ाांच्या कनाटकातील सांस्थाक्षनकाांकडून खांडणी वसूल केल्याची 

बातमी येते. 
१७६६, णडसेंबर पेशव्याांच्या साांगण्यावरून क्षनजाम कनाटकच्या स्वारीवर जातो. 
१७६७ मराठे हैदराचा पाडाव करतात. 
१७६७, जानेवारी १६ क्षनजामअल्ली व इांग्रज एकमेकाांशी दोस्तीचा तह करतात. 
१७६७ इांग्रज मराठ्ाांशी सलोख्याचे सांबांध प्रस्थाक्षपत करण्याचा प्रयत्न करतात. 
१७६७, फेबु्रवारी दादा चमेलीवरून परत क्षफरतात. 
१७६७ जानोजी घोडपच्या लढाईत रघुनाथरावाांचा पि ग्स्वकारतात. 
१७६७, माचच २७ अक्षहल्याबाई पुत्र िालेराव याांचा मृत्यू. 
१७६७, एणप्रिं रॉड नावाचा इांग्रज गृहस्थ पेशव े दरबारात येतो व त्याला तेथील वातावरण 

इांग्रजास अनुकूल असें क्षदसते. 
१७६७, एणप्रिं पेशव े देवनहळ ळी, होसकोट, नांदीगड व कोठार ही ठाणी आपल्या ताब्यात 

घेतात. 
१७६७ अबदाली पांजाबवर चालून आले असता नशदे त्याचा दणदणीत परािव करतात. 
१७६७, एणप्रिं २९ क्षनजामास सामील करून इांग्रज म्हैसूरवर स्वारी करतात. 
१७६७, मे पेशव ेकनाटकात गोपाळराव रास्ते याांची नेमणकू करतात. 
१७६७, जून २८ स्वतः पेशव ेपुण्यास येऊन रहातात. 
१७६७, ऑगस्ट इांग्रज म्हैसूरकराांशी युद्ध सुरू करतात. 
१७६७ च्या मध्यास पेशव ेआपला वकील इांग्रजाांकडे पाठवतात. 
१७६७, नोव्हेंबर २९ थॉमस मॉस्टीन पुण्यास पेशव ेदरबारी येतो. 
१७६७, णडसेंबर १४ जयपुरचा राजा जवाहरमल जाटाचा दणदणीत परािव करतो. 
१७६७, णडसेंबर २१ जयपुरचा राजा माधोनसग मरण पावतो. 
१७६८ मराठ्ाांच्या मदतीने क्षदल्लीस जाव े हा शहा अलमचा बेत होता तो महादजी 

नशद्याांच्या मदतीने पाांचाली क्षकल्ल्यावर पक्का झाला. 
१७६८, जानेवारी ५ मॉस्टीन हा पाचव्याांदा पेशव्याांची मुलाखत घेतो. 
१७६८, फेबु्रवारी २३ हैदरास सोडून क्षनजाम मद्रासच्या इांग्रजाांशी नवीन तह करतो. 
१७६८, फेबु्रवारी २७ थॉमस मॉस्टीन तीन मक्षहने राहून पणेु सोडतो. 
१७६८, माचच पयंत गोपाळराव मराठ्ाांनी ताब्यात आणलेल्या प्राांतातून खांडणी वसूल 

करतात. 
१७६८, जुिैं जवाहरमल जाटाचा एक नोकर सांतापून खून करतो. 
१७६८ माधवरावाांनी, दादाांनी बांडखोर म्हणनू जाहीर केलेल्या महादजी नशद्यास 

दौलतीची वसे्र पाठक्षवली. 
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१७६८, ऑगस्ट १८ दमाजी गायकवाड याांचा मृत्यू. 
१७६८, सप्टेंबर पयंत सैन्याची जमवाजमव करण्याच्या उदे्दशाने जानोजी युद्ध लाांबक्षवतात. 
१७६८ माधवराव पेशव ेजानोजीवर दुसरी स्वारी करतात. 
१७६८, नोव्हेंबर इांग्रज वकील ब्रमू यास मराठ्ाांनी हैदराचा पि धरल्याचा कळते. 
१७६८, णडसेंबर ११ मॉस्टीन पेशव्याांची दुसऱ्याांदा िेट घेतो. 
१७६९, जानेवारी १ इांग्रजाांचे सवम तकम  क्षनष्फळ ठरतात. 
१७६९, एणप्रिं ४ पयंत तब्बल दोन वष ेहैदर व इांग्रज याांची लढाई. 
१७६९ रामचांद्र गणेश, महादजी नशदे आक्षण तुकोजी होळकर पावसाळा सांपताच 

जाटाांच्या समाचारासाठी जातात. 
१७६९, एणप्रिं पेशवा व जानोजी याांच्या िेटी होऊन कनकपुरा येथे तह होतो. 
१७७०, जानेवारी पेशव्याांचा म्हैसूर प्राांतात क्षशरकाव. 
जानेवारी-फेबु्रवारी पेशव े बुांदेहाल, कां दीक्षकरे, होदीक्षकरे, क्षचकनाईकहल्ली, िरैवदुगम, नागमांगल, 

बालापूर आक्षद क्षकल्ले घेतात. 
१७७०, फेबु्रवारी १ पेशव ेबनक्षगरीवर रहातात. 
१७७०, एणप्रिं २ मराठे क्षनजगलच्या क्षकल्ल्यास वढेा देतात. 
१७७०, एणप्रिं मराठे यमुना पार होऊन फरुकाबादच्या अहमदखान याच्या मुलखात येतात. 
१७७०, एणप्रिं २९ क्षनजगलचे क्षकल्ल्यावर वढेा चढवताना नारायणराव पेशव े जखमी होतात पण 

क्षकल्ला पेशव ेनजकतात. 
१७७०, मे ९ बादशहा शहा अलम बांगालच्या गव्हनमरास आपण क्षदल्लीस जाण्यास उत्सुक 

असल्याचे एक लाांबलचक पत्र क्षलक्षहतो. 
१७७०, मे १३ पेशव ेकनाटकच्या स्वारीतून परत क्षनघतात. 
१७७०, मे २५ कोप्पल गावाजवळ सूयम ग्रहणाच्या क्षदवशी स्वतःला पेशव ेसुवणमतुला करवतात. 
१७७०, जून १३ पेशव ेपुण्यास परततात. 
१७७०, ऑक्टोबर नजीबखान मृत्यू पावतो. 
१७७०, ऑक्टोबर ३१ नजीबउद्दौला मराठ्ाांच्या लष्करातून आपल्या घरी जात असता वाटेत मरण 

पावतो. 
१७७०, णडसेंबर २७ महादजीच्या पत्रावरून बादशहाने मफुैद्दीन अहमदखान नावाच्या हस्तकास 

करार करण्यासाठी मराठ्ाांकडे पाठक्षवले. 
१७७१ च्या सुरवातीस हैदर श्रीरगपट टणात असतो. 
१७७१, जानेवारी गोपाळराव फौजेतून क्षनघून प्रकृती स्वास््यासाठी क्षमरजेस येतात. 
१७७१, जानेवारी ११ गोपाळरावाांची फौज वामनरावाांच्या अक्षधपत्याखाली नत्रबकरावमामाांच्या मदतीस 

येते. 
१७७१, फेबु्रवारी ६ प्रयाग सोडून क्षदल्लीचा बादशहा फरुकाबादेस येतो. 
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१७७१, फेबु्रवारी ९ बादशहा क्षदल्ली क्षकल्ल्यावर मारा करून क्षदल्ली ताब्यात घेतो. 
१७७१, माचच १० मराठे हैदराक्षवरुद्ध श्रीरांगपट टणास जाऊन मोचे लढक्षवतात. 
१७७१, माचच १७ नत्रबकरावमामा हैदरावर तोफाांचा मारा सुरू करतात. 
१७७१, एणप्रिं १८ नत्रबकरावमामा पट टणचा वढेा उठवनू मेलकोट्यास आणतात. 
१७७१, मे रोक्षहल्याांचा पुढारी हाफीज रहमत हा लढाईतून पळ काढतो. 
१७७१, जून ७ रास्ते यास मागे ठेवनू जाण्याक्षवषयी नत्रबकरावमामास हैदराकडून क्षनरोप येतो. 
१७७१, सप्टेंबर १७ नत्रबकराव थेऊर येथे पेशव्यास येऊन िेटतात. 
१७७१, नोव्हेंबर २९ मांगरोळ व िाटवाडा याांच्यामध्ये दोन क्षदवस युद्ध चालले. 
१७७२, जानेवारी ६ बादशहा क्षदल्लीस पोहोचतो. 
१७७२ च्या प्रारांिी बादशहा व मराठे सरदार याांच्या फौजा एकत्र होऊन जाक्षबतखानाचा 

सूड घेण्यास सज्ज होतात. 
१७७२ माधवराव पेशव ेलोकाांच्या आग्रहास्तव दादाांची सुटका करतात. 
१७७२, सप्टेंबर ३० दादाांच्या आग्रहास्तव माधवराव थेऊरास नऊ कलमी लेख पुरा करतात. 
१७७२, मे जानोजीचा मतृ्य,ू मरेपयंत पेशव्याांशी एकक्षनि. 
१७७२, नोव्हेंबर १८ माधवराव पेशव्याांस देवाज्ञा होते. 
१७७३ तुकोजी होळकर व क्षवसाजीपांत तोफखान्यासह रोक्षहल्यावर चाल करतात. 
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१४ 
 

माधवराव पेशवे (१७६६–७२) 
 
हैदरावरीिं णतसरी स्वारी (सन १७६६ जून ते १७६७ जूनपयंत) : 
 

मागील वषी कनाटकच्या स्वारीहून परि येिाना पेशव्यानंी कनाटकाि गोपाळराव पटवधचनास 
छावणीस ठेतवले होिे. आनंदराव रास्िे कडपे व कनूचल येथील नबाब व मुरारराव घोरपडे हे सवच 
गोपाळरावाच्या कुमकेस आले होिे. गोपाळरावाने पूवी ठराव झाला होिा त्याप्रमाणे हरपनहल्ली, तचिदुगच, 
रायदुगच व बल्लारी वगैरे िमाम संस्थानापंासून खंडण्या वसूल केल्या. िंुगर्भद्रा िीरास येऊन अनागोंदी, 
कनकतगरी, कें चनगुड या ससं्थानाचं्या खंडण्या घेिल्या. िेथून पंचमहालाि जाऊन तचिापूर, यादतगरी, 
सुरापूर येथील खंडण्या घेऊन पावसाळा सुरू होण्यापूवीच िो तमरजेस येऊन दाखल झाला होिा. [खरे, र्भा. 
३,] दरम्यान पेशवा तनजामाशी वाटाघाटी करून त्याचे सहाय्य घेऊन हैदरावर स्वारी करण्याच्या बेिाि 
होिा. पेशव्याचा हैद्राबाद येथील वकील धोंडो राम हा तनजामअल्ली व रुकनुद्दौला या दोघाचं्या गाठीरे्भटी 
घेऊन त्याचें मनामधील पेशव्यासंबंंधीचे अपसमज घालवनू देण्याचा प्रयत्न करीि होिा. [पे. द. २८, ले. १५७, 
१५८, १८९.] पेशव्याने तनजामास रे्भटून १५ लाखाचा मुलूख तदला, [तकत्ा ले. १५९, १६६, १६७.] ह्यावळेी कोणत्याही 
प्रकारचा करार झाला नाही. पण मुलाखिीि हैदरावर संयुति स्वारी करावयाची हे बोलणे होऊन ह्यावर 
एकमि झाले होिे. 
 

हैदरचे ह्या घटनाकंडे लक्ष होिे. ह्या दोन प्रबळ शिूंच्या संकन्ल्पि स्वारीतवरुद्ध हैदराने इंग्रजाचं्या 
दोस्िीसाठी प्रयत्न केला. जून १७६६ मध्ये त्याने मद्रास गव्हनचरास तलतहले की, माझेजवळ जेंवढी फौज 
आहे िेवढीच िुमच्याकडेही आहे. दोवही फौजा तमळून जर आपण तनजाम व मराठ्ाचं्या सैवयावर चढाई 
केली िर त्याजपुढे त्याचं्या सैवयाचे काहीच चालणार नाही मंुबईकर इंग्रजानंी जुलै १७६६ मध्ये हैदरास 
आपल्याशी दोस्िीचा िह करण्यास पाचारण केले. अनेक अटी घािल्या व व्यापाराकतरिा सवलिीही 
मातगिल्या. तशवाय हैदराने अकाटचा नबाब व िावणकोरचा राजा यापैकी कोणावरही हल्ला करू नये अशा 
अटी घािल्या. नोव्हेंबर १७६६ मध्ये हैदराने ही अट गाळून तलतहले की, ज्यावळेी कंपनी सरकारला फौजेची 
गरज असेल शकवा आपल्या सरकारला कंपनी सरकारच्या फौजेची गरज असेल िर प्रत्येकाने एकमेकास 
पंधरा हजार फौज जरूर लागेल त्यावळेी पुरवावी. पण इंग्रजानंी ह्या अटी कबूल केल्या नाहीि. इंग्रजाचंा 
हेिू राज्य संपादनाचा होिा. माि िे राज्य त्यास लढाईच्या दगदगीि, खचाि व धोतयाि शतय िो न पडिा 
तजिके तमळेल तििके अवश्य पातहजे होिे. दतक्षणेकडे त्याचे लक्ष साष्टी बटे तमळतवण्यावर होिे. कारण िे 
मराठ्ाचं्या िाब्याि होिे. दुसरे म्हणजे पूवच समुद्राच्या तकनाऱ्यावरील उत्र सरकार या नावाखाली 
मोडणारे पाच परगणे गंुिूर, तसकाकौल, राजमहेंद्री वगैरे. िे पाच परगणे मद्रासनजीक असून 
तनजामअल्लीच्या राज्याि होिे. िे परगणे आम्हास मतत्याने द्या असे इंग्रज तनजामअल्लीस सागंि होिे. त्याने 
साफ नकार तदल्यावर इंग्रजानंी राजमहेंद्री परगणा बळजबरीने िाब्याि घेिला. तनजामास याचा फारच 
राग आला पण इंग्रजाचें शकवा हैदरचे पातरपत्य करण्याचे साम्यच एकट्ा तनजामाि नव्हिे म्हणून त्याने 
मराठ्ाशंी सलोखा केला. ही बािमी इंग्रजास समजिाच मराठे-तनजाम सैवयाचा पाडाव करण्याकतरिा 
हैदराची मदि तमळाल्यास त्यानंा हवी होिी. पण हैदर त्यानंा वर उल्लेतखलेल्या र्भलत्याच अटी घालू 
लागला. म्हणून िे दोस्िीकतरिा तनजामअल्लीकडे वळले. तनजामअल्लीने सलोख्याचे बोलणे इंग्रजाशंी 
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करून एक दोस्िीचा िह केला. त्याि अस ठरले की, इंग्रजानंी राजमहेंद्री वगैरे परगणे घेिले आहेि िे 
त्याजकडे जहागीर म्हणून कायम रहाव ेव त्याबद्दल त्यानंी दोन पलटणे व सहा िोफासह तनजाम सागेंल िी 
चाकरी हरहमेषा करीि जावी. तशवाय पावसाळा संपल्यावर दोघानंी आपापल्या फौजा गोळा करून 
हैदरावर स्वारी करून त्याचे राज्य वाटून घ्याव ेअशा प्रकारचा हा जानेवारी १६, १७६७ चा िह ठरला. या 
िहाि इंग्रज व तनजाम यानंी अशी गुप्ि मसलि केली होिी की, हैदर बुडतवल्यावर मराठ्ासंही बुडवाव.े 
कारण इंग्रजाचं्या डोळ्याि हैदरापेक्षा मराठे जास्ि सलि होिे. इंग्रज-तनजामाचा सलोखा झाला हे 
माधवराव पेशव्यास आवडले नाही. त्याने ह्या युिीपासून आपणास पुढे धोका होणार हे जाणले म्हणून 
हैदराचे पातरपत्य करण्यास इंग्रज व तनजामाची मदि न घेिा स्वसाम्यावरच मोतहम करण्याचे ठरतवले. 
 

इितयाि कनाटकािून सन १७६६ तडसेंबराि बािम्या आल्या की हैदर तचिदुगच, रायदुगच, बेलारी, 
हरपनहल्ली आतद मराठ्ाचं्या िाब्यािील संस्थातनकाकंडून जबरदस्िीने खंडणी घेऊन गेला. [खरे. र्भा. ३, ले. 
६१२, ६४०, ६४३.] ह्या संस्थातनकानंी पेशव्यानंा मदिीसाठी खतलिे पाठतवले. म्हणनू पेशव्याने तमरज येथे 
असलेले आपले सरदार गोपाळराव पटवधचन यास दसऱ्यास तमरजेपासून तनघून स्वारीवर जाण्यास 
सातंगिले. गोपाळराव पटवधचनाबंरोबर आनंदराव रास्िे, नरगंुदकर र्भाव ेव दौलिराव घोरपडे हेही सरदार 
कनाटकाि स्वारीस गेले. 
 

पेशव्यानंीसुद्धा स्विः स्वारीवर तनघण्यासाठी पणु्यास जय्यि ियारी केली आतण सोलापूरच्या रोखे 
बरोबर नारायणराव, दादा, फडणीस व हतरपंि फडके यानंा घेऊन तनघाले. नोव्हेंबराि सुरापुरकराकडून 
खंडणी वसूल केली. बाबजूी नाईक अिंस्थ रीिीने हैदराशी संगनमि ठेवीि होिा. [पे. द. ३९, ले. ७३.] 
त्याजकडून सोलापूरचा तकल्ला सरकाराि घेिला. जानेवारी १७६७ मध्ये कृष्ट्णा उिरून त्यावर पेशव्यांच्या 
फौजेस गोपाळरावाचंी फौज तमळाली. त्यानी जेिगी, तकत्रू, काचंनगड, गोडवाल, बेलारी, तसदनूर, 
अदोनी आतण देवदुगच हीं स्थळे जानेवारी अखेरपयंि घेिली. [खरे, र्भा. ३, ले. ६२४, ६२८, ६६४, ६६९-७१, पे. द. ३५, ले. 
१२२, १२८, १३०, १३३, १३४, १३५.] इंग्रजाशंी दोस्िी केल्यामुळे तनजाम आपल्या मदिीस येणार नाही हे पेशव्यास 
ठावकू होिे. िेव्हा पेशव्याने तनजामाच्या मदिीची वाट पातहली नाही. तनजामअल्लीचा तकत्ा सावनुरच्या 
नबाबाने तगरतवला. त्यानेही मनापासून ह्या मुलूखतगरी स्वारीि पेशव्यास मदि केली नाहीं. [पे. द. ३७, ले. 
१२४.] लहान संस्थातनकापंासून १ िे ३ लाख व मोठ्ा संस्थातनकापंासून ५ िे १० लाख अशा खंडण्या वसूल 
केल्या. याप्रमाणे एका मतहवयाि पंचवीस लाख रुपये खंडणी जमा केली. देवदुगचच्या मुक्कामी पेशव्याने 
िमाम सरदाराचें गोट िपासून लष्ट्कराच्या गणत्या घेिल्या. िेणेकरून त्या सरदारास मोठी दहशि उत्पि 
झाली. तशस्ि सुधारली. यामुळे लहानमोठे सवच लोक पेशव्यापंढेु कापू लागले. पेशव्याचंी आपल्यावर स्वारी 
होणार हे हैदरास ठावकू होिे. त्याने बंगलोर, तशरे, तबदनूर ही तठकाणे लढतवण्याचा बंदोबस्ि करून स्विः 
श्रीरंगपट्टणाि फौजेसह रातहला. मराठ्ास उघड्या मदैानाि िोंड देण्याची शन्ति आपल्याि नसल्याचे 
जाणनू आपल्या मुलुखािून मराठे पुढे चाल करून येि असिा त्यास दाणा, वैरण व पाणी तमळू नये म्हणनू 
त्याने आपला मुलूख श्रीरंगपट्टणास येिाना बेतचराख केला. [खरे, र्भा. ३,] पण मराठ्ाचें सैवय एवढे अफाट 
होिे की, िे या उपायानंी आपल्यावर चाल करून येण्याचे थोडेच थाबंणार? हे हैदरास ठावकू होिे. म्हणून 
त्याने पुण्यास आपल्या वतकलास पेशव्याचंी गाठ घेऊन िहाची बोलणी करण्यास सातंगिले होिे. पेशव्याने 
त्यास कळतवले होिे की, िुम्ही मुराररावास उपद्रव न देिा त्याची घेिलेली ठाणी सोडून द्यावी. तशरा, 
सोंधा, तचिदुगचकर आतद ससं्थातनकास उपद्रव देऊ नये व त्याजपासून खंडण्या घेऊ नये व पाऊण कोट 
रुपये खंडणी द्यावी. पेशव्याचं्या अटी हैदरास पसंि पडल्या नाहीि. फेबु्रवारीि तनजामअल्ली व त्याचा पिु 
पंधरा हजार फौज, िोफखाना व गादी यासह पेशव्यास सामील झाला. मराठ्ानंी या वळेी तवचार केला 
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की, हैदराच्या िाब्यािील तशरे शजकून घेिल्यातशवाय हैदर काही आपल्याला शरण येि नाही. िेव्हा त्यानंी 
तशरे तकल्ल्यास मोचे लातवले. तशरे तकल्ला हैदराचा मेहुणा मीर रेझा याच्या िाब्याि होिा. त्याने आपल्या 
पराक्रमाची तशकस्ि केली. पण अखेरीस त्यास तकल्ला मराठ्ाचं्या िाब्याि द्यावा लागला. मीर रेझास 
माधवरावाने आपल्या चाकरीस ठेवनू त्यास गुरचमकोंड्याचा परगणा व तकल्ला जहागीर तदला. पेशव्याचं्या 
सैवयाचा िळ मदतगरीजवळ असिा घोरपडे याचं्या लोकानंी मीर रेझाचे गोटावर अचानक छापा घालून 
त्याची सवच शजदगी लुटली. त्याबद्दल पेशव्याने अपराध्यास कडक शासन केले. प्रत्यक्ष मुराररावही 
माधवरावाचं्या कडक तशस्िीस कापि होिा. [खरे, ६९२-७०६.] तशरे घेिल्यावर सवच संस्थातनकावंर वचक 
बसला. [पे. द. २७, ले. १३३, १३४.] मदतगरीचा तकल्ला माचचमध्ये मराठ्ानंी मोचे लावनू घेिला. त्या तकल्ल्यािच 
कैदेि असलेली तबदनूरकर राजा व त्याची आई यानंा पेशव्याने सोडवनू आपल्या गोटाि आतणले. 
तनरतनराळ्या िुकड्या करून त्या तचकबालापूर व मदकतसरे येथे पाठतवल्या. पेशवा स्विः चेिरायदुगावर 
चालून गेले आतण त्याचा िाबा घेिला. [पे. द. ३७, ले. १४९, १५०, खरे र्भा. ३, ७०८.] गोपाळरावाने दोडबालापूर आतद 
ठाणी घेिली. [तकत्ा, ३,] मराठ्ानंी मारलेली मुसंडी लक्षाि घेऊन हैदर िहाची बोलणी करण्यास 
सरसावला. तवशषेिः मदतगरी तकल्ल्याचे महत्त्व त्यास जास्ि वाटि होिे. िो तकल्ला पेशव्याने आपल्या 
िाब्याि तदल्यास त्याबद्दल ३५ लाख रुपये खंडणी देण्याचे त्याने कबलू केले. पण पेशव्याने हा तकल्ला परि 
देण्याचें नाकारून आणखीन ४० लाख रुपये मातगिले. [पे. द. ३७, ले १४४, १५३.] 
 

एतप्रल १७६७ मध्ये पेशव्यानंी देवनहळ ळी, होसकोट, नंदीगड व कोलार ही ठाणी आपल्या िाब्याि 
घेिली. तनजाम आपली आणखीन फौज घेऊन पेशव्यास येऊन तमळि आहे ही बािमी हैदरास कळिाच 
त्याचे धाबे दणाणले. त्याने पेशव्याकंडे वकील पाठवनू गोपाळराव पटवधचनािफे कळतवले की, अकाटचा 
महमद अल्ली व इंग्रज याजंतवरुद्ध आपण सयुंति लढाई देऊ. पेशव्याने उत्र तदले तनजाम आपला तमि 
असून तनजामाचा तमि जो इंग्रज िोही आपला तमि होय. आम्ही मंगलोरवर चाल करून जाऊ आतण 
तनजाम श्रीरंगपट्टणला चाल करून जाणार. हे ऐकिाच हैदराने आपले वकील मराठ्ाकंडे पाठवनू िहाचे 
बोलणे लातवले. ह्यावळेी पावसाळा समीप आलेला, पेशव्याकंडील पैशाचंी िरिूद संपषु्टाि आलेली. तशवाय 
लढाई चालू ठेतवल्यास आतण तनजाम येऊन आपल्यास तमळाल्यानंिर िह झाल्यास तवजयश्रीचा अधा वाटा 
आपसुख त्यास जािो. हे लक्षाि घेऊन पेशव्याने हैदराबरोबर िहाची बोलणी लावण्यास संमति तदली. [खरे, 
र्भा. ३, ७०६.] 
 

हैदराकडील वकील आपाराम व पेशव्यािंफे गोपाळराव यामंध्ये िहाच्या वाटाघाटी झाल्या. िह मे 
मध्ये ठरला. [पे. द. ३७, ले. १५८.] त्याच्या अटी अशा : (१) तचिरायदुगच, मदतगरी, दोडबालापूर आतण 
होस्कोटे ही ठाणी पेशव्यानंी आपलेकडे ठेतवली; (२) तशरे, कोलार, तचकबालापूर आतण नंदीगड ही 
पेशव्यानंी शजकलेली हैदराची ठाणी हैदरास परि तदली; (३) कडप्पा आतण गुरुमकोंडा ही दोन मीर 
रेझाच्या िाब्याि रहावी; (४) हैदराने पेशव्यास ३१ लाख रुपये हप्त्याने देण्याचे ठरले; [तकत्ा, ले. १५८, १५९, 

१६१.] (५) तनजामास हैदराने दरसाल ६ लाख रुपयेप्रमाणे िीन वष ेद्यावें. [तकत्ा, ले. १५८, खरे म्हणिाि १४ लाख, 
खरे; र्भाग. ३, ले. ७२१.] पेशव्याने मे च्या आरंर्भी पुण्यास परिण्यास आपल्या सैवयास हुकूम सोतडले आतण नवीन 
तमळतवलेल्या प्रदेशाची देखरेख मुराररावाकडे लावनू तदली. 
 
णनजामाच्या हािंचािंी : 
 



 अनुक्रमणिका 

तनजाम पेशव्याचं्या सागंण्यावरून तडसेंबर १७६६ मध्ये कनाटकाच्या स्वारीवर तनघाला. बरोबर 
३६,००० फौज होिी. िसेच कनचल न्स्मथ होिा. पण इगं्रजाचें िैनािी सैवय अद्याप यावयाचे होिे. त्याची 
एवढी गिी मंद होिी की, न्स्मथला वाटले की, इंग्रजी पलटण येऊन तमळाल्यातशवाय तनजाम कृष्ट्णा नदी 
पार होणार नाही. पण या दरम्यान त्याने आपले वकील पेशव्याकंडे रवाना केले आतण हैदराच्या वतकलास 
रे्भटीस बोलातवले. िेव्हा त्याने तनजामाने या युद्धाि िटस्थ रहाण्याची शकमि बोलावी असा सवाल टाकला. 
तनजामअल्लीच्या कारर्भाऱ्यासही ह्या वतकलाने लाच तदली असावी; कारण कारर्भारी तनजामास सागंू लागला 
की, आिापयंि पावसाळा समीप येऊन ठेपला िर मग आिाची स्वारी रद्द करून पुढील वषी जाव.े 
फेबु्रवारीच्या अखेरीस सुद्धा तनजामाकडे तनयमबद्ध असा कायचक्रम नव्हिा. तनजाम माचचमध्ये अनेगंुडी आतण 
तचिदुगच या स्थळी पोचला आतण एतप्रलमध्ये िो मदतगरीवर आला. [तकत्ा, ले. १४६, १५१, १५५.] हैदर 
मराठ्ाचं्या शािंिेच्या वाटाघाटी सुरू असिाच तनजामाचा कारर्भारी रुकनुदौलाने पेशव्याबरोबर खाना 
घेिला. [तकत्ा, ले. १५८, १५९.] पेशव्याने हैदराशी झालेल्या िहाि तनजामास जी खंडणी तमळण्याचे ठरतवले 
होिे त्याने तनजामाचे समाधान झाले नाही. तनजामाचा तवचार असा की, पेशव्याने हैदराकडून आपल्यास 
जादा खंडणी देववावी. तनजामाच्या या तवचारास पेशव्याने संमति तदली नाही. िह ठरल्यावर पेशव्याने 
तनजामास हैद्राबादेस परिण्यास सातंगिले. [तकत्ा, ले. १६१,] 
 
इांग्रज हैदरअल्ली युद्ध : 
 

ऑगस्ट १७५९ ि प्राईस व त्याचा सहकारी थॉमस मॉस्टीन हे इंग्रज वकील मराठ्ाचं्या दरबारी 
आले. ही इंग्रजाचंी पतहली वकीलाि. त्यानंी बाणकोटच्या बदल्याि मराठ्ाकंडून वसई, साष्टी शकवा 
करंजा तमळतवण्याचा प्रयत्न चालतवला. पण िो असफल झाला. 
 

पातनपिच्या आपत्ीमुळे मराठ्ाचें साम्यच थोडे खचले असिा इंग्रज बंगाल व मद्रास तकनाऱ्यावर 
आपली बाजू र्भक्कम करीि होिे. थोरल्या माधवरावाने आपल्या सहकाऱ्याचं्या सहाय्याने मराठ्ाचंी 
पानीपिी गेलेली पि परि तमळतवली िेव्हा इगं्रजाचें मनाि मराठ्ातंवरुद्ध धास्िी उत्पि झाली. 
 
पेशवा माधवरावाचे इांग्रजाशीं सांबांध : 
 

माधवराव पेशव्याचें कारकीदीि मराठ्ास दतक्षणेि तनजाम, हैदर हे दोनच प्रबळ शिू नसून 
पाश्चात्यापंैकीं इंग्रज हेही होिे. हैदर-मराठे याचंा झगडा झाला. िसेंच तनजाम-मराठे युद्ध झाले पण या 
दोहोिही इग्रजानंा आपले हाि धुवनू घेिा आले नाहीि. सन १७६७ च्या हैदराच्या पाडावानंिर मराठ्ाचंी 
सत्ा वाढली. पण हैदर नामशषे झाला नाही. तनजामाने हैदराशी इगं्रजातंवरुद्ध िह केल्यामुळे िो खोटा तमि 
ठरला. कोटच ऑफ डायरेतटसचकडून मद्रास येथील अतधकाऱ्यास हैदर-मराठे संघषच चालू असिा तलतहले 
की, या संघषाि मराठ्ाचंा परार्भव झाल्यास आपणास आनंदच होईल. आपण माि कोणाचाही पक्ष घेऊन 
ह्या र्भाडंणाि प्रत्यक्ष उडी घेऊ नये. ह्या युद्धाि धारािीथी पडणारा प्रत्येक मराठा सैतनक आपला मेलेला 
शिू होय असे समजावयाचे. 
 

तनजामाशी आपला तबघाड येण्यापूवी इंग्रजानंी मराठ्ाशंी १७६७ मध्ये सलोख्याचे संबधं प्रस्थातपि 
करण्याचा प्रयत्न केला. मद्रास इंग्रजानंी कनचल न्स्मथ यास मराठ्ांकडे मदिीची बोलणी करण्यास 
पाठतवले आतण सातंगिले की, तनजामास न दुखतविा हळुवारपणे मराठ्ाशंी बोलणी करून साष्टी व वसई 



 अनुक्रमणिका 

ही स्थळे परि तमळिाि का हे पहाव.े कनचल न्स्मथला पेशव्याचं्या दरबारी इंग्रजास अनुकूल असे वािावरण 
तदसले नाही. पण एतप्रल १७६७ मध्ये रॉड नावाचा इंग्रज गृहस्थ पेशव ेदरबारास गेला असिा त्यास माि 
पेशव ेदरबारािील वािावरण इंग्रजास अनुकूल असे तदसले. 
 

सन १७६७ च्या मध्यास पेशव्याने इंग्रजाकंडे आपला वकील पाठतवला. त्याने कनाटकाच्या 
नबाबाकडील चौथाई वसुलाच्या थकबाकीची मागणी केली. पुष्ट्कळ वषाची थकबाकी कनाटक नबाबाने न 
तदल्यास मराठ्ास कनाटकावर स्वारी करावी लागेल आतण त्याचे पतरणाम नबाबास र्भोगाव ेलागिील असे 
वकील बोलू लागला. तब्रतटशाचें तनजामाशी असलेल्या मेिकुटाबद्दलची पेशव्याची नापसंिीही त्याने 
इंग्रजास कळतवली आतण पेशव्यास न कळतविा िुम्ही तनजामाच्या तदमिीस इंग्रज लष्ट्कर तदलेि याबद्दल 
पेशव्यास सखेद आश्चयच वाटले असे त्याने मद्रासकरास सातंगिले. मद्रास गव्हनचरच्या कच्छपी कनाटकाचा 
नबाब होिा. इगं्रज आिा कनाटक नबाबाच्या विीने बोलू लागले. इंग्रजानंी पेशव्याचं्या वतकलास उत्र 
तदले की, कनाटक नबाबामध्ये िुमची चौथाई बाकी देण्याचे िाण नाही. आतण जर का त्याजवर याकतरिा 
िुम्ही स्वारी केली िर त्याचे संरक्षण करण्यास तब्रतटश फौज समथच आहे. त्याने हेही सातंगिले की, 
तनजामाशी तब्रतटशानंी केलेली मिैी म्हणजे मराठ्ाशंी शिुत्व नव्हे. 
 

इंग्रजाचें म्हैसूरकराशंी युद्ध ऑगस्ट १७६७ ि सुरू झाले. यावळेी युद्धािील जय मराठ्ानंी ज्याची 
बाजू घ्यावी त्यास तमळणार असे होिे, म्हणून इंग्रज व कनाटकचा नबाब मराठ्ाचं्या मदिीसाठी त्याचंा 
अनुनय करू लागले. िर तनजाम व हैदरअल्ली मराठ्ानंी म्हैसुरकरानंा साथ द्यावी म्हणून आजचव ूलागले. 
[ग्रँट डफ, र्भा. १] 
 

बंगाल इंग्रजानंा मराठ्ाचंी सारखी र्भीति वाटू लागली. त्यानंी मद्रासकरानंा कळतवले की, 
म्हैसुरकराचंा जर मोड करावयाचा असेल िर असा इलाज शोधून काढा की, मराठ्ानंा आपण कोणत्या 
बाजूस जाव े याचा तवचार करून आपल्या तवरुद्ध पक्षास तमळण्याची सतंध तमळू नये. मराठे म्हैसुरकर व 
तनजाम यास सातमल झाले असाही संशय यानंी व्यति केला. [बॅनजी, पेशवा माधवराव,] मद्रासकरानंा सारखी 
र्भीति वाटू लागली की, पेशवा माधवराव महमद अल्लीकडून चौथाई वसूल करण्यासाठी कनाटकाि स्वारी 
करील, िेव्हा त्यानंी यावर उपाय सुचतवला की, पेशव्यास त्याच्या गृह कलहाि गंुिवनू ठेवणे शकवा अंिगचि 
बंडाळी माजवनू त्याचे लक्ष तिकडे वधेणे आतण अशा प्रकारचे कृत्य करण्यास जर सापडले नाही िर 
मराठ्ाशंी मिैीचा िह करणे. [तकत्ा.] 
 

यावळेी मद्रास इंग्रजास हैदराच्या र्भीिीने कापरे र्भरले होिे. त्यानंी कलकते्कर इंग्रजास तलतहले 
की, हैदराशी मिैी िरी केली पातहजे शकवा त्यास शिू समजून त्याचा पूणच परार्भव िरी केला पातहजे. 
तलाईव्हने यावळेी हैदराचा नाश करण्यासाठी मराठ्ाशंी मिैी जोडावी असा उपदेश केला होिा. मद्रासकर 
इंग्रज मराठ्ाशंी मिैी जोडण्यास ियार होिे. हैदराचा परार्भव झाल्यावर मराठ्ानंी तबदनूरचा िाबा 
तमळावा, म्हैसूरचा शहदू राजा इंग्रजाचं्या सहाय्याने पवुहा गादीवर बसवावा, त्याने मराठ्ास चौथाई द्यावी, 
ह्या अटी त्यानंा मावय होत्या. परंिु मराठ्ाचं्या यावळेच्या अटी इगं्रजास नामुष्ट्कीच्या वाटल्या. 
 

इंग्रजाशंी मिैी राखण्यासाठी ज्या अटी मराठी वतकलाने इग्रजानंा देण्यासाठी अकाटच्या नबाबास 
तदल्या होत्या त्याि “हैद्राबाद येथील तनजामाचा तनःपाि करून त्या जागी शहा अलमच्या एखाद्या मुलास 
दतक्षणेचा सुरे्भदार म्हणून बसवाव े अशी सूचना होिी.” पण मद्रास इंग्रजानंा हैद्राबादी तनजाम शाबिू 
ठेवावयाचा होिा. त्याचं्या तवचारे हैद्राबाद तनजाम जर नाहीसा केला िर, त्याचं्या बंगाल व मद्रास येथील 
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वसाहिीना मराठ्ाचं्या मुलुखाच्या सरहद्दी तर्भडिील आतण मग त्यानंा मराठ्ाशंी झगडण्याचा धोका 
पत्करावा लागेल. बंगालकर इंग्रजसुद्धा मराठ्ाशंी मिैी जोडण्यास ियार नव्हिे. 
 

कनाटकािील झगड्याि इगं्रज, मराठे, तनजाम व हैदर याचंा संबधं येि होिा. इंग्रजानंी आपला 
अंतकि अकाटचा नबाब महमदअल्ली यास वाचवनू आपली सत्ा कनाटकाि दृढ करण्याच्या उद्योगाि होिे. 
हैदर व तनजाम याचंा डोळा ह्याच प्रदेशावर असल्यामुळे त्याचें सख्य होणे शतय नव्हिे. हैदराचा पाडाव 
करावयाचा िर आपणास तनजामाची मदि घेणे रास्ि, असा तवचार ठरवनू इंग्रजानंी तनजामाशी मिैीची 
बोलणी लातवली. त्यास यश येऊन तनजामाने मद्रासकर इंग्रजाशंी िह करून त्यास उत्र सरकार प्रािं 
तदला व मिैी संपातदली. इितयाि मराठ्ानंी हैदरावर स्वारी करून सन १७६५ ि त्याच्याशी सख्य 
जोडले. िेणे करून हैदराचे वजन वाढले. िे इंग्रजास जाचक वाटून त्यानंी तनजामास सामील करून 
म्हैसुरवर स्वारी करतवली (तदनाकं २९ एतप्रल १७६७). तचजाम तब्रतटशाचें कवाइिी पथक घेऊन म्हैसूरच्या 
हद्दीि घुसला. यावळेी पेशवा माधवरावसुद्धा म्हैसूरकराकडून अनेक महत्त्वाची ठाणी शजकून घेऊन आपला 
अंमल कनाटकाि बसवीि होिा. हैदर नाईकास यावळेी तनजाम इंग्रजाचें बाजूने आपल्यावर चाल करून 
आल्याने वाईट वाटले. त्याने तनजामास आपल्या बाजूस वळतवण्याचे आपले प्रयत्न चालू ठेतवले. पिास 
हजार पगोडे, हत्ी व जवाहीर याचंी हैदराकडून आलेली लोर्भसवाणी देणगी, आतण हैदराकडील 
अववरुद्दीन, महफूझखान व तनजामाकडील सोनपिराव यानंी घािलेली गळ याचंा पतरणाम तनजामावर 
होऊन त्याने अंिस्थपणे हैदराशी सख्य जोडले. आिा लढाईचा डाव इंग्रजावंर उलटला. हैदराचे व 
तनजामाचे सख्य होऊन त्यानंी अकाटच्या नबाबाच्या मुलुखाि लढाई सुरू केली. इंग्रजाचंा तटकाव यापुढे 
लागेनासा झाला. पण इंग्रजानंी धीर धरून हैदराचा परार्भव प्रथम चंगप्पा व तिरुविमलाई या दोन तठकाणी 
केला. िेव्हा हैदराने समोर लढाई न देिा चपळ स्वारातनशी इगं्रजास हैराण करण्याचा प्रयत्न चालतवला. 
यावळेी तनजामास सपशले बुडवावा असे मद्रासकर इगं्रजास वाटू लागलें . पण कलकते्कर इंग्रजानंी 
तनजामास आपल्या बाजू वळवनू घेण्याचे प्रयत्न सोडू नयेि असा सल्ला तदल्यामुळे इंग्रजानंी तनजामअल्लीशी 
िह करण्याचे प्रयत्न केले. त्यास यश येऊन तनजामाने हैदरास सोडून तदनाकं २३ फेबु्रवारी १७६८ रोजी 
मद्रासच्या इंग्रजाशंी नवीन िह केला. 
 

तनजामाशी मिैीच्या िहाच्या वाटाघाटी चालू असिा मंुबईकर इंग्रजानंी पेशव्याकंडे थॉमस मॉस्टीन 
नावाच्या वतकलास पाठतवले. त्याचा उदे्दश एवढाच होिा की, माधवराव पेशव्याशंी गोड बोलून पेशव्याला 
इंग्रज हैदर युद्धाि हैदर तनजामाच्या मदिीस जाण्यापासून परावृत् करणें. [फॉरेस्ट, तसलेतटशवस, मराठा तसरीज, 
व्हॉ. १,] हैदराबरोबरच्या युद्धाि मराठ्ाचंी मदि तमळतवण्याचे प्रयत्न मॉन्स्टनने कराव.े इंग्रज-मराठे 
मिैीच्या िहाच्या वाटाघाटीि मॉन्स्टनने सोंदे व तबदनूर ही दोवही ससं्थाने मराठ्ाकंडे राहू देण्यास कबुली 
द्यावी. माि त्या बदल्याि मराठ्ानंी वसई व साष्टी हे दोन प्रािं इंग्रजास द्यावे, िसेच सुरि अठ ठातवशीिील 
महसुलाचा मराठ्ाचंा तहस्साही इंग्रजास द्यावा. िसेच इंग्रजास त्या प्रदेशाि होणारे तमरी, चंदन आतण 
वलेदोडे हेही करातशवाय तनयाि करण्यास द्याविे. मंगलोरहून िेलीचरी शकवा मंुबईस िादुंळाने र्भरलेली 
िीनश ेजहाजे दरसाल करमुति नेण्यास परवानगी द्यावी. ह्या सवच अटी सागंिाना साष्टी बेटाचा िाबा परि 
तमळतवण्याचा मुख्य हेिू तवसरू नये अशा सूचना मॉन्स्टन यास देण्याि आल्या होत्या. रघुनाथराव व 
माधवराव या चुलत्या-पुिण्याच्या र्भाडंणाि लक्ष घालून हे र्भाडंण ज्या रीिीने तवकोपास जाईल असे कराव.े 
[तकत्ा, होम तसतरज, व्हॉ. २,] अशा सूचना थॉमस मॉस्टीन बरोबर घेऊन िो पुण्यास पेशव ेदरबारी २९ नोव्हेंबर 
१७६७ मध्ये आला आतण पुण्यास िीन मतहने राहून त्याने २७ फेबु्रवारी १७६८ ला पुणे सोडले. 
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मॉस्टीनची पेशवा माधवरावाशी भेट : 
 

मॉस्टीन पणु्यास आल्यावर पेशव्याने एका शुर्भतदनी तदनाकं ३ तडसेंबर १७६७ रोजी मॉन्स्टनला 
आपल्या रे्भटीस बोलातवले. पेशव्याचे व इंग्रज वतकलाचें बोलणे मोठ्ा खेळीमेळीच्या वािावरणाि झाले. 
त्याचा अहवाल मॉन्स्टनने ६ तडसेंबरच्या आपल्या खशलत्यािून मंुबई सरकारकडे रवाना केला. मराठे 
कनाटकासंबधंीच्या र्भानगडीबद्दल िेवढेसे उत्सुक नाहीि. पेशव्यास सुरि िे तवजयदुगापयंिच्या तकल्ल्यास 
स्विः रे्भट देण्याची इच्छा आहे. पेशव्याचा मुख्य हेिू जंतजरा िाब्याि घेणे हा आहे. यावळेी पेशव्यास 
उत्रेकडून आलेले शिबकराव मामा पेठेचे पिही मॉस्टीनला समजले. त्याि मामाने जाट, रोतहले व इिर 
उत्रेिील लहानथोर बंडखोर याचंा बंदोबस्ि करण्यासाठी इंग्रज व शुजाउदौला याशी दोस्िी करावी असे 
सुचतवले असल्याचे मॉन्स्टनने मंुबईस कळतवले. उत्रेच्या र्भानगडी तमटतवण्यासाठी इंग्रजानंी जर 
पेशव्याशंी दोस्िी केली िर त्याचे कनाटकाकडील लक्ष उडून िे उत्रेकडील र्भानगडीि जास्ि गंुिेल असा 
मॉन्स्टनचा कयास होिा. [तकत्ा, मराठा तसरीज, व्हॉल्युम १,] 
 

मॉन्स्टननें पेशव्याची दुसऱ्यादंा रे्भट ११ तडसेंबरला घेिली. िेव्हा त्यास पेशव्याकडून कळले की, 
मद्रासकर इंग्रजानंी व अकाटच्या नबाबाने तमळून आपला नागोराम नावंाचा वकील मराठ्ाकंडे 
कनाटकािील हैदराबरोबरच्या झगड्याि आपल्याला मदि तमळतवण्यासाठी पाठतवला आहे. िो पुण्यास 
येऊन पोहोचेपयंि आपण काहीच बोलू इन्च्छि नाही. असे माधवराव पेशव्याने मॉन्स्टनला सातंगिले. िसेच 
मंुबईकर इंग्रजाशंी मराठ्ाचें अति स्नेहादच संबधं असले िरी कलकते्कर व मद्रासकर इंग्रजानंी िो 
समंजसपणा आपण दाखवावयाचा आहे. गोपाळराव पटवधचनास यावळेी पेशव्याने कनाटकास रवाना केले 
होिे. त्याचा अथच काय असे पेशव्यास तवचारिा पेशव े म्हणाले की, कनाटकािील तजकलेल्या प्रदेशािून 
वसूल सैवय पाठतवल्यातशवाय तमळि नाही म्हणनू गोपाळरावास सैवय देऊन तिकडे पाठतवले आहे. इंग्रज 
वतकलाने हे पेशव्याचें म्हणणे खरे मातनले. [फॉरेस्ट तसलेतशन, मराठा तसरीज, व्हॉ. २,] पुढील वळेी इंग्रजाशंी १७६१ 
मध्ये िह करण्याि पुढाकार घेिलेला गोशवद तशवराम यास मॉस्टीन रे्भटला. त्याच्या बोलण्यािून हे तनघाले 
की, मद्रास इंग्रजाकंडून नागोजीराव जरी पुण्यास येऊन दाखल झाला िरी तनजाम व हैदरअल्ली याजंकडून 
येणारे वकील राजधानीि येऊन दाखल झाल्यावर सवाि जास्ि तहिाच्या सूचना कोणत्या सरकारच्या 
आहेि याचा तवचार करून त्या न्स्वकारल्या जािील. मराठ्ापंढेु यावळेी िीन पयाय होिे असे मॉस्टीनला 
वाटि होिे : (१) तनजाम व हैदरअल्लीस मदि करणे; (२) महमदअल्ली व इंग्रज यास मदि देणे; (३) 
तनजामास िटस्थ ठेवनू हैदरअल्लीच्या तवरुद्ध इगं्रज व महमदअल्लीस मदि करणे. मंुबईकर इंग्रजानंी यावर 
मॉन्स्टनला कळतवले की, पेशवा कनाटक युद्धाि तनदान िटस्थ राहील असे कराव.े नागोजीरावाबरोबर 
मद्रास इंग्रजानंी पेशव्यास कळतवले की, [तकत्ा, व्हॉ. १,] मंुबईकर इंग्रजाचं्या सहाय्याने मराठ्ानंी बेदनूरवर 
हल्ला करावा आतण त्याचा िाबा तमळवावा. तशवाय मिैीसंबधंी पुढील अटी अशा : (१) मराठ्ाचं्या 
सहाय्याने हैदराचे पातरपत्य झाल्यास म्हैसुरच्या राजाची प्रतिष्ठापना म्हैसुर गादीवर करावी; (२) राजाने 
मराठ्ासं ठरलेली चौथ खंडणी द्यावी; (३) इंग्रजाचंा लढाईि जो खचच येईल िो त्यानंी र्भरून काढावा; 
(४) शदतदगल आतद कनाटकािील स्थळावंरील आपला चौथाईचा हक्क मराठ्ानंी सोडून द्यावा आतण 
पेशव्याने कंपनीस वसई व साष्टी ही स्थळे परि द्यावी आतण अशा प्रकारची मिैी झाल्यानंिर ईश्वरकृपेने 
एकमेकाचं्या मदिीने शहा अलम यास तदल्ली ितिावर बसवनू जाट आतण रोतहले यासं हाकलून देिा येईल. 
जर पेशव्याचें धोरण आपल्याशी असहकार करण्याचे आहे असे समजून आले िर त्यास कल्पना द्यावी की, 
नागपूरकर र्भोसले आमचेशी सहकायच द्यायला ियार आहे. शवेटी नागोजीरावाच्या लक्षाि हेही आणून तदले 



 अनुक्रमणिका 

होिे की, पेशव्याचंी मदि इगं्रजानंा फारशी आवश्यक नाही. फति त्याने तनजाम व हैदरअल्ली यानंा मदि 
करू नये, एवढे साधले म्हणजे झाले. 
 

मॉस्टीन हा मंुबईकर इंग्रजाचंा प्रतितनधी. पेशव्यास तडसेंबर १९ रोजी तिसऱ्यादंा रे्भटला. इंग्रज 
वतकलाने पुढील चार कलमे, पेशव्याचं्या तवचाराहच आतण तनणचयाकतरिा ठेतवली : (१) चौल बंदरािं 
लाइव्हली नावाचे इंग्रजी जहाज अकारण मराठ्ानंी दाबून ठेतवले आहे िे सोडून द्यावे, पेशव्याचं्या 
सरदाराकंडून इंग्रज व्यापाऱ्याचें जे नुकसान झाले त्याची र्भरपाई तमळण्याबाबि आतण वरील जहाज 
ज्यावळेी पेशव्याचं्या लोकानंी पकडले िेव्हापासून त्या जहाजाच्या मालकानंा तवनाकारण मराठ्ापंासून 
िास होि आहे िो बंद व्हावा. कंपनीच्या अतधकाऱ्याचें गुलाम मराठ्ानंी पकडून ठेतवले आहेि त्यानंा 
सोडून द्याव.े इंग्रजाचें जहाज सोडून देण्याचा हुकूम पेशव्याने िाबडिोब तदला. [फॉरेस्ट तसलेतशन, मराठा तसरीज, 

व्हॉ. १,] बाकीच्या बाबींचा तवचार करिानाच तनजामाकडून पेशव्यास पि आले. पेशव्यास हैदरअल्ली व 
जंतजरा या बाबिीि आपल्याशी बोलावयाचे होिे असे मि मॉस्टीन व्यति करिो. [तकत्ा,] पेशव-ेइंग्रज 
वकील याचं्या रे्भटीि दोघेही मदिीसंबधंीचा तवषय दुसऱ्याकडून तनघेल अशी अपेक्षा करीि होिे. 
जानेवारीला तनजाम व हैदरअल्लीकडून मराठ्ाचं्या दरबारी वकील आले. मॉन्स्टनला ह्यावळेी असे वाटले 
की, आपणच मदिीबद्दल पेशव्याशंी उघड रीिीने बोलाव े म्हणनू त्याने मंुबई सरकारची त्या बाबिीि 
परवानगी मातगिली. मंुबई इगं्रजानंी जेवढे काही करिा येण्याजोगे असेल िेवढे िू अक्कलहुशारीने कर असा 
सल्ला मॉस्टीन यास तदला. मॉन्स्टनने पेशव्याचंी मुलाखि पाचव्यादंा तदनाकं ५ जानेवारी १७६८ रोजी 
घेिली. त्याि शहदुस्थान व इंग्लंड यामधील घडामोडीचा खल झाला. मॉन्स्टनला हेही ठावकू होिे की, 
आपल्या धवयापेक्षा तनजाम व हैदरअल्ली यानंी पेशव्यास त्याच्या मदिीच्या मोबदल्याि चागंल्या अटी कबलू 
केल्या असाव्याि. पण त्याची ही खािी होिी की, पेशवा स्विःच्या आजारामुळे स्विः कोणाच्याही मदिीस 
जाणे शतय नाही. [तकत्ा, ६२.] 
 

मराठे-इंग्रज याचं्या मिैीमध्ये तकन्ल्मष आणणाऱ्या दोन गोष्टी होत्या. आंग्र्याच्या मुलाचंी कैद आतण 
जंतजरा मराठ्ाचं्या िाब्याि नसणे ह्या त्या दोन गोष्टी होि. अब्दुल रतहम तसद्दी ह्याने तवसाजीपिाच्या 
सहाय्याने मुदगरवर पुवहा िाबा तमळतवला. इंग्रजाचंा हस्िक तसद्दी याकूबखान ह्याला ही गोष्ट लागून 
रातहली. त्याने पेशव्याकडे तवचारणा केली की, तवसाजीपंि यानी हे कृत्य आपल्या समंिीने केले का? 
 

याच वळेी दुसरा इंग्रज वकील ब्रोम नातशकला जाऊन रघुनाथरावाशी वाटाघाटी करीि होिा. 
 

इंग्रज व महमदअल्ली आपणास र्भारी पडिील म्हणून तनजाम व हैदरअल्लीने इगं्रजातंवरुद्ध पेशव्याचंी 
मदि मातगिली. तनजामाने पेशव्यास आपल्या मिैीची आठवण करून देऊन स्विः न जमल्यास १० हजार 
घोडेस्वार देऊन एखादा मराठा सरदार कनाटकाि आपल्या मदिीकतरिा त्वतरि पाठवावा असे तवनतवले. 
पेशवा ह्यापकैी काहीच करू शकि नव्हिा हे मॉन्स्टनचे म्हणणे खरे ठरले. 
 

मद्रासकर इंग्रजाचं्या सूचनेप्रमाणे मंुबईकर इंग्रजानंी आपले आरमार हैदराच्या तवरुद्ध मद्रासकडे 
जाण्यासाठी सोतडले आतण पुकारा केला की, कोल्हापूर राणीकडून शसधुदुगाबाबि ठरलेली खंडणी वळेी न 
तमळाल्यामुळे आपले आरमार शसधुदुगावर जाि आहे. पेशव्यास हे खरे कारण कळल्यावर त्याने मॉस्टीन 
यास गोशवद तशवराम व रामजी तचटणीस या उर्भयिास रे्भटण्यास सातंगिले. या दोघांनी इंग्रजानंी 
मराठ्ाशंी कसे संबधं ठेतवले आहेि याबद्दल मॉस्टीनच्या नजरेस आणून तदले. िुकोजी आंगे्रचे दोवही मुलगे 
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इंग्रजानंी स्विःच्या कैदेि ठेतवले. त्यानंा मराठ्ाचं्या स्वाधीन केले नाही. िसेच जंतजरा घेण्यासही मदि 
केली नाही. एवचं िुम्ही इंग्रज आमचे र्भाऊबंद जरी िुमचेकडे गेले िरी त्यास आश्रय देणार अशा अथाचे 
बोलणे मॉस्टीन यास ऐकतवले. मॉन्स्टननें प्रसंग येईल त्याप्रमाणे इंग्रज वागिील असे तदले. मॉस्टीन यास 
तबदनूरचा बाळ राजा पुण्याि रे्भटला. त्याची इच्छा इंग्रजाचं्या मदिीने आपली गेलेली गादी हैदराकडून 
तमळावी. पण पेशव्याचं्या िाब्याि िो असल्यामुळे आतण तबदनूर व सोंदे हे दोवही प्रदेश पेशव्यानंा हव े
असल्यामुळे मॉस्टीनने इंग्रज िुला पेशव्याचं्या संमिी तशवाय मदि देऊ शकि नाहीि असे त्यास सातंगिले. 
 

माधवराव पेशव्याचंी मिैी साधण्यासाठी तनजाम, हैदरअल्ली, महमदअल्ली, इंग्रज आतद 
सत्ातधशाकंडून वकील आले होिे. पेशव्याने कोणाच्या एकाच्या बाजूने आपला कौल तदला असिा िरी 
दतक्षणेकडील राजकारणास तनराळे वळण लागले असिे. पण पेशवा यावळेी स्विः आजारी होिा. उत्रेस 
जाट, रोतहले आतण राजपूि हे मराठ्ातंवरुद्ध उपद्व्याप करीि होिे. आतण सवांि मोठा शिू जो राघोबा हा 
पेशव्यातंवरुद्ध अंिस्थपणे प्रकरणे तशजवीि होिा. 
 

अशाही न्स्थिीि माधवराव पेशव्याने मराठ्ाचंा दरारा एवढा वाढतवला होिा की, हैदराकडील 
रुकनुदौला पुण्यास गेला. त्या बरोबर चवदासाहेबाचा मुलगा राजासाहेबही होिा. त्यानंी पेशव्याने हैदरास 
मदि करण्यासाठी घािलेल्या अटी मावय केल्याचे इंग्रज वकील ब्रमू यास नोव्हेंबर १७६८ मध्ये समजले. 
मराठे आिा हैदराचा पक्ष धरून कनाटकचा नबाब महमदअल्ली याच्या प्रदेशावर हल्ला करिील ह्या र्भीिीने 
मद्रास इंग्रजानंी हैदराशी िह करून लढाई आटोपिी घ्यावी असा तवचार जानेवारी १७६९ मध्ये केला. 
कलकते्कर इंग्रजास जानोजी र्भोसल्याबरोबर पेशव्यातंवरुद्ध िह करून पेशव्यास शह द्यावयाचे मनाि 
होिे. पण पेशव्याने जानोजी र्भोसल्याच्या वऱ्हाड प्रािंाि आपले सैवय घुसतवल्याच्या बािमीने त्यानी िो 
आपला तवचार रद्द केला. इगं्रजाचें सवच िकच  तविकच  एतप्रल २, १७६९ रोजी तविळले. कारण या तदवशी 
हैदराने इंग्रजाशंी िह करण्याकतरिा आपल्या अटी पाठतवल्या. त्याि एक अट अशी होिी की, जर िह 
करणाऱ्यापंैकी कोणा एकावर शिूने हल्ला केला िर त्यास आपला शिू समजून िह करणाऱ्या आपल्या 
तमिाच्या सहाय्यास दुसऱ्याने यावयाचे. इंग्रजानंी यािं सुधारणा सुचतवली. हैदराचा शिू मराठे आतण 
मराठ्ानंी हैदरावर हल्ला केल्यास मराठ्ावंर आपण हल्ला करणार नाही. माि त्यानंी आमचेवर हल्ला केला 
िर आम्ही आमचे संरक्षण त्याजपासून करू, असे इंग्रजानंी हैदरास ठासून सातंगिले. शवेटी हैदरने या 
गोष्टीस मावयिा देऊन इंग्रजाशंी िह केला. 
 

पेशव्यासही हैदर-इंग्रज लढाईची संधी चागंली चालून आली होिी. त्याने सक्रीय र्भाग घेिला 
असिा िर त्यास तबदनूर व सोंदा हैदरापासून सोडवनू घेिा आले असिे. पण ह्या पतरन्स्थिीचा फायदा 
पेशव्यास घेिा आला नाही. ह्याचे खापर जानोजी र्भोसलेचा आगलावपेणा आतण रघुनाथरावाचा घररे्भदेपणा 
याचं्या डोतयावर फोडाव ेलागेल. 
 
गोपाळरावाची कनाटकातीिं कामणगरी : 
 

मे १७६७ मध्ये पेशव्यानंी कनाटकाि गोपाळराव व रास्िे यास बंदोबस्िास ठेवनू स्विः चलुत्याने 
चालतवलेल्या उपद्व्यापास िोंड देण्यासाठी पणु्यास परिले; िे जून २८ सन १७६७ रोजी पुण्यास येऊन 
पोहचले. ह्यावळेी हैदर-इंग्रज याचंी लढाई जंुपून िी ४ एतप्रल १७६९ पयंि िब्बल दोन वष ेचालली. या 
मुदिीि पेशव्याने दरबारी कामे उरकली. उत्र शहदुस्िानाि फौज रवाना केली. दादासाहेब व जानोजी 
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र्भोसले यानंा चोपले व गप्प केले. िे तवषय कनाटकािील हैदर मराठ्ाचं्या हतकगिी पूणच सातंगिल्यावर 
पुढे तवस्िाराने मातंडले आहेि. इथे िूिच कनाटकाि इंग्रज, महमदअल्ली, हैदर व मोगल याचें र्भाडंण चालू 
असिा पेशव्यानी गोपाळराव पटवधचनास कनाटकाि पाठवनू कोणिे धोरण न्स्वकारले त्याचे तववचेन 
करावयाचे आहे. गोपाळराव पटवधचनाची छावणी कनाटकाि या काळाि पडिाच हैदराने आपल्या 
वतकलािफे पेशव्याशंी बोलणे लातवले की, मी इंग्रजाशंी लढाई करण्याि गंुिलो असल्याने माझे फार 
नुकसान होि आहे, हे ध्यानाि आणून यंदाची खंडणी मला माफ करावी. तिजबद्दल गोपाळरावाने आमच्या 
मुलुखास उपद्रव देऊ नये. ही खंडणी माफ करण्यातवषयी तनजामानेही पेशव्यास आग्रह केला परंिु 
पेशव्याने ि नाकबलू करून अदवानीच्या नबाबाकडे थकलेल्या साडे िीन लाखाच्या खंडणीची मागणी 
केली. कनाटकाि गोपाळरावाने तचिदुगच, रायदुगच, अनागोंदी येथील पाळेगाराकंडून व अदवानी, कडपे, 
कनुचल येथील नबाबापंासून खंडणी घेिली. पाळेगारानंा हैदराकडून पेशव्यातंवरुद्ध मदिीची आशा नव्हिी 
म्हणून त्यानंी गोपाळरावास मागेल त्याप्रमाणे खंडणी तदली. मदतगरी, बालापूर वगरेै मराठ्ानंी िाब्याि 
आणलेल्या आपल्या प्रदेशाि मराठ्ाचंी पंचवीस हजार फौज जमलेली पाहून इंग्रज व हैदर या दोघासही 
काळजी उत्पि झाली. पण गोपाळरावाने कोणाच्याही वाटेस जाऊ नये अशी पेशव्याकंडून त्यास िाकीद 
असल्यामुळे िो १७६८ च्या फाल्गुनपयंि तिकडे राहून खंडण्या घेि परि येऊ लागला. येिाना त्याने 
फ्रें चाकंडून चार लाख रुपये खंडणी व पेशव्यासंाठी नजराणा घेिला. वैशाखाच्या आरंर्भी गोपाळराव 
यादतगरी, सुरापुर, तचिापूर येथील खंडण्या घेऊन पंचमहालाि आला. िेथील चौथाईची िंुबलेली बाकी 
वसूल करून िो गुलबग्यास आला (मे १७६८). यावळेी दादासाहेबाने कलह करून जानोजी र्भोसले यास 
पेशव्यातंवरुद्ध उठतवले होिे. त्याच्या पातरपत्यासाठीं पेशव्याने गोपाळरावाची फौज गुलबग्यास होिी िी 
िाबडिोब बोलावनू आतणली. 
 
हैदरावरीिं चौिी स्वारी (सन १७७० जानेवारी ते सन १७७२ जुिैं पयंत) : 
 

इंग्रजाशंी जोपयंि लढाई चालली होिी िोपयंि हैदराने मराठ्ाचं्या कनाटकािील मुलुखास 
उपद्रव तदला नाही. पण इगं्रजाशंी िह करून मोकळा झाल्यावर हैदराने मराठ्ाशंी झालेल्या मागील 
िहाप्रमाणे न वागिा पेशव्याचं्या िाब्यािील ससं्थानाकंडून खंडण्या घेऊन त्यास उपद्रव देण्यास सुरुवाि 
केली. यावळेी हैदराचे वकील आपाजीराम व रेजा अल्लीखान िहाप्रकरणी पणु्यास पेशव ेदरबारी बोलिच 
होिे. पेशव्यानंी त्यास सातंगिले की, सन १७६८-६९-७० या िीन सालाबंद्दल चाळीस लाख खंडणी द्यावी, 
तचिदुगच संस्थानापासून घेिलेली खंडणी परि करावी, मीर रेजा िुमच्या पक्षास तमळाल्यामुळे त्याजकडे 
असलेला गुरुमकोंडा आमचा आम्हास परि द्यावा व मीर रेजास स्वाधीन करावा. या चार अटींपैकी फति 
खंडणीची अट त्याने कबलू केली. बाकीच्या अटी िो कबूल करीना. तशवाय खंडणीबद्दलही जाबसाल सागं ू
लागला. हे ऐकून पेशव्याने हैदराच्या वतकलास तनरोप देऊन िे लढाईची ियारी करण्याच्या उद्योगास 
लागले. 
 

तमरजेहून गोपाळराव पटवधंनास पावसाळा संपिाच कनाटकाि जाण्यास सातंगिले. बरोबर 
रास्िेही होिे. हे दोन सरदार नरगंुदाजवळ [खरे, र्भाग ३, ले. ८०६,] येिाच हैदरही िंुगर्भद्रा उिरून 
सावनुरापासून वीस कोसावर येऊन उिरला. िेव्हा हे सरदार सावनूरच्या पूवेस दहा कोसावंर मुलगंुद येथे 
िळ देऊन रातहले. हैदर व गोपाळराव या दोघानंीही सावनुरकराकंडे खंडणीची मागणी केली, िेव्हा 
सावनूरचा नबाब गोपाळरावास खंडणी न देिा हैदराचें बळ ओळखून त्यास गुप्िपणे चाळीस हजार रुपये 
पाविें केले व गोपाळरावाशी लबाडीच्या गोष्टी बोलू लागला. इितयाि पेशव ेपाऊण लाख फौज व पिास 
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िोफा बरोबर घेऊन कनाटकाि ऑतटोबरमध्यें उिरला. [पे. द. २७, ले. १७४, १७५, १८२, खरे, र्भाग ३,] हैदराची 
फौजही पाऊण लक्षावर होिी [पे. द. २७, ले. १०४, १०५, १८२, खरे, र्भाग ३,] व त्याजवळ कवाइिी पायदळाचा र्भरणा 
फार होिा व िोफखानाही उत्म होिा. एकंदर स्वार वीस पासून पंचवीस हजारापयंि असून त्याि काही 
मराठे होिे. [Wilks, Vol II,] 
 

तशरहट टी येथे गोपाळराव पटवधचनाचा िळ असिा पेशव े िंुगर्भदे्रवर येऊन पोचले व पुढील 
मसलिीकतरिा गोपाळरावास बोलावनू घेिले. पेशव्याचा हेिू हैदर नाईकाशी सलोखा न कतरिा िमाम 
इकडीले पाळेगार वगैरे तमळवनू पातरपत्य कराव े [पे. द. २७, ले. १९४.] असा होिा. हैदराचे पुरे पातरपत्य 
करण्याचा पेशव्याचा मुख्य हेिु असल्याचे कलकते्कर इगं्रजानंाही ठावकू होिे. [Peixoto, Vol. VI,] माधवराव 
कनाटकाि आल्यापासून हैदर घाबरून झाडीि जाऊन बसला. पेशव्याने बुंदेहाल, कंदीतकरे, हंतदतकरे, 
तचकनाइकहल्ली, र्भरैवदुगच, नागमंगल, बालापूर आतद स्थळे जानेवारी-फेबु्रवारी १७७० मध्ये काबीज केली. 
पटण िालुतयाची ठाणी घेिली. पण त्यामुळे हैदर गडबडला नाही. जानेवारी १७७० च्या अखेरीस त्याने 
उडगणी तठकाण सोडले आतण िो िुरुवतेकरे या स्थळास आला. नंिर फेबु्रवारी १ ला िो बसवापटणचे 
अलीकडे चेनतगरीवर रातहला. [पे. द. ३७, ले. १९२.] पेशव्यानंी फेबु्रवारी १५ पयचि बुंदेहाल वगैरे नागमंगलपयंि 
ठाणी घेिली. काही पाडली, काही ठेवावयालायक मजबिू पाहून ठेतवली. बंदोबस्ि केला व तहरदुगच पहाडी 
जागा चागंली, दोन िीन तदवसाि घेिली. हैदरखान ह्यावळेी झाडीिच होिा. [तकत्ा, ले. १९५.] त्याच्या 
िोंडावर फौज ठेवनू श्रीमिं पाच साि ठाणी घेि श्रीरंगपट्टणानजीक बारा कोसापयंि आले. [तकत्ा, ले. १९६.] 
हैदराने आपला वकील पेशव्याकडे सुलुख करण्यासाठी पाठतवला पण िो सरळ काहीच बोलि नव्हिा. 
हैदराने माि झाडी सोडून लढाईस येण्याचे नाकारले. त्याजकडील दोन िीन हजार फौज मराठी 
फौजेपासून दहाबारा कोसाचे अंिराने लपून तफरिे. [तकत्ा.] माचचच्या ६ िारखेपयंि हैदरखानाकडील दहा-
पंधरा मािबर ठाणी घेऊन वीस लक्षाचा प्रािं सोडतवला. कोलार, बेंगरुळचे तकल्ले घेिले. फति पटण आतण 
तबदनूरच घ्यावयाचे बाकी रातहले. [तकत्ा, ले. १९८.] 
 

पेशव्याचे मनाि त्या प्रािंािील पाळेगार, सरदार कडपेकर, कनोलकर पठाण यानंा एकि आणनू 
हैदरखानाचे पातरपत्य करून दोन िीन करोड रुपयाचंा प्रािं मध्येच त्यानें दातबली होिा िो सोडवावा. 
हैदरखान ह्यावळेी ठाणे िरीतकरे येथें होंिा. गोपाळरावाची फौज त्याजपासून चार कोसावर होिी. तिजवर 
पहाटची चार पाच घटका राि रहािाच िोफाचंा र्भतडमार केला. थोडी गडबड झाली. पण मराठे सावध 
असल्यामुळे नुकसान झाले नाही. [तकत्ा.] एतप्रल महाि हैदर श्रीरंगपट टणास गेला आतण पेशव े
मुलबागलाहून माघारी तफरले. पेशव्याने यावळेी असा तवचार केला की, सरंजामी फौज छावणीस 
गोपाळरावाबरोबर ठेवावी व स्विः देशी जाव.े [तकत्ा, ले. २०१.] एतप्रलमध्ये मराठ्ानंी तनजगलच्या तकल्ल्यास 
वढेा तदला. तदनाकं २९ एतप्रल रोजी तनजगलचे तकल्ल्यावर हल्ला चढतवि असिा “थोरले श्रीमिंाचे मागे 
नारायणराव उरे्भ होिे, त्याचं्या उजव्या मनगटास गोळी लागनू जखम झाली. हाड व तशरा जाया जाल्या 
नाहीि”. [पे. द. ३७, ले. २०६.] पुढे िो तकल्ला पेशव्याने शजकला. [तकत्ा, ले. २०८.] इिके होि आहे िो पजचवयकाळ 
समीप आला. मराठ्ानंी हैदरच्या राज्यापकैी एक कोट उत्पिाचा मुलूख लुटून फस्ि केला, तकत्येक प्रािं 
ओसाड पाडले, तकल्ले व शहरे काबीज केली. हैदरची लाखो रयि नागवली. पुष्ट्कळ लोक प्राणास मुकले. 
मुख्य तठकाण बेंगरुळचा तकल्ला काबीज केल्यातशवाय हैदराचा पाडाव होणार नव्हिा. त्यामुळे हैदर िहास 
ियार होईना. 
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लत्रबकराव पेठेकडे स्वारीचे आणधपत्य : 
 

पेशव्यास या स्वारीि फारच िाण पडला. त्याने समस्ि सरदारास बोलावनू पुढील स्वारीच्यातवषयी 
त्याशी खल केला. मुरारराव घोरपडे याजसतहि बहुिेकाचें म्हणणे असे पडले की, एकाद्या मािबर 
सरदारास पावसाळ्याि कनाटकाि छावणीस ठेवाव.े पेशव्यानी यावर तवचार करून शिबकरावमामा पेठे 
यास स्वारीचा मुखत्यार तदला. समागमे गोपाळराव व रास्िे व हुजरािची फौज साि आठ हजार ठेतवली. 
[पे. द. (नवीन) ३, ले. ६१.] अशी व्यवस्था करुन पेशव ेस्वारीिून तदनाकं १३ मे १७७० रोजी परि तनघाले. वाटेि 
तदनाकं २५ रोजी कोंप्पलजवळ सूयच ग्रहणाच्या तदवशी सुवणचिुला केली. तदनाकं १३ जूनला पुण्यास 
परिले. [पे. द. ३७, ले. १७०, २०७, २०९.] 
 

जून १७७० पासून १७७२ च्या जून पाविेो दोन वष े कनाटकाि मराठ्ानंी शिबकरावमामा पेठे 
याचं्या अतधपत्याखाली राहून पेशव्यानंी सोपतवलेला कायचर्भाग पुरा करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. 
सुरवािीस शिबकराव मामाने पतरन्स्थिीचा तवचार करण्यासाठी गोपाळराव पटवधचन, मुरारराव घोरपडे, 
आनंदराव गोपाळ, आनंदराव रास्िे वगैरे मंडळीशी एकि बसूनच चचा केली व युद्धाचे धोरण ठरतवले. 
 

जूनच्या (स. १७७० च्या) सुरवािीसच गोपाळरावाने तचकबालापुरावर हल्ला करून िे िाब्याि 
घेिले. [पे. द. ३७, ले. २११.] कडप्याजवळ गुरुमकोंड्याचा बळकट तकल्ला असून हैदरचा शूर सरदार मीर रेझा 
हा मराठ्ाचं्या बाजूचा होिा. पण ह्या स्वारीि हैदराच्या बाजूने मराठ्ाचंा उच्छेद करू लागला. शिबकराव 
मामानी गुरुमकोंड्यास ऑगस्टमध्ये मोचे लातवल. [खरे, र्भाग. ३,] याच मतहवयाि श्रीमिं पेशव ेयानंी हैदरावर 
स्वारी करण्याकतरिा झाडी िोडण्यास कुऱ्हाडी दोन हजार व कुदळ्या दोन हजार ियार केल्या. [खरे, र्भाग 

३,] गुरुमकोंड्याि हैदर होिा, त्याने पुरा सप्टेंबर गुरुमकोंडा झुजंतवला. पण सप्टेंबर २९ ला लातवलेले सुरंुग 
उडाले. एका सुरंुगाने गुरुमकोंड्याच्या िळ्याचे कोनाचा सुरंुग उडाला, खंदक र्भरून तनघाला व एक 
सुरंुग तकल्ल्याचे शर्भिाड टाकून आि गेला. [तकत्ा,] शवेटी गुरुमकोंड्यावर तदपवाळीचे प्रतिपदेस मराठ्ाचें 
तनशाण चढले. [तकत्ा, पुरंदरे र्भाग ३, ले. १०३.] शिबक सूयाजीने बाधंारी कोकणपट टी, तकल्ले मदचनगड पासून 
गोकणच महाबळेश्वर, होनावरपयंि हैदराच्या िाब्यािील शजकून घेण्याचा पैगाम केला. [वाड १, ३६८.] 
पेशव्यानेही कनाटकाि युद्ध सामुग्री पाठतवण्यासाठी पुण्यास बंदुका ओितवण्याचा कारखाना सुरू केला. 
[तकत्ा.] पेशव ेस्विः कनाटकाि येण्यास तनघाले पण त्याना आजारामुळे पुण्यास मागे परिाव ेलागले. [खरे, 
र्भाग ३,] शिबकराव मामाने गुरुमकोंडा काबीज केल्यावर िे पुढे तिरुपिीकडे स्वारीस गेले. [पे. द. ३७, ले. २१९] 
१७७१ च्या सुरवािीस हैदर श्रीरंगपट्टणाि होिा. त्यास मराठ्ानंी दोवही बाजूने घेरले. हैदराचा नाईलाज 
होऊन पुवहा िो खंडणी देऊन िह करण्यास ियार झाला. त्याचा वकील अप्पाजीराम मराठ्ाचं्या छावणीि 
गेला पण हैदराच्या िहाच्या अटी शिबकराव मामाने नाकारल्या. [तकत्ा, ले. २२३, २२४.] 
 

जानेवारी १७७१ च्या अखेरीस मराठ्ाचंी बाजू थोडी कमकुवि झाली. पेशव्यास आपली प्रकृिी 
नादुरुस्ि झाल्यामुळे कनाटकाि येिा आले नाही [तकत्ा.] पण मलबा बापू व कृष्ट्णराव बळविं याजबरोबर 
१० िोफा आतण १० हजार सैवय तदले. िे शिबकरावास येऊन तमळाले. [तकत्ा, २२, ले. २३१.] जानेवारीि 
गोपाळराव फौजेिून तनघून तमरजेस आले. [खरे, र्भा. ३,] प्रकृिीस स्वास््य नव्हिे. तिसऱ्या तदवशी तनविचले. 
गोपाळराव सवच ब्राह्मणाि केवळ मुगुटमतण होिे. िे आपल्या वयािच गेले. (११ जानेवारी १७७१). 
गोपाळरावाची फौज वामनरावाच्या अतधपत्याखाली शिबकराव मामाच्या मदिीस आली. [तकत्ा, १०८६, पे. द. 
३७, ले. २२३.] शिबकराव स्विः किचबगार एकतनष्ठ जरी असला िरी करारी आतण िोंडाचा फटकळ. 
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गुरुमकोंड्याच्या तवजयाचा गवच होऊन त्यास मनुष्ट्य िृणप्राय झाले. [खरे, र्भा. ३, ले. १०८६, १०८९.] त्यामुळे िो 
सवच फौजेि अतप्रय झाला. शिबकरावाने फेबु्रवारीच्या शवेटच्या आठवड्याि तशवमोड्याचे रोखे वाटेिील 
तकल्ले शजतकि जाण्याचा बेि केला. [तकत्ा, १०७४; पे. द. ३७, ले. २२६; Wilks, Vol II,] माचचच्या पतहल्या आठवड्याि 
िो श्रीरंगपट्टणास आला. यावळेी हैदरानेही फौजफाट्ाचा बंदोबस्ि करून मामाशी दोन हाि करण्याचा 
उद्योग आरंतर्भला. [Wilks, Vol. II,] 
 
मोती तिंावाची िंढाई : 
 

शिबकराव मामास हैदर पटणाच्या बाहेर आला हे कळल्यावर िो तबदनुरच्या झाडीि तशरल्यावर 
आपला इलाज चालणार नाही म्हणून मराठा सैवय तबदनूरचा रोख सोडून िुरुवतेकऱ्यावर आले. िो हैदर 
मेलकोटे देवाचे स्थल, तबकट जागा त्याच्या आश्रयास येऊन रातहला. यावरून मराठ्ानंा तबदनुरास जाऊ 
द्यावयाचे नाही हा हैदराचा हेिू आतण हैदराने उघड्या मदैानाि लढाई द्यावी हा मामाचा हेिू या दोवही 
सफल झाल्या. मेलकोट्ाच्या आजूबाजूस सवचि उंचच उंच डोंगर असल्याने िी जागा अत्यंि तबकट होिी. 
त्याच्या डोंगरी आश्रयास हैदर येऊन रातहला. वाहेर पडावयास एकच शखड असल्यान शिूने िी अडतवली 
िर हैदर आिल्याआि अडकून त्याच्या सैवयाचा फिा होण्यास फारसा अवसर नव्हिा. मराठ्ानंी आपल्या 
लष्ट्कराची मेलकोट्ार्भोविी अशी माडंणी केली की, त्यामुळे हैदर त्या अवघड जागी कोंडला गेला व 
त्याला त्या कोंडीिून बाहेर पडणे अशतय झाले. तदनाकं ६ माचचला सकाळी मराठ्ाचं्या िोफानी हैदराच्या 
लष्ट्करावर आग ओकण्यास सुरवाि केली. हैदराचा िोफखानाही सुरू झाला. पण त्याचा िोफखाना लहान 
होिा. त्यामुळे त्याचे नुकसान होऊ लागले. म्हणनू त्याने काळोख्या रािीचा फायदा घेऊन गुप्िपणे िो 
पट्टणच्या तदशनेे दतक्षणेकडील शखडीिून बाहेर पडू लागला. ही बािमी घेऊन सरकारची माणसे आली 
म्हणून त्याचा पाठलाग मराठ्ानंी केला. चौफेर फौजा घािल्या. हैदरानेही मारतगरी सुरू केली. हैदरखान 
पुढे आघाडीस चालला होिा, तपछाडीस िोफा व गाडदी तफरंग्याचे बुरुज बाधूंन चालि होिा, िे उधळून 
मारीि मारीि हैदरखानापाविेो तनशाण घेऊन जाऊन पोहचलो. िेव्हा हैदरखानानी मोिीिळयासमीप 
डोंगर होिा त्याचा आश्रय करून डोंगरावर पाच-साि हजार माणसातनशी सडा जीव घेऊन चढला. िमाम 
त्याची फौज मागनू गारद केली. मोठी लढाई जाहली. सारी सलिनि लुटन फौज मारून िाराज केली. 
हैदरखान जीव घेऊन डोंगरावर पुवहा चढला. िेथूनही एक वख्ि चालून आला िेव्हा तफरोन मारीि मारीि 
डोंगरावर लातवला. नंिर कलसुचे सोंग घेऊन पाई उिारा अथवा एक घोड्यानी अगोदर पळून पटणास 
गेला. त्याजकडील मोठमोठे सरदार पडले. फौज मारून कातढली, स्वामीचे पुण्यप्रिापे स्वामीची आजीम 
अस्मानी फते् जाहली. [पे. द. ३७, ले. २२६, खरे, र्भा. ३, ले. ११०२, ११२१; पेठे द. १, ले. ६०.] अशा रीिीने हैदराचा पाडाव 
झाला. या लढाईस मोिी िलावाची लढाई असे म्हणिाि. हैदराची यानंिर मराठ्ानंी सगळीकडे 
दाणादाण उडवनू तदली. १० माचच रोजी मराठ्ानंी श्रीरंगपट्टणास जाऊन मोचे लातवले. तदनाकं १७ माचच 
रोजी शिबकराव मामाने िोफाचंा मारा सुरू केला. पण अलोट धैयाचा हैदर या माऱ्यास काही बधला नाही. 
त्याने मराठ्ास दाणावैरण तमळू नये म्हणून आजूबाजूचा सवच प्रदेश उध्वस्ि केला. मराठ्ानंीही वढे्याचे 
काम जोराि चालतवले पण अि व वैरण मराठ्ास तमळेनाशी झाली. तशवाय वढे्याचे तदवस वाढि जाऊन 
पजचवय समीप येि चालला. लोक लढाईला कंटाळलेले, नद्यास पूर आले िर आपले नुकसान होईल अशा 
र्भीिीने शिबकराव मामाने १८ एतप्रल १७७१ रोजी पट्टणचा वढेा उठवनू िो मेलकोट्ास आला. हैदरानेही 
मराठ्ाकंडून आपला प्रदेश वचातवण्यासाठी तशकस्ि केली. मराठ्ांनी तबदनूर घेण्याचा पुवहा प्रयत्न 
केला. पण महमद कुमेदाखान नावंाच्या हैदराच्या सेनापिीचे लक्ष तपरेपाटण काबीज करण्यास जाऊन 
त्याचें लक्ष आपल्याकडे वधूेन घेिले व िो बिे हाणनू पाडला. 



 अनुक्रमणिका 

 

 
माधवराव पेशवे णशकार करताना 

 
जुलै मतहवयाि वामनराव पटवधचनाने बाणावरपासून िीन कोसावर असलेल्या गदचनगड नावाच्या 

तकल्ल्यास वढेा घालून िो तकल्ला िाब्याि घेिला. शिबकराव पेठे यानंी देवरायदुगच, र्भरैवदुगच व उत्रदुगच 
वगैरे तकल्ले व नागमंगल देवलपूर, तककेरी ही ठाणी शजकून घेिली. िेव्हा हैदराचे धाबे दणाणले व त्याने 
िहाकतरिा आपला वकील आपाजीराम यास शिबकराव मामाकडे पाठतवले. 
 

इितयाि मामास श्रीमिंाची पिे आली की, सलूक करून लवकर येणे. [तकत्ा, ले. ११६८.] ही आज्ञा 
प्रमाण मानून सलूक ठरला. हा िह दोन वष ेमेहनि केल्यासारखा न जाहला असे शिबकरावच आपले मि 
देिाि. [पे. द. ३७, ले. २३३.] हैदरची पासष्ट लक्ष खंडणी झाली. त्यापकैी िूिच ३५ लक्ष घ्याव े(मे) कार्विकाि 
िीस घ्याव.े मामानी सवच मुलूख सोडावा [पुरं. ३, ले. १०६, ले. १०८.] असे हैदराच्या वतकलाचे म्हणणे. शवेटी हो 
ना म्हणिा हैदराशी िह झाला. ऐन खंडणी ५० लक्ष, दहा लक्ष दरबार खचच, पैकी िूिच २८ लक्ष, बाकी 
सावकारी तनशा पुरवावी याप्रमाणे करार झाला. [खरे, र्भाग ३, ले. ११७१.] जून ७ ला हैदराकडून तनरोप आला 
की, “िंुगर्भद्रा पार झाल्यावर ऐवज देऊ िवपाविेो रास्िे यास ठेवनू जाव.े” िेव्हा मामानी जबाब पाठतवला 
की, “तटपूस ओलीस तदल्यास रास्त्यास ठेवनू आम्ही जािो. ऐवजासह रास्िे लष्ट्कराि येऊन पावल्यावर 
तटपूस सोडून देऊ.” या उत्राने हैदर थंडावला. शिबकराव हैदराशी िहाची बोलणी चालली असिाना 
पावसाळ्याि बलूेर येथे छावणीस रातहला. [पे. द. ३७, ले २३५; A. C. Bannerji, Madhav Rao I,] ह्याच सुमारास 
िंजावरचे राजे िुळजाजी र्भोसले याजंवर अकाटच्या नबाबाने हल्ला केला होिा. हे सकंट तनवारण्यासाठी 
िुळजाराजे यानंी शिबकराव मामाचंी मदि मातगिली. सन १७७१ ि शिबकराव मामा पाईनघाट ओलाडूंन 
िंजावरच्या मदिीकतरिा ं फौजेसुद्धा गेले. [खरे, र्भा. ४, ले, ११५३.] प्रािंाच्या रक्षणाथच त्यानंीं पटवधचन, 
नरशसहराव घायगुडे, शहाजी र्भापकर, कवडे वगैरेना ठेतवले. [तकत्ा, ले, ११५४.] मामा िंजावरास जाण्यापूवीच 
िंजावरकरानंी महमद अल्लीशी व इंग्रजाशंी िह केला. शिबकरावाने ४ लाख रुपये राजाकडून घेिले आतण 
इंग्रजानंी १५ लाख देऊ केले असिा, त्याजकडे ३० लाख रुपये मातगिले. [तकत्ा, ले, ११५७.] वर सातंगिलेला 
िह उरकून शिबकराव तनघाला िो १० सप्टेंबरला थेऊर येथे पेशव्यास येऊन रे्भटला. [तकत्ा, ले, १२०५.] 
 



 अनुक्रमणिका 

पेशवा माधवराव व उतर लहद (सन १७६१ िे १७७२) : 
 

मराठ्ाचंा पातनपिवर परार्भव झाल्यावर उिर शहदुस्थानािील यमुना व चंबळ याचं्या 
दतक्षणेकडील रोतहले, जाट, बुंदेले आतण राजपुि राजे यानी मराठ्ास नदीपार दतक्षणेस हाकलून देण्याचा 
आव आतणला. जयपूरचा राणा माधोशसग याने मराठ्ाचें जू झुगारून देण्यासाठी उत्र शहदुस्थानािील सवच 
सत्ातधशाचंी जूट करण्याचा प्रयत्न केला. सवच रजपूि राजानंी व शखेाविानंी मराठ्ानंा खंडणी देण्याचे 
बंद करून त्याचंा अंमल उठतवण्याचे ठरतवले. [पे. द. २१, ले. ७५.] ह्याचा बंदोबस्ि करण्यासाठी पेशव्याने 
मल्हारराव होळकरची नेमणकू केली. मल्हाररारावाने उत्रेकडे येि असिा माळव्याि गागुंणी स्थळ जून 
१७६१ मध्यें काबीज करून िेथील गढी जमीनदोस्ि केली. [पे. द. (नवीन) ३ ले. ७२७.] पावसाळा संपिाच 
ऑतटोबरमध्ये माधोशसगाने मराठ्ाचंी ठाणी घेण्यास दहा हजार फौज रवाना केली. िेव्हा मल्हारराव 
होळकर फौजेतनशी चाल करून गेले. २९ नोव्हेंबरला मंगरोळ व र्भाटवाडा याचं्यामध्ये लढाई होऊन चार 
घटका रािीपाविेो गोळा गोळीचे युद्ध झाले. युद्ध दोन तदवस चालले. मराठ्ानंी कछव्याची िमाम फौज 
लुटून घेिली. रजपुिाचंी घोडी, उंट वगैरे सरंजाम लुटला. कछव्याकडील तकत्येक मोठमोठे घायाळ 
होऊन पडले. [तकत्ा २१, ले. ९२ िे ९४; तकत्ा २, ले. ५ व ६.] पुढे राणा माधोशसगाचा तदवाण कणीराम याने मराठ्ाशंी 
मध्यस्थी करून दोन लक्ष रुपये खंडणी ठरतवली. या तवजयामुळे मराठ्ाचंा उत्रेिील सत्ातधशाि दबदबा 
वाढला. मल्हाररावास मदि करण्यास माळव्याचा सुरे्भदार म्हणून नारो शकंराचे तचरंजीव तवश्वासराव 
लक्ष्मण याचंी नेमणूक केली. [बँनजी, माधवराव १ ला,] मराठ्ाचंा हा तवजय क्षतणक ठरला. कारण पुण्यास सन 
१७६२ पासून दादा व माधवराव या चुलत्या-पुिण्याि बेबनाव होऊन त्याचा फायदा तनजाम, हैदर, 
जानोजी र्भोसले आतद पेशव्याचें तहिशिू घेऊ लागले. ह्या घरगुिी कलहाि पडल्यामुळे दादा, तनजाम व 
हैदर याचंा परार्भव होऊन बदंोबस्ि करीपयंि १७६६ साल उजाडले. िोपयंि उत्रेि खालील घडामोडी 
झाल्या. 
 

पातनपिच्या लढाईनंिर स्वदेशास परि जािाना अब्दालीने मोगल बादशहा दुसरा आलमगीर 
याचा ज्येष्ठ पुि शहा अलम यास बादशहा म्हणून मावयिा तदली. शहा अलम यावळेी तबहाराि रहाि होिा. 
त्याने तदल्लीस येऊन रहाव ेअसे अब्दालीने त्यास कळतवले. िेव्हा सन १७६३ मध्ये शहा अलमने अयोध्येचा 
नबाब सुजाउद्दौला आतण अिंवेदीिील रोतहले सरदार अहमदखान बंगश, हफीज रहमिखान, दंुदेखान 
वगैरे याचं्या सहाय्याने राजधानीकडे जाण्याचा बेि केला. परंिु सुजाउद्दौला आतण रोतहले सरदार 
याचं्यामध्ये वैमनस्य असल्यामुळे शहा अलमचा हा हेिू तसद्धीस गेला नाही. शहा अलम यास रोतहले 
सरदाराचंी खािी वाटि नव्हिी म्हणून िो सुजाउद्दौल्याचा अनुनय करू लागला. दरम्यान सन १७६३ मध्ये 
इग्रजानंी मीर कासीम अल्लीस बंगाल, तबहार प्रािंाचे सुरे्भदारीवरून दूर केले. िेव्हा मीर कासीमने 
सुजाउद्दौला व शहा अलम याचंी मदि घेऊन, इंग्रजावंर चाल केली. इंग्रजानंी शहा अलम, सुजाउद्दौला व 
मीर कासीम याचं्या सयुंति फौजेचा बतसार येथे लढाईि परार्भव केला. या लढाईपूबी बादशहाचे 
सुजाउद्दौल्याशी र्भाडंण झाले होिे. म्हणून बादशहा बतसारच्या लढाईनंिर इंग्रजांचे आश्रयास गेला. 
इंग्रजाचं्या कवाइिी फौजेने सुजाउद्दौला व मीर कासीम याचंा कोरा येथे तदनाकं ३ मे १७६५ रोजी पूणच 
परार्भव केला. इंग्रजानंी सुजाउद्दौल्याकडून कोरा व अलाहाबाद प्रािं घेऊन िे बादशहा शहा आलमास 
तदले. आतण सुजाउद्दौल्यास बादशहा शहा आलमचा वजीर नेतमले. इंग्रजानंी शहा अलम यास अलाहाबाद 
येथे ठेवनू त्याचे संरक्षणास दोन इंग्रजी पलटणी ठेतवल्या. बादशहाने इंग्रजानंी केलेल्या ह्या व्यवस्थेबद्दल 
इंग्रजास तदनाकं १२ ऑगस्ट १७६५ रोजी बंगाल, तबहार व ओतरसा या िीन प्रािंाच्या तदवाणीची सनद 
तदली. [वजीर तफरंगी याणे बंगाल्याची व आतजमाबाद पटण्याची मामलि सालिमाम दरसालची ३६ लक्षावर जायसमा केला. पे. द. ३, (न) ले, 
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८०.] इंग्रजानंी या तदवाणी हक्क प्राप्िीबद्दल शहा अलम बादशहास ३६ लक्ष रुपये देण्याचे कबूल केले. [वजीर 
तफरंगी याणे बंगाल्याची व आतजमाबाद पटण्याची मामलि सालिमाम दरसालची ३६ लक्षावर जायसमा केला. पे. द. ३, (न) ले, ८०.] याचा 
पतरणाम असा झाला की, शहा अलम बादशहा इंग्रजाचंा अंतकि झाला. याच सुमारास होळकराने जाट व 
नजीबखान याचंा १७६५ च्या फेबु्रवारीि िह घडवनू आणला. [सरकार, Fall of the Mughal Empire, Vol. 2,] 
कलकत्त्याच्या अंधारकोठडीि १५० इंग्रजानंा कोंडून मीर कासीम यास इगं्रजानंी आपल्या हवाली 
करण्यासाठी सुजास सागंून पाठतवले. सुजाने मीर कासीम यास इंग्रजाचें हवाली करण्याचे नाकारल्यावर 
इंग्रज सेनापिी प्लेचर याने सुजाचा पाठलाग करून चनुारगड हे सुजाचे नातयाचे ठाणे शजकून घेिले व िे 
त्यानंी बादशहापासून मागून घेिले. अशा रीिीने प्रयागपासून बंगालपयंिचा प्रदेश इंग्रजाचें कबजाि गेला. 
माि सवच कारर्भार बादशहाचे नावाने केला. सुजास शशदे, होळकराचें स्मरण होऊन होळकराचंी मदि त्याने 
इंग्रजातंवरुद्ध लढण्यास तमळतवली. त्याप्रमाणे इंग्रज-होळकराचंा सामना मे मतहवयाि झाला. त्याि होळकर 
यास माघार घ्यावी लागली. होळकरास प्लेचरने काल्यावरून तपटाळून लातवले. [पु. द. ३, ले. ११७.] त्यानंिर 
तलाइव्हने सन १७६६ च्या जुलैमध्ये तबहार प्रािंाि उत्रेस असलेल्या छप्रा गावी बादशहा शहा अलम, 
सुजाउद्दौला, जाट राजे आतण रोतहले सरदार याचंी बैठक र्भरवनू मराठ्ाचं्या तवरुद्ध त्याचंी जूट बनतवली. 
मराठ्ास उत्र शहदुस्थानािून दतक्षणेि घालवाव,े ही ह्या जुटीचा उदे्दश होिा. [सरकार, फॉल ऑफ द मोगल 
एम्पायर, र्भा. २,] 
 

पातनपिच्या लढाईनंिर जाट राजे प्रबळ होऊ लागले. त्याचंा उपद्रव वाढिच चालला. बादशहाचा 
वजीर नजीब याचे व जाटाचें वाकडे आले. र्भरिपुरला जाट राजा सुरजमल व नजीबखान यामध्ये युद्ध 
होऊन सुरजमल तडसेंबर १७६३ मध्ये मारला गेला. [पे. द. (न) ३, ले. ७५.] िेव्हा त्याचा मुलगा जवाहरमल 
जाट याने जाटाचें पुढारीपण न्स्वकारून मोगलास व मराठ्ास िास देण्यास सुरवाि केली. मराठ्ाचें 
अंमलदार उठवनू लातवले. त्यावळेी मराठ्ानंी जाटाचंा नक्षा उिरतवण्याचा प्रयत्न केला. [तकत्ा, ले. ७७.] 
त्यानंी जाटाचंा अंमल उडवनू लावण्यासाठी “उदीना” ला वढेा तदला. [तकत्ा, ले. ७९.] मराठ्ाचंा कातफला 
नोव्हेंबर १७६४ मध्ये जवाहरमलाने उधळून लातवला. [तकत्ा, ले. ७८.] सप्टेंबर १७६५ मध्ये बादशहाने 
नजीबखान रोतहल्यास जाटाचंा परार्भव करण्यासाठी मराठ्ाचंी मदि घेण्यास सातंगिले. या हेिूने 
बादशहाने आपला वकील महमदखानास मल्हारराव होळकर याजकडे बोलणी करण्यास पाठतवले. [तकत्ा, 
ले. ८०.] तडसेंबर १७६५ ि गोहदच्या जाटाने मराठ्ातंवरुद्ध कहर मातंडला. अिाजी माणकेश्वरचा मुलगा 
बतहरो अनंि याजकडील गुलगढी या घेिल्या म्हणून बतहरो अनंि पेशव्याकडे फौजेची कुमक सागं ू
लागला. [तकत्ा, ले. ८१.] जाटाचंा बंदोबस्ि करण्यासाठी रघुनाथदादा फौजेसह गोहदेस आले आतण त्यानंी 
गोहदच्या तकल्ल्यास वढेा तदला. [तकत्ा, ले. ८३.] गोहदकर मराठ्ास खंडणी देईना. राजकारण सलुखाचे 
लागेना. चमेलीपलीकडील राजे एक झाले. त्यानंी मराठ्ाचंी रसद बंद केली. त्यामुळे फौजेि महगचिा 
वाढली. जाटशरण येईना. शवेटी महादजी शशदे याचें मध्यस्िीने गोहदकराने १५ लाख खंडणी करार 
केली. िेव्हा गोहदचे मोचे उठले. [खरे, लें . ५९४, ६१०, ६३३; पे. द. २९, १६४-५.] यापूवीच मल्हारराव होळकर २० मे 
१७६६ रोजी तनविचले. दादाने बादशहाच्या म्हणण्याप्रमाणे बादशहास घेऊन तदल्लीस जावयास हव ेहोिे. पण 
इग्रजाचं्या वाटेस न जािा दादा धोलपुरास जवाहरमल जाटाचे पातरपत्य करण्यासाठी गेला. यावळेी दादा 
पैशाच्या पेचाि होिा. त्याच्या सैवयाचे पगार थकले होिे. इितयाि पजंाबाि अहमदशहा अब्दाली आल्याची 
बािमी आली. त्यावळेी जवाहरमल जाटाकडून रघुनाथरावाशी सलुखाचे बोलणे करण्यास त्याचा वकील 
आला. आपला जाट राजा रघुनाथरावाबरोबर अहमदशहा अब्दालीवर स्वारी करण्यास येण्यास ियार आहे 
असे सागंनू रघुनाथरावास त्याने काही नजराणा तदला. होळकराकंडे जी खंडणी देण्याचे गिवषी कबलू 
केले होिे िी या वषी खंडणी देण्याचे जवाहरमलने कबूल केले. िात्पुरिा िह घडून येऊन जवाहरमल 
र्भरिपुरच्या इशावयेस जहागीर करून रातहला. दादाने दतक्षणेचा मागच पत्करला. १७६७ च्या फेबु्रवारीि िो 
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चमेलीवरून परि तफरला. दतक्षणेकडे येिाना तदनाकं २७ माचचला अतहल्याबाईचा पुि र्भालेराव मरण 
पावला. िेणेकरून नवीन वारस नेमिाना पैसे उकळण्याची सधंी दादास आली. िी त्याने फुकट दवडली 
नाही. अतहल्याबाई आपणास बधि नाही हे पाहून त्याने गंगाधर चंद्रचूड व शचिो तवठ ठल या आपल्या दोघा 
पक्षकार यासं इंदूरवर चालून जाण्यास सातंगिले. अतहल्याबाईनेही इंदूरच्या संरक्षणाची जारीने ियारी 
केली; िेव्हा आपली फटफतजिी टाळण्यासाठी ह्याचा बेि िहकूब करून दादा अतहल्याबाईस रे्भटले. 
अतहल्याबाईने वारसाचा प्रश्न पुण्यास पेशव ेयाजकडे सोपतवल्यामुळे दादासाहेबाचें काहीच चालले नाही. 
त्यानंा हाि हालवीि आनंदवल्लीस जून मतहवयाि याव ेलागले. 
 
जाटाांचे पाणरपत्य : 
 

दरम्यान मागे गोहदेस बसलेला दादाचा जम जाटाने मोडून कातढला. र्भरिपुर जवाहरमलाने 
बुदेलखंडावर स्वारी करून मराठ्ाचंी त्या प्रािंािील सवच स्थळे काल्पीपयंि काबीज केली. फति ग्वाल्हेर 
आतण झाशी मराठ्ाकंडे रातहली. [तकत्ा, ३९, ले. ६०.] ऑतटोबर १७६७ पयंि सबधं बुदेलखंड जाटाचं्या 
अमलाखाली आतणला. काल्पीचा सुरे्भदार बाळाजी गोशवद खरे यास त्याने हाकलून तदले. पंजाबाि 
अहमदशहा अब्दालीने स्वारी केली. मराठ्ानंी पातनपिनंिर उत्रेकडे पातहले नाही. अहमदशहा 
अब्दालीने १७६४ मध्ये पेशव्याकंडे आपले वकील पाठवनू मराठ्ाशंी सलुख केला. [पे. द. २९, ले. २४, ५४.] 
यावळेी मराठे पंजाबला आले असिे िर पंजाब त्यानंा कदातचि तमळाला असिा पण पातनपिनंिर पजंाबाि 
तशखानंी आपला जम एवढा बसतवला की, अब्दाली १७६७ मध्ये पंजाबवर चालून आल्यावर त्याचा 
दणदणीि परार्भव करून त्यास परि जायला लातवले. सन १७७३ मध्ये अहमदशहा मरण पावला. पंजाब 
मराठ्ाचं्या हािचा कायमचा गेला. पुण्यास उत्रेकडील घडामोडीच्या बािम्या थडकल्या. पेशव्यास 
उत्रेि स्वारी करण्याची ियारी करावी लागली. इितयाि जवाहरमल जाटावर जयपुरच्या राजाने स्वारी 
केली आतण मावदं्यास १४ तडसेंबर १७६७ रोजी जवाहरमलचा दणदणीि परार्भव केला. [पे. द. २८, ले. १९२.] 
जवाहरमलचा पुढील वषी जुलै १७६८ मध्ये त्याच्याच नोकराने सिंापून खून केला. [पे. द. २९, ले. १९२. C. P. C. 

II, 789, 835, 1100.] त्याचा वारस रिनशसग याचा ८ एतप्रल १७६९ ला गोसावी साधुने खून केला. [सरकार, फाल 
ऑफ मो. ए. ३,] रिनशसगाचा अल्पवयीन मुलगा केसरीशसग गादीवर आला. त्याचा कारर्भार जाट सरदार 
दाणाशहा पाहू लागला. दाणाशहा हा नवलशसगाचा मेहुणा पण नवलशसग व रणतजिशसग ही रिनशसगाची 
मुले असल्यामुळे त्यानंा दाणाशहा या ियस्थाने कारर्भार करावा हे आवडले नाही. दाणाशहावर या दोघानी 
स्वारी करून त्यास डीगच्या तकल्ल्याि कोंडून धतरले व सते्चा त्याग करून जाईन या अटीवरच त्यास 
सोडून तदले. दाणाशहा तनघून गेल्यावर नवलशसग व रणतजिशसग याचं्याि र्भाडंणे सुरू झाली. 
रणतजिशसगाने डीगचा तकल्ला िाब्याि घेऊन आपल्या र्भावातवरुद्ध कारवाई करू लागला. एवढ्याि मराठे 
उत्रेि आले. जवाहरमल जाटाने मराठ्ाचंी बळकावलेली ठाणी परि घेण्यासाठी व उत्रेि मराठ्ाचंा 
अंमल बसवनंू तदल्ली आपल्या िाब्याि घेण्यासाठी माधवराव पेशव े उत्रेि फौज पाठतवण्याच्या तवचाराि 
होिे. 
 
रामचांद्र गिेशची स्वारी (सन १७७० जानेवारी िे १२७७ जून) : 
 

दादासाहेबाशंी गृहकलह व जानोजी र्भोसल्याशंी र्भाडंण तनघाले. त्यामुळे १७६९ साल उजाडले. या 
दोवही गोष्टींची समाप्िी सन १७६९ ि झाल्यावर माधवराव पेशव्यानंी उत्रेस स्वारीवर रामचंद्र गणेश कानडे 
या सरदाराची मुख्य म्हणून नेमणूक केली आतण तवसाजी कृष्ट्ण तबनीवाले यास त्याचा कारर्भारी नेतमले. 
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[Grant Duff, Vol. I,] िुकोजी होळकर व महादजी शशदे यासही या स्वारीबरोबर जाण्याचे हुकूम कातढले. [Ibid, 
Vol. I,] त्या प्रत्येकाबरोबर पंधरा-पंधरा हजार फौज होिी. रामचदं्र गणेश व तवसाजीपंि याचं्या खास 
पथकाची पाचं हजार व हुजराि पधंरा हजार तमळून एकंदर पिास हजार फौज व तशवाय पायदळ व 
िोफखानाही बरोबर होिा. नमचदा िरून हे मराठा सैवय प्रथम बुंदेलखंडाि गेले. िेथे त्याचे िीन र्भाग झाले 
आतण त्यानंी िीन कामतगऱ्या न्स्वकारून त्या पार पाडल्या. रामचदं्र गणेश बुदेलखंडाि पावसाळ्याि 
छावणीस रातहला व त्या प्रािंािील जमीनदाराकंडून खंडण्या घेिल्या. महादजी शशदे यानंी 
उदेपुरकराकंडून खंडणी वसूल केली. [पे. द. ३८, ले. १८५.] िुकोजी होळकरने बुंदी, कोटा आतद 
संस्थानाकंडून खंडण्या घेिल्या [तकत्ा, ३९, ले. ९७.] आतण १७६९ चा पावसाळा सपंिाच हे तिवही सरदार 
जाटाचं्या समाचारास गेले. जवाहरमल जाटाचा र्भाऊ नवलशसग जाट याने मराठे र्भरिपुरावर येणार हे 
गृतहि धरून त्याचं्याशी मुकाबला करण्यासाठी जोराची ियारी केली होिी. [C. P. C. III,] मराठे र्भरिपुरवर 
चढाई करून आले आतण त्यानंी जाट सैवयाची धुळधाण केली िेव्हा नवलशसग शरण आला. त्याने 
मराठ्ास आग्रा प्रािं व तकल्ला आतण पासष्ट लक्ष रुपये खंडणी देण्याचे कबूल केले. आग्रा प्रािंािं आपला 
अंमल मराठ्ानंी बसतवला आतण पुढे डीगवर मोचे लावले. मराठ्ाचं्या जाटावंरील तवजयाने त्या 
बादशहास आपण तदल्लीस जाण्यास त्याचंी मदि घ्यावी असे वाटू लागले. जाटाचंा उल्लखे मराठ्ानंी 
केल्यास आपण ५० लाख रुपये त्यास खचास देऊ असे बादशहाने मराठ्ास सागंनू पाठतवले. इितयाि 
उत्रेिील राजकारणाि प्रामुख्याने र्भाग घेणारा जयपुरचा राजा माधोशसग २१ तडसेंबर १७६७ मध्ये वारला. 
त्यावळेी त्याच्या राज्याि गादीसंबंधी िंटे उपन्स्थि झाले. त्याच्या गादीचा वारस प्रिापशसह मराठ्ास 
तमळाला. िसेच र्भोपाळच्या नबाबानेतह सलुख केला. माधवराव पेशव्याच्या इच्छेप्रमाणे मराठ्ानंा तदल्लीला 
जावनू तदल्लीचा िाबा घ्यावयाचा होिा. पण जाटाचंा अडसर होिा िो आग्रा घेिल्यामुळे दूर झाला. िेव्हा 
तदल्लीस नजीब होिा. त्याला कापरे र्भरले. मराठे तदल्लीवर चालून आल्यास आपला नायनाट करिील हा 
तवचार त्याच्या मनाि येिाच त्याने मराठ्ाशंी संगनमि करून त्यानंा त्याचें शि ू जे रोतहले, पठाण व 
शुजाउद्दौला यानंी यमुनेच्या पतलकडील बळकातवलेला प्रदेश तमळवनू देण्यास मदि करण्याचे आश्वासन 
तदले. त्याप्रमाणे मराठे एतप्रल १७७० मध्ये यमुना पार होऊन फरुकाबादच्या अहमदखान बंगषाच्या 
मुलुखाि आले. त्यानंी रामघर येथे आपल्या सैवयाचा िळ नजीब च्या सागंण्यावरून तदला. नजीबखानान 
आपला दुटप्पीपणाचा पातनपिपूवीचा जुना डाव खेळण्यास सुरुवाि केली. ह्यावळेी त्यास त्यावळेेप्रमाणे 
अब्दालीसारखा परकीय योद्धा मदि करणारा नव्हिा. एवढाच फरक. गंगेच्या पतलकडे अहमदखान 
बंगषाच्या सैवयाची छावणी होिी. या अहमदखानाशी नजीबने गुप्ि सधंान अशा रीिीने ठेतवले की, त्यामुळे 
मराठे, पठाण व रोतहले याचं्या कचाट्ाि सापडून त्याचंा समूळ नाश व्हावा. मराठ्ानंा रामघाटला असिा 
आपण पठाणाकंडून घेरले गेलो आहोि हे त्याचं्या लक्षाि आले. नजीबवर तवश्वास न ठेतविा तदल्लीचे 
राजकारण कराव;े इिकेच नव्हे िर त्याचा समूळ उच्छेद करावा, असे मि रामचंद्र गणेश, महादजी शशदे 
याचें. पण होळकर व तवसाजी कृष्ट्ण याचें मि असे पडले की, आपले काम साधेपयंि िूिच त्यास हािाशी 
धरावा व नंिर त्याचे पातरपत्य कराव.े अशा िऱ्हेने मुख्य सरदाराि मिरे्भद होऊन दोवही पक्षाचें म्हणणे 
पुण्यास पेशव्याकंडे तनणचयाकतरिा कळतवले. िेव्हा पेशव्यानंी कळतवले की, िूिच तदल्लीच्या राजकारणाि 
नजीबचा काही फायदा होि असल्यास िो करून घ्यावा, त्याच्याशी कायम दोस्िी करू नये. रामघाटवर 
छावणी असिा यमुना, गंगा या नद्यानंा पावसामुळें  पूर आले. त्यामुळे मराठी फौज कोंडल्यासारखी होऊन 
त्यानंा हालचाल कतरिा येईना. त्यामुळे पणु्यास माधवराव पेशव्यास वाटू लागले की, आपले लोक 
नजीबच्या नादी लागून फसले म्हणून पेशव्यानंी दुसरी फौज उत्रेि मदिीकतरिा पाठतवण्याची ियारी सुरू 
केली. इिके होईिो अतश्वन मतहना उजाडला. आतण पावसाळा कमी झाल्यामुळे नद्याचें पाणी ओसरून 
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मराठ्ाचं्या कोंडलेल्या फौजेस चारी तदशा मोकळ्या झाल्या. तशवाय मराठ्ानंी आपल्या फौजा मोठ्ा 
तशिाफीने यमुनेच्या पलीकडे उिरतवल्या. त्यामुळे मराठ्ाचं्या फौजेस सुरतक्षििा तनमाण झाली. 
 

नजीब उद्दौला मराठ्ाचं्या लष्ट्करािून आपल्या घरी नजीबगडला जाि असिा वाटेि तदनाकं ३१ 
ऑतटोबर १७७० रोजी मरण पावला. नजीबाचा मुलगा जातबिाखान हाही मराठ्ाचं्या लष्ट्कराि होिा 
नजीबच्या मृत्यचूी वािा ऐकिाच रामचंद गणेशाने जातबिाखानास एकदम नजरकैदेि ठेतवल. यावळेीही 
जातबिाखानास िुकोजी होळकराने मदिीचा हाि देऊन एका अंधाऱ्या रािी लष्ट्करािून बाहेर काढून 
लातवले. अशा रीिीने नजीबखानास पाठीशी घालण्याची मल्हारराव होळकर परंपरा िुकोजीने चालतवली. 
 

जातबिाखानाची सुटका होिाच िो बादशहाकडे िडक जाऊन त्याने मीरबक्षीचा तकिाब 
बादशहाकडून घेिला. अशा आपल्या वाढीव अतधकाराच्या गुमीि त्याने मराठ्ाशंी िाबडिोब युद्ध 
करण्याचे ठरवनू िो दुआबाि रामचंद्र गणेशवर चालून गेला. यावळेी पावसाचे तदवस संपले होिे. रोतहले व 
पठाण मराठ्ातंवरुद्ध एक होऊन लढू लागले. रोतहल्याचंा मुख्य सरदार हाफीज रहमि याने लढाईची 
तशकस्ि केली. मराठ्ानंी तकत्येक लढायाि रोतहल्याचंा परार्भव केला. बहुिेक दुआब प्रािं मराठ्ानंी 
लुटून फस्ि केला. शवेटी नाईलाज होऊन रोतहल्याचंा पढुारी हाफीज रहमि याने सन १७७१ च्या मे महाि 
लढाईिून पळ कातढला. िेव्हा अहमद बंगष मराठ्ास एकटाच सापडला. त्याला आपला बचाव 
होण्यासाठी मराठ्ास शरण येणे र्भाग पडले. अहमदखान बंगषास आपण शरण आल्याचे मरणप्राय दुःख 
होऊन िो सन १७७१ च्या जुलै महाि मरण पावला. 
 

अहमदखान बंगषबरोबर लढाई चालू असिा इकडे बादशहास तदल्लीस आणून ितिावर 
बसतवण्याचे मराठ्ाचें प्रयत्न चालूच होिे. 
 

बादशहा शहाअलम यावळेी इंग्रजाचं्या पेवशनवर अलाहाबादेस रहाि होिा. बादशहाला सवच 
सुखसोई इंग्रजानंी तदल्या होत्या. पण आपण तदल्लीस गेल्यातशवाय आपल्या सावचर्भौमास काही अथच नाही, 
असे बादशहास वाटि असे. सन १७६१ पासून इंग्रजानंी दरवषी बादशहास तदल्लीस नेऊन ितिावर 
बसतवण्याची आश्वासने तदली. १७७०, ९ मे ला त्याने बंगालच्या गव्हनचरास एक लाबंलचक पि तलहून 
आपण तदल्लीस जाण्यास का उत्सुक आहो हे कळतवले होिे. [C. P. C. III, 199.] िसेच बादशहाची आई तझिि 
महाल आतण वडील राजपुि जवान बख्ि बादशहास तदल्लीस येण्यास वारंवार तलतहि होिे. [Sarkar, Fall of M. 
E. II,] नजीब बादशहाच्या गैरहजेरीि तदल्ली कारर्भार रेटीि होिा. पण त्यासही बादशहाच्या अनुपन्स्थिीि 
र्भारी पडायला लागले. नजीब ऑतटोबर १७७० मध्ये मरण पावल्यावर त्याचा िरुण व शासकीय कारर्भाराि 
नवखा मुलगा झतबिाखान यावर तर्भस्ि ठेवणे त्यास कठीण होऊन बसले. आपण जर लवकर तदल्लीस गेलो 
नाही िर मराठे शकवा शीख तदल्ली ितिावर कोणाला िरी बसविील अशी साधार र्भीिी शहा अलम यास 
वाटि होिी. [C. P. C. I, 2688.] रघुनाथरावाकडून बादशहा तदल्लीस ितिनशीन झाला नाही िेव्हा तशखानंी 
बादशहास तदल्लीस नेऊन बसतविो असे सातंगिले. बादशहाला तशखाचंा र्भरवसा वाटला नाही म्हणून िो 
कबूल झाला नाही. [C. P. C. I, 2735.] िेव्हा मराठ्ाचं्या मदिीन आपण तदल्लीस जाव ेअसे शहाअलम यास 
वाटू लागले. शहा अलमचा हा तवचार महादजी शशद्याचं्या सल्ल्याने १७६८ मध्ये पंचाली तकल्ल्यावर पक्का 
झाला. [C. P. C. II, 1007.] मराठ्ाचं्या नादास लागू नये म्हणून शहा अलम यास इंग्रजानंी तवनतवले. िेव्हा 
सुजाउद्दौल्यास बादशहाने आपणास तदल्लीस नेण्यास सातंगिले. पण सुजा इंग्रजाचं्या हािचे बाहुले होिा. 
िो इंग्रज जे कृत्य करण्यास ियार नाहीि िे स्विः कसे करील? त्याने नकार तदला. [C. P. C. III, 330.] 
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महादजी शशद्याचं्या पिावरून बादशहाने सैफुद्दीन महमदखान नावाच्या आपल्या हस्िकास मराठ्ाकंडे 
पाठवनू त्याजबरोबर तदनाकं २७ तडसेंबर १७७० रोजीं करार केला. [C. P. C. II, 480, 548.] 
 

कराराांतीिं अटी अशा : मराठ्ास बादशहाने १० लक्ष रुपये खचास द्याव.े मराठ्ानंी त्याला 
गादीवर बसवाव ेव पुढे तदल्लीच्या कारर्भाराि मराठे जी जी धोरणे ठरतविील त्यास बादशहाने संमति द्यावी. 
पातनपि होण्यापूवी मराठ्ाकंडे ज्या ज्या जहातगरी चालि होत्या त्या त्या पुवहा सुरू कराव्या. चौथाईची 
िंुबलेली बाकी द्यावी, बादशहाच्या शिूचे मराठ्ानंी पातरपत्य कराव े व पुढील मोतहमा दोघानंी तमळून 
करून लूट सारखी वाटून घ्यावी. 
 

याप्रमाणे करार झाल्यावर बादशहा आपल्या लवाजम्यातनशी प्रयाग सोडून दुआबाि फरुकाबादेस 
आला. तिथून जानेवारी १७७१ मध्ये तनघून िो तदल्लीसमोरील पािपरंग येथे तदनाकं ५ फेबु्रवारीस येऊन 
मुकाम केला. बरोबर महादजी शशदे होिे व तवसाजी कृष्ट्ण होिेच. त्यानंी तदनाकं ९ रोजी तदल्ली तकल्ल्यावर 
मारा करून तदल्ली िाब्याि घेिली [C. P. C. III, 632, 649; पे. द. २९, ले, २६५.] व जातबिाखानास घालवनू शहा 
अलम बादशहास तदल्ली ितिावर नेऊन बसतवले आतण ठरल्याप्रमाणे काही पैसे तमळाल्यावर तदल्लीचा 
बादशहा पण नजीबजंगला येऊन िीन मतहने थाबंला आतण नोव्हेंबर १७७१ मध्ये त्याने तदल्लीची वाट 
धतरली. तदल्लीि बादशहा तदनाकं ६ जानेवारी १७७२ रोजी पोहचला. [C. P. C. III, 717.] 
 
पाणनपत पराभवाचा वचपा : 
 

बादशहाची तदल्लीस स्थापना केल्यावर रोतहल्यावंरील मोतहम मराठ्ानंी हािी घेिली. १७७२ च्या 
प्रारंर्भी बादशहा व मराठे याचं्या फौजा एकि होऊन जातबिाखानाचा सूड घेण्यास तसद्ध झाल्या. 
जातबिाखानाने शुक्रिालचा आश्रय घेिला. पण मराठ्ानंी तिथून हुसकून लातवल्यावर िो चंडीघाटाच्या 
उिाराशी गंगा उिरण्याकतरिा आला. िेथे त्याच्या फौजेवर िोफाचंा मारा करून मराठ्ानंी त्याची फौज 
धुळीस तमळतवली. पुढे िो नजीबाबादला गेला िेव्हा िेही स्थळ मराठ्ानंी काबीज केले व नजीबउद्दौल्याची 
िेथील कबर फोडून तछितवतछि करून टातकली. नंिर मराठ्ानंी फत्रगडास वढेा घािला व िो तकल्ला 
घेिला. या तठकाणी नजीबउद्दौल्याने पातनपिच्या लढाईि मराठ्ापासून लुटून घेिलेली अपार संपत्ी 
साठवनू ठेतवली होिी. िी सवच मराठ्ानंी िाब्याि घेिली. जाबीिाखानाच्या बायकामुलास सुरतक्षि स्थळी 
पोचतवले. नंिर घोसगडचा तकल्ला घेऊन जातबिाखानाच्या जहातगरीचा सवच मुलूख काबीज केला. 
मराठ्ाचंी फौज सवच रोतहलखंडर्भर पसरली व िो मुलूख त्यानंी जाळून बतेचराख केला. अशा रीिीने 
मराठ्ानंी पातनपिचा पुरा सूड उगवनू पातनपिचे अपयश धुवनू काढले. 
 

सवच रोतहलखंडर्भर मराठे पसरल्यावर हाफीज रहमिखान, फते्खान, सरदारखान, महीबुद्दीखान 
आतद रोतहले सरदार उत्रेस सराईच्या रानाि पळून गेले. मराठ्ानंी सवच रोतहलखंडाचा तवध्वसं करून 
टाकला आतण बादशहाकडून मीरबक्षीचे पद महादजी शशद्याने पेशव्याचें बधुं नारायणराव यास देवतवले. 
उत्रेिील मराठ्ाचं्या पराक्रमाचे वृत् ऐकून पेशव्यास आनंद झाला. मराठ्ानंी तदल्लीस आपली सत्ा 
प्रस्थातपि केली. एक जातबिाखान काय िो काटा म्हणनू त्यानंा शिू रातहला. तदल्ली िाब्याि आल्यामुळे 
गेल्या िीन तपढ्या जे श्रम केले त्याचें फळ तमळाल्याचे साथचक झाले असे पेशव ेआतण मराठा मंडळािील थोर 
अतधकारी यास वाटले. बादशहा मराठ्ाचं्या ह्या पराक्रमाने खजील झाला आतण पुवहा मराठ्ांतवरुद्ध 
अंिस्थ कारस्थाने करू लागला. पण त्या कारस्थानामुंळे िो पुढे कादीरच्या हािी सापडला आतण त्यास 
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िति आतण डोळे गमवाव ेलागले. सरदारापंैकी महादजी शशदे यांनीच त्यास वाचतवले आतण तदल्ली िंतिावर 
पुवहा आणनू बसतवले. 
 

बादशहाप्रमाणे तब्रतटशानंा व सुजाउद्दौल्यासही हा मराठ्ाचंा पराक्रम व त्याचें तदल्लीवरील वचचस्व 
आवडले नाही. सुजाने वास्ितवक मराठ्ाशंी संगनमि करून तब्रतटश छिापासून दूर व्हावयाचे िे न करिा 
तब्रतटशाचंी मदि घेऊन िो मराठ्ाचंा उच्छेद करण्याच्या उद्योगास लागला. पण मराठे त्यासही पुरून 
उरले. 
 

मराठ्ामंधील आपसािील कलहाच्या खुळाने यावळेीही डोके वर कातढले. महादजी, िुकोजी 
होळकर, तवसाजी कृष्ट्ण या सरदाराचें आपसाि पटेना. राजकीय घडामोडीवर एक तनणचय होईना. िुकोजी 
होळकर जातबिाखानाचा पाठीराखा बनला. महादजी व तवसाजी कृष्ट्ण या दोघास हे आवडले नाही. 
बादशहाच्या मजीखािर जातबिाखानास मीरबक्षीपद व मीझा नजफखान यास कारर्भारी नेतमले. पण 
मराठ्ानंी जातबिाखानाचा पाडाव केल्यावर बादशहाने तमझा नजफखान यास मीरबक्षी करून मराठ्ाचंा 
पाडाव करण्यास सातंगिले. त्याप्रमाणे तदल्लीबाहेरील मराठ्ाचं्या छावणीवर बादशाही फौजेने हल्ला केला. 
त्या प्रसंगी िो हल्ला परिवनू लावनू मराठ्ानंी बादशाही फौजेचा दणदणीि परार्भव केला आतण बादशहा 
मराठ्ास शरण आला. त्यामुळ बादशहाची सवचि नाचक्की झाली. याच वळेी पेशवा माधवराव पुण्यास 
कालवश झाले. 
 

सुजा व रोतहले यानंी एकतवचारे मराठ्ाचंी ठाणी उठतवण्याचा चंग बाधंला. िेव्हा िुकोजी होळकर 
व तवसाजीपंि यानंी सन १७७३ च्या प्रारंर्भी िोफखावयासह रोतहल्यावर चाल केली. रोतहले सरदार हफीज 
रहमिखान यामुळे घाबरून जाऊन त्याने मराठ्ाशंी मिैीचा िह केला. हे सुजाउद्दौल्यास रुचले नाही. िो 
रोतहल्याचंा मनािून िेष करीि होिाच. त्याचं्या पाडावासाठी त्याने इंग्रजाचंी पलटणे आणतवली आतण 
रोतहल्याचंा तनःपाि कसा केला ह्याची वणचने Soldiering in India सारख्या तब्रतटशानंी तलतहलेल्या 
ित्कालीन पुस्िकाि सतवस्िर वाचावयास तमळिाि. घोडनदीच्या लढाईनंिर माधवरावानंी दादाचंा 
वडीलकीचा मान राखून स्विः लहानपणा घेिला व दादाशंी जुळिे घेिले. दादासाहेब व आम्ही एक झालो 
हीच करोडाची गोष्ट जाहली असे या तदलजमाईनंिर माधवरावानंी आपल्या आईस तलतहले. इथून 
दादासाहेब व माधवराव हैदरावर चालून गेले. “माधवरावाचं्या किेपणाचा र्भरवसा आम्हास आला, सापं्रि 
कारर्भार िेच करिाि, आमचे मजीप्रमाणे विचिाि. [ऐ. ले. स.ं] तिळमाि वाकडे चालि नाहीि” अशी ग्वाही 
दादासाहेब देऊ लागले. माधवरावानंी चलुत्यास आपल्या इच्छेप्रमाणे कारर्भार करण्यास मोकळीक तदली. 
त्यावळेी दादासाहेबानी माधवरावाचं्या विचणुकीची ग्वाही तदली. “तचरंजीव (माधवराव) बहुि शहाणे जाले 
आहेि. कारर्भार आपले मजीप्रमाणे करिाि. श्री कृपेने उर्भयिा िीथचरूपापेंक्षा (र्भाऊसाहेब व नानासाहेब) 
याचं्यापेक्षा अतधक करीि आहेि”. [ऐ. ले. स.ं] िदनंिर सुद्धा लोकानंा असे वाटि होिे की, “उर्भयिा ंश्रीमिं 
बहुि सिंोषे एकतवचारे आहेि. काही तिळमाि दुजार्भाव नाहीं”. [तकत्ा,] असे तवचार १७६७ पयंिचे 
ऐकायला येिाि. िदनंिर १७६७ पासून मिरे्भदाचे प्रश्न उद र्भवलेले तदसिाि. सन १७६७ च्या ऑतटोबराि 
आनंदवल्ली येथे राघोबाचें २५ लाख कजच फेडण्याची जबाबदारी उचलून माधवरावानंी िडजोडीस मावयिा 
तदली. यावळेी िडजोड मोठ्ा कष्टाने झाली. [पे. द. १९, ले. ५९.] यानंिर राघोबादादानंी दिक मुलगा घेिला 
व शशदे होळकरासंंबधंी दोघाि मिरे्भद वाढला. 
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राघोबादादाांचा उदे्वगजनक उद्योग : 
 

(१) दादाचें मन—आि एक, बाहेर दुसरे; (२) राज्याच्या तहश्याची मागणी; (३) 
अतहल्याबाईकडून पैसे उकळण्याचा मोह. 
 

दादाांचे मन.— दादासाहेबास पेशव्यानंी उत्र शहदुस्िानाि पाठतवले होिे. िे गोहदच्या स्वारीहून 
१७६६ च्या आषाढाि परि आले. पंिप्रधान नाशकास गेले. नाना फडतणसास दादाचंा कारर्भारी नेतमले 
होिे. त्यासही नाशकास बोलावनू घेिले. अहमदाबादचा कारर्भार आपाजी गणेशाकडून काढून िो गोपाळ 
गणेशास सातंगिला. ह्या खादेंपालटीमुळे उत्पिाि िूट येऊ लागली. िसेच दादानंी बऱ्हाणपुरला नारो 
कृष्ट्ण दुवें यास सुरे्भदार नेतमले. ही दोवही माणसे दादाचंी माधवरावास जुमातननाि िेव्हा पेशव्यानंी त्यास 
कैद करतवले. दादास ही बािमी गोहदेस समजिाच त्यानंी आपल्या पक्षािील शटे्ाजी आयिोळ्यास 
तलतहले की, “नारो कृष्ट्णानी आपले मिलबाकतरिा तचरंजीवाचेच होऊन रहावयाचे होिे. िुम्ही त्यास मदि 
करणे. आमचे अंग याि आहे असे दाखव ूनये. जातहराणा न होिा गुप्ि कुमक करणे. फौज येईल त्यास 
बाह्यात्कारी सामील होऊन तचरंजीवाचंी मजी राखणे, गुप्ि प्रकार तनराळाच करणे. शहर स्वाधीन करून 
नारो कृष्ट्णानी िूिच नाशकास जाऊन रहाणे हे पि फारच गुप्ि ठेवणे. कोणास न दाखवणे”. या पिावरून 
दादाचं्या दुटप्पीपणाच्या स्वर्भावाची कल्पना येिे. एक व्यवहार कधी त्यानंी सरळ केला नाही. प्रतितनधी, 
शशदे, होळकर याचें सरंजाम ठरतविानातह िोच घोळ आतण आपले हािचे राखून रहाणे चालू ठेतवले. 
 

दादा उत्रेिून आले िे पुण्यास आले. त्यास फूस देणारे त्याचें साथीदार होिे. त्याचं्या 
सागंण्यावरून दादानंी माधवराव पेशव्याकंडे दौलिीच्या तनम्मे र्भागाची मागणी केली. िेव्हा माधवरावानंी ही 
छिपिींची दौलि  
 

मी कोण वाटणार? िुम्हीच चालवणे. “आम्ही चार बारगीर िसे िुम्हाजवळ राहू”. असे सातंगिल. 
मिरे्भद वाढि चालले. िेव्हा दादासाहेब आनंदवल्लीकडे गेले. घोडपेचा तकल्ला घेिला. पुढे ज्येष्ठ मासी 
माधवराव घोडपेस जाऊन घोडप तकल्ल्याखाली लढाई झाली. [पे. द. १९, ले. ९२] दादाचं्या फौजेचा पुरा मोड 
झाला. शचिो तवठ ठल जखमी होऊन पाडाव झाला. मोचेबंदी घालून तकल्ल्यास गराडा घािल्यावर 
दादासाहेबाचंा तनरुपाय होऊन दादा सहकुटंुब तकल्ल्याखाली येऊन पेशव्याचं्या स्वाधीन झाले. [तकत्ा, ले. 
९१-९२.] त्यानंा आणनू माधवरावानंी शतनवार वाड्याि नीट बंदोबस्िाने ठतवले. दादास जे सामील होिे 
त्यापैकी गंगाधर यशविं, बाजी तवठ्ठल, आप्पाजी महादेव याचें पातरपत्य नावंतनशीवार केले. [तकत्ा, ले. ८४] 
 
राज्यकारभारातीिं इतर गोष्टी : 
 

मराठ्ाचं्या राज्याि झालेली न्स्थत्यंिरे लक्षाि घेिा असे म्हणाव े लागिे की, शाहु छिपति 
मृत्यूनंिर छिपति घराणे राजकारणाि मागे पडले. पातनपि परार्भवानंिर पेशव ेबाळाजीराव दुःखातिवगेाने 
मरण पावले. मराठी राज्याची धुरा वाहण्यास माधवरावासंारखा कणखर धैयाचा आतण असाधारण 
किृचत्वाचा पेशवा पुढ आला. पण त्याच्या किृचत्वास राघोबादादाचें ग्रहण होिे. त्यामुळ त्यास दादानंी तनमाण 
केलेले कलह व र्भाडंण तमटतवण्यासाठी आपली बुद्धी आतण शन्ति वचेावी लागली. गृहकलहाची साथ 
सरदारापंयंि पोहचली. शशदे, होळकर, गायकवाड आतण र्भोसले ही सरदार मंडळी मराठशाहीचे मुख्य 
आधारस्िंर्भ. पण याचं्या घरािील गृहकलहही तवकोपास गेले आतण िे तवकोपास घालतवण्यास 
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दादासाहेबाचंी विचणकू कारणीर्भिू झाली. शवेटी वरील सरदाराचें गृहकलह माधवराव पेशव ेयासं स्विः 
जािीने लक्ष घालून तमटवाव ेलागले िो प्रकार असा : 
 

राणोजी शशदे व मल्हारराव होळकर ह्या दोन सरदारास पेशव े बाजीराव यानंीं माळवा हस्िगि 
करण्याचे सवातधकार सन १७२३ मध्यें तदले. [तकत्ा, ३०. तदघे बाजीराव,] माळव्यािील जमीनदार व संस्थातनक 
याजंशी चौथाईचे व खंडणीचे करार करण्याची मुखत्यारीसुद्धा पेशव्यानंी या दोन सरदारास १७३०-३१ 
साली तदली. [तकत्ा, ३०. तदघे बाजीराव,] ह्या दोन सरदारानंी पवाराचं्या सहाय्याने माळवा प्रािंाि मराठ्ाचंा 
अंमल जारी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. सबब या िीन सरदारास माळव्यािील शजकलेल्या परगण्याि 
होणारा वसूल फौजेच्या सरंजामासाठी वाटून द्यावा असे ठरले. या प्रािंािील मराठ्ाचं्या ऐन वसुलािून 
राजबाबिी व सरदेशमुखी याबद्दल शकेडा ३५ रुपये हुजूर दरबाराकतरिा काढून बाकी रातहलेले शकेडा ६५ 
पवार, शशदे व होळकर यानंी सारखे वाटून घ्याव े असे ठरले. शशदे, होळकरानंी बादशहापासून उदेपूर, 
पेडिा, नागोर व अजमेर ह्या प्रािंािून चौथाई वसूल करण्याची सनद तमळतवली. माळव्याचा कारर्भार 
त्यानंीच हाकावा म्हणनू बादशहाने माळव्याची सुरे्भदारी ह्या दोवही सरदारास बहाल केली. [सरकार, र्भा. १,] 
राणोजी शशदे, तसरोंज, राजगड व पाटण्यापयंि गेला आतण त्याने चौथ वसूल केला. [पे. द. १४,] 
 

राणोजी शशदे यास पतहल्या बायकोपासून िीन व खाडंाराणी तचमाबाई तहजपासून दोन तमळून पाच 
पुि होिे. पैकी जयाप्पा, जोत्याजी, दत्ाजी व िुकोजी हे पातनपिपूवी खपले. [महादजी जीव वाचवनू दतक्षणेंि 
पातनपिाहून आले रा. खं. १, ले. २८५.] जयाप्पाचा मुलगा जनकोजी पातनपिी मारला गेला. िेव्हा पातनपि नंिर 
महादजी व दत्ाजीचे मुलगे केदारजी, खलोजी व आनंदराव एवढेच काय िे तशल्लक रातहले. माधवराव 
पेशव े होऊन कारर्भार रघुनाथरावाचें हािी आल्यावंर त्यानंी केदारजीस सरदारकीची वसे्र तदली आतण 
त्याजपासून नजराणा घेिला. यामुळे केदारजी शशद्याचं्या दौलिीचे वारस झाले आतण महादजीस काही 
काळ वनवास र्भोगावा लागला. उत्रेच्या राजकारणासाठी शशदे, होळकराचंी नेमणकू माधवराव पेशव्यानंी 
केली िेव्हा त्यानंी दादानंी ज्या महादजी शशद्यास बडंखोर म्हणनू जातहर केले होिे त्यास शशद्याचं्या 
दौलिीची वसे्र नारो शकंरामाफच ि पाठवनू सन १७६८ मध्ये त्यास उत्र शहदुस्थानचे स्वारीस जाण्यास हुकूम 
सोतडले. [म. तर. माधवराव,] केदारजी पुढे १७७७ मध्ये तनविचल्यावर महादजी शशद्याचें दौलिीचे तनर्वववा वारस 
ठरले. 
 

होळकराचं्या गादीच्या िंट्ातवषयी वर उल्लेख आलेला आहेच. आिा गायकवाड व र्भोसले याचं्या 
र्भावकीच्या िंट्ासंबधंी पाहू. 
 

गायकवाड.— गायकवाड हे दार्भाड्याचें गुजरािेिील हस्िक. खंडेराव दार्भाडे याचें पिु 
शिबकराव आतण तपलाजी गायकवाड यानंी आपल्या फौजा सन १७१९ पासून सिि गुजरािेि नेऊन मराठी 
सते्चा तवस्िार गुजरािेि केला. शिबकराव दार्भाडे डर्भई येथे १७३१ मध्ये मारले गेल्यावर दार्भाड्यािंफे 
गुजरािची व्यवस्था गायकवाड पाहू लागले. दमाजी गायकवाडानंी आपल्या पराक्रमाने गुजराि, काठेवाड 
व्यातपले. पेशव े बाळाजी बाजीराव यानंी ह्या गायकवाडाशंी सन १७५२ मध्ये करार करून गुजराि, 
काठेवाडची वाटणी झाली. दमाजीनीं पेशव्याचं्या िंिाने वागावयाचे ठरतवले. पेशव्यास गुजरािेिील 
अंमलाचा तनम्मा तहस्सा तदला आतण पेशव ेमागिील त्यावळेी गायकवाडानंी त्यानंा दहा हजार घोडेस्वाराचंी 
मदि द्यावी हे कबलू केले. त्याप्रमाणे दमाजी गायकवाड पातनपिावर र्भाऊसाहेबाबंरोबर गेले. माधवराव या 
चुलत्या-पुिण्याची र्भाडंणे सुरू झाली. दमाजी गायकवाड यानंी रघुनाथरावासंह बऱ्याच स्वाऱ्या केल्या 
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असल्यामुळे त्याचंा ओढा त्याजकडे अतधक होिा. पण दमाजी गायकवाड िसे धूिच; त्यानंी पेशव्याचं्या गृह 
कलहाि कोणाचीच बाजू घेण्याचे टाळले. पण आपले तचरंजीव गोशवदराव याचं्याबरोबर पथक देऊन 
रघुनाथरावाचं्या मदिीस पाठतवले. पेशव्यानंी दादाचंा घोलप येथे परार्भव केल्यावर दादाचं्या पक्षास जे 
सरदार तमळाले होिे त्यानंा कठोर तशक्षा ठोठातवल्या. त्याि गोशवदराव होिे. गोशवदरावास कैद करून 
त्याच्या गैरविचणुकीबद्दल ह्याजवर २३ लाख रुपये दंड माधवरावानंी लादला. दरम्यान दमाजी बाबाचंी 
प्रकृति तबघडून त्याचंा अंि सन १७६८ मध्ये झाला. दमाजीबाबाचं्या पश्चाि गादीच्या हक्कासाठी दमाजी 
बाबाचं्या पुिाि चुरस सुरू झाली. दमाजीना िीन बायकापंासून चार पुि होिे. पतहल्या बायकोपासून 
गोशवदराव हे, दुसऱ्या बायकोपासून जवमलेल्या सयाजीरावापेंक्षा लहान, तिसऱ्या बायकोपासून मानाजी 
आतण फते्शसग. गोशवदराव कैदेि पुण्यास असल्यामुळे त्यानंा पेशव ेदरबारी खटपट करून गादी तमळतवणे 
सोपे गेले. दमाजीबाबाचं्या मृत्यूनंिर सहा मतहवयानंी फते्शसग गायकवाडानंा माधवराव पेशव े यानंी 
खरमरीि पि तलहून पणु्यास येण्याची आज्ञा केली. “गोशवदराव येथे आहेि. साऱ्या बधूंनी येथे याव.े 
योग्यिेनुरुप आज्ञा केली जाईल, दौलिीि बखेडा कराल िर कायास येणार नाही. वाकडी गोष्ट कराल िर 
फल समीप आहे, मुलातहजा होणार नाही. सयाजीराव, िुम्ही जलद हुजूर येणे. आज्ञा अमावय केल्यास 
पातरपत्य होईल”. [पे. द. इ. स.ं] 
 

पेशव्यानंी गायकवाडाचंा सवच सरंजाम िाब्याि घेण्यासाठी अप्पाजी गणेश व त्याचा पुि तचटको 
अप्पाजी यास गुजरािेि रवाना केले. [तकत्ा, ३९, ले. ११९.] र्भीषण दंड गायकवाडाचें गळ्याि बाधंला. 
गायकवाडाकंडून एकंदर आगतळकीचा तहशबे ६० लक्ष घेण्याचा ठराव माधवरावानंी केला. आतण 
गायकवाडास तदनाकं २४ तडसेंबर १७६८ च्या पिाने फमातवले “दमाजीने अवयथा विचणूक केली. िे 
िुम्हावर नजर देऊन माफ करून दौलि बहाल केली. िुम्हाकडे अंिर पडल्यास क्षमा होणार नाही. सयाजी 
गायकवाड यास सेनाकिे व गोशवदरावास वतडलपण सेनाखासखेली सातंगिली. सयाजीरावाने कारर्भार 
करावा. फते्शसगाने त्याचं्याशी एकतवचारे चालाव.े” [ि. क. ऐ. लें . स.ं ८२८; मा. रो.] पेशव्यानंी गायकवाडास 
कठोर तशस्िीचा धडा तशकतवला खरा पण यामुळे पुढील गायकवाड नेहमी मदिीकतरिा इंग्रजाकंडे पाहू 
लागले. पेशव्यानंी गोशवदरावास पुण्यािच दाबून ठेतबले. सयाजीनी फते्शसग बाबास साथ तदली. पेशव्यानंी 
वरील व्यवस्था रामशास्त्रींच्या सागंण्यावरून केली. 
 

नागपूरकर भोसिें.— नागपूरकर रघुजी र्भोसले व पेशव ेयाचें अंियामी ठीक नव्हिे. रघुजीबाबानंी 
बंगाल, तबहार व ओतरसा या प्रािंी स्वाऱ्या करून राज्यतवस्िार केला. रघुजी व पेशव े याचें सबंध शवेटी 
चागंले होिे. पेशव ेबाळाजी बाजीराव याचं्या किृचत्वास त्यानंी मावयिा तदली होिी व पेशव्याशंी सबंंध चागंले 
रातखले होिे. रघोजीबाबा तदनाकं १४ फेबु्रवारी १७५५ रोजी तनविचले. त्यानंा चार मुलगे होिे. जानोजी, 
साबाजी, उधोजी व शबबाजी. याचंी व्यवस्था बाळाजी बाजीराव पेशव्यानंी लावनू तदली. सेनासाहेब सुर्भा ही 
पदवी जानोजीस तदली. सेना धुरंधर असे नवीन पद तनमाण करून िे मुधोजीस तदले. पेशव्यानंी ह्या 
काराराबाबि आपणास वीस लाख रुपये र्भोसल्यानंी द्यावयाचे असे ठरतवले. ह्या कराराच्या अगोदर व 
नंिरही मुधोजी व जानोजी ह्या दोन बधूंनी गादीकतरिा आपसाि लढाया केल्या आतण पेशव्याशंीतह वैर 
केले. आपण स्विंि, पेशव ेहे आपल्या सारखेच एक सरदार. छिपिीचे नािेवाईक आप्ि आपण व नोकर 
पेशव ेअशी र्भावना ह्या नागपूरकर र्भोसल्याचंी होिी. आपसािील र्भाडंणामुळे आतण पेशव्याचंा िेष करीि 
रातहल्याने त्याचंी सत्ा असलेले बंगाल, तबहार आतण ओतरसा हे तिवही प्रािं इंग्रजानंी घशाखाली घािले. 
िरी त्यानंा काही वाटले नाही. शकबहुना िे इंग्रजाचं्या वाटेस गेले नाहीि. पेशव्याशंीच झगडि रातहले. 
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माधवराव पेशव े गादीवर आल्यावर त्याजशी रघुनाथरावाचंी र्भाडंणे सुरू झाली. ह्या र्भाडंणाि 
जानोजी र्भोसले उघडपणें रघुनाथरावाचंी बाजू घेऊ लागले. पेशव्याबंरोबरच्या र्भाडंणािही कधी तनजामाची 
मदि घेि िर कधी हैदराकडे संधान राखून त्यास पेशव्यातंवरुद्ध उठव असे प्रकार जानोजीराव करीि असे. 
 

जानोजीस वठणीवर आणण्यासाठी माधवराव पेशव्यानी तनजामाच्या मदिीने सन १७६५ मध्ये 
र्भोसल्यावर स्वारी केली, िेव्हा दोवही सैवयानंी वऱ्हाडाकडे कूच केले. या दोवही लष्ट्कराच्यापढेु आपला 
तटकाव लागि नाही असे पाहून जानोजी र्भोसले शरण आले व िह केला. 
 

इ. स. १७६८ मध्ये माधवरावानंी जानोजीवर दुसरी स्वारी केली. १७६७ च्या घोडपेच्या स्वारीि 
जानोजीने उघडपणे रघुनाथरावदादाचंा पक्ष न्स्वकारला. त्याचंा उदे्दश असा होिा की, माधवरावास 
पेशवाईवरून दूर करून रघुनाथरावाचं्या नावं े सािारा छिपतिकडून पेशवाईची वसे्र आणणे. हे तवचार 
जानोजीस सागंणे व त्याप्रमाणे पेशव्याशंी आपले वागणे ठेवले. हे काम र्भोसल्याचे तदवाण तदवाकरपिं 
आपला सल्ला देऊन करीि होिे. पंिप्रधानानंी र्भोसल्याचंी खोड मोडण्याचे ठरतवले आतण १७६८ मध्ये दुसरी 
स्वारी केली. 
 

माधवराव पेशव्यानंी जानोजीवरील स्वारीसाठी तनजामाची मदि मातगिली व तनजामाचा तदवाण 
रुक्कनुद्दौला पेशव्याचं्या बोलावण्यावरून पणु्यास गेला. मिैीचे संबधं दृढ केले आतण जानोजीवरील मोतहमेि 
पेशव्यास सामील झाला. [सेिु माधव पगडी, मराठे-तनजाम,] जानोजीनेही सैवयाची जमवाजमव करण्यास सुरुवाि 
केली. [पे. द. २०, ले. १९४.] ियारी करण्यास वळे तमळावा म्हणून जानोजीने सप्टेंबर १७६८ पयंि युद्ध लाबंवाव े
अशी िजवीज केली. त्याने साबाजीस मोरोबा फडतणसाकडे पाठतवले. मोरोबा आतण पेशव े एकतवचारे 
चालिाि [तकत्ा, ले. १९८.] िेव्हा मोरोबानंी याि िोड काढावी, आपली र्भाडंण तदवाण तदवाकरपंि लातविाि. 
पेशव ेनसिील िर सारी दतक्षण यवनमय होईल, आम्ही पेशव्यामुंळेच जमि आहोि [तकत्ा.] पण हा सवच बाह्य 
देखावा होिा. अिंयामी दोघेही एकमेकाचंा दुष्टावा करीि होिे. जानोजी र्भोसलेने तपराजी शनबाळकरची 
मदि घेऊन चौदा हजार सैतनक गोळा केले. [तकत्ा, ले. २०२.] त्याने हैदरखानास व मीर खलील यास 
मदिीकतरिा पिे तलतहली. [पे. द. २०, ले. २८७.] पेशव्यानंी तनजामाचा तदवाण रुतनुद्दौला यास बरोबर घेऊन 
ही दोवही सैवये वऱ्हाडाि घुसली. जानोजीचा वऱ्हाडािील गव्हनचर नरहर बल्लाळ ह्यास पतहल्या झटापटीि 
प्राण गमवाव ेलागले. [Grand Duff. Vol. I, P. 560; पे. द. २०, ले. २१५.] पेशव्याचं्या फौजेने नागपूर लुटून अमळनेर 
आतण र्भडंारा हे तकल्ले काबीज केले. [खरे, र्भाग ३, ले. ७८४; पे. द. २०, ले. २१६.] िेव्हा जानोजी पेशव्यावंर चाल 
करून येऊ लागला. त्यास गोपाळराव पटवधचनाने अडतवले. आपला पढुील मागच अडलेला पाहून जानोजीने 
पेशव्याचं्या मुलुखाची लुटालूट करण्यास सुरुवाि केली. [तकत्ा,] त्याच्या पाठलागावर गोपाळराव व रामचदं्र 
गणेश यानंा पेशव्यानंी सोडले. [तकत्ा, ले. ७८७.] जानोजीचा सरदार तवठ ठलपिं बल्लाळ याने खानदेश व 
वऱ्हाडाि धुमाकूळ घालण्यास सुरुवाि केली. त्याला पेशव्याच्या फौजेने मारून काढले. [पे. द. २०, ले. २२०, 

२२१.] जानोजीच्या पाठलागावर सोडलेल्या गोपाळराव पटवधचन व रामचंद्र गणेश यानंा जानोजीचा पुरा मोड 
करणे त्याचें जानोजीशी सूि जमल्यामुळे जमले नाही. [खरे, र्भाग ३,] जानोजी पुण्याच्या रोखाने येऊ लागला. 
त्यास मदि करणारे राघोबा व इिर सरदार होिेच. पेशव्यास हेही ठावकू होिे की, कदातचि इंग्रजसुद्धा 
जानोजीस मदि करील. ह्या र्भीिीस्िव पेशव्यानंी आपले नागपूर वऱ्हाडकडील सैवय परि बोलातवले. 
आतण जानोजीचा चहूकडून पाठलाग सुरू झाला. िेव्हा त्याचे पचंवीस हजार सैवय दाणा वैरणीतशवाय 
उपास करण्याच्या मागावर आले. माधवरावाचंी न्स्थिीसुद्धा काही चागंली नव्हिी. [पे. द. २०, ले. २४५, २४९.] 
दोवही बाजूचे वकील शािंिेची बोलणी करण्यास सरसावले आतण एतप्रल १७६९ मध्ये पेशवा व जानोजी 
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याचं्या रे्भटी होऊन कनकपुर येथे िह ठरला. [तकत्ा,] जानोजीने पेशव्यानंी जो सन १७६५ मध्ये ८ लाखाचा 
मुलूख तदला होिा िो त्यास परि केला. िसेच पाच लाख रुपये खंडणी पाच हप्त्याने देण्याचे कबलू केले. 
औरंगाबादमधील पेशव्याचं्या स्थळाकंडून घासदाणा वसूल करण्याचे हक्कही त्याने सोडले. पेशव्यानेसुद्धा 
आपण उत्र शहदुस्थानाि सैवय पाठतविाना जानोजीच्या मुलुखास िोशीस देणार नाही, हे कबूल केले. 
जानोजी पेशव्याचंा शिू िो आपला असे मानून मरेपयंि [तकत्ा, ले. ३००, ३०१.] (मे १७७२) पेशव्याशंी एकतनष्ठ 
रातहला. 
 
जानोजी-इांग्रज सांबांध : 
 

जानोजी र्भोसल्याशी इंग्रजाचं्या त्यानंा कटक प्रािं र्भोसल्याकडून तमळण्यासंबधंीच्या वाटाघाटीचा 
उल्लेख करणे आवश्यक होय. तलाईह ज्यावळेी दुसऱ्यादंा बंगालचा गव्हनचर झाला त्यावळेी त्याने १७६६ 
मध्ये नागपुरास आपला हस्िक पाठवनू नागपूरशी वाटाघाटी करून शािंिेच्या मागाने कटक तमळतवण्याचा 
प्रयत्न केला. जानोजीने तब्रतटश वतकलाला रे्भट देण्याचे नाकारले. वरेेल्सि गव्हनचर असिाही इंग्रज-
म्हैसुरकराचें युद्ध चालू होिे. अशा वळेी इंग्रज जानोजीशी िह करण्यास उत्सुक होिे. त्याचें दोन हेिू होिे. 
एक जानोजीशी मिैीचा िह केल्यावर इगं्रज-म्हैसुरकराचं्या युद्धाि पेशवा म्हैसुरकराचं्या मदिीस जाणार 
नाही आतण कलकते्कर इगं्रजास मद्रासकराकंडे र्भोसल्याचं्या प्रािंािून मदि पाठतवणे सोपे जाईल. पण 
हीही योजना फुकट गेली. सन १७६९ मध्ये पेशव्यानंी जानोजीवर चढाई केली असिाना र्भोसल्याचंा 
ओतरसािील गव्हनचर संर्भाजी गणेश याने कलकते्कर इगं्रजाचंी मदि र्भोसल्यासाठी तमळतवण्याचा प्रयत्न 
केला. पण इंग्रजानंी यावळेी िटस्थिेचे धोरण न्स्वकारले. 
 

जानोजी र्भोसल्याचा पेशव्याकडून परार्भव होऊन जानोजीने शरणागिी पत्करल्यावर रघुनाथराव 
दादानी आपल्यावर लादलेली बधंने तनमटूपणे न्स्वकारण्याचे नाकारले. सन १७६६ च्या माचचमध्ये त्याने 
नजरकैदेिून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. िो फसला म्हणून पेशव ेजानोजीचा बंदोबस्ि करून पुण्यास 
परि आल्यावर त्यानंी (दादासाहेब) दहा तदवसाचें उपोषण केले. त्याि त्याचंी प्रकृिी बरीच खालावली. 
त्यानंी आपल्याकरिा ५ लाखाची जहातगरी आतण दत्क मुलाकतरिा दोन लाखाची जहातगर मातगिली. 
शवेटी असे ठरले की, दादासाहेबास दोन लाख रुपये दानधमाकतरिा द्यावे, त्याचें दत्क मुलास वडगावास 
ठेवाव,े आतण त्यानंा पळून जाण्यास मदि केली होिी त्यामुळे जे कैद झाले होिे त्यानंा मोकळे सोडाव.े [खरे, 
र्भाग ३, ले. ८०८,] यादी नंिर दादासाहेब पेशव्यातवरुद्ध तनजाम आतण हैदरअली याजशी संगनमि करिाना 
आढळिाि. [पे. द. २०, ले. १९८, २८७.] पण पेशव्याचं्या दक्षिेमुळे त्यानंा काही गडबड करिा आली नाही. शवेटी 
माचच १७७२ मध्ये चुलत्या-पुिण्यामध्ये एक नवीन करार झाला. दादानी पाच लाख रुपये स्विःच्या खचास 
घ्याव.े १० िे १५ लाख घोडेस्वार आतण इिर जनावरे याचं्या खचाकतरिा व दादाचें अतधकारी आतण 
त्याचं्याबरोबर काम करणारी इिर माणसे याचं्या नेमणुका पेशव्यानंीच करावयाच्या. वषािून एकदाच 
कृष्ट्णेला स्नानाकतरिा जावयाचे. माधवरावाचं्या शवेटच्या तदवसाि दादा पुिण्याच्या आरोग्याकतरिा 
प्राथचना करीि असलेले आढळिाि. 
 

पुढे सन १७७२ साली लोकाचं्या आग्रहास्िव तफिुर राजकारण वगैरे प्रकरणे तमटल्यावर 
माधवरावानंी दादाचंी सुटका केली. आपण थेऊरास गेले िेव्हा दादासाहेबासंही थेऊरास बोलातवले. 
त्यावरून दादासाहेब दुसरे तदवशी रावसाहेबाचं्या समाचारास थेऊरास आले. िेथे म्हािारीचे डोहावर 
मुक्काम करून रातहले. दुसरे तदवशी रावसाहेबाचें समाचारास आलें . िेथे उर्भयिाचंी बोलणी झाली. 
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रावसाहेबानंी दादासाहेबास तवचारले की, आम्ही उर्भयिा नारायणराव व मी असिा आपण अमृिराव दत्क 
घेिले त्यास आम्ही दोघानंी काय कराव ेव अमृिरावानंी काय कराव ेयाची आज्ञा व्हावी. िेव्हा अमृिराव 
यास साि लक्षाची जहातगर द्यावी म्हणजे त्याचा अतधकार नाही असे मी तलहून देिो व मलाही बारा लक्षाची 
यादी करून द्यावी म्हणजे मीही दौलिीस अतधकार नाही असे तलहून देिो. एवचं माझी व्यवस्था ठरवनू द्या 
असा दादाचंा अति आग्रह पाहून पेशव्यानंी थेऊरास तदनाकं ३० सप्टेंबर रोजी नऊ कलमी लेख पुरा करून 
व त्यावर कारर्भाऱ्याचंी लेखी कबलुायि घेिली. (१) दौलिीने बंदोबस्ि करावा. मसलि न करिा कजच 
कराव,े सावकारी देण्याची िोड काढावी. ऐशी पचंाऐशी लक्ष रुपये सावकारी देणे तनघेल त्यापकैी पिास 
लक्षापयंि मामलेदारावंर वरािा देतवल्या. दादास पाच लक्षाची जहागीर तनव्वळ लावनू द्यावी. तनदान साि 
लक्षाची जहागीर देऊन मजी राखावी अतधक मागू लागल्यास घेऊ नये. श्रावण मासाचा धमादाय पूवीप्रमाणे 
चालवावा. मािोश्रीस काशीची यािा घडवावी. काशीचे ब्राम्हणास वषासने द्यावीि. यापैकी दादानंी 
सावकारी देणे वारून खिे परि घेिलेली रावसाहेबापंाशी तदली असे दादाचंा आतश्रि करंदीकर म्हणिो. 
[करंदीकर याद, बु. ३,] त्यामुळे रावसाहेब संिोष जाहले. तदवसेंतदवस प्रकृति क्षीण होि चालली. िेव्हा 
रावसाहेबानंी नारायणरावाचंा हाि धरून िो दादासाहेबाचें हािाि तदला आतण म्हटले की, ‘याचा सारं्भाळ 
करावा. हर एकतवसीचा दौलिीचा बंदोबस्ि करणे िो आपणच वडीलपणे केला पातहजे अशी तवनंिी केली.’ 
[पेशव्याचंी बखर, देशमुख प्रकाशन] त्यावरून दादासाहेब यानंी सातंगिले की, काळजी तकमपी करू नये. पुढे 
कार्विक वद्य ८, शके १६९४ (१८ नोव्हेंबर १७७२) रोजी माधवरावास देवाज्ञा जाहली. [ऐ. ले. स.ं ४, ले. १२२९.] 
नारायणरावसाहेब याजकडून उिरकायच करवनू स्वारी पणु्यास आली. [तकत्ा, ले. १२३०.] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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नारायणराव पेशव्याचंी ९ मतहवयाचंी कारकीदं व बारर्भाईचे कारस्थान 
(१७७३—१७७३) 

 
कािंसूची 

 
१७३९ शूर मराठे वसई येथे नहदुधमाच्या रिणाथम आपले बक्षलदान करतात. 
१७६५, ऑगस्ट १० नारायणराव पेशव ेयाांचा जन्म होतो. 
१७७२, मे जानोजी िोसले क्षनपकु्षत्रक क्षनवतमतात. 
१७७२, ऑक्टोबर मॉस्टीन क्षतसऱ्या खेपेस पणु्यास येतो. 
१७७२, नोव्हेंबर १८ माधवराव पेशव ेक्षनवतमतात. 
१७७२, णडसेंबर १५ नारायणरावास छत्रपक्षत रामराजे याजकडून पेशवाईची वसे्र क्षमळतात. 
१७७२, णडसेंबर २० नारायणराव छत्रपतींचा क्षनरोप घेऊन वाईस येतात. 
१७७२, णडसेंबर ३१ नारायणराव पेशव ेपुण्यास दाखल होतात व दरबार िरक्षवतात. 
१७७३, जानेवारी इांग्रजाांनी िडोच शहरावरील गायकवाडाांचा वसुलाचा क्षहस्सा पूवीप्रमाणे क्षदला. 
१७७३, जानेवारी पेशव े व मुधोजी िोसले उियपिी आलापुराजवळ कुां िारगाव येथे गाठ पडून 

मोठ ठी लढाई होते. 
१७७३, जानेवारी २८ पेशव ेव मुधोजी याांची तडजोड होते. 
१७७३, फेबु्रवारी ७ दादासाहेबाांची मुलगी दुगाबाई क्षहचे पाांडुरांग बाबाजी नाईक याांच्याशी पुण्यात 

लग्न होते. 
१७७३, माचच १८ नारायणराव पेशव ेमातोश्रीस िेटण्यासाठी नाक्षशकास जातात. 
१७७३, एणप्रिं १८ नारायणराव पेशव्याांनी दादाांस वाड्यातच बांदीत ठेवले. 
१७७३, ऑगस्ट १६ साबाजी िोसले यास पेशव े“सेनासाहेब सुिा” पदाची वसे्र पाठक्षवतात. 
१७७३ गाझीउद्दीन क्षनराधार होऊन पुण्यास पेशव्याांकडे येतो. 
१७७३, ऑगस्ट ३० नारायणराव पेशव्याांचा गारद्याांकरवी खून होतो. 
१७७३, सप्टेंबर १ राघोबादादा स्वतःकडे कारिार घेऊन व्यवस्था पाहू लागतात. 
१७७३, ऑक्टोबर १० क्षनजामअल्ली व हैदर याांजवर स्वारी करण्याचा क्षवचार करून दसऱ्याचे शुि 

मुहूतावर दादा पुण्याहून क्षनघतात. 
१७७३, ऑक्टोबर २१ राघोबाांचा मुलगा अमृतराव यास साताऱ्याहून पेशवाईचीं वसे्र आणून देवक्षवली. 
१७७३, नोव्हेंबर १८ दादासाहेब पेशव ेव क्षनजामअल्ली याांच्या िेटी होऊन तह होतो. 
१७७४, जानेवारी १८ गांगाबाई हीस सुरक्षित स्थळी पुरांदरवर पोहोचती करतात. 
१७७४, फेबु्रवारी दादासाहेबाांनी कल्याणदुगम येथे क्षनजामाशी तह केला. 
१७७४, माचच २ क्षनजाम व मराठे सरदार याांच्या िेटी होतात. 
१७७४ राघोबादादा पेशव ेपोतुमगीजाांची ठाणे, वसोवा व साष्टी ही क्षतन्ही ठाणी आपल्या 

ताब्यात घेतात. 
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१७७४, एणप्रिं १८ गांगाबाई प्रसूत होऊन त्याांना पुत्ररत्न होते. 
१७७४, मे २८ पेशव्याांस (नारायणरावाांच्या मुलास) ४० व्या क्षदवशी पेशवाईची वसे्र पाठवतात. 
१७७४, ऑगस्ट मुरारराव घोरपडे हा कनाटकातील मुलुखक्षगरीत अनागोंदी करतो. 
१७७४, ऑक्टोबर दादासाहेब पेशव ेआपला एक हस्तक पुण्यास मॉस्टीनकडे पाठक्षवतात. 
१७७४ सवाई माधवराव व त्याचे आईस वाईट हवचेा त्रास होऊ नये म्हणून सखाराम 

बापू, नाना फडणीस त्याांना सासवडला आणतात. 
१७७४, नोव्हेंबर रघुनाथराव व इांग्रज याांचे दरम्यान तह होतो. 
१७७५, जानेवारी ३ राघोबादादा मोठ्ा सैन्याक्षनशी बडोद्यास गोनवदराव गायकवाड याांस येऊन 

क्षमळतात. 
१७७५, फेबु्रवारी १३ कॅ. मलेॅट याच्या साांगण्यावरून रघुनाथरावास िावनगरहून सुरतला 

आणण्यात येते. 
१७७५, माचच ६ राघोबादादा व इांग्रज याांच्या तहावर एकमेकाांच्या सह्ा होतात. 
१७७५, मे १८ रघुनाथराव व हक्षरपांत फडके याांच्या सैन्याची नाफाड येथे चकमक होते. 
१७७५, ऑक्टोबर नारायणरावाच्या खुनास सखारामबापू कारणीितू आहेत असे मॉस्टीन गव्हनमर 

जनरल वॉरन हेग्स्टांग्ज यास साांगतो. 
१७७५, णडसेंबर २८ इांग्रजाांचा वकील कनमल डफ्टन हा पणेु दरबारी येतो व क्षतथें तो १ माचम १७७६ 

पयंत राहतो. 
१७७६, माचच १ पुरांदरच्या तहावर सह्ा होतात 
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१५ 
 

नारायिराव पेशव्याांची ९ मणहन्याांची कारकीदच व बारभाईचे कारस्िान 
 

(१७७३–७६) 
 
पेशवाईस ग्रहि िंागते : 
 

बाळाजी तवश्वनाथ पेशव ेझाल्यापासून िो पातनपि परार्भवापयंि पेशव्यानंा पराजय ठावकू नव्हिा. 
हर हमेश पेशव ेव त्याचें सरदार चोहीकडे तवजय तमळवीि होिे. मराठी सत्ा चंद्रकोरीसारखी वाढि होिी. 
पेशव्यानंा १७६० पयंि म्हणजे जवळजवळ ४० वष ेपरार्भव माहीि नव्हिा. शाहू छिपति तनविचल्यावर त्यानंी 
तदलेल्या सनदानुसार पेशव े मराठी राज्याचे मुख्य चालक झाले. त्यानंी आपली राजधानी पणेु केली व 
मराठी राज्याचा गाडा पुण्याहून हाकला जाऊ लागला. नानासाहेब पेशव ेमुत्सदे्दतगरी व लढाई याि िरबजे 
होिे. त्याचं्या पश्चाि त्याचें तचरंजीव माधवराव यानंी अगदी कोवळ्या वयाि मुत्सदे्दतगरी, शहाणपण आतण 
शूरत्व या गुण समुच्च्ययाचंा तमलाफ आपले अंगी आहे हे दाखवनू मराठी राज्याची तबस्कटलेली घडी 
सुधारली. पण अति पतरश्रमाचं्या दगदगीमुळे त्यानंा क्षयाचा तवकार होऊन िे सन १७७२ मध्ये तनविचले. ह्या 
त्याचं्या मृत्यूमुळे मराठी राज्याची खूपच हानी झाली. त्याचं्या पश्चाि त्याचें अल्पवयीन बंधु नारायणराव यास 
पेशवपेद प्राप्िी झाली. नारायणरावाि किचव्य फार थोडे, वृत्ी िापट यामुळे िे सरदार मंडळीच्या रोषास 
पाि झाले. त्याजतवरुद्ध कट होऊन त्याचंा खून झाला. िेव्हा मराठ्ाचं्या आंिरबाह्य शिूंनी उचल खाल्ली. 
बारर्भाई स्थापन झाली आतण बारर्भाईस गंुडाळून ठेवनू नाना फडणीस या सारखे मुत्सद्दी राज्याचा रथ 
अतिशय अडचणीिून ओढू लागले. इथूनच्या राजकारणाचा रंग लढाया आतण मुत्सदे्दतगरी याचंा तमलाफ 
होय. 
 
नारायिरावास पेशवाईची वसे्र णमळतात : 
 

माधवराव पेशव्यानंी अंि समयी नारायणराव पेशव्याचंा हाि दादासाहेब त्याचं्या हािाि घालून 
याचा सारं्भाळ करावा, हरेकतवसी दौलिीचा बंदोबस्ि करणे िो आपणच वडीलपणे केला पातहजे अशी 
तवनंिी केली. [पेशव्याचंी बखर, १९६३,] आतण माधवराव तदनाकं १८ नोव्हेंबर १७७२ ि वारले. तक्रयाकमच 
आटोपल्यावर दादासाहेब नारायणरावाचं्याबरोबर पेशवाईची वसे्र घेण्यासाठी सािाऱ्यास गेले. िेथे 
नारायणरावास छिपति रामराजे ह्याजंकडून पेशवाईची वसे्र तमळाली (तदनाकं १२). नाना फडणीस यास 
छिपिींकडून नारायणरावाचं्या फडतणशीची वसे्र तमळाली व वतहवाटीप्रमाणे अष्ट प्रधानाचं्याही नेमणुका 
त्याच वळेी झाल्या. हे आटोपल्यावर सािाऱ्यास दरबार र्भरला व नवीन पेशव्यास सवच सरदारानी नजराणे 
तदले. छिपिींचा तनरोप तदनाकं २० तडसेंबर १७७२ ला घेिल्यावर स्वारी वाईस आली. दादासाहेब 
सािाऱ्याहून टोतयास गेले आतण त्यानंी आपले दत्क पुि अमृिराव याचें लग्न करतवले. नारायणराव 
तदनाकं ३१ रोजी पुण्यास दाखल होिाच त्यानंी दरबार र्भरतवला व दुसऱ्या तदवशी नाशकास आपल्या 
आईच्या दशचनास गेले. [ऐ. ले. स ं४, ले. १२२९.] 
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यापढुील हतकगिी सागंण्याच्या अगोदर नारायणरावाचें बालपण व पेशव े पद प्राप्िीपयंिच्या 
हतकगिी पाहू. 
 

नारायणराव पेशव े हे नानासाहेब पेशव्याचें सवाि धाकटे तचरंजीव. याचंा जवम १७६५ ऑगस्ट, 
तदनाकं १० रोजी झाला. सन १७६१ ि नानासाहेब पेशव ेह्यास उत्र शहदुस्िानच्या फेरीि घेऊन गेले होिे. 
१७६२ फेबु्रवारी २८ रोजी त्याची मंुज झाली. पातनपिच्या अतरष्टानंिर पेशव्याचंी आई गोतपकाबाई यानंी 
र्भाऊसाहेबाचंी पत्नी पावचिीबाई यानंा ‘नारायण िुझा’ असे मानण्यास सातंगिले व त्यानंी नारायणरावानंा ‘हा 
आपला’ असे मातनले. त्याचें लग्न गंगाबाईशी १७६३ एतप्रल, तदनाकं २८ रोजी झाले व गर्भाधान १७६९ 
जुलै, तदनाकं १७ रोजी झाले. नारायणरावाचंा तवद्याभ्यास मािोश्रींच्या देखरेखीखाली झाला. कौमुदी 
जगिाथ र्भट ह्याजवळ म्हटली. सन १७६९ि हे माधवराव पेशव्याबंरोबर कनाटकाि तनजगल 
तकल्ल्यावरच्या मोचाि होिे. त्यास यावळेी मनगटास गोळीची जखम झाली. ह्या वषापासून माधवरावाचं्या 
सागंीनुसार कारर्भाऱ्याजवळ बसून कामे समजून घेऊ लागले. सन १७७० ऑगस्टमध्ये माधवराव पेशव्यानंी 
त्यास तदवाणतगरीची वसे्र तदली. माधवरावंाची लायकी नारायणरावाि नव्हिी. सवच कारर्भारी मंडळीस 
त्याचें स्वरूप ‘वाघ गेला आतण हे कोल्हे रातहले’ या अथाचे तदसू लागले. प्रथमिः चलुत्या पुिण्याचें सौरस्य 
बरे होिे. पण नंिर दादासाहेबास पेशवाईची हाव सुटल्यामुळे पतरन्स्थिीि तबघाड होऊ लागला. 
 

नारायणरावानंी पुण्यास आल्यावर आपल्या नावंाचे नवीन तशके्क करून पेशवाईचा कारर्भार 
करण्यास सुरवाि केली व पुण्याहून नाशकास मािोश्रीस रे्भटण्यास गेले हे मागे सातंगिले आहेच. नाशकास 
त्याचंा मुक्काम १७७३ माचच १८ पासून एतप्रल ६ पाविेो झाला. नाशकास जाण्यापूवी पेशव े आपली चुलि 
बतहण दादासाहेबाचंी मुलगी दुगाबाई तहच्या लग्नसमारंर्भास जािीने हजर रातहले. लग्न पुण्याि पाडुंरंग 
बाबाजी नाईक जोशी याच्याशी तदनाकं ७ फेबु्रवारी १७७३ रोजी झाले. िदनंिर पेशव ेनाशकास गेले. तिथे 
मािोश्रीने दादासाहेबास कैद करण्याचा मंि तदला. [Forrest, Maratha Series, Vol. I, Part II,] नारायणराव पुण्यास 
आल्यावर त्यानंी गारद्याचें देणे वाढू नये म्हणनू महमद इसफ या गारद्याच्या अंमलदारास त्याच्या 
हािाखालील सैवयास नोकरीिून कमी केले. गारद्याचें पगार थकले होिे. मराठ्ाचें सवच शिू थंडावले होिे. 
िेव्हा सैवय कमी करून वाढि चाललेले कजच रोखणे हा हेिू मनाि धरून त्यानंी गारद्यानंा जरी कमी केले 
िरी त्याचें थकलेले पगार देण्यासाठी रातहलेल्या पगाराकतरिा िीस हजार पगार पेटे तदले (ऑगस्ट १० िे 
१७७३). 
 
कारभाऱ्यात तेढ : 
 

इंग्रजास हुसकावनू लावण्याकतरिा शिबक तवनायकास तवजयदुगावर जानेवारी १७७३ ि पाठतवले. 
इंग्रजाचंा उपद्रव मोडण्यासाठी चुलिे-पुिण्याचे तवचार एक होिे. त्यानंी िसे प्रयत्नही केले. 
नारायणरावानंी जुवया व जाणत्या सरदाराचें ऐकण्याचे सोडून तदले होिे. सखाराम बापूसारख्या वृद्ध 
मुत्सद्दीनी तशफारस केलेले तवसाजीपिं लेले यास वसईचे तकल्ल्यावर पुवहा एकदा नेमण्याचे नाकारून त्या 
जागी शिबक तवनायक याची नेमणूक केली आतण दहा-वीस लाखाचा दंड तवसाजीपिंाचं्या गळी बातंधला. हे 
तवसाजीपंि लेले याचें प्रकरण कारर्भाऱ्याि िेढ उत्पि होण्यास कारण झाले. 
 

दादाचं्या मुलीचे लग्न लावावयाच्या अगोदर पावचिीबाईचा वपन तवधी माधवरावाचं्या लेखी 
आजे्ञनुसार उरकण्याि यावा ही दादाचंी इच्छा. पण नारायणरावाचंा ओढा पावचिीबाईकडे असल्यामुळे 
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तिच्या मनातवरुद्ध वपन तवधी होऊ नये म्हणनू िो पुढे ढकलला व मुलीचे लग्न अगोदर उरकून घेिले. 
कारर्भारी बापू व पटवधचन याचें फौजेच्या व तहशोबाच्या र्भानगडीवरून पुष्ट्कळसे तबनसले. बापू सवचथैव 
दादाचें तवचारे चालिाि असा संशय नारायणरावास आला. यानंिर पेशव े आपल्या मािोश्रींचा सल्ला 
घेण्यासाठीं बापूसह नाशकास गेले हे वर सातंगिले आहे. 
 

पेशव्याचं्या अनुपन्स्थिीि दादानंी पेशव्यातंवरुद्ध कारस्थाने सुरू केली िी अशी : (१) 
हैदरखानाकडे राजकारणाची पिे पाठतवली; (२) नागपूरकर र्भोसले बधुंिील तविुष्टाि र्भाग घेऊन 
पेशव्यानंी ज्या मुधोजीना कारर्भारापासून वतंचि केले त्याजशी दादानंी सधंान बाधूंन आपणास कैदेिून मुति 
करण्याच्या व पेशवाईपद तमळवनू देण्याच्या कटाि सामील करून घेिले. दादाचंा हैदरखानाशी गुप्िपणे 
चाललेल्या कारस्थानाचा सुगावा लागिाच शहर रक्षक नारो आपाजी यानंी वाड्यार्भोविी कडक पहारे 
बसतवले. पेशव्यास दादाचं्या गुप्ि कारस्थानाचंी वािा कळिाच िे नाशकाहून लगबगीने परि आले. 
हैदरखानाचा वकील आप्पाजीराम ह्यास बेड्या घालून पुरंदरावर ठेतवले आतण दादास तदनाकं ११ एतप्रल 
१७७३ रोजी वाड्यािच बंदीि ठेतवले. 
 

साबाजी व मुधोजी या र्भोसले बधूंि िेढ उत्पि होऊन पेशव ेव दादा यानंी दोघाचें दोन पक्ष घेिले. 
त्यामुळे चलुिे-पुिण्याि िेढ तनमाण झाली. िो प्रकार असा : 
 

सेनासाहेब सुर्भा जानोजी र्भोसले तमळून नागपूरकर र्भोसले चार बंधू. जानोजी सन १७७२ च्या मे 
महाि तनपतुिक तनविचले. िेव्हा त्यानंी आपल्या बायकोच्या माडंीवर मुधोजीचे पुि रघुजी यास दत्क घेऊन 
त्यास सेनासाहेब सुर्भा नेमाव ेव कारर्भार मुधोजी व साबाजी बधंुंनी संयुतिपणे पहावा असे जानोजी तजविं 
असिा ठरले. पण जानोजीच्या मृत्यूनंिर प्रत्यक्षाि घडले िे तनराळे. मुधोजी दादासाहेबाचंा पक्ष वारंवार 
धरीि होिा म्हणून पेशव े माधवराव व नाना फडणीस याचंी त्याजवर इिराजी. ह्या गोष्टीचा फायदा 
घेण्यासाठी साबाजींनी जानोजी र्भोसले याचंी पत्नी दयाबाई यानंा आपल्या बाजूस वळवनू घेिले. िेव्हा 
बाईनी दत्क घेण्याचे नाकारले. पेशव्याकंडे राजकारण लातवले. िेव्हा पेशवा माधवराव यानंी साबाजीस 
‘सेनासाहेब सुर्भा’ पद देवनू तिकडील सवच व्यवहार कळतवण्यासाठी आपले वकील रामाजी बल्लाळ गुणे 
यास नागपुरास साबाजीबरोबर पाठतवले. [ऐ. तट. ७·२ इ. स.ं वषच ८.] ह्या प्रकाराने मुधोजीस राग आला. त्यानी 
फौज जमा करण्यास सुरवाि केली आतण आपल्या पक्षाि एतलचपुरचा नबाब इस्माइलखान यास सामील 
करून घेिले. साबाजीनी पेशव्याकंडे मदि मातगिली आतण तनजामाचे सरदार रुतनुदौला व धौसा ह्यासं 
आपल्या बाजूस वळतवल. दोवहीकडील जोराची ियारी होऊन युद्धास प्रथम िोंड लागले िे १७७३ च्या 
जानवारीि बालापुराजवळ कंुर्भारगावं येथे. उर्भयपक्षी मनुष्ट्यहानी व नुकसान झाल्यावर मध्यस्थी होऊन 
तदनाकं २८ जानेवारी १७७३ रोजी िडजोड झाली. िडजोडीि रघुजीस दयाबाईनी दत्क घेऊन िोच 
सेनासाहेब सुर्भा समजावा, दोघा बंधंूनी एकमेकाचें तवचार कारर्भार करावा असे ठरले माि; पण हे 
व्यवहाराि उिरायच्या अगोदर दयाबाईनी मुधोजींचा पक्ष न्स्वकारला. िेव्हा पवुहा िेढीस सुरवाि झाली. 
मुधोजी व दयाबाई यानंी नागपुरी देवाजीपंि चोरघोडे कैदेि होिे त्यास सोडवनू तदवाण नेतमले. 
साबाजीच्या मंडळींचा छळ करण्यास सुरुवाि केली. िेव्हा सावाजीनी तनजाम व पेशव े सरदार दरेकर 
याचं्या मदिीने मुधोजीवर चाल केली. मुधोजीनी हा हल्ला उधळून लावला. शिसू जरब बसतवली आतण 
आपले दोघे सरदार बंधु व्यकंटराव व लक्ष्मण काशी गुप्िे यास रघुजीचे नावं ेवसे्र आणण्यासाठी पुण्यास 
पाठतवले. त्याचं्या खटपटीस यश आले नाही. नारायणराव पेशव्यानंी साबाजीस सेनासाहेब सुर्भा म्हणनू 
मावयिा देऊन त्याचं्या सहाय्याथच फौज पाठतवली हे दादासं आवडले नाही. मुधोजीच्या खटपटीस यश न 
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आल्यामुळे िे तचडले व आपल्या हस्िकास तलहून पाठतवल की, ‘आिा नारायणरावाचंी उपेक्षा करणे योग्य 
नाही. िुम्ही कळेल िसे दादाशंीं राजकारण करून बनेल त्या िऱ्हेने आपली गोष्ट तसद्धीस वयावी.’ 
दादासाहेब अटकेि असल्यामुळे प्रथम त्याचंी सुटका करून घेण्यासाठी दादाचें शहरािील पक्षपािीची रे्भट 
घेऊन त्याचं्या सहाय्याने दादाचंी युतिीने सुटका करावयाचा बेि लक्ष्मणराव गुप्िे यानंी आखला. पण 
बंदीिून सोडतवण्याचा कट उघडकीस येऊन अपेशी ठरल्यामुळे दादाचंी कैद आणखी कडक झाली. 
नागपूरहून आलेल्या गुप्िे बंधूनी दादास सोडतवण्याचा आपला डाव फसल्याचे पाहून पुण्याि राहून िे 
पेशव्याचं्या तवरोधकाि सामील झाले. साबाजी र्भोसल्याचें लक्ष पुण्यािंील घडामोडींकडे होिेच. त्यानंी 
आपले वकील र्भवानी तशवराम याजला पेशव्याकंडे पाठवनू मुधोजीस तनबचल करण्यासाठी ‘सेनासाहेब सुर्भा’ 
पदाची वसे्र मागतवली. िी पेशव्यानंी त्याजकडे तदनाकं १६ ऑगस्ट १७७३ रोजी रवाना केली. या योगाने 
गुप्िे बधंूच्या पेशव्यातंवरुद्धच्या बनावास उग्र स्वरूप येऊ लागले. यावळेी उिर शहदुस्िानाि महादजी शशदे 
व तवसाजी कृष्ट्ण बादशहास ितिावर बसवनू मराठ्ाचंा जम बसतवण्याच्या उद्योगाि मग्न होिे. 
मराठ्ाचं्या लोर्भािील तदल्लीचा माजी वजीर गाजीउद्दीन तनराधार होऊन पणु्यास पेशव्याकंडे सन १७७३ 
च्या जानेवारीि आला. [पु. द. र्भा. ३, ले. ११२.] हेिू हा की नव्या पेशव्यानंी उत्र शहदुस्िान िाब्याि 
आणण्याकतरिा एक योजना आखावी. नाना फडणीस आतण इिर कारर्भारी मंडळी यानंी गाजीउतद्दनाची 
पूवीपासूनची मिैी स्मरून त्यास बुदेलखंडाि एक लहानशी जहातगर देऊन सोय लातवली. पेशव्यास 
यावळेी बाहेरील शिूंपकैी इंग्रजच िापदायक वाटले. 
 
इांग्रजाांची कुटीिं कारस्िाने : 
 

मंुबई जवळील साष्टी, वसई, एतलफंटा व करंजा वगैरे बेटे मराठ्ाचं्या िाब्याि होिी. िी 
पेशव्याकंडून परि तमळवावी हा इंग्रजाचंा प्रधान हेिू होिा. यासाठी कंपनीच्या डायरेतटरानंी आपला 
वकील मॉस्टीन यास रदबदली करण्यास पेशव े दरबारी पुण्यास रवाना केले. मॉस्टीन तिसऱ्या खेपेस 
ऑतटोबर १७७२ ि पुण्यास आला. त्यावळेी माधवराव पेशव े आजारी होिे व थेऊरास मुक्काम ठेवनू 
राज्यकारर्भार तिथूनच पहाि होिे. मॉन्स्टनला पेशव्यानंी तनरोप पाठवनू नारायणरावाचंी रे्भट घेण्यास 
सातंगिले. मॉन्स्टनने १६ ऑतटोबर िे १९ ऑतटोबर पयंि नारायणराव, रामजी तचटणीस, सखाराम बापू व 
नाना फडणीस या सरदाराचं्या रे्भटी घेिल्या आतण कंपनीस आपला तरपोटच पाठतविाना कळतवले की, ह्या 
वषी व कदातचि माधवरावाचंा मृत्यू होईपयंि मराठे तसद्दीकडून राजापुरी घेण्यासाठी हल्ला करीि नाहीि. 
[Gense and Banaji, The Third English Embassy to Poona (Mostyn to Bombay Council, 2nd October 1772),] माधवराव पेशव े
ह्या आजारपणािून उठि नाहीि आतण पेशव े पद तमळतवण्यासाठी रघुनाथरावानंी सैवय उर्भारून 
आपल्यापरी कसे प्रयत्न चालतवले, िे सवच प्रयत्न उघडकीस येऊन शवेटी दादासं पेशव्यानंी कसे कैदेि 
ठेतवले ह्या हकीगिी मॉस्टीन मंुबई गव्हनचरास कळतवि होिा. एवचं पेशव्याचं्या आजारामुळे आतण 
दादासाहेबाचं्या घररे्भदेपणामुळे पुणे दरबारी सवच मुत्सद्दी अडकून आहेि असे पाहून इंग्रजानंीं र्भडोचवर 
आपले सैवय व िोफखाना रवाना केला आतण र्भडोचचा िाबा इंग्रजानंी १८ नोव्हेंबर १७७२ ि घेिला. [Letter 
from Bombay Government to Council of Directors, 4th Dec. 1772, Secret and Political Department Diary No. 13 of 1772.] र्भडोच 
इंग्रजानंी बळकातवल्याबरोबर पेशव े दरबाराि रागाची लाट उसळली. फते्शसग गायकवाडांनी आपल्या 
र्भडोच येथील हक्कासबंंधी सुरिेच्या इंग्रजाशंी बोलणी सुरू केली. त्यास पुणे दरबारने पुष्टी तदली. स्वारीचे 
अतरष्ट नको असा पोति तवचार करून इगं्रजानंी १७७३ च्या जानेवारीि र्भडोच शहरावरील गायकवाडाचंा 
वसुलाचा तहस्सा पूवीप्रमाणे तदला जाईल असे कबलू केले. [Aitchison, Treaties Vol. IV,] 
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र्भडोच इगं्रजानंी घेिल्यावर पेशव े दरबारचे रामजी तचटणीस यानंी मॉन्स्टनशी र्भडोच इगं्रजानंी 
मराठ्ास परि कराव ेम्हणनू बोलणी सुरू केली. पण मॉन्स्टनने उत्र तदले की, पेशव ेजर र्भडोचबदली 
एकादे स्थळ देिील िर र्भडोच इगं्रजाकंडून पेशव्यास तमळेल. [Gense and Banaji, The Third English Embassy to 
Poona,] सखाराम बापूना मॉन्स्टनच्या ह्या उद्दाम उत्राचा राग आला. [Ibid.,] पुढे पेशव ेदरबारचे मुत्सद्दी व 
मॉस्टीन याचं्या बऱ्याच वळेा रे्भटी झाल्या. त्याि मॉन्स्टनला दरबारने चागंली वागणूक तदली नाही अशी 
िक्रार मास्टीन करिो. िो दरबाराने तदलेल्या वागणकुीने कंटाळून परि मंुबईस परिण्याचा तवचार करिो. 
पण कंपनीचे डायरेतटरना त्याचे वास्िव्य पुण्यास असायला हव े असिे; या कतरिा िो आपला पुण्याचा 
मुक्काम वाढतविो. [Ibid.,] माधवराव पेशव्याचं्या मतृ्यूची हतकगि कळिाच पोिुचतगजानंी तवजयदुगच, रत्नातगरी 
वगैरे तकनाऱ्यालगिची स्थळे घेण्यासाठी उचल खाल्ली. तवजयदुगावर त्याचें आरमार आले. ही बािमी 
कळिाच सन १७७३ च्या जानेवारीि शिबक तवनायकास सरसुर्भा करून त्यास पेशव्याने पोिुचतगजावंर रवाना 
केले. त्याने व कृष्ट्णाजी धुळपाने तमळून पोिुचतगजांशी सामना करून त्यास तवजयदुगाहून हुसकून तदले. [खरे, 
ऐ. ले. स.ं ले. १२३७, १२४०.] 
 

ह्याचवळेीं नारायणराव पेशव ेयानंी प्रर्भ ुजािीस आपल्या तनणचयाने दुखतवले. प्रर्भसू वदेोति पद्धिीने 
कमे करण्यास तशवाजी महाराजापंासून िे नानासाहेब पेशव्यापंयंि अटकाव कोणी केला नाही. ह्या पेशव्याचें 
कारकीदोि ब्राह्मण मंडळींनी उचल खाबनू प्रर्भूवंर वदेोति कमाची बंदी पेशव्याचं्या हुकुमाने आणतवली. 
एवढेच नव्हे िर त्यास शुद्र ठरतवणारी नऊ कलमाचंी यादी त्याचं्या पुढाऱ्याकंडून तलहवनू देवतवली. त्यामुळे 
प्रर्भ ुज्ञािीि पेशव्यातंवरुद्ध क्षोर्भ वाढला. 
 

नारायणराव िापट व उद्दाम वृत्ीचा होिा. त्यामुळे त्याचा दरारा लोकास वाटला नाही. 
नारायणरावाचं्या खुनाच्या कटाची उर्भारणी दादास कैद दुःसह होऊन त्याचं्या मनाने घेिले की, आपणच 
नारायणरावास अटकेि ठेवनू कारर्भार करावा. [हतरवंशाची बखर,] उलट दादाचं्या सवच हालचाली बंद पाडून 
त्याचेंवरील पहारा कडक केला. िेव्हा पेशव्यातंवरुद्ध कटाची उर्भारणी दादा करू लागले. त्याि र्भवानराव 
प्रतितनधी, सखाराम हरी व सखाराम बापू, शचिो तवठ्ठल आतद सरदार दादासं सामील झाले. कटाची 
उर्भारणी दादाचंा हुजऱ्या िुळ्या पवार याने केली. [िुळ्या पवारास नारायणराव पेशव्यानंी चाबकाने बडतवले होिे. म्हणून िो 
बदला घेण्याच्या तवकाराने पछाडला होिा.] दादाचं्या कैदेची देखरेख सुमेरशसगाकडे पेशव्यानी तदली होिी. त्यास 
तफिवनू िुळ्या पवारान दादाचं्या पक्षास आतणले. “सुमेरशसग, महमद इसफ, बहादुरखान व खरकशसग या 
गारदी सरदारास [हेच गारदी शतनवार वाड्याचे रखवालदार होिे. त्याचं्याि र्भरणा उत्र शहदुस्िानािील पठाण, आतब तसतरयन अरब, 
राजपूि पुरर्भय्या याचंा होिा. त्या प्रत्येकास दरमहा ८ िे १५ पगार असे. िे पशैाकतरिा वाटेल िे साहस करण्यास धजि. त्याचंी र्भतिी धवयापेक्षा 
जास्ि पैका देईल त्याकडे असे.] पैशाची लालूच दाखवनू िीन लक्षाचा करार तलहून कारर्भाऱ्यानंी (बापू व 
मोरोबानी) तदला की, नारायणरावास धराव,े दादानंी ही तचठ ठी स्वदस्िुरीने परुी केली िी तचठ ठी 
आनंदीबाईनी पातहली. त्याि ‘धराव’े होिे त्या तठकाणीं ‘माराव’े केले असा बखरीिला उल्लखे आहे. अशा 
रीिीने कटाची उर्भारणी झाली. त्याि मुधोजीचे वकीलही सामील झाले. अशा कटास ऑगस्ट मतहना 
साधारणिः योग्य; कारण यावळेी पाऊस पडून शिेीच्या हंगामािं सवच सैतनक आपल्या वाडीवर जाऊन 
गंुिलेले असिाि. त्यावळेी िीन िे चार हजार सैवय पणु्यास होिे. नारायणरावाचं्या मनाि आपला खून 
होईल याबद्दल कधीं शकंासुद्धा आली नाही. दादाचंी सति कैद गारद्याचं्या पहाऱ्याि चालू आहे. एवढेच 
पेशव्यास पहावयाचे होिे. 
 

माि रघुजी आंगे्र याजंकडून पेशव्यास धोतयाची सूचना तमळाली होिी. गारदी दंगा करणार असे 
पेशव्यास समजिाच त्यानंी हतरपंि फडके यास गारद्यांच्या दंग्याचा बंदोबस्ि करण्यास फमातवले. गारद्याचें 
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दंगे हे नेहमीचेच असिाि. िेव्हा त्याचा बंदोबस्ि आपण संध्याकाळी करू असा तवचार करून हतरपंि 
गावािील र्भोजन समारंर्भास गेले. त्याच तदवशी (३० ऑगस्ट १७७३) दुपारच्या प्रहरी पेशव ेवामकुक्षी करीि 
असिा दोन हजार गारदी तदल्ली दरवाजाने आि आले. त्यापकैी श-ेदोनश ेलोक थोरले बाजीरावसाहेब याचें 
तदवाणखावयािून श्री गणपिी महालाच्या दरवाजाजवळून मेघडंबरी बगंल्याचे दरवाजािून आि पेशव े
याचं्या तदवाणखावयापुढे गाई बाधंिाि िेथे आले. देवघरच्या रंगमहालाचा दरवाजा बंद करून िेथे 
नारायणरावास कैद कराव े अशा बेिाि होिे. इितयाि रावसाहेब हुशार होऊन धावि सािखणीिून 
पावचिीबाई याजकडे गेले. िेव्हा इच्छारामपंि ढेरे श्रीमिंाचं्या व गारद्याचं्या मध्ये आले. त्याचंी झटापट 
गारद्याशंी होऊन गारद्यानंी त्यास िोडले. गारद्याचं्या मिे रावसाहेब देवघराकडे गेले अशा समजुिीने 
गारदी तिकडे गेले. िेव्हा गारद्यास पाहून देवघराि बसलेला नारोबा फाटक गवई र्भयर्भीि होऊन पळू 
लागला. हे पाहून हेच रावसाहेब असे समजून त्यास पाठीमागून वार करून ठार मातरले. पहािाि िो 
रावसाहेब नव्हिे. मग गारदी प्रमुख खरकशसग व सुमेरशसग व िुळ्या पवार पेशव्यांच्या तपच्छास गेले. पेशव े
पावचिीबाईकडे गेले. िेव्हा बाईनी सातंगिले की, िुम्ही दादासाहेबाकंडे संरक्षणास जाव,े त्यावरून 
दादासाहेब तदवाणखावयाि तनजले होिे िेथे आले आतण समोर येऊन सातंगिले की, मला मारावयास तिघे 
जण पाठीमागे आले आहेि. त्यावरून दादासाहेब यानंी सातंगिले की “िू इथेच रहा मी बाहेर जाऊन 
बंदोबस्ि करिो असे सागंनू उठाबयास लागले.” िोंच रावसाहेब यानंी कमरेस तमठी घािली आतण म्हण ू
लागले की, मला सोडून जाऊ नये. इितयाि िुळाजी पवार वगैरे िीन असामी आि आले आतण 
नारायणराव याचे पाठीमागे होऊन पाय ओढू लागले. िुळाजी पवार वार करावयास आला. त्यास 
दादासाहेब यानी उजवा हाि पुढे केला िो िरवारेचा वार त्याचं्या हािास लागला. दुसरा वार खरकशसग 
याने केला िो दादासाहेब याचें पागोट्ाचे पेच िुटून पिुळी कानापाठीमागे लागली. रतिस्राव जाहला. 
िुळाजी पवार याने दुसरा वार केला िो नारायणराव यांचे कमरेवर लागला आतण दादासाहेबास म्हण ू
लागला की, नारायणराव यास सोडाव े नाहीपेक्षा दोघासही ठार मातरिो. हे ऐकून गोशवद गणेश बारगीर 
याने येऊन दादासाहेबाचें कमरेची तमठी सोडतवली िेव्हा सुमेरशसग याने वार केला िो नारायणराव याचें 
कुशीस लागनू ठार जाहले. वाड्याि सवचि एकच हाहाःकार जाहला. दादासाहेबास फडावरच्या खणाि 
आणनू बसतवले. इितयाि वाड्याि गडबड झाली, ही बािमी शहराि पसरली. बािम्यावर बािम्या येऊ 
लागल्या. पतहली बािमी दादा व नारायणराव ठार झाल्याची आली. इितयाि दुसरी बािमी आली की, 
नारायणराव ठार जाहले. [वरील हतकगि महादजी राम कदीकर या नावाच्या दादासाहेबाचं्या आतश्रिाने तलहून ठेतवली िी 
Maharashtra Archives Bulletin. No. 4 मध्ये प्रतसद्ध झाली, त्यािून घेिली आहे.] ह्या दुष्ट्कृत्याि एकंदर ब्राम्हण असामी साि, 
एक हुजऱ्या, एक नाईक, दोन कुणतबणी व एक गाय इिकी ठार झाली. [खरे, र्भा. ४, ले. १२६०.] गारद्यानंी नंिर 
राघोबादादा पेशव ेझाल्याची ग्वाही तफरतवली. [तकत्ा, र्भा. ५, ले. १२६४.] बाहेर मुत्सद्यानंी शहर कोिवालाकडून 
शहरची नाकेबंदी करतवली. सवच मुत्सद्दी कोिवाल चावडीि जमले. र्भवानराव प्रतितनधी आपल्या लोकास 
बाहेर ठेवनू एकटेच आि गेले. त्यांनी दादाचंी रे्भट घेिली. त्यावळेी दादाजवळ िुळजी पवार, खरकशसग व 
सुमेरशसग होिे. त्यानंी अर्भय मातगिले व आपले देणे पुरे करावयास लातवले. दादासाहेबास एकािंी घेऊन 
र्भवानरावाने दादाचं्या संमिीने आपले लोक आि घुसतवले आतण तठकतठकाणी चौकी पहारे बसतवले. 
शिबकराव मामास बोलावणे पाठतवल्यावर िे आि येऊन त्यानंी दादाचंा तनषेध केला. दादासाहेबानंी उत्र 
केले की, होणारास उपाय नाही. िुम्ही आि जाऊन पुढील उपाय काय िो करणे. त्याप्रमाणे उत्र कायाची 
िजवीज पावचिीबाईचे तवचारे केली. श्रीमिंाचें पे्रि ओकंारेश्वरापासी नण्यासाठी तदल्ली दरवाजाने बाहेर 
कातढले. ओकंारेश्वरावर सवच मुत्सद्दी मंडळी जाऊन प्रायतश्चत् संस्कार करून मंिान्ग्न शिबकरावमामा 
याजकडून तदला. दहन करून चौदा घतटका रािी आपआपले घरी सवचि गेले. [पेशव े बखर, म. द. रु. २,] 
र्भवानराव प्रतितनधी, मालोजी घोरपडे आतण राजाबा पुरंदरे यानंी राघोबादादाचंी त्याच रािी वाड्याि रे्भट 
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घेिली. िेव्हा त्यास आढळून आले की, दादा स्विः गारद्याचें कैदी बनलेले. कारण गारद्यानंी पुरंदर नगर 
आतण साष्टी येथील िीन तकल्ले आतण बतक्षसादाखल पाच लाख रुपये दादासाहेबाकंडे मातगिले. जर िी 
रक्कम आपणास तमळाली नाही िर आम्ही अतलबहादूर यास पेशवा करू अशी धमकी त्यानंी दादास तदली. 
शवेटी र्भवानराव प्रतितनधींच्या मध्यस्िीने गारद्याचंा गंुिा उरकला. िीन तकल्ल्याऐंवजी त्यानंी पाच लाख 
रुपयाबंरोबर आणखी िीन लाख घेण्याचे कबलू केले. [खरे, र्भा. ४, ले. १२५७, १२६२.] नारायणरावाबंरोबर त्यांची 
बायको गंगाबाई ही सिी जाण्यासाठी आकाडंिाडंव करीि होिी. पण सिीचा शाप बाधेल या र्भीिीने 
दादाचंी बायको आनंदीबाई यानंी िीस खोलीि कोंडून ठेतवली. [तकत्ा.] तशवाय िीस तदवस गेले होिे. 
 

हा बनाव सहा मतहने अगोदर तशजि होिा असे मॉस्टीन सागंिो. [Gense and Balaji,] सखाराम बापू व 
दादास साखळदंड घालून कैद करणार असे दोघानंाही समजल्यावरून हा कट तसद्धीस नेण्याची घाई 
त्यानंी केली. बहुिेक कारर्भारी नारायणरावास धराव े या कटाि होिे असे मॉस्टीन तलतहिो. [Ibid.,] ग्रँट 
डफसुद्धा ह्या ‘ध’ च्या ‘मा’ ि आनंदीबाईचा हाि होिा हे कबूल करिो. नारायणरावाचं्या खुनास सखाराम 
बापू कारणीर्भिू असे मॉन्स्टनने गव्हनचर जनरल वॉरन हॅस्टींग्ज यास ऑतटोबर १७७५ मध्ये मुलाखिीि 
सातंगिले. [Grant Duft, Vol. II, p. 6.] सखाराम बापूचे नारायणरावास ‘धराव’े ह्या कटाि अंग होिे. पण त्याचंा 
वध झाल्यावर माि बापू पश्चािापदग्ध होऊन तकत्येक तदवस पवचिीच्या रानाि तफरि होिे. [खरे, र्भा. ४, ले. 
१२५७.] 
 

नारायणरावाचंा खून झाल्यानंिर एक प्रकारची वैफल्याची व उिेगाची र्भावना मराठी राज्याि व 
तवशषेिः पणु्याच्या पतरसराि पसरली. राज्य लोर्भाने एका ब्राह्मणाचा खून दुसरा ब्राह्मण करतविो अस 
उदाहरण इतिहासाि नाही. त्यास अनुसरून पेशव े म्हणि असि की, आमचे लोक सत्ा लोर्भासाठी 
आपल्या र्भाईबधंाचे खून करणार नाहीि. [Sailendranath Sen, Anglo Maratha Relations, p. 16; Forbes Oriental Memoirs, 
I. p. 303; शह. द. १, ले. ११७.] 
 

दादानंी पेशवाई कारर्भार सुरू केल्यावर खुनाच्या िपासाचे काम रामशास्त्री प्रर्भणेु वयायातधश 
याजवर सोपतवली आतण रामशास्त्रींच्या चौकशीि जर रघुनाथराव खुनी ठरले िर त्याजंशी राज्यशकट 
हाकण्यास सहर्भागी होऊ नये असा तनणचय सखाराम बापू, नाना फडणीस, हतरपंि फडके, पटवधचन आतण 
रास्िे यानंी गुप्िपणे घेिला. 
 

राघोबानंी आपला मुलगा अमृिराव यास सािाऱ्यास छिपतिकडे पाठवनू पेशवाईची वसे्र 
आणतवली. तदनाकं ३१ ऑतटोबर रोजी ह्या वस्राचंा न्स्वकार दादासाहेबानंी दरबार न र्भरतविा आळेगावी 
केला. आपल्या नावंाचा पेशवाईचा तशक्का ियार केला. त्याि छिपति रामराजा अपेशी म्हणून त्याचे नावं 
गाळले. 
 

नारायणरावानंी मृत्यूपूवी उत्रेिील मराठी फौज बोलातवली होिी. त्यानुसार तवसाजी कृष्ट्ण फौज 
स्वारीचे तहशबे िसेच २२ लाख रुपये रोख आतण जडजवातहर घेऊन पुण्यास परिले. िे नारायणरावाचं्या 
खुनानंिर पुण्यास आले. त्यानंी तहशबे व वरील तचजवसे्र दादाचं्या स्वाधीन केली. दादानंा हे धन आयिेच 
सापडले. त्याच्या बळावर त्यानंी पुढील स्वाऱ्या हािी घेिल्या. 
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रामशास्त्रींकडून खुनाचा तपास आणि णनवाडा : 
 

रामशास्री प्रर्भणेु मुख्य वयायातधश होिे. त्यानंी खुनाच्या चौकशीचे काम हािी घेिले. त्याि असे 
तदसून आले की, नारायणरावाचा खून करण्याचा मूळ कट नसून त्यास धराव ेअसे होिे. हा कट राघोबाचे 
पाठीराखे आतण तहिशचिक यानंी खुनाच्या अगोदर सहा मतहने तशजबला होिा. त्याि मुख्य सुिधार 
राघोबादादा असून आणखी ४९ लोकानंी र्भाग घेिला होिा. त्यापकैी १३ गारदी (८ शहदु व ५ मुसलमान), 
२६ ब्राह्मण, ३ प्रर्भ ूव ७ मराठे गुवहेगार होिे. 
 

सरदारापंैकी नाना फडणीस यास सखाराम बापू व चुलि र्भाऊ मोरोबा याचंा संशय होिा, तशवाय 
आनंदीबाईचाही वहीम होिा. नाना फडतणसानंी सत्ा ग्रहण केल्यावर पतहल्या दोघास अवय कारणास्िव 
कैदेि ठेतवले. आनंदीबाईस नानानंी तजविं असेपयंि कैदेिच जीवन काढण्यास र्भाग पाडले. 
 
दादाांचा कारभार व बारभाईच्या कारस्िानाची उभारिी (३ सप्टेंबर १७७३ ते जानेवारी १७७४) : 
 

पेशव्याचं्या खुनाच्या दुसऱ्या तदवसापासून म्हणजे तदनाकं १ सप्टेंबर १७७३ पासून दादा स्विःकडे 
कारर्भार घेऊन राज्यव्यवस्था पाहू लागले. पेशव ेवशंाि दादासाहेब हे एकच पुरुष होिे. नारायणरावाचं्या 
हत्येनंिर पेशवपेद त्याजकडे आले िे त्यानंा तटकविा आले नाही. दादाजवळ लोकानंा आपलेसे करण्याचा 
गुण नव्हिा व म्हणून जे त्याचें पक्षािील होिे त्याजवर मजी दाखवनू त्यास चागंल्या जागा तदल्या आतण जे 
त्याचं्या तवरुद्ध वागले त्यास शिू मानून त्याचंा काटा काढण्याचा उद्योग दादानंी सुरू केला. 
 

पुण्यास गोंधळ माजलेला पाहून मराठ्ाचें शिू तनजाम, हैदर व इंग्रज यानंी ह्या सधंीचा फायदा 
घेऊन मराठ्ाचें मलूूख बळकावण्याचे उपक्रम सुरू केले. दादास पेशवाई तमळाल्यावर त्याचं्या मजीिील 
मुधोजी र्भोसले, हैदरअल्ली याचें वकील सदातशव रामचंद्र, बाजीराव बवे, सखाराम हतर प्रर्भ,ु र्भवानराव 
प्रतितनधी, गंगाधर यशविं, शचिो तवठ ठल आतद लहान थोर मंडळीस िुमची कामे करून देिो म्हणून 
सातंगिले. गायकवाडाच्या मामलिीवर फते्शसग होिे त्याजला काढून त्या जागी गोशवदराव गायकवाडास 
नेमण्याचे ठरतवले. मुधोजीस नागपूर दौलि बहाल करण्यासाठी आपल्या रे्भटीस बोलातवले. हैदराच्या 
वतकलास सातंगिले की, िुझ्या धवयाचे जे जाबसाल असिील िे िुझ्या मनाप्रमाणे नीटनेटके करून देिो. 
र्भवानरावास प्रतितनधीची जहातगर देण्याचे कबूल केले. गंगाधर यशविं यास होळकराचंी तदवाणतगरी देिो 
म्हणून सातंगिले. शचिो तवठ ठल यास िर आपला तदवाण नेतमले. सदातशव रामचदं्र व बाजीराव बवे यास 
सरंजाम देऊन सरदारकी देण्याचे आश्वातसले. िसेच नागपूरला जी र्भाऊबंदकी चालली होिी त्यािील 
पूवीच्या पेशव्यानंी केलेल्या व्यवस्थेि ढवळाढवळ केली. दादाचें पक्षाचे मुधोजी, पण त्याचे बंधू साबाजी 
यानंी आपल्याला ‘सेनासाहेब सुर्भा’ पद नारायणराव पेशव्यानंा तमळाल्यावर नागपूर राज्याची सवच अतधकार 
सूिे आपल्या हािी घेिली. ह्यामुळे मुधोजीना आपल्यावरील अवयाय दूर करण्यासाठी त्यानंी दादाचंी मदि 
मातगिली. मुधोजी-साबाजीच्या र्भाडंणाि साबाजीस तनजामअल्लीचा धाकटा र्भाऊ रुतनुद्दौला व सरदार 
धौशा मदि करीि होिा. िेव्हा साबाजीचा बंदोबस्ि करावयाचा िर तनजामअल्लीचा प्रथम पाडाव होणे 
जरूरीचे असे दादासाहेबास वाटले. 
 

ह्या दरम्यान पुण्यास हैदराचा धूिच वकील अप्पाजीराम होिा. त्याने पणु्यािील गोंधळलेल्या 
पतरन्स्थिीचा अहवाल आपल्या धवयास कळवनू मराठ्ानंी घेिलेली ठाणी परि काबीज करण्यास 
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सातंगिले. हैदर ह्या संधीची वाटच पहाि होिा. त्याने कनाटकािील रास्िे व पटवधचन याचं्या िाब्याि 
असलेली सवच ठाणी िेथील मराठे ठाणेदारास हुसकून लावनू आपल्या िाब्याि घेिली आतण आपला अंमल 
बसतवला. ही बािमी कळिाच हैदरावर स्वारी करणे क्रमप्राप्ि झाले. दादानंी तनजामअल्ली आतण 
हैदरयाजवर स्वारी करण्यासाठी तवसाजीपिंानंी आणलेल्या पैशािून सैवय उर्भारणी केली आतण वरील 
दोघावर स्वारी करावी अशी मसलि सखाराम बापू, प्रमुख मंडळी व शशदे, होळकर वगैर सरदार मानकरी 
याना बोलावनू आणनू तवचार केला. सवांचा रुकार झाला. त्यावरून दसऱ्यास १० ऑतटोबर १७७३ रोजी 
पुण्याहून तनघनू डेरे गारतपरावर तदले. बापू, शिबकराव, नाना, हतरपंि, मोरोबा वगैरे मंडळीस आपल्यामागे 
पुण्यास ठेतवल्यास आपल्याला मोठा धोका तनमाण होईल अशी दादास साथच तर्भिी वाटल्याने त्या सवच 
आवळ्याचंी त्याने मोट बाधंली व त्यास आपल्याबरोबर लष्ट्कराि चालतवले. गारतपरावरून िे पेडगावंला 
आले. तिथेच आनंदीबाईच्या सागंण्यावरून आणलेली पेशवपेदाची वसे्र दादानंी न्स्वकारली आतण ह्याच 
तठकाणी रामशास्रींनी येऊन ‘दादा िुम्ही खुनी आहाि आतण खुनास तशक्षा देहािं प्रायतश्चत्ाची, िी िुम्ही 
र्भोगली पातहजे’ हे त्यास ऐकतवले. त्यामुळे दादावंरील कारर्भाऱ्याचंा तवश्वास तवचतलि झाला आतण त्याचंी 
मने दादातंवरुद्ध एक झाली, आतण त्यािूनच बारर्भाईचे कारस्थान उर्भारले गेले. 
 

नारायणरावास धराव े असा कट उर्भारणारे बापू आपण केले एक व झाले र्भलिेच या मनाच्या 
बोचणीने आतण दादाचं्या ह्या कृत्याने त्याचंा त्यास अत्यिं तिटकारा उत्पि झाल्यामुळे, पेडगावी लष्ट्कर 
िळावर असिाच मामा, नाना, मोरोबा व हतरपिं वगैरे मडळींशी गुप्ि मसलिी करू लागले. त्यािूनच 
दादातंवरुद्ध एक कट उर्भा रातहला. पेडगावंीच आणा शपथा होऊन कटाची मुहूिचमेढ तिथेच रोतवण्याि 
आली. बापू व हतरपंि िात्या फडके यानंी ठरतवले की, गंगाबाईस दत्क पुि देऊन नारायणराव याचंा वशं 
चालवावयाचा त्यास इथे लष्ट्कराि राहून घाट [बारर्भाईचे कारस्थान स्वारीि तशजले व सवच सरदार पुण्यास आल्यावर कृिीि 
उिरले (पे.द.५, ले.४).] जमावयाचा नाही. िेव्हा सवांनी काही तनतमत्ये काढून तनरोप घेऊन पुण्यास जाव.े 
त्याप्रमाणे सखाराम बापू यानंी तचरंतजवाचें मंुजीचे तनतमत् काढून दादाचंा तनरोप घेऊन िे सासवडास आले. 
[Mostyn Diary,] नंिर नाना फडणीस यानंा आषाचा उपद्रव झाला, हवाही सोसि नाही अशी तवनंिी करून 
तनरोप घेऊन पुण्यास आले. [तकत्ा.] 
 

मुधोजी र्भोसले आपल्या सैवयासह दादास आळेगावंी येऊन तमळाले. तिथून दोघेही नळदुगास 
आले. नळदुगास पाच नोव्हेंबर रोजी तनजामअल्लीचा वकील दादास रे्भटला. त्याच्या माफच ि तनजामअल्लीची 
फौज जी साबाजी र्भोसलेस साथ देि होिी आतण तजच्या सहाय्याने साबाजी र्भोसले पुण्यावर चाल करून 
येि होिे त्या फौजेस परि बोलवा असे बोलणे दादानंी तनजामअल्लीकडे लातवले. तनजामअल्लीने ही गोष्ट 
मानली नाही. शिबकराव पेठे ह्यावळेी फौजेचे मुख्य होिे. दादानंी शिबकरावास दहा हजार सैवय देऊन 
पुण्यावर घाला घालण्याच्या बेिाि असलेल्या साबाजी र्भोसल्यावर रवाना केले. आतण स्विः तनजामअल्लीस 
रे्भटण्यास तबदरकडे कूच केले. दादा तनजामअल्ली याचं्या रे्भटी १८ नोव्हेंबर रोजी होऊन िहाची बोलणी 
झाली आतण तमित्वाचा िह केला दादानंी आपला एक मतहना फुकट घालतवला. २३ तडसेंबरला दादानंी 
तबदर सोडले आतण अकाटच्या तदशनेे कूच केले. हेिू हा की, िंजावर राजाचे िंजावर स्थळ जे नबाब 
महंमदअल्लीने इंग्रजाचं्या सहाय्याने बळकातवले होिे िे त्याजकडून शजकून घेऊन िंजोर राजास परि 
करणे. पण इथून पुढे जाणार िोच आपल्या तवरुद्ध बारर्भाईची कारस्थाने सुरू झाली ही बािमी त्यास 
कळली. 
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नोव्हेंबरमध्ये ज्यावळेी दादा तबदरकडे जाण्यासाठी तनघाले त्याच वळेी आपल्या सैवयाि असिंोष 
तनमाण झालेला आहे हे त्याचं्या नजरेस आले आतण आपल्या राज्यकारर्भारास बारर्भाईने नेकीचा सुसूि 
तवरोध करण्याचे ठरवनू बारर्भाईने साबाजी र्भोसल्यानंा शिबकराव मामाचं्या माफच िीने आपल्याकडे वळतवले. 
[पेठे दप्िर, र्भाग १, ले. ७५. आनंदीबाई गगंाबाईचा गर्भचपाि व्हावयाची साधने कतरिाि. गर्भचपाि न झाल्यास मारावी, िे न झाल्यास पिु झाल्यावर 
त्याला अपाय करावा, या साधनाि आहे ( खरे, १२७२).] हेही त्यास समजण्यास वळे लागला नाही. इकडे पुण्यास 
गंगाबाई गरोदर असल्याचे समजल्यावर िीस मारण्याचे प्रयत्न दादाचें पक्षाकडून सारखे चालू झाले.² 
कारर्भारी व सरदार मंडळी पुण्यास कटासाठी जी जमली त्यानंी प्रथेम गंगाबाईस सुरतक्षि स्थळी नेण्याचे 
कारस्थान रचून पार पाडले. पुरंदरास गंगाबाईस १८ जानेवारी १७७४ रोजी सुरतक्षि पोचतवल्यावर दादानंा 
पेशवाईवरून दूर करून आपल्या िाब्याि कारर्भार घेऊन िो गंगाबाईच्या नाव ेउघडपणे बारर्भाईनी सुरू 
केला. गंगाबाईचे नावं ेिाही नारो आप्पाजीकडून पुण्याि तफरतवली. दादाचें पक्षास जे लोक होिे त्यांच्या 
घरी चौतया बसवनू सवच वाजूनी त्याचंा उच्छेद आरंतर्भला. लगोलग नवीन फौज ियार करून िी हरीपिाचें 
हािाखाली शिबकरावाचे मदिीस देऊन दादावंर पाठतवली. 
 
कल्यािदुगचचा तह (सन १७७४, फेबु्रवारी) : 
 

कारर्भारी मंडळींनी खूळ माजवनू आपणास पदच्युि केलेसे पाहून दादासाहेबानंी कल्याणदुगच येथे 
हैदराशी नवीन िह केला. हैदरावर माधवराव पेशव्यानंी िीन स्वाऱ्या करून तिकडे तजिके राज्य संपतवले 
होिे, तििके सवच आिा दादासाहेबानंी या िहाने हैदरास देऊन टातकले. िे राज्य तमळतवण्यास माधवराव 
पेशव्यास कोणिे र्भगीरथ प्रयत्न कराव े लागले हे वाचकास ठावकू असेलच. दादासाहेब इिकेच करून 
रातहले नाहीि िर त्यानंी जुवया राज्यापैकी कृष्ट्णा व िंुगर्भद्रा या नद्यामंधला सवच मुलूखही हैदरास तदला. 
या देणगीबद्दल हैदराने कबलू केले की, दादासाहेब पेशव ेखरे, कारर्भाऱ्यानंी घडतवले िे थोिाडं असे मी 
समजेन आतण पेशव्याकंडून तमळालेल्या मुलुखाबद्दल सहा लक्ष खंडणी देईन आतण वळेोवळेी त्यास फौजेची 
कुमक करीन व त्याशी कायमच स्नेह राखीन. या िहाने रास्िे, पटवधचन, सावनुरकर नबाब, नरगंुदकर र्भाव े
याचं्या िाब्यािील मुलखाचा मालक हैदर झाला. अशा रीिीने दादानी या सवच सरदारावंर सूड उगतवला. 
यापढेु हैदराशी व तटपूशी ज्या लढाया झाल्या त्याचे कारण हा कल्याणदुगचचा िह होय. बारर्भाईनी राजाराम 
पंडीि व तर्भकनखान यानंा तनजामाकडे आपल्या पक्षास वळवनू घेिले. तनजामाने राघोबादादाशी झालेला 
मिैीचा िह मोडून बारर्भाईस मदि करण्याचे ठरतवले. तनजाम व मराठे सरदार साबाजी र्भोसले, शिबक 
मामा, मल्हारराव रास्त्याचंा मुलगा, तचमणाजी पंडीि व तचमणाजी हरी याचं्या रे्भटी दोन माचच १७७४ रोजी 
झाल्या. [पगडी-मराठे व तनजाम,] आपल्यावर बारर्भाईची फौज येिे आहे हे दादास कळिाच दादाही कूच करून 
र्भीमा तिरी आले. त्याजवर पणु्याहून शिबकराव मामा व हरीपंि फडके याजबरोबर पंचवीस हजार [ऐ. ले. स.ं 
र्भाग ५, ले. १३३२.] फौज देऊन रवाना केलेच होिे. त्याचंी व दादासाहेब याचंी लढाई र्भीमा तिरी झाली. [तकत्ा, 

ले. १३४९; रा. खं. १०; ले. १३.] शिबकराव मामा त्याि कामास आले. [पेठे दप्िर, र्भाग २, मामा पकडला गेल्यावर ८ तदवसानंी 
मृत्यू पावले.] हरीपंि फडतयानंी जोर धरल्यावर दादासाहेब यानंी पुण्याकडील रोख सोडून िे खानदेशकडे 
तनघाले. [पे. द. ५, ले. ४७.] त्याचं्या तपछाडीस हरीपिं िात्या फौजसुद्धा दौडि चालले. [तकत्ा, ले. ४३.] 
बराणपुरानजीक फौज येिाच फौजेि तफिुर आहे असे समजले. िेव्हा सवाच्या झडत्या घेऊन तफिुर 
प्रकरण तमटतवले. यशविंराव पवार धारकर याजपासी देऊन हतरपंि फडके यानंी र्भरारी मारणाऱ्या 
रघुनाथरावास गाठून त्याचंा परार्भव केला असिा पण तनजामअल्ली आतण साबाजी या दोघाचंी फौज धीरे 
धीरे चालि होिी. तनजामअल्ली तठकतठकाणी मुक्काम करीि होिा. िर साबाजी आपली घरगुिी प्रकरणे 
तनर्भावण्याि गंुिला होिा. त्यामुळे हतरपिं फडके यास ब्राह्मणपुरास िळ देऊन रहाव ेलागले. 
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मोरोबाांचे रुसिे : 
 

बारर्भाईचा कारर्भार एकजुटीने चालि असिा नाना फडतणसाचें चलुि बधूं मोरोबा दादा याचें 
मनाि सैिान तशरला. मोरोबा थोरले माधवराव पेशव्याचें वळेी तदवाण पदावर होिे. बारर्भाईचा कारर्भार 
सुरू झाल्यावर तदवाणी कारर्भार नाना व सखारामबापू पाहू लागले व आपणास कोणीच तवचारीि नाही याचे 
मोरोबादादास वैषम्य वाटून िे रुसून जुिरास जाऊन रातहले. नाना फडतणसानंी त्याचंी समजूि कातढली 
आतण त्यानंा कारर्भाराि सामील करून घेिले. िरीही एकतनष्ठिेने बारर्भाईस सहकायच देईनाि. त्याचं्या 
बाजूला बाबूजी नाईक बारामिीकरही वळले. यामुळे आणखी जे कोणी तफिूर होिे िे सवच मोरोबादादाच्या 
तवचारे वागू लागले. 
 
पेशव्याांचा जन्म : 
 

अशा रीिीने कारर्भार चालि असिा गंगाबाई प्रसुि होऊन त्यास तदनाकं १८ एतप्रल सन १७७४ 
रोजी पिुरत्न झाले. ही बािमी पुण्यास समजिाच लोकानंा आनंद झाला. राघोबाचे पक्षपािी तथजले. सबधं 
मराठ मंडळाने आपणास धनी लार्भल्यामुळे तनःश्वास सोडले. मुलाचे नावं सवाई माधवराव ठेतवले. नाना 
बापूनी इन्च्छि फळ तमळाल्यामुळे जगतियतं्याचे आर्भार मातनले आतण पेढे व तमठाई वाटली. 
 

रघुनाथरावानंी हे मलू खरे नव्हे असा पकुारा केला. पण बाळंिपणाच्या वळेी दादाचंी मुलगी 
पुरंदरास होिी. तशवाय इंग्रज रेतसडेंट कनचल उप्टन यानेही बारीक िपास करून मूल खरे असा अतर्भप्राय 
तदला. आनंदीबाईनी नाना-बापूस स्वहस्िे पिे तलहून मलू खरे असल्याचे कळतवले. िसेच दौलिीतवरुद्ध 
झगडणाऱ्या आपल्या यजमानाबरोबर कडक धोरण ठेवनू र्भाडंण तवकोपास जाऊ देऊ नये त्यामुळे दौलिीचे 
नुकसान होईल असाही इशारा त्यानंा तिने तदला. सािारा छिपिींनीही त्या मंगल प्रसंगाचे हार्वदक स्वागि 
करून नव्या पेशव्यास ४० व्या तदवशी पेशवाईची वसे्र पाठतवली. िी पुरंदरास तदनाकं २८ मे १७७४ रोजी 
दरबार र्भरवनू पेशव्यास तदली. दादासाहेबास ही बािमी कळली िेव्हा त्यास पेशवाई पुनः तमळण्याची आशा 
खंुटली. त्यानंी बारर्भाईशी समेट घडवनू आणण्यासाठी आपल्या िफेची माणसे पाठतवली. आपणास 
जहातगर द्यावी अशी दादाचंी मागणी िर कारर्भाऱ्यांचे म्हणणे पडले की दानधमाकतरिा दोन लक्ष रुपये 
सातलना घेऊन श्रीमंिानी आनंदवल्लीस रहाव.े हे दादासाहेबास मावय न झाल्यामुळे िे पाठीवर फडके, 
र्भोसले व मोगल आहेि असे पाहून नमचदा उिरून शशदे-होळकराचं्या आश्रयास गेले. िो पावसाळा 
आल्यामुळे पाठलाग करणारी फौज बऱ्हाणपुरास छावणी करून रातहली. 
 

दादासाहेब शशदे-होळकराकंडे जाण्याचा तवचार करू लागिाच त्याचंी फौज तवसकटण्यास प्रारंर्भ 
झाला. मुधोजी र्भोसले व नारायणरावाचंा एक खुनी गारदी महमद इसफ हे आपली ९ हजार फौज घेऊन 
नागपुराकडे गेले. दुसरा मारेकरी खरकशसग हा सुद्धा सोडून गेला. बजाबा पुरंदरे, शहाजी र्भापकर, 
खंडेराव दरेकर आतद सरदारानंी दादास सोडून आपल्या १५ हजार फौजेतनशी िे हतरपंिास लष्ट्कराि 
येऊन तमळाले. आिा दादाकंडे मानजी फाकडे, सदातशव रामचंद्र, मालोजी घोरपडे, बाबूराव पाटणकर हे 
सरदार, दोन हजार स्वार, एक हजार गारदी व िीन चारश ेउंट व २५ हत्ी इिके सामान दादासाहेबाजवळ 
रातहले. त्यासह दादा इंदुरास होळकराकंडे गेले. िुकोजी होळकर दादास सामोरे जाऊन मोठ्ा आदराने 
शहराि घेऊन गेले. महादजी शशदे उज्जयनीस होिे, िेही येऊन रे्भटले. 
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शशदे-होळकरानंी दादासाहेबाकंडे आपला बाहेरून कल दाखतवला आतण कारर्भाऱ्याशंी पुरंदरास 

आपण समेटाचे बोलणे करिो असे आश्वासन तदले. कारण शशदे-होळकरास दादासाहेबानंा दुखवावयाचे 
नव्हिे. उद्या पारडे तफरून दादासाहेबाचंी सरशी झाली िर आपली गि कशी होईल? दादासाहेब शशदे-
होळकराचं्या तवश्वासावर न रहािा त्यानंी हैदरअल्ली, सुजाउद्दौला, रोतहले, इगं्रज या सवाशी राजकारणे 
सुरू केली. िसेच बारर्भाईस सामील असलेल्या सरदाराशंीही पिव्यवहार सुरू केला. वऱ्हाणपुरास 
पेशव्याचंी जी फौज होिी िी नमचदा उिरून येण्याच्या बिेाि असिा शशदे-होळकरानंी त्यास कळतवले की, 
िुम्ही इकडे येऊ नका. श्रीमिंाचंी समजूि घालण्याचे काम आम्ही करीि असून त्यास देशी घेऊन येिो. पण 
मे मतहना सपंला िरी वाटाघाटीिून तनष्ट्पि काहीच होि नाही असे पाहून हतरपिं फडके व वामनराव 
पटवधचन यानंी आपल्या सैवयासह नमचदा उिरून कूच केले. हे शशदे-होळकरास समजिाच त्यानंी या 
सरदारास कळतवले की, दादासाहेबाचंा व आमचा करार ठरला आहे की, त्यास साि लाख रुपये फौजेचे 
देणे आहे िे कारर्भाऱ्यानंी द्यावे, आम्ही उर्भयिा सरदारानंी त्यास देशी घेऊन जाव ेव आमचे माफच िीने त्याचंा 
बंदोबस्ि करून द्यावा. [पे. द. ३६, ले. ४८.] हतरपंि फडके यास हे समजिाच त्यानंी दादासाहेबाकंतरिा ७५ 
लाख रुपये पाठतवले. [सागंली दप्िर, रु, २१ अप्र.] पसेै हािी पडिाच सरदार ह्याशी काहीिरी कुरापि काढून 
दादासाहेबानंी र्भोपाळच्या रोखे चाल केली. [खरे, ले. १३८८.] पण शशद्यानंी त्यास मागे परिण्यास र्भाग पाडले. 
िेव्हा दादासाहेब व त्याचं्या पाठीमागून सरदार ह्याचं्या फौजा देशाकडे येऊ लागल्या. 
 
कनाटकातीिं उिंाढािंी : 
 

यावळेी कनाटकाि काय घडामोडी झाल्या िे पाहू. दादासाहेब कनाटकािून देशी आल्यावर 
मुरारराव घोरपडे यानंी मुलुखतगरी करून अनागोंदी, कनकतगरी व तचिदुगच आतद पाळेगाराकंडून खंडण्या 
वसूल करून िे ऑगस्ट १७७४ ि गुत्ीस परि आले. मराठे गृह कलह तमटतवण्याि गंुिल्यामुळे 
बसालिजंगास कनाटक मोकळे तमळाले. त्यानेही मुलुखतगरी स्वारी अदवानीपासून सुरू करून िो 
वाटेिील मुलूख जाळीि बागलकोटापयंि आला. त्याच्या पतरपत्यासाठी पणेु दरबारने पटवधचनाच्या फौजा 
रवाना केल्या. पण बसालिजंग अदवानीस आल्याचे विचमान कळिाच आषाढापासून पावसाळा संपेपयंि 
पटवधचनाचं्या फौजा पुण्याच्या आसपास छावणी करून रातहल्या. हैदरानेही मराठ्ामंधील दुहीचा फायदा 
घेण्यासाठी कमी केले नाही. कल्याणदुगचच्या िहाने दादासाहेबानी तदलेला सवच मुलूख हैदराने जरब 
दाखवनू आपल्या िाब्याि आतणला. 
 
मोरोबादादाचे कारस्िान : 
 

सन १७७४ च्या पावसाळ्याच्या सुरवािीस कारर्भारी सखाराम बापू व नाना फडणीस यानंी सवाई 
माधवराव व त्याचंी मािोश्री यानंा पुरंदर तकल्ल्यावरील वाईट हवा लागू नये म्हणनू खाली सासवडास 
आतणले आतण तिथूनच राज्यकारर्भार हाकण्यास सुरवाि केली. इितयाि त्यानंा अशी बािमी लागली की, 
मोरोबादादानंी कारर्भाऱ्यातंवरुद्ध कारस्थान करून दोन कारर्भारी व पेशव े आतण त्याचंी मािोश्री चौघाना 
पकडण्याचे योतजले आहे. हा धाडशी बेि िडीस जाऊ नये म्हणून कारर्भाऱ्यानंी पेशव्यास अति धादंलीने र्भर 
पावसाि पुरंदरावर नेले. [ऐ. ले. स.ं ५, ले. १४०५.] इकडे जुलैच्या प्रारंर्भी दादासाहेब नमचदा उिरले व 
ऑगस्टाि िापी ओलाडूंन पुण्याकडे येऊ लागले. दादासाहेब फौजबंद होिे. त्याजबरोबर एक मजल 
अंिराने शशदे-होळकरही आपल्या फौजासंह चालि होिे. िेव्हा कोणत्याही प्रसगंी आपल्याजवळ फौज 
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असणे आवश्यक असा पोति तवचार कारर्भाऱ्यानंी करून तनजामअल्ली व त्याचा सरदार घौशा यास बोलावणे 
पाठतवले. िसेच नागपुराहून साबाजीसही बोलातवले. इितयाि शशदे-होळकराकंडून कारर्भाऱ्याकंडे 
पुरंदरास वकील आले आतण बोलले की, दादास दरसाल दहा लक्ष उत्पिाचा मुलूख व मध्यम प्रिीचे दोन 
तकल्ले द्याव े व त्यावर शशदे-होळकराचंी देखरेख असावी. कारर्भाऱ्यानंी हे म्हणणे िात्काळ मावय केले व 
पुढील बोलणी करण्यासाठी नाना व बापू नमचदेपयंि आले. त्याप्रमाणे शशदे होळकरानंी दादासाहेबास पुणे 
दरबारचा करार मावय करण्यातवषयी सातंगिले असिा ऐकेनाि. टाळाटाळ करू लागल िेव्हा हतरपिं 
फडके, पटवधचन आतद सरदार त्याचं्या रोखे चालून गेले. ही बािमी दादास समजिाच त्यानंी एकदम 
पलायन केले [तकत्ा, ले. १३७२.] आतण पतहले तदवशी वीस कोसाचंी मजल करून िे िापीवर गेले. िेथे 
िाळनेरास बनुगे व जड सामान टाकून देऊन नमचदेवर गेले. िेथे आनंदीबाई होत्या. त्यास घेऊन 
सेंधव्याच्या घाटाने माळव्याि तशरूर धारेस गेले. त्या गरोदर होत्या म्हणून त्यास धारेस ठेवनू आपण 
उज्जयनीस गेले. िो मागनू शशदे-होळकर व हतरपंि फडके याचं्या फौजा समीप आल्या. 
[तकत्ा, ले. १३९३.] 
 
दादासाहेबाांचे गुजरािेकडे पिंायन : 
 

दादासाहेब पळि होिे आतण त्याबरोबरच शशदे-होळकराकंडे समझोत्याच्या वाटाघाटीसाठी आपले 
हस्िक पाठतवि होिे. त्याचं्या मनाि िीन गोष्टी घोळि होत्या व त्यापकैीं एक साधण्याचा त्याचंा प्रयत्न 
होिा. एक सुजाउद्दौल्याकडे जाव,े िे न होईल िर हैदरअल्लीकडे जाव,े ही दोवही न होिील िर इंग्रजाकंडे 
जाव.े शशदे, होळकर व हतरपंि फडके एकि आल्याचे समजिाच पतहल्या दोघाकडे जाण्याचा बेि रतहि 
करून सुरि व र्भडोच येथील इंग्रजाचं्या आश्रयास जाण्याकतरिा व गोशवदराव गायकवाडाचे साह्य 
तमळतवण्याकतरिा त्यानंी १० तडसेंबर १७७४ ला गुजरािकडे पळ कातढला. त्याचें पाठीवर हतरपंि वगैरेच्या 
फौजाही तिकडे गेल्या. नाना व बापू यानंी देशी परि येिाना १५ तडसेंबरला औरंगाबादजवळ मुक्काम केला 
[पे. द. ५, ले. ६८.] व १६ तडसेंबरला िे टोतयास आले. [ऐ. ले. स.ं ५, ले. १४२३.] 
 

दमाजी गायकवाड तनविचल्यावर माधवराव पेशव े यानंी फते्शसग गायकवाडाचे हवाली 
गायकवाडाचा मुलूख व फौज करून त्यास बडोद्यास पाठतवले व गोशवदरावास पुण्याजवळ िीन लाखाची 
जहातगर देऊन ठेवनू घेिले. फते्शसग आपले राज्य सुव्यवन्स्थिपणे चालतवि होिे. पण नारायणरावाचं्या 
खुनानंिर दादासाहेबानंी गोशवदरावास गायकवाडाची सरदारी व सवच मुलूख तदला. िेव्हा गोशवदरावाने 
सैवय जमा करून व फते्शसगास हुसकावनू लावण्यासाठी बडोद्यास वढेा तदला. अशा न्स्थिीि दादासाहेब 
आपल्या फौजेतनशी गोशवदरावास येऊन तमळाले. 
 

नारायणरावाचं्या खुनानंिर लागलीच इंग्रज वकील मॉस्टीन दादास रे्भटले. तिथपासून दादाचंा 
मॉन्स्टनशी पिव्यवहार चालू होिा. दादा ज्यावळेी वऱ्हाणपूरला आले िेव्हा दादानंी आपला एक हस्िक 
ऑतटोबर १७७४ मध्ये पुण्यास मॉन्स्टनकडे पाठतवला व एक वकील सुरिेस रॉबटच गाँतबआर याजकडे 
सहाय्याची मागणी करण्यास पाठतवला. पण कराराची बोलणी होऊन करार पूणच होण्यापूवीच दादानंा 
बऱ्हाणपूर सोडाव े लागले आतण धारेस आपली मंडळी ठेवनू स्विः िे गुजरािेि तशरले. दादासाहेबाचं्या 
पाठीवर हतरपिं होिेच. त्यास शशदे-होळकर येऊन तमळाले. िेव्हा राघोबास पळिा र्भअुी थोडी झाली. दादा 
काही सैवय बरोबर घेऊन िापीकडे तनघाले. सुरिच्या इंग्रजाशंी त्यानी मदिीकतरिा बोलणे सुरू केले. 
इंग्रजानी ही संधी वाया जाऊ तदली नाही. त्यानंी दादास मदि देण्याचे कबलू करून मदिीच्या मोबदल्याि 
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दादानी वसई, साष्टी ही ठाणी आपणास तमळावीि अशी मागणी दादाकंडे केली. दादानंी ह्या मागण्यास 
प्रथम नकार तदला. कारण वसई ही शहदु धमाचे संरक्षण करण्याकतरिा शूर मराठ्ांनी आपले बतलदान 
करून स्वराज्याि आणली होिी. हा १७३९ मध्ये घडलेला इतिहास राघोबाचं्या डोळ्यासमोर होिा. िेव्हा 
दादाने इंग्रजास कळतवले की, ह्यापेक्षा मी िुम्हास िुमच्या मदिीच्या मोबदल्याि गुजरािमधील ११ लाख 
वसुलाचा मुलूख, ६ लाख रुपये रोख आतण दीड लाख युरोतपयन सोतजर व पायदळ याचं्या तनवाहाचा 
मातसक खचच म्हणनू देईन. [स. मा. रो. र्भाग २,] मंुबईकर इंग्रजानंी ह्यावर कौन्वसलच्या बठैकीमध्ये कडातयाचे 
बाद घािले. इितयाि पोिुचतगज लोक वसई घेण्याच्या ियारीि आहेि अशी बािमी त्यानंा कळल्यावर 
त्यानंी राघोबाशी चाललेली बोलणी अधचवट टाकून त्यानंी ठाणे, वसोवा व साष्टी येथे सैवय पाठवनू ही तिवही 
ठाणी आपल्या िाब्याि १७७४ ि घेिली. [Elliot, Rulers of Baroda,] 
 

वर सातंगिल्याप्रमाणे ३ जानेवारी १७७५ रोजी १० हजार घोडदळ व ४०० पायदळ बरोबर घेऊन 
राघोबा बडोद्यास गोशवदराव गायकवाडास येऊन तमळाले. [ि. क. फ. सी. नं. २६,] गोशवदराव शहरासमोर िळ 
ठोकून बसलेच होिे व शहराचे आि शहराचे दरवाजे बंद करून फते्शसग होिे. शहरावर हल्ला करून 
बडोदा शहर िाब्याि घ्यावयाचे हा गोशवदरावाचंा तवचार होिा. पण राघोबानंी शहरावर हल्ला न करिा 
आपला हस्िक इंग्रजाचं्या मदिीची याचना करण्याकतरिा मंुबईस रवाना केला होिा. त्यास फते्शसगाच्या 
स्वाराने पारनेर येथे पकडले. ह्या हस्िकाने स्वाराचंी समजूि काढून आपली सुटका करून घेिली आतण 
सुरिेस जाऊन त्याने राघोबाचा आतण इगं्रजाचंा िह घडवनू आणला. 
 
दादाांचा पराभव : 
 

पुणे दरबारने हतरपंि फडके यास ३० हजार फौज देऊन रघुनाथरावाच्या पाठलागास गुजरािमध्ये 
पाठतवले हे वर आलेच आहे. हे सैवय जवळ येिाच गोशवदराव व रघुनाथराव बडोदा शहराचा वढेा उठवनू 
महीकडे पळाले. हरीपंि फडतयाचें सैतनक त्याचंा पाठलाग करू लागले. त्यास फते्शसगाचे सैवयाने साथ 
तदली. दोवही सैवयाचंी गाठ १७ फेबु्रवारीला पडून कडातयाची लढाई झाली. फडतयाचंा रोख 
रघुनाथरावावर होिा. त्याच्या सैवयाने रघुनाथरावास चेपले. [ब. रा. ऐ. व.े र्भा. ३, ले. ९६.] रघुनाथरावाच्याने 
तटकाव धरवनेा. त्यास खंडेराव गायकवाडाची कुमक अद्याप यावयाची होिी. दादाकडील अरब सैतनकानी 
त्याचं्या पगाराची बाकी थकल्यामुळे शस्र धरण्यास नाखुशी दशचतवली. अशाच न्स्थिीि रघुनाथरावाकडील 
बरीच मािबर माणसे जखमी झाली. [पी. आर. सी. व्हॉल्युम २,] िेव्हा रघुनाथरावाने लढाईिून पळ काढला. 
त्याच्या सैवयाचाही सपशले परार्भव झाला. रघुनाथराव एक हजार स्वारातनशी खंबायिला पळून गेला. [ब. 

रा. ऐ. वे. खं. ३, ले. ११६.] कॅ. मलेॅट ह्यावळेी खंबायिला होिा. त्याने कंपनीच्या सागंण्यावरून रघुनाथरावास 
र्भावनगर येथे पाठतवण्याची व्यवस्था केली व तिथून त्यास िारीख २३ फेबु्रवारी १७७५ ला सुरिला 
आणतवलें . [तकत्ा. ले. ५९.] 
 
रघुनािरावाचा इांग्रजाांशी तह : 
 

रघुनाथराव सुरिला पोचण्यापूवी त्याचा हस्िक नरोत्मदास याने रघुनाथरावािफे इंग्रजाशंी िह 
केला. िहाचा पतहला मसुदा नोव्हेंबर १७७४ चा असून त्यािील कलमे येणेप्रमाणे : इंग्रजानंी िीन हजार 
सैवय व पुरेसा िोफखाना रघुनाथरावाच्या मदिीस द्यावा. सैवयाि ८०० गोरे व बाकीचे एिदे्दशीय असाविे. 
याच्या मोबदल्याि रघुनाथरावाने साप्टी, वसई, जंबूसर आतण ओलपाड ही स्थळे इंग्रजास कायमची िोडून 
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द्यावी. अंकलेश्वराच्या वसुलािून पाऊण लाख रुपये देऊन तशवाय अमोद, दासोट आतण बलसाड ही 
स्थळे, इंग्रज सैतनकाचं्या खचासाठी इंग्रजाकंडे लावनू द्यावी. िसेच गायकवाडाकंडे असलेला र्भडोच 
येथील वसुलाचा तहस्सा राघोबाने इंग्रजास तमळवनू द्यावा. या िहावर ६ माचच १७७५ रोजी सह्या झाल्या. 
[तकत्ा, ले. १३.] िह करिाना इंग्रजानी रघुनाथरावास पेशवा मातनले. रघुनाथरावाने मराठी दौलिीची पवा न 
करिा इंग्रजानी घािलेल्या अटी स्वाथापोटी कबूल केल्या. 
 

िहाि ठरल्याप्रमाणे रघुनाथरावाच्या मदिीस इंग्रजानी आपली फौज मंुबईहून सुरिेस पाठतवली. 
ह्या सैवयास बरोबर घेऊन रघुनाथराव खंबायिेस आला. ही बािमी कळिाच वामनराव पटवधचन 
काठेवाडाहून व फते्शसगराव गायकवाड बडोद्याहून तनघून हतरपंिास येऊन तमळाले. रघुनाथराव इंग्रजी 
फौजेसह खंबायि येथून तनघून अहमदाबादच्या रोखाने चालू लागला. त्याजजवळ इंग्रज फौजेखेरीज ३० 
हजार फौज होिी. एवढ्या फौजेस रोजमुरा कमी तमळू लागल्यामुळे फौज बतेदल झाली व तिने लढाईस उरे्भ 
राहाण्याचे टाळले. त्यामुळे लढाईचा सवच बोजा इंग्रजावंरच पडि गेला. हरीपिंाच्या फौजेची न्स्थिी िीच 
होिी. इंग्रजी फौजेवर मुख्य सरदार कनचल तकटींग होिा. त्यास मराठी लोक तकटन असे म्हणि. हा 
चागंला व हुशार अंमलदार होिा. त्याने मराठे अंगावर चालून आले म्हणजे वाटेि थाबंनू िोफाचं्या 
र्भतडमाराने त्यास हुसकून लावाव ेव पवुहा वाट चालू लागाव ेअसा क्रम चालतवला होिा. १८ मे रोजी इंग्रजी 
फौजेसह रघुनाथराव नापाड येथून तनघनू मही नदीच्या रोखाने कूच करून चालला असिा त्याजवर 
हरीपंिाच्या सैतनकानी झाडीिून िोफाचंा र्भतडमार सुरू केला. [तकत्ा,] लढाईस िोंड लागले. दादाकंडील 
अरब लोक पुष्ट्कळ मारले गेले. हरीपंिाच्या बाजूचेही बरेच नुकसान झाले. या नापाडच्या लढाईस एक 
चमत्कातरक गोष्ट घडली. शिूकडील लोक कोणिे व रघुनाथरावाकडील लोक कोणिे हे ओळखिा याव े
म्हणून इंग्रजानी दादाकडील सैतनकाचं्या पागोट्ाि झाडपाल्याचे िुरे खोतवले होिे. ही गोष्ट 
हरीपंिाकडील लोकास कळली िेव्हा त्यानंी िसेच िुरे लावनू इंग्रजाचें लष्ट्कराि प्रवशे करून कत्ल 
केली. [खोबरेकर, गुमरा,] अशा रीिीने ही लढाई अतनर्वणि राहून पावसाळा जवळ आल्यामुळे संपली. 
दादासाहेबास बरोबर घेऊन पुण्यावर चालून येण्याचे आपल्याच्याने होि नाही असे पाहून कनचल तकटींग 
र्भडोचकडे जाऊ लागला. इगं्रजाबंरोबर दादा र्भडोचला छावणीस राहाणार असे समजून हरीपंि फडकेने 
गणेशपंि बेहरे यास अहमदाबादच्या रक्षणाकतरिा ठेवनू स्विः महेश्वराजवळ नमचदा उिरून खानदेशाि 
जुलैमध्ये छावणीस आला. [पी. आर. सी. व्हॉल्युम २,] हरीपंि फडके गुजरािेिून तनघून आल्यावर इंग्रजास व 
दादास गुजराि मोकळा सापडला. त्यानंी डर्भईचे ठाणे घेिले व त्या प्रािंी नमचदेच्या उत्र िीरास पेशव्याचंा 
मुलूख होिा तििका बहुिेक घेिला. फते्शसग गायकवाड एकटा पेशव्याकडील पक्षाचा. त्याचा या 
तिघाबंरोबर लढून कसा तनर्भाव लागिो? इंग्रजानंी दादास सल्ला तदला की, बडोद्यावर चालून जाव ेपण 
गोशवदराव कबलू होईना. ही गायकवाडाची राजधानीची जागा एकदा इंग्रजाचे हािी गेली िर िेच 
बळकावनू बसिील, मग िी आपणास तमळणार नाही असा सशंय येऊन गोशवदरावाने ही इंग्रजाची मसलि 
साफ नाकारली. इितयाि फते्शसगाकडून इंग्रजास तनरोप आला की, दादाचंा व माझा समेट करून द्यावा. 
इंग्रजाचं्या मध्यस्थीने दादा व फते्शसग याचंा िह झाला. फते्शसगाने पुण्यास पाठवावयाची िीन हजार 
फौज तिकडे न पाठतविा दादाकडे पाठवावी. त्याने दोन मतहवयानी दादास २६ लक्ष रुपये रोख द्याव.े 
मध्यस्थ म्हणून इंग्रजास अडीच लक्षाचा मुलूख द्यावा. फते्शसगाने वळे मारून नेण्याकतरिा हा िह केला 
होिा. िहाची कलमे पुरी होईनाि िेव्हा गोशवदरावाने बडोदे प्रािंी जाऊन लुटालूट चालू केली. याबद्दल 
फते्शसगाने इंग्रजाकंडे िक्रार केली. इंग्रजानंी दादा व गोशवदराव यास मागे बोलातवले. या पावसाळ्याि 
दादाचंा सरदार अतमन याने अहमदाबादेकडे येऊन धामधूम आरंतर्भली होिी पण िेथील सुरे्भदार अप्पाजी 
गणेश याने खंडेराव गायकवाडाची मदि घेऊन या अतमनास मोडून तपटून लातवले. 



 अनुक्रमणिका 

 
१७७५ चा पावसाळा संपिाच हरीपंिानी सवच फौज ियार करून गुजरािेि जाण्याकतरिा 

सोनगडच्या रोखे कूच केले. दादासाहेब व इंग्रज याजबरोबर चाललेल्या लढाईसबंधंाि कारर्भारी काहीसे 
नाउमेद झाले होिे पण खुद्द हतरपंिाची व पटवधचन वगैरे सरदाराचंी नाउमेद झालेली नव्हिी. परंिु 
पुण्याकडून रोजमुरा व पैसा येण्याचे बंद झाल्यामुळे फौज हलेना. 
 

कारर्भारी मंडळींनी तनजामअल्लीस दादासाहेब प्रकरणी आपल्या बाजूस अनुकूल करून घेिले 
होिे. त्याकतरिा त्यानंी तनजामास साडेबारा लक्ष रुपये उत्पिाचा मुलूख जहागीर म्हणून तदला होिा. 
गिवषी िो आपल्या मोठ्ा फौजेसह मराठ्ासं सामील झाला होिा. या वषी त्याने साडे सिरा लाखाच्या 
अतधक मुलुखाची मागणी केली व कारर्भाऱ्यास कळतवले की, हा मुलूख आत्ाच्या आत्ा हवाली कराल िर 
मदि पाठतविो, नाहीिर नाही. इिके बोलूनच िो रातहला नाहीं िर त्याने कारर्भाऱ्यास रे्भडसावण्याकतरिा 
र्भडोचला दादा होिा त्याशी सूि लातवले. िेव्हा दादा बोलू लागला की, सवाई माधवराव खोटा, िेव्हा 
तनजामअल्लीने सुचतवले की, अमृिरावास पेशवाई द्यावी म्हणजे साराच िंटा तमटेल. कारर्भारी या काव्याने 
गागंरून गेले. त्यानंी तनजामअल्लीस साडेसिरा लक्षाचा मुलूख तदला. 
 

इिके होिे िोच इंग्रजाशंी लढाई िहकूब होण्याचा प्रसंग आला. कलकत्त्यास वॉरन हॅन्स्टंग्ज 
गव्हनचर जनरल म्हणनू आला. मंुबईकर इगं्रजानंी आपल्या अखत्याराि दादासाहेबास आश्रय देऊन पुणे 
दरबाराशी लढाई सुरू केली. ही गोष्ट हेन्स्टंग्ज यास आवडली नाही. कारण हे मंुबईकराचें वागणे ईस्ट 
इंतडया कंपनीच्या हुकुमातवरुद्ध होिे. त्याने मंुबईकरास लढाई बंद करण्यातवषयी हुकूम सोडला. पणेु 
दरबारास पि तलहून त्याप्रमाणे कळतवले. आपण ही लढाई बंद करावी. आम्ही आपणाकडे वकील पाठवीि 
आहो. िो वकील जो िह ठरवील िो आम्हास मावय आहे. वकील कनचल उप्टन फौज घेऊन पुण्यास आला. 
िो २८ तडसेंबर १७७५ िे १ माचच १७७६ पयंि पुण्यास रातहला. पि येिाच हतरपंिास लढाई बंद 
करण्यातवषयी व सोनगडास राहण्यातवषयी कारर्भाऱ्यानंी कळतवले. हतरपंिासही सुरि व र्भडोच 
इंग्रजाकंडून अतमन दादास मदि करीि नाही. त्यानंी व िुम्ही इच्छेस येईल िे कराव े असे कळतवले. 
त्यावरून हतरपंि सोनगडासच रातहला. 
 

हे सवच मातहि असिानाही दादा र्भडोचनजीक होिे. िे नमचदा उिरून हतरपिंाच्या रोखे िीन मजले 
आले. दादा ज्या मसलिीने हतरपंिावर चाल करून आला, िी मसलि उघडकीस आली. तफिूर गणेश 
तवठ ठल यास बडे्या पडल्या. मसलि उघडकीस येिाच दादा सोनगडकडे येण्याचा रोख सोडून 
सुरिेपासून दहा कोसावर गळाकाबंळा म्हणून स्थळ आहे िेथे जाऊन रातहला. 
 

पुण्याि १ माचच १७७६ रोजी पुरंदरच्या िहावर सह्या झाल्या. या िहाने पेशव्याने र्भडोचवरील 
वसुलासुद्धा आपले सवच हक्क इंग्रजास तदले. राघोबाला इगं्रजानंी मदि करू नये. त्याने पेवशन घेऊन 
कोपरगावासं रहाव.े फते्शसग गायकवाडने इंग्रजास देऊ केलेला मुलूख त्यास परि द्यावा असे ठरले. 
 

राघोबाला ही बािमी समजिाच दादा घाबरला. इगं्रजानंी त्यास िहाप्रमाणे आश्रय देण्याचे 
नाकारले. कारर्भाऱ्याचं्या हािी आपण सापंडलो िर िे आपला जीव घेिील असा दादाने बहाणा केल्यावरून 
इंग्रजानंी त्यास दोनश ेलोकातंनशी सुरिेि राहू तदले. 

⬤ ⬤ ⬤ 
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राज्यािील अवय घडामोडी 
 

कािंसूची 
 
१६९८ मराठ्ातील आपापसातील वैरामुळे सांताजी घोरपडेचा खून होतो. 
१७०८ कनमल लेस्ली हे पलटणची काल्पी ही जागा काबीज करतात. 
१७६१ इांग्रज लोक इथपासून आपली जबरदस्त सत्ता नहदुस्थानात क्षनमाण 

करण्यास सुरुवात करतात. 
१७६२ पटवधमनाांना २६ लाखाचा सरांजाम क्षमळून क्षशवाय कोल्हापूरच्या सीमेवर 

जहागीर क्षमळते. 
१७६३ इांग्रज व फ्रें च याांचे सप्तवार्शषक युद्ध १७६३ च्या पॅक्षरसच्या तहाने सांपते. 
१७६४, माधवराव पेशव ेकनाटकच्या स्वारीवर जातात. 
१७६४, ऑक्टोबर २३ च्या लढाईने इांग्रज बनारसच्या पूवेकडील प्रदेश आपल्या अांमलाखाली 

आणतात. 
१७६५, ऑक्टोबर मुराररावाचा निा उतरक्षवण्यासाठी हैदर गुत्तीवर छापा घालतो. 
१७६७ पयंत पाँडेचरीच्या जीवनात झपाट्यान फरक पडला. 
१७६८, जून माधवराव पेशव ेदादासाहेबास शक्षनवारवाड्यात नजर कैदेत ठेक्षवतात. 
१७७०, णडसेंबर ९ रामराजा कालवश होतात. 
१७७४ च्या प्रारांिी इचलकरांजीकर व करवीरकर याांची आपापसात धुसफुस 

सुरू होते. 
१७७५, जानेवारी १० ल्युक्षबन नावाचा फ्रें च प्रक्षतक्षनधी मराठे व फ्रें च या उियताांचा एक 

करारनामा तयार करून पुणे दरबारी सादर करतो. 
१७७५ दादासाहेब व इांग्रज याांच्या मागील कराराला हेग्स्टांग्ज पुन्हा उजाळा 

देतो. 
१७७५, फेबु्रवारी १५ पयंत मुरारराव शौयाने क्षकल्ला लढवतात. 
१७७५, फेबु्रवारी १५ हैदर मारतुतीचा बुरुज उडवनू हल्ला करतो. पण यात त्याचे एक हजार 

लोक कामात येतात. 
१७७५, माचच यशवांतराव, नशदे नाना फडणीस यास पत्र क्षलक्षहतात. 
१७७५, मे करवीरकर कोल्हापुरास क्षनघून जातात. 
१७७५, जून ७ कोन्हेररावाांनी अजुमनगड, घरणगुती व हेराली येथे करवीरकराांशी 

लढाई केली. 
१७७५, सप्टेंबर १२ कोन्हेरराव क्षकत्तुरकराांनी घेतलेली सवम ठाणी दीड-दोन मक्षहन्यात परत 

घेतात. 
१७७५, ऑक्टोबर देसाई व कोन्हेरराव याांचे दरम्यान तह होतो. 
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१७७५ करवीरकर व कोन्हेरराव पटवधमन याांचे युद्ध होते व मुकुां दराव याांचे 
मध्यस्तीने तह होतो. 

१७७५ मराठ्ाांच्या फौजा इांग्रजाांशी युद्ध करण्यात गुांतल्या असता हैदर 
सांस्थाक्षनकाांकडून खांडणी वसूल करून त्याांना माांडक्षलक बनक्षवतो. 

१७७५, णडसेंबर हैदर गुत्तीस वढेा घालतो. 
१७७५, णडसेंबर ते १७७६, माचच कनाटकातील गुत्तीच्या घोरपड्याांचे घराणे आपल्या महापराक्मामुळे 

उदयास येते. 
१७७६ हे वषम सदाक्षशवराविाऊच्या तोतयाचे बांड मोडण्यात जाते. 
१७७६, जानेवारी क्षचकोडी घेण्यासाठी रामचांद्र नाईक याांनी कुमक माक्षगतली. 
१७७६, जानेवारी ३१ कोन्हेररावावर हुकेरी येथे असताना करवीरकर त्याांचेवर बेधडक हल्ला 

करतात. 
१७७६, फेबु्रवारी रत्नाक्षगरीचे नाईक कुटुांबीय तोतयास मुक्त करतात. 
१७७६, एणप्रिं हैदरने हक्षरहर व हल्याल ही ठाणी घेऊन लक्ष्मेश्वरकडे आपला मोचा 

वळक्षवला. 
१७७६, जून-जुिैं हक्षरपांत तात्या गुजरातेतून परत येतात. 
१७७६, जुिैं ४ अमेक्षरका इांग्लांडशी स्वातांत्र्ययुद्ध जाहीर करते. 
१७७७, सप्टेंबर १३ वाईकर िोसले याांचा मुलगा क्षवठोजी िोसले यास रामरावाांच्या माांडीवर 

दत्तक म्हणून बसवतात. 
१७७६, सप्टेंबर ल्युबीन फ्रान्सहून िारतात येण्यास क्षनघतो. 
१७७६, ऑक्टोबर इांग्रज व पेशव ेयाांचे दरम्यान तह होतो. 
१७७६, ऑक्टोबर दादासाहेब पेशव े क्षफरत क्षफरत दमणकर पोतुमक्षगजाांच्या आश्रयास 

येतात. 
१७७६, ऑक्टोबर ६ पाांडुरांगराव फौजेसह क्षमरजेतून हैदराच्या मुलखावर क्षनघतात. 
१७७६, ऑक्टोबर ते १७७७, 
जानेवारी 

सावशीची लढाई होते. 

१७७६, नोव्हेंबर मराठे फ्रें चाांशी सख्यत्व जोडण्याच्या वाटाघाटी करतात. 
१७७६, नोव्हेंबर ११ दादासाहेब पेशव ेमुांबईत येतात. 
१७७६, णडसेंबर १८ िाऊसाहेब पेशव े ते आपणच असे साांगणाऱ्या तोतयास देहाांत शासन 

देण्यात येते. 
१७७६ च्या अखेरीस राघोबादादा पेशव ेमुांबईकराांच्या आश्रयास येतात. 
१७७७, जानेवारी म्हैसूरकराांच्या चढाईस तोंड देण्यासाठी म्हणून परशुरामपांत मनोलीस 

पोहोचतात. 
१७७७, फेबु्रवारी १२ ल्युबीन िारतात येऊन पोहोचतो. 
१७७७, माचच च्या मध्यास मॉग्स्टन पणु्यास येतो. 
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१७७७, माचच २२ कुमेदान आपल्या कवायती पायदळ व तोफाांसह िाऊवर हल्ला करतो. 
१७७७, एणप्रिं या मुदतीपयंत मॉग्स्टन पुण्यात पेशव ेदरबारी जाऊ शकत नाही. 
१७७७, एणप्रिं २६ ल्युबीन फ्रें च राष्राचा प्रक्षतक्षनधी म्हणनू पुण्यास येतो. 
१७७७, मे २५ नरसो गोनवद हा बांडखोर पटवधमनाांचे करकां ब हे ठाणे क्षशड्या लावनू 

घेतो. 
१७७७, मे १९ पुणे दरबारचे रामचांद्र गणेश याांचेवर करवीरकराांचे येसाजी नशदे चालून 

येतात व युद्ध होते. 
१७७७, जून ५ िाऊराव क्षहरेपाल हे िक्कम ठाणे काबीज करतात. 
१७७७, जुिैं २९ मराठी फौज क्षशरहट टीस वढेा देते व याचे काम ऑगस्टपयंत चालते. 
१७७७ स्वातांत्र्ययुद्धात इांग्लांडचा परािव होऊन अमेक्षरका क्षवजयी ठरते. 
१७७७ कोल्हापूरचे महाराज व हैदर याांचा क्षमलाफ व पुणे दरबाराक्षवरुद्ध उचल 

खातात. 
१७७७, नोव्हेंबर ४ पाांडुरांगराव ज्वराच्या दुखण्याने हैदराच्या कैदेतच मरण पावतात. 
१७७७, नोव्हेंबर २४ हक्षरपांत फडके व िाऊ हे फौजेसह तुांगिद्रा पार करतात. 
१७७७ रामचांद्र गणेश याांची करवीरकराांचा बीमोड करण्यासाठी नेमणूक होते. 
१७७८, जानेवारी १ हैदरअल्ली हक्षरपांताांवर ते नदीपलीकडे सामान हलक्षवण्याच्या घाईत 

असता अकस्मात हल्ला करतो. 
१७७८ चा पावसाळा इांग्रजाांनी मराठ्ाांक्षवरुद्ध मोक्षहम सांकग्ल्पत करण्यात 

घालक्षवला. 
१७७८, जानेवारी ते १७७८, माचच महादजींच्या सैन्याने तीन मक्षहने करवीरकरास वढेा देऊन नजकण्याचा 

आटोकाट प्रयत्न केला. 
१७७८, माचच मोरोबादादा मराठी सैन्य कोल्हापूर व कनाटकात गुांतले असता आपले 

कारस्थान रचतात. 
१७७८, माचच २० घोशा मराठ्ाांच्या फौजेक्षनशी हैदरावर चालून जाण्यासाठी दुसऱ्याांदा 

नदीपार करतो. 
१७७८, एणप्रिं ५ दादासाहेबाांचे कारस्थान मोडून काढण्यासाठी हक्षरपांत व परशुराम िाऊ 

यास पते्र येतात. 
१७७८, एणप्रिं ९ महादजी व कोल्हापूरकर कारिारी याांच्यात करार होतो की, पुणे 

दरबारला द्यावयाच्या पाच लाखापैकी तीन लाख ताबडतोब द्यावते. 
१७७८, एणप्रिं २३ कोल्हापूरकर व महादजी याांचे दरम्यान तह होतो. 
१७७८, जून २० मोरोबा, नशदे व होळकर याांच्या फौजा चालून येताच घाबरून जाऊन 

कारिार सोडून बहुलास जातो. 
१७७८, जून मॉग्स्टन पुणे दरबारी येतो व पुरांदरच्या तहाच्या अटीक्षवषयी क्षवचारणा 

करतो. 
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१७७८, जुिैं १० वॉरन हेग्स्टांग्ज फ्रें चाांचे चांद्रनगर काबीज करतो. 
१७७८, जुिैं ११ नशद्याांची फौज मोरोबा दादा याांस बजाबा पुरांदरे व नारो गणेश यासह 

पकडते. 
१७७८, ऑक्टोबर १६ वॉरन हेग्स्टांग्ज पाँडेचरी काबीज करतो. 
१७७८, नोव्हेंबर २४ दादासाहेबाांशी इांग्रज नवीन करार करतात. 
१७७८, नोव्हेंबर २४ इांग्रजी फौज मुांबई बांदर सोडते. 
१७७९, जानेवारी १ मॉग्स्टन हा वयाच्या ४८ व्या वषी मरण पावतो. 
१७७९, जानेवारी ४ कॅप्टन स्टुअटम हा क्षिवराव पानशयाांच्याकडील तोफें च्या गोळ्याने ठार 

होतो. 
१७७९, जानेवारी ७ क्षब्रटीश सैन्य मराठ्ाांच्या तोफखान्याला तोंड देत देत कामशतेला येते. 
१७७९, जानेवारी १०-११ इांग्रजी सैन्य पुण्याच्या वाटेस न जाता परत जाण्याचे ठरक्षवते 
१७७९, जानेवारी १४ राघोबादादाांचा प्रक्षतक्षनधी फॉममर यास हातपाय बाांधून नाना व 

महादजीसमोर उिा करतात. 
१७७९, जानेवारी १६ तहाच्या वाटाघाटी करताना फॉममर महादजीपुढे कोरा कागद ठेवतो. 
१७७९, जानेवारी १७ दादासाहेब आक्षण ओक्षलस रहाणारे स्टुअटम व फॉममर हे नशद्याांच्या 

लष्करात येऊन दाखल होतात. 
१७७९, फेबु्रवारी ३ दादाांचे कारिारी नचतो क्षवठ ठल, सदाक्षशव रामचांद्र व खरकनसग हे 

दादाांबरोबरच क्षशद्याांच्या लष्करात येतात. 
१७८१, ऑगस्ट २ सखारामबापू याांना वृद्धावस्था–अक्षतसार होऊन रायगडावरच देवाज्ञा 

होते. 
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१६ 
 

राज्याांतीिं अन्य घडामोडी 
 

(१७७९ पयंत) 
 
साबाजी मारिंा जातो, मुधोजी सेनासाहेब सुभा होतो : 
 

दादाचा पाठलाग होि असिा बऱ्हाणपुरला तनजामअल्ली नाना फडणीस व सखाराम बापू यास 
येऊन तमळाला. पण दादा गुजरािेि पळाल्यावर तनजामअल्लीने कारर्भाऱ्याचंा तनरोप घेऊन वऱ्हाड प्रािंी 
जाऊन इतलचपुरार्भोविालची बरीच ठाणी घेिली. इितयाि साबाजी व मुधोजी र्भोसले याचंी लढाई 
जंुपली. मुधोजीच्या बाजूने नारायणराव पेशव्याचा खुनी जमादार महमद इसफ हा दोन हजार गारद्यासंह 
लढि होिा. त्याजवर लढाऊ हत्ी घालून साबाजीने बहुिेक गारदी मारून िुडवनू टातकले. मुधोजीची 
फौज उधळण्याच्या बेिाि होिी. इितयाि साबाजीस मुधोजीच्या तपस्िुलाची गोळी लागून िो प्राणास 
मुकला. िेव्हा राज्याचा अतधकार आयिाच मुधोजीच्या हािी आला. मुधोजी दादासाहेबाचं्या पक्षािला. 
त्याचे पातरपत्य होणे आवश्यक असे कारर्भाऱ्यास वाटून त्यानी तनजामअल्लीस नागपूरवर स्वारी करण्यास 
सातंगिले. त्याप्रमाणे तनजामअल्लीने नागपुरावर चाल केली. यावळेी मुधोजीचा तदवाण तदवाकरपि याने 
मध्यस्िी करून तनजामास लढाईच्या खचाबद्दल बारा लाख रुपये देऊन सलुख घडवनू आणला. मुधोजीने 
तनजामामाफच ि नाना फडणीस व सखाराम बापू यास तवनंिी केली. आपला मुलगा रघोजी याचें नाव े
सेनासाहेब सुभ्याची वसे्र द्यावीि, आपण दादासाहेबाचं्या बाजूस वळणार नाही, नेहमी पुणे दरबार सागेंल 
त्याप्रमाणे वागि जाऊ. िेव्हा पुणे दरबारने वसे्र देण्याचे कबूल केले. पण नारायणराव पेशव्याचंा खुनी 
गारदी महमद इसफ जो मुधोजीच्या सैवयाि होिा, त्यास आमच्या स्वाधीन करावा असे सुचतवले. ही 
बोलणी तनजामअल्लीमाफच ि चालि होिी. िेव्हा मुधोजीने तनजामअल्लीच्या सागंण्यावरून त्यास आपल्या 
राज्यािून घालवनू तदले. कारर्भाऱ्यानंी मुधोजीच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यास मावयिा देऊन त्याच्या मुलास वसे्र 
तदली. 
 

वरील कारर्भार आटोपून तनजामअल्ली औरंगाबादेस आला व त्याने पुणे दरबारास केलेल्या 
मदिीदाखल आपणास दौलिाबादचा तकल्ला मराठ्ाकंडून तमळावा अशी मागणी केली. तनजामअल्लीशी 
शिुत्व तनमाण होऊ नये म्हणनू कारर्भाऱ्यानंीं त्यास दौलिाबादचा तकल्ला तदला. 
 
करवीरकराांशी तांटा : 
 

माधवराव पेशव ेसन १७६४ मध्ये कनाटकच्या स्वारीवर जाि असिा त्यानंी स्विः हुकेरी, रायबाग, 
मागल, तचकोडी आतण मनोली ही सवच ठाणी कोल्हापूरकर तजजाबाईच्या इच्छेप्रमाणे बसवनू तदली. 
त्यावळेी करवीर राज्याच्या सुरतक्षििेच्या दृष्टीने त्याच वषी एक करार पेशव ेव करवीरकर यामध्ये झाला. 
[मावजी, िह व करार मदार,] यावळेी तजजाबाईनी कजच काढून पेशव्यानंा ७ लाख रुपये तदले होिे. या कजाची 
फेड व्यवन्स्थिपणे होऊ शकली नाही. त्यामुळे पेशव्यानंी मनोळी व तचकोडी या िालुतयाचंा वसुल 
पटवधचनानंा करावयास सागंून त्याचं्याकडून सावकाराची रक्कम र्भरण्याची व्यवस्था केली. कराराप्रमाण 
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म्हणजे कजचफेडीसाठी तचकोडी व मनोळी हे दोन िालुके पेशव्याचें सागंण्यावरून पटवधचनास द्याव ेलागले. 
िेव्हापासूनच कोल्हापूरकर व पटवधचन याचें झगडे व्हावयास सुरुवाि झाली. हे झगडे जवळजवळ िीस-
पस्िीस वष े चालू रातहले. एकमेकाचं्या प्रदेशाि तशरून जाळपोळ, लुटालूट करणे हा क्रम दोवहीकडील 
फौजानंी ठेतवला होिा. पटवधचनाना इचलकरंजीचे घोरपडे आपल्या सोयीप्रमाणे सहाय्य करीि असि. 
पटवधचनाना सन १७६२ मध्ये २५ लक्षाचंा सरंजाम देऊन कोल्हापूरच्या सीमेवर त्यानंा मोठी जहातगर तदली 
व जहातगरीच्या रूपाने पेशव्यानंी कोल्हापूरच्या सीमेवर आपले ठाणे बसतवले. इचलकरंजीकर व्यंकटराव 
घोरपड्यास बाजीराव पेशव्याचंी बहीण अनुबाई तदली होिी. 
 

सन १७७४ च्या प्रारंर्भी इचलकरंजीकराचंी व करवीरकर छिपिी याचंी धुसफूस सुरू झाली. 
इचलकरंजीकर घोरपडे हे पेशव्याचें नािलग. त्यास पणेु दरबारकडून आिून फूस होिी. म्हणून त्यानीही 
करवीरकराशंी तमळिे घेिले नाही. पतरणामी करवीरकराचें सेनापिी राजेश्री येसाजी शशदे यानी 
इचलकरंजीवर चढाई केली. ही हतकगि पुणे दरबारास इचलकरंजीच्या लक्ष्मीबाई घोरपडे यानंी 
कळतवल्यावर नाना फडणीसानंी कावहेरराव पटवधचनास फौज देऊन येसाजी शशदेच्या पातरपत्यास 
पाठतवले. त्याचंी फौज येिाच करवीरची फौज शहर सोडून परि तनघाली. तिचा पाठलाग पटवधचनानंी 
केला. मोठे झुजं झाले. दोवहीकडील दहा-पंचवीस माणसे ठार व जखमी झाली. करवीरकराचंा अगदी 
मोड झाला व िे मे १७७५ ला कोल्हापुरास तनघून गेले. [ऐ. ले. स.ं र्भा. ५,] पण असा िह होऊनही त्या र्भागाि 
शािंिा नादंावयाची नव्हिी. इचलकरंजीकराकंडील र्भवानराव प्रतितनधी यानंी कोल्हापुरकराचं्या 
वडगाववर स्वारी केली. वडगाव व त्याच्या र्भोविालची गाव े लुटली. त्याचा बदंोबस्ि करण्यासाठी 
करवीरकर सेनापिी यशविंराव शशदे फौजेतनशी चालून गेले. वरच झुंज होऊन करवीर फौजेला परार्भव 
पत्करावा लागला. यापुढील एक-दोन प्रसगंी करवीर सैवयास परार्भव पत्करावा लागल्यामुळे कोवहेरराव 
पटवधचनास तमरजकर व इचलकरंजीकर याचं्या फौजा एकि होऊन त्यानंी कोल्हापुरास वढेा तदला. 
पटवधचनाचंी फौज मोठी असल्यामुळे शहराचा पाडाव होण्याची वळे आली िेव्हा कोवहेररावानी आपण शहर 
लुटणार असे सगळीकडे जाहीर केले आतण त्याप्रमाणे आपला बेि िडीस नेला. या कटकटीना पणेु 
दरबारकडून पायबंद बसावा म्हणून सेनापिी यशविराव शशदे यानंी माचच १७७५ मध्ये नाना फडतणसास पि 
तलतहले, “राजश्री पिंप्रधानाकंडून धवयाचे पायाशी अमयादा न व्हावी यासाठी िीथचरूप महाराज आबासाहेब 
(संर्भाजी राजे) आतण मािुश्री आईसाहेब (तजजाबाई) याचं्याशी नानासाहेब पेशव े व त्याचें चुलि बधूं 
सदातशवरावर्भाऊ यानंी पूवी शपथपूवचक करारमदार केला. त्या कराराप्रमाणे विचन व्हाव.े” [गुजर, क. छ. घ. इ. 

सा. र्भा. ४, ले. २७.] अशी अनेक पिे पुणे दरबारी करवीरकराकंडून जाि असि. पण त्याचंी बजू राखली जाि 
नसे असे तदसिे. कारण िारीख ११ जून १७७५ च्या पिावरून कोवहेररावानी अजुचनगड, धरणगुिी व हेराळी 
येथे ७ जून १७७५ रोजी करवीरकराशंी लढाई केली. [तकत्ा, ले. २८.] 
 

याच सुमारास तकत्रूकर देसायाचा दंगा सुरू झाला. तकत्रूकर प्रबळ होऊन त्याने बेळगाव व 
धारवाड तजल्ह्यािील बराच मुलूख बळकातवला. गोकाकपयंिची पेशव्याचंी बहुिेक ठाणी घेिली. पधंरा 
हजार पायदळ, दीड हजार स्वार यातशवाय काही िोफा इिके सामान जमतवल्यामुळे त्याचा व 
करवीरकराचंा बंदोबस्ि करण्यासाठी पणेु दरबारने रामचंद्र गणेश कानडे व कृष्ट्णराव पानसे याजंबरोबर 
फौज देऊन त्याचंी रवानगी केली. ह्या फौजेशी व करवीर फौजेची लढाई कनाटकाच्या वाटेवरील कवठे 
गावी झाली. लढाईि यशविंराव शशदे यानंा माघार घ्यावी लागली. याप्रमाणे ही लढाई रेंगाळि चालली 
असिा करवीरकराचें पुरंदरास गेलेले वकील महादेवशास्री व आपाजी शामजी यानंी पुणे दरबारशी िहाची 
बोलणी लातवली. सरकारच्या लौतककाप्रमाणे करवीरकराचें पातरपत्य असे काहीच झाले नव्हिे. िरी 
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तकत्रूकराचें बंड मोडण्याचे काम फार जरूरीचे असल्यामुळे कारर्भाऱ्यानंी कोल्हापूरकराशंी िह ठरवनू हे 
प्रकरण िात्पुरिे तमटतवले. [िहाची याद सिरा कलमी, ऐ. ले. स.ं ५, ले. १४७२.] 
 
णकतरूकराांशीं िंढाई : 
 

नंिर कोवहेरराव तकत्रूकरावंर चालून गेला. गोकाकपासून दीड कोसावर मालधनी येथे लढाई 
होऊन तकत्रूकराचंा मोड होऊन िे मागे हटले. नंिर चार तदवसानंी दुसरी लढाई होऊन िीिही त्याचंा 
मोड झाला. िेव्हा त्यानी समेटाचे बोलणे लातवले. पण हैदराकडून कुमक तमळतवण्याची त्यास आशा 
असल्यामुळे िे िह ठरतवण्याचे लाबंणीवर टाकू लागले. िेव्हा १२ सप्टेंबर १७७५ पासून कोवहेररावाने पुढील 
दीड मतहवयाि तकत्रूकरानंी जी जी ठाणी घेिली होिी िी िी सवच परि घेऊन पूवीप्रमाणे अंमल बसतवला 
आतण त्यानंी तकत्ुरापासून पाच कोसाचं्या अिंरावर राहून तकत्रूास शह देण्यास सुरुवाि केली. 
हैदरखानाकडून कुमक वळेेवर येि नाही असे पाहून देसाईनी कोवहेररावास शरण जाऊन त्यांशी िह केला. 
िह ऑतटोबरमध्ये ठरवनू िहाि दोन लक्ष रुपये यंदाची खंडणी व मागील बाकी काही िी चुकिी करावी 
असे ऑतटोबर १७७५ ि ठरले. 
 
लशदे-होळकराांकडून णहशेब : 
 

शशदे-होळकराकंडे कारर्भाऱ्यानंी जहातगरीच्या उत्पिाचे तहशबे मातगिले. शशदे गुजरािेिून हतरपिं 
फडतयाचंी इंग्रजाचं्या फौजेशी गाठ पडण्या अगोदर उज्जयनीस गेले. होळकरही काही तदवसानी छावणी 
झाल्यावर इंदुरास गेले. दोघे मािब्बर सरदार; ज्यावर राज्य संरक्षणाची तर्भस्ि िे आपल्या जहातगरीि 
जाऊन बसल्याने कारर्भारी मंडळीस राग आला. शशद्याकंडे साडे पासष्ट लक्ष रुपये उत्पिाचा मुलूख 
पेशव्यानंी जहातगर तदला होिा. त्याच्या उत्पिािून सरकारास कारण पडेल िेव्हा त्यानंी फौज ठेवनू चाकरी 
करावी व कारण न पडेल िेव्हा वसुलाचा र्भरणा सरकाराि करावा असा करार होिा. शशद्यानंी एवढ्या 
जहातगरीच्या उत्पिािून २० िे २२ हजार फौज बाळगायला हवी होिी पण गेल्या दोन वषाि त्यानंी साि 
आठ हजारापेंक्षा अतधक फौज बाळगली नव्हिी व सरकाराि पैसाही तदला नव्हिा. होळकरही शशद्याचं्या 
धोरणाने वागू लागले. या दोन सरदाराकंडून कारर्भाऱ्यानंी तहशबे मातगिले िेव्हा र्भाडंण तवकोपास जािे की 
काय असा रंग तदसू लागला. पण शशदे-होळकरानंी आपण पेशव्याचें नम्र सेवक हे न तवसरून ऑतटोबर 
१७७५ मध्ये आपापल्या जहातगरीचे तहशबे दाखतवण्याचे व सवाई माधवराव याचंी मनापासून चाकरी 
करण्याचे कबलू केले. 
 
राज्यातून अणधक पैसा वसूिं : 
 

राज्याि चोहीकडे बंडे व धामधुमी सुरू झाल्या. नवीनही उपन्स्थि होऊ लागल्या. तशवाय इगं्रजाशंी 
युद्ध सुरू होिेच. मुलखािून वसूल तनवेधपणे येईना व जो वसूल येई िो फौजेच्या खचास पुरेना. राज्यािून 
अतधक पैसा वसूल करण्याकतरिा कारर्भारी यानंी हक्क-रुसूम व दहकपट्टी हे एक वषापुरिे नवीन कर यंदा 
बसवनू वसूल घेिला. जमीन बाबीचा वसूल दर शकेड्यास दहा रुपये जास्िी घ्याव.े गावंगिाचे पाटील, 
कुळकणी, चौगुले, शटेे्, महाजन याचं्या हक्क मुशातहऱ्याचे उत्पि एक सालचे अतजबाि घ्यावे; 
इनामदाराचं्या इनामाचे एक सालचे उत्पि सवच घ्याव,े सवच सरदार दरकदार, िैनािदार याचं्या िैनािी एक 
सालच्या घ्याव्या. वाणी, उदमी वगैरे लोकाचं्या प्राप्िीवर शकेडा एक रुपया घ्यावा. याप्रमाणे या कराचें 
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स्वरूप होिे. हे कर आपल्या रयिेवर न बसाव ेअशी पटवधचनाचंी फार इच्छा होिी. पण नाना फडतणसानंी 
तजतकरीची पिे वारंवार तलहून सवच पैसा वसूल केला (सन १७७५). 
 
तोतयाचा शेवट : 
 

सदातशवरावर्भाऊंचे नांव धारण करून कोणी िोिया मुलखाि दगा करीि होिा; त्यास पकडून 
त्याची चौकशी करून माधवराव पेशव्यानंी त्यास अहमदनगर तकल्ल्याि कैदेि ठेतवले होिे. त्या िोियास 
एके स्थळी न ठेतविा तकल्ल्यावरून शहडवीि असि. जून महाि कारर्भाऱ्यानंी तनजामअल्लीकडे दौलिाबाद 
तकल्ला सुपूिच केला. िेव्हा िोिया िेथे होिा. िेथून काढून कारर्भाऱ्यानंी त्यास आपल्या तवश्वासाच्या अशा 
तमरज तकल्ल्याि आणनू ठेतवल. त्यावळेी हा खरोखरीच र्भाऊ असावा असा भ्रम पटवधचनापंैकी काही 
मंडळीस झाला. त्यास अनुबाई घोरपडे यानंीही साथ तदली. त्यामुळे या महत्त्वाच्या मुद्यावर आपल्या घराि 
मिरे्भद नकोि असा तवचार करून पाडुंरंगराव पटवधचनानंी पणेु दरबारास तलतहले की, या िोियास 
दुसरीकडे नेऊन ठेवाव.े तमरजेस नको. र्भाऊसाहेबाचंी पत्नी पावचिीबाई ही पुण्यास क्षय रोगाने आसिप्राय 
होिी. िीस आपला नवरा तजविं असून िोिया िोच आपला नवरा असे वाटि होिे. तिने “सौर्भाग्यविी” हे 
उपपद सोतडले नव्हिे. त्या बाईनी पाडुंरंगरावास पिावर पिे पाठवनू तवनतवले की, िूिच िोियास तमरजेिच 
ठेवाव.े पण पाडुंरंगरावानंी हे काही न ऐकिा कारर्भाऱ्यास िोियास दुसरीकडे हालतवण्यासाठी ससेतमरा 
लातवला. िेव्हा त्यानंी िोियास तमरजेिून काढून रत्नातगरीस पाठतवले. 
 

िोियास रत्नातगरीच्या तकल्ल्याि पाठतवला. रत्नातगरीचा सुर्भा रामचंद्र नाईक पराजंपे या 
सावकाराकडे होिा. ह्या नाईक कुटंुतबयास आपण िोिया नसून खरा सदातशवरावर्भाऊ आहे हे पटवनू 
तदले. त्याचंी खािी झाल्यावरून नाईक कुटुतबयानंी िोियास फेबु्रवारी १७७६ ि मुति केले व िोच 
सदातशवरावर्भाऊ म्हणून त्याच्या नावाची ग्वाही तफरतवली. आपण खरा र्भाऊ असून माजी पेशव्याने व 
सापं्रिच्या कारर्भाऱ्यानंी लबाडीने आपणास कैदेि टातकले होिे असा पुकारा ह्या िोियाने मुति झाल्यावर 
केला. िेव्हा त्यास हजारो अनुयायी येऊन तमळाले. [Bombay Archives, political Dept. Secrect cons. 14th October 
1776, No. 2.] त्याने फौज चाकरीस ठेवनू कोंकण प्रािं काबीज करण्याची झपाट्ाने सुरवाि केली. सुवणचदुगच 
व देवगड हे तकल्ले त्याने आपल्या िाब्याि घेिले. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भा. ६, ले. १८८१.] धुलपाने आपल्याकडील पेशव े
सरदारच आरमार िोियाच्या हवाली केले. िोियाने अंजनवले व गोवळकोट हे तकल्ले घेिले. 
पातरपत्यासाठी पाठतवलेले गारदी सैवय आपलेसे करून घेिले आतण उत्र कोंकणचा सवच मुलूख स्वारी 
करून घेिला. िोियास पटवधचन सरदाराचें पाठबळ होिे. मंुबईचे इंग्रज, करवीरकर [तकत्ा, ले. १८८२.] व 
हैदरअल्ली याचंी फूस होिी. त्याजवळ २० हजार फौज जमा झाली. इंग्रजाचंीही मदि मातगिली. [Secret and 
Pol. Deptt. Diary No. 17 A of 1776,] दादाजंवळ माणसे पाठतवली. [Ibid.] त्यामुळ धैयच येऊन त्याने बोरघाट [खरे, 

र्भा. ८, ले. १८८९.] चढून राजमाची घेिली व शसहगडच्या तकल्लेदारास िो अनुकूल करून घेण्याच्या बेिाि 
होिा. 
 

कारर्भाऱ्यासं िोियाच्या या उद्योगामुळे त्याचे पातरपत्य करण्याची कामतगरी हािी घेणे र्भाग पडले. 
पायदळ, िोफखाना व शशदे होळकराचंी फौज त्यावर रवाना केली. पानशाचंा िोफखाना आतण शशद्याचंी 
धडक िोियास शसहगडच्या पाय्याहून बलेापुरास परिण्यास कारणीर्भिू झाली. [तकत्ा, ले. १९०१.] िोिया 
बेलापुराहून गलबिाि बसून मंुबईस इंग्रजाचं्या आश्रयास जाि असिा त्यास रघोजी आंग्र्याने पकडले व 
पुण्यास आतणले. [तकत्ा, ले. १९१३.] 
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पुण्यास िोियाची चौकशी रामशास्रींच्या पंचायिीपुढे सुरू झाली. पंचायिीि शास्रींबरोबर गोतपनाथ 

दीतक्षि, हतरपंि फडके, बाबजूी नाईक बारामिीकर वगैर पंच होिे. [तकत्ा, ले. १९२७, १९३२.] त्याजंसमोर त्याने 
आपण छिपुरचा कनोजा ब्राह्मण असल्याचे कबलू केले. [तकत्ा, ले. १९३२.] सवानुमिे िोिया खोटा ठरल्यावर 
त्याची शधड काढून शहराि सवच लोकास दाखवनू नंिर मेखसूने डोके फोडून त्यास तदनाकं १८ तडसेंबर 
१७७६ रोजी देहािं शासन देण्याि आले. [तकत्ा, ले. १९५७.] िोियास जे सामील होिे त्याचें सरंजाम जप्ि 
करून त्यानंा प्रायतश्चि देण्याि आले. कोणास कैद िर कोणास दंड अशा तशक्षा झाल्या आतण कोंकणाि 
सवचि अंमल बसतवला. 
 
पुरांदरचा तह इांग्रजास व दादासाहेब या दोघाांनाही नापसांत (१७७६ ते १७८२) : 
 

पुरंदरचा िह गव्हनचर जनरल हेन्स्टंग्जच्या मनातवरुद्ध मंुबईकर इंग्रजास करावा लागला. यावळेी 
म्हणजे, १७७४ मध्ये तब्रतटश पालचमेंटने कायदा करून शहदुस्थानािंील कपनीचा कारर्भार चोख 
चालण्यासाठी गव्हनचर जनरल च्या मदिीस एक चार सर्भासदाचें कौन्वसल नेतमले. ह्या कौन्वसलचा 
अतधकार मंुबई व मद्रासच्या इंग्रजावंर चालि होिा. मराठ्ातंवरुद्धच्या लढाईन आपले नुकसान आहे िेव्हा 
मंुबईकर इंग्रजानंी मराठ्ाशंी िाबडिोब िह करावा अशा प्रकारचे िंबीवजा मि या कौन्वसलने मंुबईकर 
इंग्रजास कळतवले. ह्या कौन्वसलच्या युद्ध िहकुबीच्या ठरावास हेन्स्टंग्जचा पाशठबा नव्हिा. [Gleig ⅠⅠ, p. 194, 
Hastings to Sulivan 18th Aug. 1778.] म्हणून हेन्स्टंग्जने आपले वरील मि व्यति केले. इिकेच नव्हे िर हा िह 
कंपनीचे अतहि करणारा आहे अशी मंुबईकर इगं्रजाचंी खािी झाली. [Ibid.] मंुबईकर इंग्रजानंा येथील 
राजकीय पतरन्स्थिीची प्रत्यक्ष जाणीव दूर अंिरावर असणाऱ्या कलकत्ावासी कौन्वसलपेक्षा असल्यामुळे 
मंुबई कौन्वसलने ह्या िहातवरुद्ध एकमुखी ठराव पास केला. 
 

राघोबा दादानंा िरी हा िह पसंि कुठे होिा? इंग्रजानंी जेव्हा दादानंा पुरंदरच्या िहाप्रमाणे आश्रय 
देण्याच नाकारले िेव्हा “कारर्भाऱ्याचं्या हािी आपण सापडलो िर िे आपणास जीव े मारिील”. असा 
पोबारा त्यानंी केला िेव्हा इगं्रजानंी त्यास दोनश ेलोकातनशी सुरिेि राहू तदले. [Bombay Archives, Sec. and Pol. 
Deptt. Diary No. 17 of 1976. Keating to Bombay Council, 11th March 1776,] कंपनी सरकारने जरी दादास नाईलाजाने 
आश्रय तदला िरी त्या संरक्षणाचा अथच असा नव्हे की, मंुबईकर इंग्रज पणेु दरबारच्या तवरुद्ध दादानंा मदि 
करू इन्च्छिाि. [Ibid,.] असे कंपनी सरकारचे नंिरचे म्हणणे होिे. पुण्यास इंग्रजाचंा वकील होिा त्यास 
दादाचं्या व मंुबई सरकारच्या तनणचयाने शचिा उत्पि झाली. सुरिेस दादासाहेब रातहले. िे आमच्या स्वाधीन 
होईपयचि आम्ही िहाि ठरल्याप्रमाणे एक छदामही त्यास देणार नाही. हे पुणे दरबारने इंग्रजानंा स्पष्ट केले. 
दादासाहेब सुरिेस राहू लागले. तिथेही त्यानंा चनै पडेना. िेव्हा त्यानंी नवीन उपद्व्याप सुरू केला. आपले 
वकील कलकते्कर इंग्रजाकंडे व मंुबईच्या इंग्रजाकंडे पाठतवले की पैसा व खचास लागेल िो देऊन 
पुस्िपना राखीि जावा. [बंगाल्याहून पिे आल्याचा उल्लेख का. स.ं प. या. ले. २३६, मध्ये आहे; Secret & Poli. Deptt. Dairy No. 17 
A,.] वारंवार हुकुमाचा उजूर धरू नये म्हणनू अशा अथाची पिे घेऊन सखाराम पंतडि दादासाहेबाकंडे 
आले. दादा इंग्रजाकंडून तफरि तफरि दमणकर पोिुचतगजाचं्या आश्रयास ऑतटोबर १७७६ ि आले. आतण 
िेथील अतधकाऱ्यामंाफच ि गोव े येथील पोिंुतगज गव्हनचराकडे बोलणे लातवले की, आपल्याला िुमच्या 
मुलखाि रहाण्यास जागा द्यावी नाहीिर जलमागे हैदराकडे पोचिे कराव.े [ब. रा. ऐ. वे. खं. २,] ही बािमी पणेु 
येथे कारर्भाऱ्यास कळली. िेव्हा त्याने पणु्याि वास्िव्य करीि असलेल्या पोिुचतगज वतकलास बोलावनू िंबी 
तदली. िंबीचा उपयोग रास्ि झाला. गोव ेसरकारकडून दादाच्या तवनंिीस नकार तमळाला. िुम्हास पातहजे 
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असेल िर फति पंचवीस माणसासंह दमणच्या तकल्ल्याि येऊन रहाव ेअसा त्यानंी दादास जबाब तदला. 
िेव्हा तनराश होऊन सुरिेस चार हजार लोक नव े ठेवनू मंुबईस येण्याची मसलि करून बाहेर तनघाले. 
मागी पेशवाईचे मुलखाि रोखे करून घासदाणा व खंडणी लाख दोन लाख रुपये घेिले [Gense-Banaji, 
Gaikwad, Vol. Ⅱ of 1776,] आतण िारापुरच्या मुक्कामास येऊन तकल्ला घेिला. हे विचमान पुण्यास समजिाच 
पुण्याहून तर्भवराव पानसे याजबरोबर िोफखाना देऊन त्यास रवाना केले. दादासाहेब यानंी अमृिराव 
साहेबास िारापुर तकल्ल्याि सरंजामसुद्धा ठेवनू आपण ११ नोव्हेंबरला मंुबईस गेले. तर्भवराव पानसे यानंी 
येऊन िारापुरचा तकल्ला घेिला. [ऐ. ले. स.ं ६, ले. १९३६.] िेव्हा त्याि अमृिराव होिे. िे जहाजाि बसून 
दादासाहेब याजंपासी मंुबईस आले. [तकत्ा, ले. १९३४.] रघुनाथरावास पुणे दरबारच्या संमिीतवरुद्ध ठेव ूनये 
असे मि सुप्रीम कौन्वसलचे होिे. [Fifth Report from the Committee of Secretary, App. No. 129.] िर पुणे कारर्भाऱ्यानंी 
पुरंदरच्या िहािील कलमे पाळली नाहीि त्या अथी रघुनाथरावास मदि करणे व आश्रय देणे हे आमचे 
किचव्य असे मंुबई इंग्रजाचें म्हणणे. [Ibid.] पण सुप्रीम कौन्वसलने मंुबई इंग्रजास तनक्षनू सातंगिले की, िुम्ही 
पुरंदरच्या िहाच्या अटींचे पालन करा. [Ibid,] 
 

ऑतटोबर १७७६ च्या सुमारास पुरंदरच्या िहािील अटीस मूिच स्वरूप येण्याची तचवहे तदसू 
लागली. इंग्रजाकंडून पेशव्यास िहाि ठरल्याप्रमाणे प्रदेश तमळणार होिा इितयाि रघुनाथराव 
मंुबईकराचं्या आश्रयास जाि असल्याचे कारर्भाऱ्यास कळले आतण त्यानंी ह्यास आके्षप घेिला. [Sec. Pol. 

Deptt. Diary No. 17 A of 1776,] ह्या मंुबई सरकारच्या कृत्याने लागलीच युद्धास िोंड लागण्याची तचवहे तब्रतटश 
सेनानी तब्रगेडीअर जनरल गोरडोन यास तदसू लागली. [Ibid.] सुप्रीम कौन्वसलला रघुनाथरावास मंुबई 
इंग्रजानंी आश्रय तदल्याचे तबलकूल आवडले नाही. कौन्वसलने मंुबईकरानंा कळतवले की िुम्हास जर पुणे 
दरबारशी असलेले मिरे्भद तमित्वाने तमटवावयाचे असिील िर िुम्ही आपल्या कोणत्याही वसाहिीि 
दादासं आश्रय देिा कामा नये. [Fifth Report, App. No. 146.] उष्टनला पुण्यािून परि बोलातवले आतण त्या 
जागी मंुबईकरानंी मॉन्स्टन यास आपला वकील म्हणनू पाठतवले. पणेु दरबारने मॉन्स्टन हा साष्टी बटे 
इंग्रजास घेण्यास प्रवृत् करणारा असल्याचे गृहीि धरून त्यास पणु्यास येण्यास हरकि घेिली. [Ibid.] 
त्यामुळे मॉन्स्टन एतप्रल १७७७ पयंि पुण्यास येऊ शकला नाही. 
 

फॅरसनने या िहाचे वणचन आपल्या तमिानंा आपल्या पिािून केले आहे. [Macpherson, Soldiering in 
India,] त्याचे म्हणणे असे की, मंुबई सरकारला शकवा इिर कोणीही मराठ्ाशंी युद्ध करण्यास उते्जन वा 
हुकूम देऊ नये. [Ibid.] 
 

सन १७७६ चे साल पणेु दरबारला सदातशवरावर्भाऊच्या िोियाचे बंड मोडण्याि गेले. त्यास 
दादासाहेबानंी आपल्याकडे बोलातवले होिे. पण चौकशीअंिी त्यास िो िोिया असल्याचे समजल्यावरून 
दादानी त्याचा नाद सोडला. [खरे, र्भाग ६, ले. १८८९.] 
 

मॉन्स्टन माचच १७७७ च्या मध्यास पुण्याि आला. त्याने कारर्भारी मंडळाि मंुबईकर इंग्रज 
याजमधील पुरंदर िहासंबधंीचे मिरे्भद तमटतवण्याचा प्रयत्न केला. कलमवार उजळणी केली आतण मराठे 
मंडळानंी जे आरोप मंुबईकर इग्रजावंर केले होिे त्या सवांचे तनराकरण करून मंुबईकराचं्या विीने िुम्ही 
मराठे युरोतपयन सोतजरास आश्रय देऊ नये असे िहाि असिा देिा आतण िेही सन १७६१ पासून 
आजिागायि हे मराठ्ाचं्या तनदशचनास आतणले िसेच िोियाचंी जी माणसे साष्टीि घुसली त्यानंा केवळ 
र्भिूदया म्हणून माणसुकीने आश्रय तदला. त्यानंा, िसेच दादानंा आश्रय देण्याि आणखी दुसरा हेिू नाही हे 
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त्याने आवजूचन सातंगिले. इिके होिे िोच पुणे दरबारचा वकील ल्युतबन याच्यामाफच ि मराठे फ्रें चाशंी 
सख्यत्व जोडण्यासाठी वाटाघाटी करि असल्याचा सुगावा इंग्रजासं नोव्हेंबर १७७७ मध्ये लागला. [Sec. & 

Pol. Deptt. Diary No. 18 of 1777,] मराठी राज्यािील फ्रें च इभ्रि नाहीशी करून इंग्रजाचें वजन वाढतवणे हे आपले 
प्रथम किचव्य असे हेस्टींग्जला वाटले. [Gleig Ⅱ, p. 222, Hastings to Sulivan, 29 Nov. 1778.] िेव्हा त्यानंी मंुबईस 
वास्िव्य करीि असलेल्या दादाशंी पवुहा बोलणी सुरू केली. दादाशंी झालेल्या १७७५ च्या करारास पुवहा 
उजाळा तदला. करारावर सह्या केल्या. आतण मराठ्ाशंी युद्ध करण्यासाठी जय्यि ियारीस लागले. 
कलकत्ा कौन्वसलला पुरंदरचा िह इंग्रजाचं्या फायद्याचा असे कधीच वाटले नाही. पण त्यावर संिुष्ट 
रहाव.े मराठ्ाशंी युद्ध करून खचच वाढव ूनये असे त्याचें मि होिे. [Sixth Report from the committee of Secretary, 
App. No. 39.] पण कोटच ऑफ डायरतटसचच्या म्हणण्याप्रमाणे कलकत्ा कौन्वसलने मंुबईकर इंग्रजासं 
जेणेकरून फ्रें चाचें प्रस्थ मराठी राज्यािून नाहीसे होईल अशा गोष्टी करण्यास मावयिा तदली [Sailendra Nath 

Sen–Anglo−Maratha relations,] आतण मराठे जर पुरंदरचा िह मानीि नसिील िर राघोबादादाशंी नवीन िह 
करण्यासही संमिी तदली. [Ibid.] 
 
मोरोबादादाांचे बांड : 
 

मागील प्रकरणी मोरोबादादा रुसून पुरंदरास गेले असिा त्याचंा रुसवा काढून नाना फडणीस यानंी 
स्विः जाऊन त्यानंा बोलावनू आतणले. पुण्यास कारर्भारी म्हणून नाना फडणीस व सखाराम बापू हे दोघे 
कागदपिावंर सह्या करीि असि. त्यानंी मोरोबानंाही सामील करून घेिले आतण अशा प्रकारे तिघे 
कारर्भारी पेशवाई चालव ूलागले. तदवसेंतदवस नाना फडतणसाचें पारडे कारर्भाराि जड होऊ लागले. हे 
सखाराम बापू व मोरोबा दादासं खपले नाही. मोरोबा दादानंी सखारामबापूंच्या सल्ल्याने नाना फडतणसानंा 
कैद करून कारर्भाराची सूिे आपल्या हािाि घेण्याचे कारस्थान उर्भारले. मोरोबाचंा कल राघोबादादाकंडे 
पतहल्यापासून होिा आतण राघोबानंा पेशवाईवर इंग्रजाचं्या सहाय्याने आणावयाचे असे मोरोबानी ठरतवल. 
इंग्रज वतकलािीिील मॉन्स्टनचा हस्िक लेतवस याची फूस होिी. त्यावळेी महादजी शशदे कोल्हापूरला वढेा 
घालून बसले होिे. हतरपंि फडके व परशुरामर्भाऊ पटवधचन हे कनाटकाि हैदराशी सामना देण्याि गंुिले 
होिे. एकटे िुकोजी होळकर पुणे प्रािंी फौजेसह होिे. होळकराचें सूि मोरोबादादाशी जमवनू देण्याचे काम 
सखाराम बापूनी केले. िुकोजी होळकर मोरोबासं सामील झाले. अशा रीिीने सखारामबापू, बजाबा पुरंदरे 
व िुकोजी होळकर आतण इगं्रज याचं्या सहाय्याने दादासं पुण्यास आणण्याचे मोरोबानंी ठरतवले व कटाची 
उर्भारणी केली. [Sen, Anglo−Maratha Relations,] त्यावळेी असेही ठरले की सवाई माधवरावास पेशव े म्हणनू 
मावयिा देऊन राघोबानंी पेशव ेअल्पवयीन असेिो कारर्भार पहाव.े [Ibid,] 
 

इंग्रजानंी ह्या योजनचे स्वागि केले. कारण त्यानंा आपल्या संमिीचे सरकार पुण्यास आल्यावर 
पुण्यािील फ्रें च वतकलास हाकलून देण्यास ही संधी नामी आहे असे त्यानंा वाटले. आपल्या ह्या कायाि 
आपणास मदि करिील िर िे इंग्रज अशी मोरोबानंी आपली खािी करून घेऊन पुण्याचा कारर्भार 
हाकण्याच्या कामी इंग्रजाचें अर्भय आपणास हव े असे त्यासं वाटू लागले. [Ibid,] मोरोबाचें सवच व्यवहार 
मोठ्ा दक्षिेने आतण काळजीपूवचक पण हेकेखोरपणे करण्याचे गुण इंग्रज वकील फामचर यास आवडले. िो 
ह्या मोरोबाचं्या गुणावंर एवढा खूष झाला की, पुण्याचा कारर्भार हाकावा िर िो मोरोबानंीच अस िो म्हण ू
लागला. सखारामबापू यावळेी म्हािारे झाले होिे. त्यांना कारर्भाराची दगदग पेलणार नाहीं. त्यानंी बाल 
पेशव्याबंरोबर पुरंदरास इगं्रजाचं्या संरक्षण छिाखाली रहाव ेअशी इंग्रज इच्छा. बाल पेशव्याचें पालकत्त्व 
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बापूनीं न्स्वकाराव.े नाना फडणीस आपल्या कोणत्याही तवचारास र्भीक घालणार नाही िेव्हा त्याना 
अकस्माि पदच्युि करून खरा धक्का देणेच योग्य असा इगं्रजाचंा तवचार झाला. [Ibid.] 
 

सन १७७७ मध्ये कोल्हापूर महाराजानंी हैदरास तमलाफ होऊन पुणे दरबारतवरुद्ध उचल केली व 
हैदरानेही कनाटकािील मराठ्ाचंी ठाणी घेऊंन त्याजतवरुद्ध बंड पुकारले. हेिू हा की, पुणे दरबारचा नक्षा 
उिरवनू दादासं पुण्यास आणनू गादीवर स्थापाव.े कोल्हापूरकर व हैदर याशंी लढण्याि मराठी फौज 
महादजी शशदे, पटवधचन याजसारख्या कुशल सेनापिींच्या अतधपत्याखाली गंुिली असिा मोरोबादादानंी 
सन १७७८ च्या माचच मतहवयाि आपले कारस्थान िडीस नेण्यासाठी उचल खाल्ली. नाना फडतणसास 
आपल्या कारस्थानाचा सुगावा लागू तदला नाही. नाना मेणवलीहून माचच मतहवयाच्या शवेटच्या आठवड्याि 
परि पुण्यास आले असिा पंढरपुरास जाण्याचे तनतमत् करून नानाचंा तनरोप घऊन मोरोबा आपल्या 
बायकामुलासंकट पुण्याहून सटकले. िे बारामिीस आले. मुले माणसे बारामिीकराकंडे ठेवनू वाफेगावी 
येऊन होळकरास सामील झाले. यावळेी दादाचें अनुयायी शचिो तवठ्ठल, बजाबा पुरंदरे होळकराजंवळ 
होिेच. ही प्रमुख मंडळी व आपली १६-१७ हजार फौज बरोबर घेऊन होळकर व मोरोबा यानी पुण्यावर 
चाल केली. नानास मोरोबा आपल्या रोखे होळकराचं्या सहाय्याने येि आहे ही बािमी समजिाच िे 
पुरंदरास गेले. होळकरास फोडण्याचे काम त्यानंी तवसाजीपंि तबतनवालेकडे सोपतवले. पण होळकरानंी 
तबनीवाल्याचंी रे्भट घेण्याचे नाकातरले. [Sec. Dep. Consultation, 6 Feb. 1778, No. 4.] मोरोबानंी पुण्यास येिाच 
शहर व सरकारी वाडा िाब्याि घेिला आतण पावचिीबाईकडून मुिातलकीची वसे्र, तशके्क कट्ार ही मुख्य 
कारर्भाऱ्याची व जरीपटका व नौबि हा मुख्य सरदाराचा मरािब तमळतवला. [Sec. & pol. Deptt. Diary No. 19 of 
1778, Mostyn to Rumbold, 27 March 1778.] 
 

या सवच र्भानगडीपासून सखारामबापूने आपणास कटाक्षाने दूर ठेतवले. पण नानाचें वाढि चाललेले 
प्रस्थ त्यास आवडि नव्हिे. नाना फडतणसानंी ह्या प्रकरणी सखारामबापूंचा सल्ला घेिला. बापूनी याि 
मध्यस्थी करून नाना व मोरोबा याि करार ठरतवला की, वडीलकीचा मान व मुख्य कारर्भाऱ्याचा अतधकार 
मोरोबाकंडे आहे िो िसाच पुढेही रहावा. अखत्यारीचा कारर्भार आजपयंि नाना करीि होिे िो यापढेु 
मोरोबानंी करावा. पण नानाचं्या संमिीतशवाय त्यानंी वागू नये. दादासाहेबास िूिच आण ूनये. याप्रमाणे करार 
होऊन समेट झाला. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. २२९२.] पण िो िात्पुरिा. मोरोबानंी कारर्भार हािी घेिल्यावर 
तब्रतटश वकील मॉन्स्टन यानंी कारर्भाऱ्याशंी अनेकदा बोलणी करून फ्रें च वकील ल्युबीन यास पुण्यािून 
लवकरच घालवनू देऊ असे आश्वासन तमळतवले. [Sen—Anglo−Maratha relations, p. 97.] िसेच रघुनाथराव व 
मंुबईकर इंग्रजाशंी बोलणी करण्यास गोपाळ नाईक िाबंवकेर यासं पाठतवण्याचेही ठरले. कंपनीबरोबर 
झालेले सवच करारमदार आम्ही रघुनाथदादा पुण्यास आल्यावर लागलीच पुरे करू असेही आश्वासन 
मोरोबानंी मॉन्स्टन यास तदले. [Sec. & pol. Deptt. Diary No. of 1778, Foreign Dept. Secet Consultations, 2 May 1778, No. 
1.] 
 

रघुनाथदादास मोरोबानंी कारर्भार हािी घेिल्याची वािा कळिाच त्यास आनंदाच्या उकळ्या फुटू 
लागल्या. इंग्रजाशंी सहषच बोलून दादानंी त्यास सुरिच्या िहाि कबलू केलेली स्थळे देण्याचे कबलू केले. 
आपणास पुण्यास िाबडिोब घेऊन चला म्हणनू िे इंग्रजास तनकड लाव ूलागले. इंग्रजानंी त्यास थोडा धीर 
धरण्यास सातंगिले. [Sec. and Pol. Dept. Dairy No. 19 of 1778,] कारण पुण्यास जी रतिहीन क्रािंी घडून आली 
होिी िी इंग्रजाचं्या सहाय्यातशवाय हे इंग्रजाना ठावकू होिे. िसेच राघोबास पुण्यास आणण्याचा तवचार 
कारर्भाऱ्यानंी सोडून तदला होिा. दोवही पक्षानंा तचमुकला पेशवा आपल्या हािािील बाहुले राहून आपणास 
तनवेध कारर्भार करण्यास तमळावा ही इच्छा. असे असिा आपण पुरंदर िहाच्या अटीसच तचकटून रहाव ेव 
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त्या अटी पुऱ्या करून घ्याव्या असे इंग्रजानंी ठरतवले. [Ibid.] आतण जून १७७८ मध्ये मॉन्स्टनने मंुबईकर 
इंग्रजाचं्या मागचदशचनानुसार दरबारला पि देऊन कळतवले की, १४ तदवसाचं्या आि िुम्ही पुरंदर िहाच्या 
अटी पुऱ्या करणार की नाही िे कळवाव े[Foreign Dept. Sec. Cons, 17 August 1778, No. 10.] आतण लगेच वतकलास 
घालवनू द्याव.े 
 

इंग्रजाचंी आपले प्रस्थान बसतवण्याची धडपड चालू असिा नाना फडतणसानंी अिंस्थपणे गेलेली 
सत्ा पवुहा तमळतवण्याची योजना आखली. दतक्षणेकडून हतरपंि फडके, परशुराम र्भाऊ व शशदे याचंी फौज 
पुण्यास बोलातवली. िी फौज शरं्भ ुमहादेवाच्या सुमारे येिाच िीस मोरोबाच्या पक्षािील नरशसगराव धायगुडे 
व दुसरी मुत्सद्दी मंडळी लष्ट्कराि जाऊन रे्भटली आतण आपण सैवयास रोजमुरे वाटण्यास ऐवज आतणला 
आहे, िो तिवगच कारर्भाऱ्यानंी तदला आहे, िी ऐवज आम्ही िुम्हास देिो पण “मोरोबा दादाशी आपण 
इमानाने वाग”ू अशा शपथा घ्या असेही मुत्सद्दी मंडळी म्हणू लागली. िे या सेनानींनी नाकारले. लवकरच 
ह्या फौजेने शशद्यासंह सालप्याच्या घाटाच्या िोंडी िळ तदला. तिथे सखारामबापू शशद्यास येऊन तमळाले व 
म्हणाले “नानास सोडून आपण मोरोबास तमळालो ही चकू झाली याबद्दल िुम्ही आम्हास माफी करावी व हे 
खूळ लढाईतशवाय मोडाव.े” शशद्यानंी ८ जून रोजी फडके व पटवधचन याजंबरोबर फौजेसह पुरंदरास येऊन 
श्रीमंिाचंी रे्भट घेिली. नाना व बापू यामंध्ये समझोिा घडवनू आणून या दोघानंी परस्पराशंी इमाने इिबारे 
वागाव.े याबद्दल शशद्याचं्या तवद्यमाने उर्भयिाि आणाशपथा व बेंलर्भडंार झाला. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ७, ले. २३७१.] 
शशद्यानंी होळकरास नऊ लाख रुपये त्याचं्या फौजेच्या खचास देऊन आपल्या पक्षास वळवनू घेिले. िेव्हा 
मोरोबा एकटे पडले. त्यानंी इंग्रजाचंी मदि मातगिली. राघोबानंा आपल्या फौजेतनशी पुण्यास आणा अशी 
मागणी मॉन्स्टनकडे केली. मॉन्स्टननेही मंुबई इंग्रजास आपले व मोरोबाचें मि कळतवले. पण इंग्रज 
मोरोबास मदि देण्यास धजले नाहीि. [Sen, Anglo Maratha Relations,] मोरोबाच्या फौजेवर शशदे-होळकराचंी 
फौज चालून जािाच घाबरून कारर्भार सोडून त्यानंी बहुलास जाण्याचे कबलू केले व त्याप्रमाणे २० जून 
१७७८ ि बहुलास तनघून गेले. मोरोबा दादाचं्या पक्षास तमळालेल्या सवच सरदारानंी होळकराचंा आश्रय 
घेिला होिा. होळकरानी आपला तदवाण नारो गणेश, गोपाळ नाईक िाबंवकेर इत्यादी असामीना 
सरकारच्या स्वाधीन केले. त्यास तशक्षा झाल्या. मोरोबादादा बहुलास स्वस्थपणे राहीनाि. आणखी 
मसलिी करू लागले. म्हणनू शशद्याचं्या फौजेने त्यास बजाबा पुरंदरे व नारो गणेश यासह ११ जुलै रोजी 
पकडले. [Secret & Pol. Diary No. 19A of 1778] मोरोबास नगरच्या तकल्ल्याि रवाना केले. िेथे िे बावीस वष े
कैदेि होिे. होतजवदंन तकल्ल्यावर ठेतवले. पायगुडे यास आमरण तमरज तकल्ल्याि रहाव े लागले व 
बाकीच्यास तकरकोळ दंड व कैद होऊन हे प्रकरण तमटले व नाना-बापू कारर्भार पाहू लागले. [Ibid, खरे, ऐ. 
ले. स.ं र्भा. ७. ले. २४००. Ibid, 57–62, 85–87.] 
 
यावेळचे जागणतक राजकारि व मराठे : 
 

मराठ्ाचें इंग्रजाशंी जे १७७४ िे १७८२ पयंि युद्ध चालू रातहले त्यावर जागतिक पतरन्स्थिीची 
छाया पडली होिी. रघुनाथरावदादानंा बारर्भाईनी पदच्युि केल्यावर त्यानंी शहदुस्थानािील इिर सत्ातधश 
तनजामअल्ली, हैदर, करवीरकर छिपति, प्रतितनधी, खानदेशचे कोळी, सुरापुर, तकत्रू येथील देसाई आतण 
तकत्येक मराठे सरदार व मुत्सद्दी यास बारर्भाईतवरुद्ध बंड करण्यास तवनतवले. पोिुचतगज, फ्रें च या 
सत्ातधशाचं्या प्रतितनधींशी मदिीची बोलणी लातवली. शवेटी इंग्रजाचं्या आश्रयास जाऊन आपणास पुण्यास 
घेऊन चला म्हणनू िे तवनंिी करू लागले. मंुबईि इगं्रजाचं्या आश्रयास राहून िे गव्हनचर जनरल वॉरन 
हेन्स्टंग्ज, इंग्लंडचा राजा यास मदिीकतरिा पिे तलतहली. त्यापैकी इंग्रजानंी राघोबादादाचंी बाजू उचलून 
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धरली. त्यास कारणे दोन होिी : (१) फ्रें चाचें पणेु दरबारी असलेले महत्त्व नाहीसे करणे व त्याचंी सत्ा 
शहदुस्थानािून तनपटून काढणे; (२) पुणे दरबारची सूिे दादाचं्या हािी देऊन आपणास मन मानेल िसा िह 
त्याजंबरोबर करून घेऊन त्याजपासून मंुबईजवळील वसई, साष्टी आतद स्थळे िाब्याि घेणे व व्यापाराच्या 
सवलिी उकळणे. 
 

राघोबादादा सन १७७६ च्या अखेरीस मंुबईकराचं्या आश्रयास आले. त्या अगोदरच सुरिचा िह 
दादानंी इंग्रजाशंी केला होिा. त्यास ईस्ट इतंडया कंपनीच्या कलकत्ा कौन्वसलने हरकि घेऊन मराठ्ाशंी 
युद्ध करू नये, मंुबई इग्रजानंी दादासं आश्रय देऊ नये, असे कळतवले होिे. वॉरन हेन्स्टंग्ज गव्हनचर जनरल 
म्हणून शहदुस्थानाि आला. त्यावळेी ह्या कौन्वसलशी त्याचे मिरे्भद सुरू होिे. याच सुमारास ४ जुलै १७७६ 
रोजी अमेतरकेने इंग्लंडशी स्वािंत्र्ययुद्ध जाहीर केले. फ्रावससुद्धा अमेतरकेच्या बाजूने लढाईि उिरला. सन 
१७७७ च्या अखेरीस इंग्लंडचा परार्भव होऊन अमेतरकेचा जय झाला व अमेतरका स्विंि झाली. इगं्लंडच्या 
पराजयाची बािमी सगळीकडे पसरली. एक वसाहि गेल्यावर शहदुस्थानाि दुसरी तब्रतटश वसाहि 
स्थापण्याची तकमया वॉरन हेन्स्टंग्जच्या मनाि आली. कलकत्ा कौन्वसलने ठराव करून राघोबास मदि 
करू नका व मराठ्ाचं्या वाटेस जाऊ नका असे बधंन घािले होिे. िे बंधन डायरेतटराचं्या अनुमिीने 
मंुबईकर इंग्रजानंी धुडकावनू लावले आतण वॉरन हेन्स्टंग्जच्या मदिीने व सल्ल्याने वागण्याचे ठरवनू 
राघोबानंा पुण्यास नेऊन बसतवण्याचे पत्करले. त्यामुळे वर सातंगिलेले फायदे त्यानंा उपटावयाचे होिे. 
पैकी फ्रें चाचें प्रस्थ मराठ्ाचं्या दरबारी कसे वाढीस लागले व त्याचे र्भय इंग्रजास कसे वाटू लागले हे 
सातंगिले पातहजे. 
 
फ्रें च वणकिंाची पुण्यातीिं कामणगरी : 
 

इंग्रज व फ्रें च याचें सप्िवार्वषक युद्ध सन १७६३ च्या पॅरीसच्या िहाने संपले. फ्रें चानंा 
शहदुस्थानािील वसाहिी परि करण्याि आल्या. फ्रें चािंफे लॉतरस्टन ज्यावळेी शहदुस्थानाि आला त्यावळेी 
पाँडीचरीची अतिशय दयनीय न्स्थिी पाहून त्यास मोठी शचिा वाटली. महंमद अल्लीच्या लहरी स्वर्भावावर 
पाँडीचरीचे जीवन कंठणे प्राप्ि झाले. पण पाँडीचरीचे जीवन १७६७ पयंि सुधारले. या काळाि इंग्रजानंी 
कनाटकाि आपला जम बसतवला. केप कामोतरनपयंि कनाटक र्भमूीचे स्वामी झाले. महमदअल्ली नावाचा 
धनी रातहला. बंगालमध्ये त्यानी आपली शासनपद्धति सुरू केलीच. पण बतसारच्या तदनाकं २३ ऑतटोबर 
१७६४ च्या लढाईने बनारसच्या पूवेकडील प्रदेश आपल्या अकंाखाली आतणला आतण स्विः बादशहाने 
त्याचे संरक्षण पत्करले. अशा रीिीने इंग्रज ही जबरदस्ि सत्ा शहदुस्थानाि सन १७६१ नंिर तनमाण झाली. 
 

माधवराव पेशव्यानंी पातनपि संकटािून मराठी राज्यास चागंले तदवस दाखतवण्याची करामि 
करण्यास सुरुवाि केली. तनजामास चेपले, घरचे रे्भदी राघोबादादा याजशी समझोिा केला. उत्रेिील 
मराठ्ाचं्या सते्चा जम सरदार पाठवनू बसतवला. दतक्षणेि हैदरावर सारख्या स्वाऱ्या करून 
कनाटकािील पेशव्याचंा गेलेला मुलूख तमळतवला. दादास शतनवारवाड्याि जून १७६८ मध्ये नजरकैदेि 
ठेतवले. 
 

माधवरावाचं्या ह्या सवच हालचालींचे व मराठी सत्ा वधचमान असल्याचे फ्रें चाचंा चंद्रनगर येथील 
मुख्य ह्याने पाहून त्याच्या मनाि मराठ्ाचंी मदि घेऊन इंग्रजाची सत्ा शहदुस्थानािून तनपटून टाकावी हे 
तवचार आले. माचच १७६९ मध्ये त्याने इंग्रज फ्रें चाचें युद्ध झाल्यास इगं्रजानंा बंगालमधून घालवनू देण्यासाठी 
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एक योजना आखली. नागपूरकर र्भोसल्याचं्या अंतकि असलेला प्रािं इंग्रजानी बळकावला होिा. त्याजवर 
जानोजी र्भोसलेने फ्रें चाचं्या मदिीने हल्ला करावा व इंग्रजाचंा पाडाव झाल्यास अधा बंगाल फ्रें चाना देण्यास 
जानोजीने कबूल केले होिे. कॅव्हेतलअर सेठ ल्युबानने इंग्रजावंर हल्ला करण्यासाठी कोणकोणिे उपाय 
योजाव ेहे ठरतवण्यासाठी झनुल अबेदीनखान नावाच्या आपल्या एजंटाला पुण्यास पेशव ेदरबारी पाठतवले. 
पण जानोजी पेशव्याशंी फटकून वागू लागले व घरगुिी र्भाडंणािच जास्ि गुरफटून रातहले. ल्युतबन नंिर 
फ्रावसमध्ये जाऊन शहदुस्थानाि परि आला. १० जानेवारी १७७५ रोजी त्याने मराठे व फ्रें च या उर्भयिाचं्या 
तहिाचा एक करारनामा ियार करून पुणे दरबारला सादर केला. सन १७७६ च्या माचचमध्ये त्याची फे्रवच 
राष्ट्राचा व्यापारी प्रतितनतध म्हणून पुण्यास नेमणूक झाली. मराठ्ाशंी व्यापारी िह करण्याचे काम त्याजवर 
सोपतवले होिे. एतप्रलमध्ये त्या िहासंबधंीच्या कलमवारी सूचना त्यास आपल्या राष्ट्राकडून तमळाल्या: 
[Proceedings of the Indian Historical Records Commission, Vol. ⅩⅩⅩⅠ : Artical by V. G. Hatalkar, Embassy of M.De.St. Lubin to 
the Maratha Court, 1777-78.] (१) फ्रें च राष्ट्र मराठ्ाशंी कायम मिैीचा िह करू इन्च्छिे; (२) फ्रें च राष्ट्र 
आपल्या दोस्िास त्याचं्या शिूतवरुद्ध मदि देईल, मराठ्ानंी आपल्याकडून शहदुस्थानािील फ्रें च 
वसाहिीना अर्भय देऊन त्याचें संरक्षण शिूपासून करण्यास मदि करावी. िसेच एकमेकाचं्या राज्याि 
एकमेकाना मुति व्यापार सवलि व एकमेकाचं्या बंदराना एकमेकाचं्या जहाजानी रे्भटी देण्यास परवाने 
आतद कलमे ह्या िहाि होिी. िसेच ल्युबीनला मराठी राष्ट्राशी संरक्षणावा िह करण्यासही फ्रें च 
राष्ट्राकडून सूचना आल्या होत्या. 
 

वरील सूचना घेऊन ल्युबीन सप्टेंबर १७७६ ि फ्रावसमधून तनघाला िो माहे येथे १२ फेबु्रवारी १७७७ 
रोजी आला. [Mackintosh, Travels in Europe, Asia and Africa, Vol. Ⅰ, Letter Ⅶ, 17 May 1778,] तिथून िो १६ माचचला 
चौल येथे आला. [Forrest, Selections, Maratha Series,] ल्युबीन २६ एतप्रलला पणु्यास फ्रें च राष्ट्राचा प्रतितनधी 
म्हणून आला. नाना फडतणसानी त्याचा तमि राष्ट्राचा वकील म्हणनू यथोतचि सवमान केला. पुरंदरास जाि 
असिा िोफखावयाचे मुख्य तर्भवराव पानसे यानंी ल्युबीनची रे्भट घेिली. [Ibid..] ल्युतबनला पेशव ेदरबाराने 
जी सलगीची वागणूक तदली त्यामुळे पुणे दरबारचा इंग्रज वकील मॉन्स्टन याचे तपत् खवळले. त्याला शािं 
होण्यासाठी असे सागंण्याि आले की, ल्युतबनच्या आदराति्यास राजकीय महत्व देऊ नये. त्याचे दरबारी 
असण्याने इगं्रज मराठे तहिसबंंधाि काही बाध येणार नाही. [Seu, Anglo Maratha Relations,] 
 

नाना फडतणसानंी यावळेी चिुराई करून इंग्रजास शह देण्यासाठी मराठे व फ्रें च याचंा िह घडवनू 
आतणला. वरील िहािील सवच अटी मराठ्ानंी मावय केल्या. पेशव्याच्या नाव े पिक काढून फ्रें चाशंी 
मराठ्ाचंी मिैी दृढ करण्याचे त्याि आश्वासन देऊन तशवाय फ्रें च वसाहिीस मराठ्ाकंडून सवच िऱ्हेचे 
संरक्षण देण्यास मराठे बद्धपतरकर आहेि, असे त्या पिकाि ठासून सांतगिले. फ्रें च वसाहिीवर हल्ला 
झाल्यास मराठ्ाचें २५ हजार घोडदळ फ्रें चाचं्या मदिीस देण्याचे आश्वासन तदले. [Indian Historical Records 
Commission, Vol. ⅩⅩⅩⅠ Article by V. G. Hatalkar.] ह्या िहाने ल्युबीनचा गौरव त्याच्या वतरष्ठानंी केला. इंग्रजास 
माि तबबा झोंबल्यासारखे झाले. मॉन्स्टनने हेन्स्टंग्जला तलतहले की, ह्या िहाि इंग्रजाचं्या सते्स 
शहदुस्थानािून उपटून टाकण्याची तबजे तदसि आहेि. [S. P, P. D. No. 18 of 1777,] मंुबई कौन्वसलने िर ह्या 
िहामुळे कधी न सपंणारा कलह आतण धोका तनमाण झाल्याचे जाहीर केले. अशा न्स्थिीि इंग्रजाना पुण्यास 
कारर्भारी मंडळीि फूट पाडून आपले तहि संरतक्षि करणारे मोरोबादादासारखे कारर्भारी हव े होिे. 
दादासाहेबासंारखे पेशव ेहव ेहोिे. त्याकतरिा मॉन्स्टनची धडपड होिी. पण मोरोबादादाचंी उचलबागंडी 
होऊन नानाचं्या हािाि कारर्भार आला. त्यामुळे इंग्रजाचंी तनराशा झाली. 
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इांग्रजाांची पुण्यावर मोहीम, वडगाांवचा पराजय व तह : 
 

मोरोबाचें प्रकरण तमटून पुणे दरबारने फ्रें चाशंी संगनमि केलेले इंग्रजास आवडले नाही. [Ibid, No. 19 
A of 1778,] इंग्रजास असे वाटू लागले की, फ्रें चाचं्या मदिीने पुणे दरबारने आपणास हुसकून लावण्याचा 
प्रयत्न चालतवला आहे. िेव्हा राजकारण तसद्धीस जाण्यापूवीच श्रीमंि दादासाहेबास पुण्याच्या गादीवर 
आणनू स्थापाव.े आपल्या पसंिीचे कारर्भारी मंडळ आणवाव ेव फ्रें चाचें पाऊल मराठी दौलिीि कधीही न 
तशरकेल असा पक्का बंदोबस्ि करावा असा मंुबई कौन्वसलने तवचार केला व िो हेस्टींग्ज यास कळतवला. 
गव्हनचर जनरल हेन्स्टंग्जला हा बेि पसंि पडून त्याने मंुबईकराचं्या कुमकेस बुंदेलखंड, माळवा व नेमाड 
मागाने ६ पलटणे रवाना केली. फ्रें चाचें पाय मलबार तकनाऱ्यावरून ओढाव ेव त्याचें मराठे दरबारी असलेले 
महत्त्व पार नाहीसे कराव े हा हेिू मनाि धरून त्याने फ्रें च वसाहिी व मराठे याजतवरुद्ध युद्ध पुकारले. 
फ्रें चाचें चंद्रनगर १० जुलै १७७८ ला काबीज केले. [Forrest, Selections, Foreign Deptt. Ⅱ,] पाँडेचेरी १६ 
ऑतटोबरला सर केली आतण पुण्यावर चढाई करण्यास मंुबई कौन्वसलला सातंगिले. अशा रीिीने वॉरन 
हेन्स्टंग्जने मराठ्ाशंी युद्ध आरंतर्भले. स्विः बंगालकडून ६ पलटणे पाठतवली. िसेच मद्रासकर इंग्रजास 
मदिीकतरिा सूचना पाठतवल्या. मंुबईचे गव्हनचर हॉनचबी यानंा युद्धकायास लागेल िी मदि घेण्याचे 
अतधकार तदले. फति महादजी शशद्यानी हेन्स्टंग्जने टाकलेला डाव ओळखून इगं्लंड व फ्रावसमधील 
लढ्याच्या गंुिागंुिी जाणल्या. वॉरन हेन्स्टंग्ज मुत्सद्दी होिा. लढाईची सैतनकी ियारी करून िो थाबंला 
नाही. मराठी राज्याची सूिे आपल्या पसिंीच्या व्यन्तिंच्या हािाि कशी येिील याचीही धूिचिेने छाननी 
करून िो डाव हाकू लागला. मराठ्ाचंा छिपति रामराजा एव्हाना म्हािारा होऊन मृत्यू शय्येवर 
सािाऱ्यास होिा. त्यास मूलबाळ नव्हिे. छिपिीची गादी त्यामागनू नागपूरकर र्भोसले घराण्याकडे जावी 
म्हणून हेन्स्टंग्ज मुधोजी र्भोसल्यास तफिवीि होिा. बापू, नानानंा जेव्हा हा हेन्स्टंग्जचा डाव समजला िेव्हा 
त्यानी मुधोजीबाबाचें तचरंजीव व र्भोसले गादीचे वारस रघोजी यास पुण्यास आणनू त्याचंी मदि 
तब्रतटशातंवरुद्ध लढण्याकतरिा तमळतवली. वास्ितवक नागपूरकर र्भोसले यानंा मराठी संघराज्यािून 
फोडण्याचे काम इंग्रज लोक लॉडच तलाईव्ह पासून १७६६ पयंि करीि होिे. ह्याच वळेी वाईकर र्भोसल्याचंा 
मुलगा तवठोजी र्भोसले यास रामराजाचं्या माडंीवर तदनाकं १३ सप्टेंबर १७७७ रोजी दत्क देऊन त्याचे नाव 
दुसरे शाहू असे ठेतवले. रामराजा ९ तडसेंबर १७७७ रोजी कालवश झाले. त्या अगोदर दत्क तवधी झालेला 
होिा. िरी पण हेन्स्टंग्जने आपले खट्ाळपणाचे उद्योग चालूच ठेतवले होिे. मुधोजी र्भोसले यानंी इंग्रजी 
फौजेच्या मदिीने सािाऱ्यावर चालून जाव े म्हणनू त्याचें मन हेन्स्टंग्ज वळवीि होिा. मुधोजीनी त्याचे 
म्हणणे ऐकले नाही. 
 

वॉरन हेन्स्टंग्जने महादजी शशदेना मराठा मंडळािून फोडण्याचे तशकस्िीचे प्रयत्न केले. वॉरन 
हेन्स्टंग्जने मराठ्ाबंरोबरच्या युद्धाि त्याचंा परार्भव होण्यासाठी ज्या अनेक योजना आतण उपाय योतजले 
त्याचे प्रतिशबब त्याने जो पिव्यवहार इंग्लंड, मंुबई, मद्रास, पुणे, राघोबादादा, तनजामअल्ली आशदशी केला 
त्याि तदसिे. हे कागदपि जुळवनू वाचले िर त्यािून त्यावळेच्या पतरन्स्थिीचे सत्य, अधच-सत्य व खोटेपणा 
नजरेस येिो. रघुनाथरावदादासं पुण्याि नेऊन गादीवर बसतवण्याि िर मंुबईस अपयश आले िर आपला 
बेि फसू नये म्हणनू त्याने नमचदाकाठी असलेल्या आपल्या गोडाडच या सेनापिीस काही अतधकार देऊन 
पुण्याच्या कारर्भारी मंडळाशी िह घडवनू आणण्यास सातंगिले. त्याप्रमाणे गोडाडचने आपला हस्िक ले. 
वदेरस्टोन यास नागपुरास मुधोजी र्भोसले याजकडे पाठवनू इंग्रजािंफे पणेु दरबारशी मध्यस्िी करण्यास 
सातंगिले. पण याचा काही उपयोग होण्याच्या अगोदर िळेगावला मराठ्ानंी इंग्रजानंा मार तदला. यामुळे 
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इंग्रजानंा शवेटी कळून चुकले की, आपण माि राघोबादादासारख्या चुकीच्या माणसास हािाशी धरले. 
हेन्स्टंग्जने या सवच गोंधळाचे खापर डायरेतटराचं्या धरसोड धोरणावर फोडले. 
 

आनंदीबाईने एक पि नाना व बापूस तलहून आपल्या नवऱ्याचा स्वर्भाव कसा आहे याचे तदग्दशचन 
केले. दादासाहेबानंी रानोमाळ र्भटकण्यापेक्षा इंग्रजाचंी मदि दौलिीि तहस्सा तमळण्यासाठी नाईलाजाने 
घेिली. त्यामुळे बुंदेलखंडाि दोन कंपू झाले. हल्ली इंग्रज घराि येऊ पहािाि. िमाम अंमल उठवनू आपले 
अंमल बसतविाि. आमचे तनतमत् करून सवच दौलिीस तगऱ्हाईक होिील िरी इंग्रजाचं्या घराि ब्राम्हणी 
दौलि घालू नका असा इशारा आनंदीबाईनी मोरोबानंा तदला. [इतिहास सगं्रह, पुस्िक १ ले, ऐतिहातसक तटपणे,] 
पदच्युिीनंिरसुद्धा मॉन्स्टन मंुबई कौन्वसलला आजचवनू सागंि होिा की, राघोबादादासं जर चटतदशी 
पुण्यास आणले आतण त्याची स्थापना केली िर इंग्रजाचें वचचस्व पुणे दरबाराि प्रस्थातपि करिा येईल. बापू 
आतण नाना यानंी इंग्रजांना िोंड देण्याची योग्य िी ियारी केली. बंगालच्या फौजा समुद्रमागे मंुबईस उिरि 
असि हा नेहमीचा तशरस्िा सोडून हेन्स्टंग्जने मंुबई कौन्वसलच्या मदिीस ज्यावळेी बगंालमधील ६ पलटणे 
मराठी मुलुखािून प्रवास करण्यास रवाना केली त्यावळेीं नाना-बापूनी ह्या कृत्याची नापसंिी व्यति करून 
हेन्स्टंग्जकडे िक्रार नोंदतवली. बापूनी ज्यावळेी इंग्रजास दस्िके तदली होिी त्यावळेी इंग्रजाशंी मराठ्ाचंें 
संबंध सलोख्याचे होिे. 
 

कनचल वलेस्लीच्या नेिृत्वाखालील बंगालच्या पलटणीस काल्पी येथे मराठ्ानंी तवरोध केला िेव्हा 
िी जागा मे १७०८ मध्ये क. लेस्लीने हल्ला करून काबीज केली. दतक्षणेकडे जसा िो घसरू लागला 
िसिसे त्यास पाणी आतण अिाच्या दुर्वर्भक्षास िोंड द्याव े लागले. र्भकेूमुळे त्याचे अनेक सैतनक प्राणास 
मुकले. लेस्ली स्विः ऑतटोबर १७७८ ला तनधन पावला. त्याचा नायब कनचल गोडाडच याने मोठ्ा तहमिीने 
सवच संकटाना िोंड देऊन आपले सैवय हुशगंाबादला आतणले तिथे नागपूरकर र्भोसले याजकडून त्यास 
तवरोध झाला. तिथून नदी पार करण्याकतरिा दस्िके तमळतवण्याि त्याचे दोन मतहने गेले. ह्यावळेी त्यास 
मंुबई इंग्रजाचंी जी पलटणे राघोबादादास पुण्यास घेऊन जाि होिी, त्याजकडून लवकर येऊन आपणास 
तमळण्यासाठी िािडीची सारखी तनमंिणे येि होिी. पण गोडाडच बऱ्हाणपुरला पोचण्याआधीच िळेगावच्या 
रणर्भमूीवर इंग्रजाचंा फज्जा उडाला. िी हतकगि अशी–इंग्रजानंी १७७८ चा पावसाळा मोतहमेची ियारी 
करण्यािं घालतवला. इंग्रजाचं्या संकन्ल्पि मोतहमेची बािमी पुणे दरबारास समजिाच कारर्भारीही ह्या 
अतरष्टास िोंड देण्याच्या उद्योगास लागले. नोव्हेंबरच्या अखेरीस इगं्रजाचंी चार हजार फौज स्वारीस 
तनघाली. िेव्हा िीबरोबर श्रीमंि दादासाहेब, त्याचें दत्क पुि अमृिराव व तदवाण शचिो तवठ्ठल हेही 
तनघाले. बरोबर बुणगेही अपार होिे. आतण दादासाहेबाचंी साि हजार फौजही बरोबर होिी. २४ नोव्हेंबर 
१७७८ रोजी दादासाहेबाशंी इंग्रजानंीं नवीन करार केला. त्याि माधवराव नारायण यास त्यानंी पेशवा 
म्हणून मावयिा देऊन त्याच्या अज्ञानावस्थेि दादानंी कारर्भार पहावयाचा. पेशवा सज्ञान होईपयंि पुरंदरास 
इंग्रजाचं्या कडेकोट पहाऱ्याि रहावयाचा अशा अटी नमुद केल्या. इगं्रजी फौजेचे पुढारीपण कनचल 
इगरटोनला तदले. त्यास राजकीय बाबिीि सल्लामसलि देण्यासाठीं सल्लागार म्हणून जॉन कनाक व 
थॉमस मॉन्स्टन याचंी नेमणकू केली. 
 

ह्या सवच फौजेने २४ नोव्हेंबरला मंुबई बंदर सोडले. पनवले मागे खंडाळ्याच्या मा्यावर पोचण्यास 
त्यास एक मतहना लागला. पुण्याच्या कारर्भारी मंडळानेही तब्रतटशाचंा हा हल्ला मारून काढण्याची जय्यि 
ियारी केली. त्यानंी ह्या कवाईिी फौजेशी मदैानाि समोरासमोर येऊन सामना न देिा गतनमी काव्याने 
त्याशी लढण्याचे व त्याचंी लाडंगेिोड करून त्यांना तमळणारी दाणावैरण व रसद बंद करून त्याचंी कोंडी 
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करावयाची पण त्याच वळेी त्याचं्या बंदुकाचं्या माऱ्यापासून दूर रहावयाचे असे त्यानंी ठरतवले. तब्रतटश सैवय 
घाट चढायला लागल्यावर त्यावर मराठी सैतनकाचंी टोळकी हल्ले चढव ूलागली आतण स्विः सवांच्या मागे 
रहाणाऱ्या रघोबादादासं पकडण्याचा प्रयत्न करू लागली. यावळेी मॉन्स्टनचा हस्िक लेव्हीस पणु्याि 
राहून पुण्याच्या हालचालींची मातहिी तब्रतटश सेनानीस कळवीि होिा. मॉन्स्टन स्विः स्वारीि होिा. पण 
खंडाळ्याला िो आजारी पडला आतण उपचारासाठी मंुबईस परिला. पण बरा न होिा त्याच दुखण्याि 
त्याचा अंि १ जानेवारी १७७९ रोजी वयाच्या ४८ व्या वषी झाला. मॉन्स्टनच्या तनधनामुळे तब्रतटशाचं्या 
पुण्यासंबधंीच्या योजनेस जबरदस्ि धक्का बसला. इंग्रज सैवय खंडाळ्याहून पणु्याकडे सध्याचा जो पूवच 
रेल्वचेा मागच आहे त्या रस्त्याने दौडि येऊ लागले. काला-िळेगावंच्या मागावरही इंग्रज सैतनकावंर 
मराठ्ाचं्या िुकड्यानी सवच बाजूनी हल्ले चढतवण्यास सुरवाि केली. इंग्रजाचं्या हािी दाणा वैरण तमळू नये 
म्हणून त्यानंी धावयाची कोठारे व वैरणीचे माच जाळले. त्याि िळेगावंचे धावय कोठारही अग्नीच्या 
र्भक्षस्थानी पडले. नाना फडतणसांनी पणु्यािंील नागतरकास बाहेर घालवनू तठकतठकाणी गविाच्या गंज्या 
उभ्या करून ठेवण्याची व्यवस्था केली. हेिू हा की, संपि पुणे शहर शिूच्या हािाि न पडिा जळून खाक 
झालेले पणेु तवजयी शिूस लार्भाव.े 
 

४ जानेवारी १७७९ रोजी कॅप्टन स्टुअटच (यास मराठे इष्टरु फाकडा म्हणि), िो काल्यास झाडावर 
चढून नेमबाजी करीि होिा, त्यास तर्भवराव पानश्याकडील िोफेच्या गोळ्याने ठार केले. कनचल खंडाळ्यास 
बाण लागनू जाया झाला आतण उपचाराथच िो मंुबईस गेला. सैवयाचा मुख्य कनचल ईगरटोन आजाराने 
चागंलाच झपाटल्यामुळे त्यास आपला नायब कॉककनच याजकडे सैवयाचे अतधपत्य व सोपवनू मंुबईस जाव े
लागले. वतरष्ठ अतधकाऱ्याचं्या अनुपन्स्थिीमुळे इग्रजी सैवयाचा धीर खचू लागला. काला सोडल्यावर त्यानंा 
तर्भवराव पानसे पोिुचतगज हस्िक नऱ्होना याचं्या िोफखावयास िोंड देिा देिा पुरेवाट झाली. तब्रतटश सैवय 
मराठ्ाचं्या िोफखावयास िोंड देि कामशिेला (खडकला) ७ जानेवारीस आले. दुसऱ्या तदवशी 
वडगावंावरून तदनाकं ८ ला िळेगावासं मुक्काम केला. हा प्रवास इंग्रजी सैवयास फारच महागाि पडला. 
कारण िे ज्या मागाने आले त्या मागावर गविाची पािीसुद्धा त्याचं्या दृष्टोत्पत्ीस पडली नाही. यामुळे त्याचंा 
तहरमोड झाला. त्याि आणखीही तनराशचेी र्भर पडण्याची कारणे झाली. पूवी कबलू केल्याप्रमाणे 
दादासाहेबास येऊन तमळण्याचे िुकोजी होळकरानंी साफ नाकारले. शचिो तवठ्ठल मंुबईस म्हणि होिा 
त्याप्रमाणे दुसरी काही मराठी फौज इंग्रजास येऊन तमळणार होिी िीही तमळाली नाही. आपल्याशी 
लढण्यास नाना फडणीस फौज जमा करू शकणार नाहीि असा इंग्रजाचंा कयास होिा िो साफ चुकला. 
कारण नानानंी या मोतहमेवर चाळीस हजार फौज गोळा करून आतणली होिी. इितया सेनासमुदायापुढे या 
चार हजार इंग्रजी फौजेचा तनर्भाव कसा लागावा? िथातप, इितयाही गोष्टीस न जुमानिा मदुचमकीने झुजंि 
झुंजि िी फौज िळेगावापयंि आली. िेथे महादजी शशद्याशंी तिची गाठं पडून लढाई झाली. िळेगावापासून 
पुण्याच्या वाटेवरील सवच गाव ेव र्भोविालचा प्रदेश मराठ्ानंी जाळून ओस केला आहे. इिकेच नव्हे िर 
पुण्यासही आग लावनू जाळून र्भस्म करण्याचे नाना फडतणसांनी योतजल्याचे इंग्रजास समजले. िेव्हा पढेु 
चाल करणे आपल्याला झेपणार नाही असे समजून त्याचं्या वॉर कौन्वसलने १० व ११ िारखेस सर्भा र्भरवनू 
मागे जावयाचे ठरतवले व रािी परि जाण्यास सुरवाि केली, िो मराठी फौजा चोहोकडून धावनू येऊन 
त्यास तबलगल्या. त्या गदीि इंग्रजाचे पुष्ट्कळ सामान लुटले गेले. िो िे लढि लढि वडगावाि तशरले िेथे 
बरीच लढाई झाली. शवेटी मराठे म्हणिील त्या अटीवर िह करून सुटका करून घेण्याखेरीज गत्यंिर 
नाही असे इंग्रज सेनानींना तदसून आले. त्यानंी सखाराम बापूिफे मंुबईस जाण्यासाठी कारर्भारी व महादजी 
शशदे याशंी बोलणी सुरू केली. 
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या वळेी महादजी शशदे याजंकडे मराठे मंडळाचे अतधपत्य होिे. त्याचंा तवश्वास सखाराम बापूवर 
नव्हिा. हे जाणून रघुनाथराव दादानंी िुकोजी होळकरास तवनंिी करून सातंगिले की, आम्हास 
वाचतवण्याचा व तब्रतटश सैवयास सुखरूपपणे परि जाण्याचा आपणच काही िरी मागच काढावा. महादजीनी 
िुकोजी बावाचंी रदबदली करीि असिा तनक्षून सातंगिले की, राघोबादादा तबनशिच आमचे स्वाधीन 
झाल्यातशवाय पुढील बोलणी होणे नाही. राघोबास हे समजले िेव्हा यानंी प्राप्ि पतरन्स्थिीि आपण शशद्याचें 
स्वाधीन होण्यातशवाय गत्यिंर नाही हे जाणनू स्वाधीन होण्याचे कबलू केले. त्याप्रमाणे कराराच्या 
अटीबद्दल महादजीशी वाटाघाटी करण्यासाठी इंग्रजाकंडील फामचर यास मुक्रर केले. दोवही हाि जोडून 
नमस्कार करण्याच्या पतवत्र्याि हाि व डोळे बाधंलेल्या फामचरला पालखीि बसवनू नाना-महादजीसमोर 
१४ जानेवारी १७७९ रोजी उरे्भ करण्याि आले. दोवही नेत्यानंी त्यास असे सातंगिले की, दादासाहेबानंी 
तबनशिच मराठ्ाचं्या स्वाधीन व्हाव े म्हणजे इंग्रज फौजेस रसद देऊन मंुबईस परि पाठव.ू दादासाहेबास 
हवाली करण्याची अट घािली िी कबलू करणे इंग्रज अंमलदाराचं्या तजवावर आले म्हणनू फामचरने 
शशद्याचंी अनेकदा गाठ घेिली. पण दादासाहेब आपण होऊन शशद्याचं्या स्वाधीन होण्यास कबलू झाले. 
त्यामुळे ही अडचण दूर होऊन खालीलप्रमाणे िहाची कलमे ठरली— (१) राघोबादादानंी तबनशिच 
मराठ्ाचं्या स्वाधीन होणे; (२) साष्टी, ठाणे व जंबुसर ही ठाणी इंग्रजानंी घेिली होिी िी सोडून देऊन 
माधवराव पेशव्याचें कारकीदीि िह झाला होिा त्याप्रमाणे चालावे; (३) बंगालमधून पलटणे येि होिी 
त्यास मागे जाण्याची आज्ञा करावी; (४) इंग्रजाकंडून वरील अटींची अंमलबजावणी होईपयंि दोन इंग्रज 
अंमलदार ओलीस ठेवाव.े इंग्रज मराठ्ाचं्या वाटाघाटी चालू असिा इंग्रजानंी पहाटेस गुपचूपपणे पळून 
जाण्याचा प्रयत्न केला. िेव्हा मराठी सैवयाशी त्याचंी गाठ पडून लढाईस िोंड लागले. त्याि पिास 
युरोतपयन व ४०० श े एिदे्दशीय अशी इंग्रजाकंडील फौजेिील माणसे पडली. फामचरने तदनाकं १६ ला 
िहाच्या वाटाघाटीकरिा महादजींच्यापुढे कोरा कागद ठेतवला. तदनाकं १७ ला दादासाहेब आतण ओलीस 
रहाणारे दोन अंमलदार स्टुअटच व फामचर हे शशद्याचं्या लष्ट्कराि येऊन दाखल झाले. लगेच तब्रतटश 
फौजेच्या रसदेची व्यवस्था होऊन िी २० हजार मराठी फौजेच्या बंदोबस्िाि मंुबईस रवाना करण्याि 
आली. 
 

वडगावंच्या स्वारीि इंग्रजाचंी अगदी दुदचशा झाली होिी. शशद्यानंी मेहरबानी करून इगं्रजी फौजेस 
तजवातनशी परि जाऊ तदले याबद्दल मंुबईकर इंग्रजानंी शशद्याचें अतिशय आर्भार मातनले. त्यानंी शशद्यास 
र्भडोच महाल बक्षीस तदला आतण दरबार खचाबद्दल रोख एकेचाळीस हजार रुपये तदले. पण गंमि अशी 
की, वडगावचा हा अपमानकारक िह मंुबई व कलकत्ा कौन्वसलने कधीच न्स्वकारला नाही. हे गव्हनचर 
जनरल हेंन्स्टंग्जनंिर असे जाहीर केले की, ज्यानंी हा िह मराठ्ाशंी घडवनू आतणला त्यानंा िसे 
अतधकारही नव्हिे. मराठ्ाचं्या बाजूने नाना आतण इिर मराठे सरदार याचं्या इंग्रजतवषयींच्या िेषयुति 
र्भावना उफाळून येि होत्या. त्या शािं होऊ देण्याचे काम महादजींनी केले. इंग्रजाचंा आणखी छळ नको. 
आपण त्याचंा पाडाव करण्यास समथच आहोि. इंग्रज ही शन्ति लहान मानण्याचे कारण नाही असे शशदे 
बाबा मराठे सरदारास सुनवीि असि. ह्या लढाईि इगं्रजाकंडील कवाइिी फौजेच्या किृचत्वाकडे पाहून 
महादजीबाबानंा मोठे आश्चयच वाटले. वडगावंचा िह झाल्यावर त्यानंी इंग्रज वतकलाजवळ उद गार काढले 
“या कवाइिी पलटणाचंी करामि आश्चयचकारक आहे. ही पलटणे म्हणजे आग ओकणारी पोलादी िाबंडी 
शर्भिच. एक तशपाई मेला िर त्याच क्षणी त्याच्या जागी दुसरा येिो, दुसरा गेला िर त्याच्या जागी तिसरा 
येिो, तिसरा गेला िर त्याच्या जागी चवथा येिो. ही पोलादी शर्भि आपोआप साधंली जािे. आमच्या मराठी 
घोडेस्वारानंा या कवाइिी पलटणाचंी जोड तमळेल िर केवढी मोठी गोष्ट होईल. आमचे घोडेस्वार आतण ही 
पलटणे याचंा तमलाफ आपण केव्हािरी घडवनू आणणार”. 
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िहाच्या वाटाघाटी घडवनू आणणारा फामचर याने या लढाईच्या संदर्भाि आपले तवचार व्यति 

केलेले आढळिाि. िो म्हणिो की, इंग्रजानंी गोडाडचच्या मदिीनेच मराठ्ाशंी लढाई करावयास हवी 
होिी. पण रघुनाथराव व मॉन्स्टन याचं्या नादास लागनू त्यानंी मराठी राष्ट्रावर उिावळेपणाने आघाि 
केला, त्यामुळे सवच मराठे एकि होऊन त्यानंी इंग्रजाचंा पाडाव केला याि हेन्स्टंग्जला दोष देण्याचे कारण 
नाहीं [Dodwell—Warren Hastings, Vol. ⅠⅠ, letter]. या तवजयाने तनजाम, हैदर तफके पडले. नागपूरकर र्भोसल्याचंी 
इंग्रजाशंी स्विंि िह करण्याची आशा मावळली आतण मराठ्ाचं्या अंगाि उित्पणाचा नवीन संचार झाला 
[Ibfd.]. या सबंंध घटनेचा साराशं असा की, मराठी राष्ट्र ह्या वळेी एवढे बलवान होिे की, त्यावर केवढेही 
आघाि केले िरी त्याचा पाडाव होणे अशतय होिे, असे ल्याली तलतहिो ही न्स्थिी खड्याची लढाई होऊन 
जाईपयंि रातहली. 
 

वडगावला परार्भव पावल्यावर इंग्रजानंी आपल्या तशरस्त्यानुसार या परार्भवाची चौकशी करण्यास 
मंडळ तनयुति केले. त्यानंी ह्या दुघचटनचे तशल्पकार कॉकबनच व इगरटन यानंा बडिफच  केले आतण वॉरन 
हेन्स्टंग्जने हा िह आपणास मावय नाही असे सागंनू अपमान र्भरून काढण्यासाठी त्याने मराठ्ाशंी नवीन 
झगडा सुरू केला. त्यासही मराठ्ानंी टक्कर तदली. याि नाना फडतणसाचंा मुत्त्सद्दीपणा तदसून आला. 
 

राघोबादादा महादजींच्या लष्ट्कराि आल्यावर त्याचं्या इिमामास साजेशी वागणकू महादजींनी 
त्यास तदली. एक दीड मतहना दादास वडगावी लष्ट्कराि ठेवनू घेिले. तिथे त्यानंी अमृिरावाचें दुसरे लग्न 
करतवले. दादास झाशीस ठेवण्याचे ठरले. त्यापूवी दादासाहेब व शशदे, होळकर याि एक करार जाबिा 
झाला. त्या कराराि असे ठरले की, दादास १२ लक्षाची नेमणूक द्यावी. त्यानंी स्नान संध्या करून झाशीस 
रहाव.े राज्यलोर्भाने दौलिीचा वारसा करू नये. पंिप्रधान सवाई माधवराव राज्याचे धनी, त्याचें पश्चाि तच. 
बाजीराव धनी. असे उर्भयिा सरदार व तच. बाजीराव यानंी पूवील चालीप्रमाणें धनी व कारर्भारी या अववये 
विाव.े तदनाकं ३ फेबु्रवारी १७७९ रोजी दादाचें कारर्भारी शचिो तवठ्ठल, सदातशव रामचंद्र व खरकशसग हे 
दादाबंरोबरच शशद्याचें लष्ट्कराि आले. त्यापैकी शचिो तवठ्ठल व सदातशव रामचंद्र यासं दादाबंरोबर 
शहदुस्िानाि जाण्यास परवानगी तदली. खरकशसग हा नारायणरावाचे खुनाि सामील होिा. म्हणनू त्यास 
देहािं तशक्षा तदली. दादा पुण्यास न जािा २४ फेबु्रवारीचे सुमारे परर्भारे उत्रस तनघून गेले आतण कारर्भारी 
मंडळी पुण्यास येऊन पुरंदरास पेशव्याचं्या दशचनास गेली. 
 
सखाराम बापूस कैद : 
 

दादानंी उत्रेस प्रयाण केल्यावर िे टोतयास आले आतण टोतयाच्या मुक्कामाहून सखारामबापू 
याचं्या काही दस्िऐवजाच्या तचठ्ा होत्या त्या नानाकंड पाठवनू तदल्या. त्याि सखारामबापूंनी दादास 
मंुबईहून पुण्यास येण्यास फूस तदल्याचा पुरावा सापडला. त्याचा बंदोबस्ि शशद्याचें माफच िीने करण्याचे नाना 
फडतणसानंी ठरतवले. नाना व शशदे यानंी सखारामबापूस पुरंदरावर मेजवानीसाठी बोलावनू कैद करतवले. 
त्यास पालखीि घालून शसहगडावर कैदेि ठतवलें  [खरे, ऐ. ले. स.ं ७, ले. २४८६; म. द. रु. २,]. बापूंची मालमत्ा, 
कापड व नति पैसा वगैरे सवच जप्ि करण्याचे हुकूम सोडले. बापूचंी रवानगी शसहगडावर करण्यापूवी िे 
तफिुराि राघोबादादास सामील होिे. ह्यासबंंधीच्या तचठ्ा त्यास दाखतवल्या. िसेच नारायणरावाचं्या 
खुनाच्या कटाि त्याचें अंग नारायणरावास धरण्यापयंि होि असाही नानाचंा वहीम त्याजवर होिा. बापूंची 
मालमत्ा व चीजवस्िू सरकाराि जमा केली. त्याच वळेी शचिो तवठ्ठल, बाबूराव व सखाराम हतर गुप्िे, 
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मोरोबादादा वगैरेच्या घराचं्याही जप्त्या केल्या. सखारामबापूनंा शसहगडावरून मे महाि प्रिापगडावर 
नेण्याि आले. िेथील हवा मानवनेा म्हणनू त्यासं रायगडावर ठेतवले. वृद्धावस्था, अतिसार होऊन तिथेच 
त्यानंा तदनाकं २ ऑगस्ट १७८१ रोजी देवाज्ञा झाली. 
 
गुतीचा वेढा : 
 

सन १७७३ तडसेंबर िे १७७६ माचच कनाटकािील गुत्ीच्या घोरपड्याचें घराणे पेशवेकाली आपल्या 
महापराक्रमाने उदयास आले. औरंगजेबाशी मराठ्ाचंा जीवनमरणाचा लढा चालू असिाना सेनापिी 
संिाजी घोरपडे यानंी अचाट पराक्रम करून मोगलानंा कापंावयास लावले. सेनापिी सिंाजीचा खून 
मराठ्ािील आपसािील वैरामुळे झाला. सन १६९८ ि खून झाल्यावर त्याचंा र्भाऊ बतहजी व पुिण्या 
तशदोजी आतण कुटंुबािील इिर माणसे यानंी कनाटकाि येऊन आपले बस्िान बसतवले आतण आपल्या 
किृचत्वाने त्या प्रािंी गजेवद्रगड, सोंदूर आतण गुत्ी अशी स्विंि संस्थाने स्थापन केली. या घोरपडे घराण्याि 
तशदोजीचा मुलगा मुरारराव सेनापिी गुत्ीकर हे महापराक्रमी अलौतकक पुरुष होऊन गेले. पेशव े
कनाटकािील मोतहमाि मुराररावाचें सहाय्य वारंवार घेि असि. कनाटकाि इंग्रज, फ्रें च, अकाटचा नबाब, 
िंजावर आतण म्हैसुरािील राजे यामधे सारखे िंटे आतण लढाया चालू असि. अशा िंट्ाि मुराररावानंी 
र्भाग घेऊन मोठे पराक्रम गाजतवले. यामुळे त्याचं्या नावाचा दरारा कनाटकाि सवचि प्रस्थातपि झाला. 
मुरारराव हैदरावरील पेशव्याकडून तमळालेल्या प्रत्येक स्वारीि हैदरातवरुद्ध सामील होि असि म्हणनू 
त्याजवर हैदराचा राग. हैदराने मुराररावाचा नक्षा उिरतवण्याकतरिा १७६५ ऑतटोबरमधे गुत्ीवर छापा 
घािला. हैदराचा छापा िुमच्यावर येि आहे असे पटवधचनानी मुराररावास आवजूचन सातंगिले. पण िे न 
ऐकिा हट टी मुरारराव हैदराच्या रे्भटीस त्याने बोलातवल्यावरून गेले. हैदराने या रे्भटीि त्यास कैद न 
करिा त्याचंा मोठा सवमान केला. िीन हत्ी, तशरपेच, मोत्याचंी कंठी व वसे्र देऊन दरसाल फति ५० 
हजार रुपये खंडणी त्यापासून घेण्याचा करार केला आतण मेजवानीबद्दल त्यास २५ हजार रुपये देऊन 
तनरोप तदला. पण हे सख्य फार वळे तटकले नाही. माचच १७७१ मधे पेशव्यानंी हैदराशी मोिी िलाव येथे 
मोठी झुजं तदली. त्याि मुराररावानंी पेशव्यास सामील होऊन हैदराचा िोफखाना काबीज केला. 
 

सन १७७५ साली पेशव्याचं्या फौजा इंग्रजाशंी लढण्याि गंुिल्या असिा हैदराने अदवानी, 
बदलानी, कनूचल, रायचूर या संस्थातनकाकडून खंडण्या वसूल करून त्यानंा आपले माडंतलक बनतवले. 
नंिर मुराररावास तनरोप पाठतवला की, “मोिी िलावाच्या लढाईि िुम्ही आमच्या िोफा घेिल्या आहेि त्या 
परि द्या. कडपेकराचंा बळकातवलेला मुलुख परि द्या. तशवाय आम्ही मागू िेवढी खंडणी देऊन आमच्या 
रे्भटीस या आतण आमची नोकरी करा”. सेनापिींनी यावर हदरास सागंून पाठतवले की, तचत्ास येईल िे 
करणे. िुझ्याशी लढाई करण्याची माझी ियारी आहे आतण सेनापिीनी तनश्चय केला की, दौलि गेली िरी 
जाऊ पण हैदराशी लढू [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भा. ५,]. त्यावर हैदराने गुत्ीस वढेा तदला. तकल्ल्याि पाण्याची अतिशय 
टंचाई पण सेनापिी तनवडक पाच साि सरदार लोक घेऊन तकल्ल्याि रातहले. वढेा तडसेंबर १७७५ मधे 
पडला. िो १५ फेबु्रवारीपयंि मुराररावाने मोठ्ा शौयाने तकल्ला लढवनू थोपतवला. १४ फेबु्रवारी रोजी 
हैदराने तशकस्ि करून िीन िोफा चौथे दरवाजावर तकल्ल्यावर उिरवनू तकल्लेकरानी आडवा तिरकस मार 
मातरला. एक प्रहर पाविेो वरील मार जाहला. शिचेू पाचश ेमाणूस ठार, दोन िीनश ेजखमी, शर्भिीवरून 
उिरि होिे. त्यास बंदुक व जेजालाची गोळी याप्रमाणे जाहले [तकत्ा, ले. १७९०.]. सेनापिींनी पराक्रमाची 
तशकस्ि केली. सेनापिीनी पेशव े शकवा तनजाम याकडून मदिीची अपेक्षा केली होिी, पण कोणाकडूनही 
मदि येव ूशकली नाही. १५ फेबु्रवारी रोजी हैदराने मार िुत्ीचा बुरुज उडवनू हल्ला केला [तकत्ा, ले. १७९५.]. 
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त्याि त्याचे एक हजार लोक कामास आले. आपणास आिा मदि तमळि नाही असे पाहून मुराररावाने 
हैदराने मातगिलेली १२ लक्ष रुपये खंडणी देण्याचे कबूल केले. िहाच्या वाटाघाटी हैदरचा मेहुणा मीर 
रेझासाहेब याच्या मध्यस्थीने झाल्या. सेनापिींनी आपल्याकडून जवातहराचे १२ पेटारे र्भरून कुलूपे लावनू 
पाठतवले. तनरोप पाठतवला की चार तदवसानंी आमचा वकील आल्यावरच पेटारे उघडा. हैदराने ४ 
तदवसाचंी वाट न पहािा ओधायमान होऊन िे जवातहराचे पेटारे कुलपे िोडून उघडतवले. पहािो िो त्याि 
चार पेट्ा गारगोट्ा, चार पेटारे खापरीचे, बाकी चार पेटाऱ्याि नायतकणींच्या जुवया पादरक्षा, याप्रमाणे 
दृष्टीने पाहून हैदरास संिाप आला. त्याने िोफा दुिफा लावनू गोळ्याचंा वषाव करण्यास सुरवाि केली. िो 
तकल्ल्यावरून िोफाचं्या गोळ्याचंा मारा, गारासारखा होऊन हजार बाराश ेमाणूस खिम झाले. सेनापिीनी 
वाटाघाटीच्या शवेटी खंडणीऐवजी जुनी पादिाणे पाठतवली म्हणून हैदरास त्वशे चढून त्याने गुत्ीच्या 
पेठेवर हल्ला करून िी घेिली [तकत्ा, ले. १८२३]. तकल्ल्यावर चहू बाजंूनी िोफा लावनू हल्ला केला. हल्ल्याचे 
तदवशी आिल्यानी फारच शथच केली. बाहेरील माणसू गारद जहाले. आिलेही जहाले. पेशव ेशकवा तनजाम 
यापकैी कोणीिरी कुमक करील असा सेनापिींना र्भरवसा वाटि होिा. परंिु शवेटी या प्रसंगी त्याचं्या 
कुमकेस कोणीच धावले नाही. िरीपण चार मतहने चागंले लढले. हैदराचा मार र्भारी. तकल्ल्यावर पाणी 
नाहीसे झाले. हैदराने फारच तनकड केली. िेव्हा तकल्लेदार मुसलमान होिा. त्याने सेनापिीस खाली 
उिरवनू आणले, कतबले (बायका मुले) व कारर्भारी तकल्ल्याखाली पेठेि आले. तटपूने तकल्ल्यावर जाऊन 
बंदोबस्ि केला. सेनापिीर्भोविी चौकी बसवनू बंदोबस्ि पक्काच केला⁵. हैदराने सेनापिीच्या पायाि 
चादंीच्या बेड्या घालून त्याना कपालदुगावर कैदेि ठेतवले. िेथेच या पराक्रमी पुरुषाचा अंि झाला [खरे, ऐ. 
ले. स.ं र्भा. ५, ले. १८२३.]. अशा रीिीने मराठ्ाचं्या राज्यािील कनाटकािील मािबर सरदार हैदराने बुडतवला. 
 

वढेा संपिाच वढे्याि गंुिलेली हैदराची िीस चाळीस हजार फौज मराठे व मोगल याचं्या 
मुलखावर स्वाऱ्या करू लागली. मुरारराव कैदेि सापडल्यामुळे हैदराला िंुगर्भदे्रपतलकडे कोणी शिू उरला 
नाही. गुत्ी काबीज केल्यावर हैदराच्या सरदारानंी धारवाड प्रािंावर स्वारी केली. त्याचं्या पातरपत्याकतरिा 
पाडुंरंगराव व कोवहेरराव पटवधचन या सरदारानंी मोतहम काढली. िीच सावशीची मोहीम होय. 
 

पण या मोतहमेअगोदर हैदराने कोल्हापुरकराशंी संगनमि करून त्यानंा पणेु दरबारतवरुद्ध 
उठतवले. त्याचा बंदोबस्ि करण्याची कामतगरी पटवधचनाकंडे आली. िी हतकगि अशी. 
 
करवीरकराांचा दांगा : 
 

सन १७७५ मध्ये करवीरकराचें व कोवहेरराव पटवधचनाचें युद्ध होऊन पुरंदरास कारर्भाऱ्यांच्या 
तवद्यमाने िह ठरला. त्या िहाने त्याचें समाधान झाले नाही. तशवाय त्यास दादाचंी फूस होिीच. 
हैदराकडूनही मदिीचे आश्वासन होिे म्हणून करवीरकरानंी रामचदं्र नाईक, पराजंपे याजंकडे असलेले 
तचकोडी व मनोळी िालुके िाब्याि घेण्याच्या इराद्याने तचकोडीवर हल्ला केला. ठाणे घेिले व बाबूराव 
जगजीवन, महादेव शास्री आतद गृहस्थास धरून नेले. हे विचमान पुरंदरास कळिाच रामचदं्र नाईक यानंी 
तचकोडी घेण्यासाठी जानेवारी १७७६ मध्ये कुमक मातगिली. त्यावरून कारर्भाऱ्यानंी रामचदं्र गणेश यास 
फौज देऊन तचकोडीकडे रवाना केले. िे दोघे नीरेवर येिाि िोच करवीरकरानंी आणखी एक तवजय 
तमळतवला. कोल्हापूरकरानंी पुणे दरबारतवरुद्ध चढाई करण्याचे कारण त्यास हैदराची फूस हे होय. 
कोल्हापूरकरानंी कारर्भाऱ्याचं्या फौजेस लढाईि गंुिवनू ठेवाव े व तिचा परार्भव परस्पर व्हावा म्हणजे 
कनाटक आपणास तनवेध तमळाव े अशी हैदराची मतनषा होिी. त्याकतरिा कोल्हापूरकरानंा हैदराने एक 
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लाख रुपये पाठतवले होिे. िेव्हा कोल्हापुरकराचें पातरपत्य करणे कारर्भारी मंडळीस अगत्याचे वाटून त्यानंी 
कोवहेरराव पटवधचन तकत्रूच्या लगत्यास होिे त्यास माघारा बोलातवले [तकत्ा, १७६९.]. कोवहेरराव ३१ 
जानेवारी रोजी बागेवाडी प्रािं हुकेरी या मुक्कामास जाि असिा करवीरकर सामानगडाच्या पाय्याशी होिे 
त्यानंी येऊन बेधडक हल्ला चढतवला. मोठी लढाई होऊन कोवहेररावाचंा मोड झाला. िेव्हा ं पटवधचनानंी 
आपणास र्भगविंराव प्रतितनधींचे सहाय्य तमळाव े अशी खटपट चालतवली. कारण “पंिसुद्धा तमळाव े
करवीरकराचंा रेंच चागंलाच मोडावा” हे उतद्दष्ट होिे [तकत्ा, ले. १७५६.] (फेबु्रवारी १७७६). 
 
महादजी लशदे व करवीरकर : 
 

हे उतद्दष्ट साध्य होण्यासाठी कारर्भारी मंडळींनी करवीरकराचं्या बंडाचा बीमोड करण्यासाठी १७७७ 
ि रामचंद्र गणेश याची नेमणकू केली व पुढे ही कामतगरी महादजी शशदे यानंी जानेवारी १७७८ ि स्विःवर 
घेिली. त्याची हतकगि पुढे येईल. 
 
सावशीची िंढाई (सन १७७६ ऑतटोबर िे १७७७ जानेवारी) : 
 

हैदरअल्लीने राघोबादादानंा पाशठबा तदला होिा. िेव्हा पुणे दरबारने तनजामअल्लीची मिैी संपादन 
केली. मराठे इंग्रजाबंरोबर लढण्याि व राघोबाचा बंदोबस्ि करण्याि गंुिले असिा हैदराने बेलारी व गुत्ी 
सर केली आतण दादाशी झालेल्या कल्याणदुगचच्या िहाि तमळालेला कृष्ट्णा व िंुगर्भद्रा या नद्यामंधील सुमारे 
पाऊण कोट रुपये उत्पिाचा मुलूख हैदराने आपल्या सते्खाली आतणला. ह्या मुलुखाि स्वराज्यापैकी 
मुलूख होिा. पटवधचन, रास्िे याचं्या जहातगरीचाही मुलूख होिा. िसेच तनजामास ज्या मुलुखािून खंडणी 
तमळि असे असाही मुलूख होिा. िेव्हा हैदराच्या याच चढाईने पुणे दरबार व तनजाम याचंी हैदरातवरुद्ध 
एकजूट होणे क्रमप्राप्ि होिे. पण ही एकजूट होऊन आपल्यावर स्वारी होण्यापूवी हैदराने आपले सरदार 
कृष्ट्णराव व श्रीपिराव तशवमोघे याजंबरोबर सैवय देऊन मोगल व मराठे मुलखावर स्वाऱ्या करण्याकतरिा 
रवाना केले [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. १८६५.]. एतप्रल १७७६ ि हतरहर, हल्याळ ही ठाणी घेऊन लक्ष्मेश्वरकडे 
आपला मोचा वळतवला. त्याचं्या पाठोपाठ हैदराचा मेहुणा मीर रेझा आठ हजार सैवयातनशी धारवाड प्रािंाि 
घुसला आतण त्याने बकंापूर काबीज केले. नंिर खुद्द हैदर सवच सैवय घेऊन आला. त्याने प्रािंािील िमाम 
पाळेगारापंासून खंडण्या घेिल्या. आणखी पुढे मुलूख घेण्याचा उद्योग करावा िो मराठ्ाशंी पुरंदर मुक्कामी 
इंग्रजाचंा िह झाल्यामुळे मराठी फौजा गुजरािेिून देशी परि येि असल्याची बािमी त्यास लागली. िसेच 
त्याचा नामधारी राजा श्रीरंगपट्टण येथे तनविचल्याचेही समजले. मलबारािील नायर लोकाचें बंड आतण 
मद्रासकर इंग्रजाचं्या त्याच्या तवरुद्धच्या हालचालींच्या बािम्याही त्यास लागल्यामुळे िो जून मतहवयाि 
परि श्रीरंगपट्टणास गेला. पण आपला सरदार मीर रेझा यास ८,००० सैवयातनशी बंकापुरास ठेतवले. त्याने 
धारवाडपयंि स्वारी करून लुटालूट व जाळपोळ मनस्वी केली. त्यामुळे रयिेच्या मनाि थरकाप उत्पि 
झाला. पाळेगारानंी आपआपली खंडणी मुकाट्ाने मीर रेझाच्या स्वाधीन केली. अशा रीिीने सन १७७६ 
च्या जूनपासून ऑतटोबरपयंि धारवाड प्रािंी िमाम ठाणी बसवनू तिकडचा मराठ्ाचंा अंमल उठतवला. 
आणखी दोन मतहने हयगय केल्यास शिू मनोळीची बारी चढून बेळगाव शहापुराकडे येईल. हा अंदाज पेशव े
व तनजाम यानंी करून हे त्यासाठी हैदराचे पातरपत्य करून आपआपले मुलूख सोडतवण्याचे काम पुणे 
दरबार व तनजाम यानंी अंतगकातरले. 
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सन १७७६ च्या जून-जुलै मध्ये हतरपिं िात्या गुजरािेिून लष्ट्करसुद्धा परि आले. सबधं पावसाळा 
िोियाचे खूळ मोडण्याची ियारी करण्याि गेला. त्याचवळेी हैदरावर स्वारी करण्यासाठी तनजामअल्लीशी 
संगनमि करून असे ठरले की, मोगल व मराठे या उर्भयिानंी हैदरावर स्वारी करून आपआपले मुलूख 
सोडवाव ेव शिूच्या मुलखापकैी तजिका प्रािं व खंडणी तमळेल त्याचंी तनम्मेनीम वाटणी उर्भयिानंी करून 
घ्यावी. [ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. १८६५.] 
 

तनजामाकडून त्याचा सरदार इब्रातहमखान घौशा व पुणे दरबारकडून हतरपंि फडके याचंी नेमणकू 
या कामतगरीवर झाली होिी. पण हतरपंि फडके याचं्या फौजेने आपल्या िीन वषाच्या थकबाकीची मागणी 
पेशव ेव हतरपंि याजंकडे केली. त्याचा उलगडा होऊन स्वारीस उशीर लागणार असे पटवधचन मंडळीस 
दसऱ्याच्या सुमारास समजिाच त्यापैकी कोवहेरराव व पाडुंरंगराव पटवधचनानंी आपण दहा हजार 
फौजेतनशी हैदरावर चालून जािो असे पुणे दरबारास कळतवले. [तकत्ा, ले. १९३६.] हैदराने धारवाड शजकून 
घेणे ही गोष्टच त्यानंा लाज आणणारी वाटू लागली. ह्या आपल्या र्भावना त्यानंी पुणे दरबारास कळतवल्यावर 
कारर्भाऱ्यानंी त्याचं्या मदिीस िोफखावयासह कृष्ट्णराव पानसे, तशवरामबाबा घोरपडे, गुत्ीकर, मनोळीचे 
नीळकंठराव शशदे, नरगंुदीचे देसाई आदींची रवानगी केली. 
 

तदनाकं ६ ऑतटोबर १७७६ रोजी पाडुंरंगराव फौजेसह तमरजेहून ह्या स्वारीवर तनघाले. त्यास 
वरील सरदार वाटेि तमळाले. ही सवच मराठी फौज प्रािंाि आलीसे पहािाच हैदरअल्लीच्या लोकानंी 
धारवाडचा वढेा उठऊन िे पळून बंकापुरास गेले. फति िीन हजार कितडगे धारवाडच्या रानाि मराठ्ानंा 
िास देण्याकतरिा लपून रातहले. तडसेंबर महाि मराठ्ानंी धारवाड प्रािंािील सवच ठाणी घेिली. 
 

तशरहट टीचा देसाई मराठ्ाचंा पक्का िेष्टा होिा. त्याने हैदराच्या फौजेने तरकामी केलेले सावशीचे 
ठाणे घेऊन हैदरास मराठ्ाशंी झुंज देण्यासाठी आपणास मदि देण्याकतरिा तनरोप पाठतवला. हैदराने 
सहा-साि हजार कवाइिी पायदळ, दोन-िीन हजार स्वार व नऊ िोफा इिके सामान देऊन महमदअल्ली 
कुमदान याची रवानगी केली. दादासाहेबाकंडून हैदराकडे बाजीराव बवे हे सरदार येऊन रातहले होिे. 
त्याचंीही काही मराठी फौज कुमदानाबरोबर आली होिी. िो कुमदान रटेहळ ळीच्या जंगलाि येऊन 
उिरला. पटवधचनाचंा पूवीचा मुलूख हैदराकडून सोडतवण्याच्या इषनेे पाडुंरंगराव पटवधचन धारवाड सोडून 
पुढे सटकले. कुमेदान बकंापुरास रातहला. जंगलाने त्यास आधार तदला. सावशीपासून मराठ्ाचंी फौज 
चार कोसावर येऊन रातहली. कुमेदान त्या स्थळी तशरहट टी देसाईच्या सहाय्याने रातहला. मराठी फौजेवर 
रािी छापा घालून िी उधळून लावावी असा कुमेदानने बेि केला होिा. मराठी लष्ट्कराच्या हालचालींचा 
वृत्ािं या कसलेल्या सरदारास तशरहट टीकर देसायाच्या माफच ि कळि होत्या. रािौ हल्ला होणार हे गृहीि 
धरूर पाडुंरगराव सावशीपासून एक कोस अिंरावर येऊन मोठ्ा सावधतगरीने रातहले. उजेडल्यावर 
त्याचं्या मनाि सावशीवर चालून जाऊन कुमेदानाशी लढाई द्यावी असे आले. कूच करण्याअगोदर आपल्या 
शिूची ियारी, फौज याचा काहीच तवचार िेथील मराठी सरदारानंी केला नाही. सवानी कुमेदानवर चालून 
जाण्याचे ठरले. ही बािमी कुमेदानास समजिाच त्याने आपली काही फौज व िोफा तकल्ल्याबाहेर िुरीच्या 
शिेाि छपवनू ठेतवल्या. मराठी फौजेने सावशीवर हल्ला चढतवला. त्यानंा ही छपलेली फौज तदसली नाही. 
िे बेसावधपणे शिचू्या स्वारीवर चालून गेले. इितयाि मराठी फौजेवर तकल्ल्यािून व शिेािून िोफाचंा 
र्भडीमार सुरू झाला. मराठी फौजेि एकच गोंधळ उडाला. पटवधचनाचंी सारी फौज पळि सुटली. मराठी 
सैवयाचा पाडाव झाला. कोवहेरराव पटवधचन लढाईि मारले गेले. तशवराम घोरपडे, पाडुंरंगराव वासुदेव, 
धोंडदेव, श्रीपि मोरेश्वर आतद सरदार जखमी होऊन शिूच्या हािाि सापंडले. त्यास कुमेदानने बंकापुरास 
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पाठतवले. पुढे त्याचंी रवानगी श्रीरंगपट्टणास हैदराकडे झाली. पाडुंरंगराव कैदेिच ज्वराच्या दुखण्याने 
तदनाकं ४ नोव्हेंबर १७७७ रोजी वारले. बाकीच्या बंदीवानास हैदराने चार वष ेकैदेि ठेवनू जबर दंड घेऊन 
सोडून तदले. त्याने तशवराव घोरपड्यास माि न सोडिा कमलदुगावर त्याचे चलुिे मुरारराव घोरपडे कैदेि 
होिे िेथे पाठवनू तदले. सावशीच्या अनथाची वािा कुरंुदवाड, िासगावं, आतद पटवधचनाचं्या जहातगरीि 
समजल्यावर त्या र्भागावर दुःखाची छाया पसरली. पुण्यास बािमी कळिाच पणेु दरबारने परशुराम र्भाऊ 
पटवधचन कोल्हापूर येथील गंुत्याि अडकले होिे, त्यानंा म्हैसूरकराचं्या चढाईखोरपणास िोंड देण्यासाठी 
धारवाड-बंपुकार र्भागाि जाण्याचा हुकूम केला. परशुरामपंि २२ जानेवारी १७७७ ि मनोळीस पोहचले. 
सावशीच्या लढाईिून पळून आलेली व र्भाऊनी कोल्हापूर मोतहमेिून आपणाबरोबर आणलेली तमळून 
एकंदर दहा हजार फौज मनोळीस जमली होिी. र्भाऊंजवळ फौजेस रोजमरा देण्यास पैका नसल्यामुळे त्या 
फौजेिील लोकानंी आपल्याच मराठा मुलूखािून दाणा-वैरण लुटून आणनू खाण्याचा क्रम सुरू केला. अशा 
फौजेस बरोबर घेऊन कुमेदानच्या कवाईिी फौजेवर हल्ला करावा िर तनकाल ठरलेलाच होिा. ह्याच वळेी 
म्हणजे ज्या तदवशी र्भाऊ मनोळीस दाखल झाले त्याच तदवशी कुमेदाननें धारवाडास वढेा घालून िोफाचंी 
मारतगरी सुरू केली होिी. मनोळी धारवाड पासून १४ कोसावर. मनोळीपासून गदच झाडी धारवडपयंि 
असून त्यािूनच धारवाडकडे जाण्याचा रस्िा होिा. त्याला मनोळीची बारी हे नाव होिे. ह्या बारीपतलकडे 
मुरगोड, हुळी, एकोडी, मोरब अशी मराठ्ाचंी ठाणी होिी. त्याचें संरक्षण करून धारवाडचा वेढा 
उठवावयाचा व कुमेदानास बारीअलीकडे येऊ द्यावयाचे नाही ही कामे हतरपिं फडके पुण्याहून मोठी फौज 
घेऊन येईपयंि र्भाऊने करावयाची होिी. 
 

कुमेदानच्या फौजेच्या हालचालींवर लक्ष ठेवनू दोडवाडपयंिच्या मागाचे रक्षण करण्याचे काम पाच 
हजार फौजेच्या पथकावर सोपतवले. पेंढाऱ्याचंी रवानगी हुबळीवर केली. शि ू समोर उर्भा असिा 
त्याजबरोबर तटकून रहाणे महमदअल्ली कुमेदान याचे प्रथम किचव्य होिे. दोघासंही एकमेकाचंी दहशि 
असल्यामुळे मोठ्ा लढाईस िोंड न लागिा कधी-कधी पेंढारी व शिूचे लष्ट्कर याचंी गाठ पडे. िेव्हा कधी 
बैल लुटले जाि िर कधी पेंढारी बलैानंा लुटीि. पण लढाईस िोंड लागि नसे. अशा रीिीने र्भाऊ 
मनोळीस व कुमेदान हुबळीस िळ देऊन रातहले. त्यावळेी हैदराकडून कुमेदानास मदि येऊ लागली. 
र्भाऊंना पणु्याहून मदि येण्याचे सोडाच पण मागच्या देण्याचा तनकाल झाल्यातशवाय गुजरािहून स्वारीिून 
जुलै १७७६ ि पुण्यास परि आलेल्या स्वारापंैकी एकही स्वार पथक अवयि कोठे मुलूखतगरीवर जाण्यास 
ियार नव्हिे. त्यामुळे र्भाऊस वळेीच मदि येऊ शकली नाही. हािी असलेल्या फौजेवरच गुजराण करणे 
त्यास र्भाग पडले. कुमेदानच्या मनाि मनोळीची बारी िाब्याि घेण्याचे आले. िेव्हा िो प्रथम हुबळीहून कूच 
करुन बंकापुराच्या रोखाने दहा-बारा कोस स्विः माघारा सरकला. हेिू हा की, परशरामर्भाऊस आपण दूर 
गेलोसे दाखवाव े म्हणजे िे बेसावध रहािील. मग रािी अकस्माि येऊन त्याजवर छापा घालावा. अशी 
त्याची मसलि होिी. त्याप्रमाणे र्भाऊ सैवयासह उमरगोळ येथे असिा त्याने २२ माचच १७७७ रोजी आपल्या 
कवाइिी पायदळ व िोफासंह र्भाऊवर हल्ला चढतवला. र्भाऊ सावध असल्यामुळे ह्या हल्ल्याची बािमी त्यानंा 
होिीच. त्यानंी िात्काळ फौज ियार करून लढाई तदली. पण फौजेबरोबरचे लटावंर बारीपार लावनू तदले 
व त्यानंा मनोळीस पाठतवले व स्विःही लढि-लढि तशस्िीने माघार घेि मनोळीस आले. आतण कुमेदान 
उमरगोळास रातहला. पण र्भाऊ येऊन आपणार्भोविी तघरट्ा घालून आपला कोंडमारा करणार असे पाहून 
दुसरे तदवशी कुमेदान उमरगोळाहून परि हुबळीस गेला. अशा रीिीने दोन-अडीच मतहने र्भाऊनी मनोळीस 
कातढले. तकत्रूकर व नवलगंुदकर हैदरास जाऊन तमळण्यास ियार झाले होिे. िे ह्या पराक्रमाने वचकून 
जागच्या जागी रातहले. अशा रीिीने धारवाडचे संरक्षण झाले व मनोळीची बारी मराठ्ाचं्या हािी रातहली. 
[खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. १९९८, २००४, २०१२, २०४१, २०५८, २०६४] 
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पाळेगाराांचे पाणरपत्य (सन १७७७ एणप्रिं-जुिैं) : 
 

मनोळीस धावय व वैरण तमळेनाशी झाली व फौजेिले लोक रोजमुऱ्यासाठी दंगा करू लागले. िेव्हा 
पाळेगारास वठणीवर आणनू त्यापासून खंडणी घेऊन फौजेचे पोट र्भराव े असे परशुरामर्भाऊंच्या मनाि 
आले. कुमेदान हुबळीस गेल्यावर खंडणी वसूल करण्याचा व ठाणी घेण्याचा र्भाऊंचा उद्योग सुरू झाला. िे 
इडगळाहून तनघून जातलहालाकडे गेले व िेथील देसायाने सरकारची ठाणी बळकातवली होिी िी घेऊन 
प्रत्येक गावंापासून दोन-िीन हजारापासून पंचवीस हजार रुपयापंयंि त्यानंी खंडणी घेिली. इितयाि 
त्यास हतरपिं येऊन तमळाले. नंिर त्यानंी डंबळच्या देसाईवर स्वारी केली. गदगचे ठाणे व पिास हजार 
रुपये देण्यास िो प्रथम ियार झाला होिा. पण र्भाऊंपासून हतरपंिाची फौज तनजामाच्या मदिीस तनघनू 
जािाच डंबळकर देसाई लबाडीच्या गोष्टी बोलू लागला. िेव्हा र्भाऊंनी त्याची ठाणी हरलापूर, उमंचगी, 
नरेगळ, जखली वगैरे घेिली व तहरेगाळ या र्भक्कम ठाण्यास वढेा तदला. तिथे तनकराची लढाई होऊन त्या 
लढाईि कृष्ट्णराव पानसे गोळी लागून पडले. शवेटी ५ जून १७७७ मध्ये र्भाऊंनी िे ठाणे काबीज केले व 
डंबळकराकंडून रुपये ८० हजार खंडणी घेिली. 
 

जून मतहवयाच्या प्रारंर्भी नाना फडणवीस यास गारद्याकंडून दया करवनू माराव े असे कोणी 
कारस्थान केले होिे. परंिु िे उघडकीस आल्यामुळे नानाचें प्राण वाचले. 
 

सोलापूर प्रािंी नरसो गोशवद या नावाचा बंडखोर उठला होिा. त्याने पटवधचनाचें करकंब हे ठाण 
तदनाकं २५ मे रोजी तशड्या लावनू घेिले. त्या बंडखोराचे पातरपत्य करून िे ठाण सोडतवण्याची कामतगरी 
कारर्भाऱ्यानंी िुकोजी होळकर यास सातंगिली. िुकोजीनी फौज जमवनू करकंबेकडे कूच करून 
बंडखोराचा परार्भव केला. 
 

हतरपंि र्भाऊंचा तनरोप घेऊन फौजेसह तनराळे होऊन तनजामाचा सरदार धौशाकडे जाण्यास 
तनघाले. जािाना कनकतगरी या संस्थानापासून रुपये ७० हजार खंडणी घेिली. 
 
धौशा व हणरपांताांची भेट व ताटातूट : 
 

हतरपंि कनकतगरीहून कें चनगुडाकडे गेले. िेथे तनजामाचा सरदार धौशा याची गाठ पडली. िे 
एकि होिाच हैदरअल्ली मागे हटून तचिदुगाकडे गेला. नंिर त्या दोघानंी कें चनगुड लुटून फस्ि केले. 
इिके होईिो जून मतहवयास सुरुवाि झाली. िेव्हा धौशाने ठरतवल्याप्रमाणे हतरपंिासही िंुगर्भदे्रच्या 
अलीकडे मोगलाई मुलखाि छावणी करणे र्भाग पडले. पण त्याची फौज पोटास तमळाल्यातशवाय छावणीि 
रहाण्यास कबलू होईना. िेव्हा परशुराम र्भाऊंनी हतरर्भाऊंच्या फौजेस चार लक्ष रुपये कजाऊ घेऊन 
वाटण्याची योजना केली. 
 
धारवाड प्राांती छाविी (सन १७७७ जुिैं ते नोव्हेंबर) : 
 

हतरपंिाचं्या फौजेस पावसाळ्याि थोपवनू धरणे हे र्भाऊंचे पतहले काम होिे. त्याकतरिा फौजेस 
रोजमरा तमळण्याची सोय कोपळचे मामलेदार रामचंद्र नारायण हुपरीकर यानंी एक लाख रुपये कजाऊ 
तदल्याने झाली. िेव्हा सरदाराचंी लष्ट्करे तशरहट टीस आली. 
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लक्ष्मेश्वर परगण्याचा देसाई नेहमी तशरहट टीस रहाि असल्यामुळे त्यास तशरहट टीकर म्हणि 

असि. त्या देसायाने हैदराच्या मदिीने पटवधचनाचंा लक्ष्मेश्वर परगणा बळकावला होिा. िो परि घेण्याचे 
ठरवनू त्यास २९ जुलै रोजी मराठी फौजेने तशरहट टीस वढेा तदला. वढे्याचे काम ३१ ऑगस्ट पयंि चालले. 
शवेटी इरेस पडून मोठ्ा इषनेे हल्ला केला. “बािेऱ्याि घेऊन खंदकाि तशरूर दोन अडीचश ेमाणसे कापून 
कातढली. दरवाजास आगी तदल्या व बुरुजही खणावयास लातवले. आिले शरण आले. गावं घेिला. 
अगोदर दोन-अडीचश े माणसू कापून कातढले, वरकडाचें हािपाय, कान कापले. रािौ तदवट्ा लावनू 
देसाई याच्या तिघी बायका व तशवापा, तहऱ्यापा व सुरेराव वगैरे कारकून, दलवाई, नाईक, िमाम सापडले. 
कैदेि ठेतवले आहेि. याप्रमाणे तशरहट टी घेिल्याचे वणचन र्भाऊंनी स्विःच तलतहले आहे.” हे जबरदस्ि 
ठाणे पडल्यावर लक्ष्मेश्वर परगण्यािील इिर ठाणीही िाब्याि आली. 
 
हैदराची कामणगरी : 
 

मराठ्ाचं्या फौजा जुलै-ऑगस्टमध्ये तशरहट टीस वढेा घालून बसल्या होत्या. त्या आधीच 
िंुगर्भदे्रपलीकडे हैदराने तचिदुगास वढेा घािला होिा. कनाटकािील बल्लारी, गुत्ी व रायदुगच व तचिदुगच, 
हरपनहळ ळी ही पाचं शहदु संस्थाने होि, त्यापैकी बल्लारी, गुत्ी व रायदुगच ही िीन संस्थाने हैदराने 
अगोदरच्या दोन वषाि बुडतवली होिी. आिा पाळी तचिदुगचकराचंी होिी. तचिदुगचकरास िंुगर्भदे्रच्या 
अलीकडील मराठी फौजेचा आधार वाटि होिा. पण िंुगर्भदे्रस पावसाळी उिार सापडणे कठीण त्यामुळे 
मराठ्ाचंी कुमक येणार नाही हे हैदराने जाणले होिे. म्हणून त्याने र्भरमसाठ खंडणीची मागणी 
तचिदुगचकराकडे केली. िेव्हा खंडणी न देिा तचिदुगचकर मोठ्ा शौयाने हैदराशी लढले. हैदराने मोचेबंदी 
केली. िरी तकल्लधेारी हमेशा बाहेर पडून मोचावर चालून येऊन युद्ध करीि होिे. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. 
२१४८.] 
 

यावळेी हैदराचे वकील पुण्यास लक्ष्मणराव रास्िे याचं्या तवद्यमाने कारर्भाऱ्याशंी िहाचे बोलणे 
करीि होिे. त्याचें म्हणणे की, िुमच्या आमच्या राज्याची हद्द िंुगर्भद्रा नदी ही असावी. िीन लक्ष रुपये 
खंडणी व मागील बाकी िुमची सवच देिो. तशवाय सावशीच्या लढाईि पाडाव झालेले पाडुंरंगराव वगैरे सवच 
सरदार सोडिो. मुरारराव घोरपड्यास त्याचा आमचा शीव शजेार असल्यामुळे त्यापासून आम्हास उपद्रव 
होईल म्हणून सोडणार नाही. कारर्भाऱ्याचें म्हणणे की, हैदराने िी खंडणी व मागील बाकी द्यावी. 
मुराररावसुद्धा सवच कैदी सोडाव.े िंुगर्भदे्रपतलकडचा घेिलेला सवच मुलूख परि द्यावा. हे बोलणे हैदरास 
कबूल न झाल्यामुळे िहाच्या वाटाघाटी तफसकटल्या. [तकत्ा, ले. २१५६.] 
 
हणरपांत व हैदर (जुिैं १७७७) : 
 

हतरपंिाचं्या फौजेचा पगार थकला होिा. पुणे दरबारने आश्वातसल्याप्रमाणे त्याजंकडून योग्य िी 
पैशाचंी िरिुद झाली नाही. परशुरामर्भाऊनी सावशी व तमश्रीकोट ही दोवही स्थळे काबीज केली. यावळेी 
मराठ्ास बािमी कळली की, हैदराने तचिदुगचकराशंी िह करून िो िंुगर्भदे्रच्या तदशनेे चालून येि आहे. 
पण नदीला पूर असल्यामुळे त्यास नदी पार होिा येणार नाही. त्यामुळे त्याजकडून अकस्माि हल्ला 
होण्याची र्भीति बाळगण्याचे कारण नव्हिे. ह्यावळेी परशुरामर्भाऊंनी धारवाड व कोपल ही ठाणी रामचदं्र 
हुपेरीकर यास लावनू देऊन त्याजकडून रुपये साडेचार लाख घेिले. सावनूरची खंडणी रुपये िीन लाख 
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१५ हजार ठरतवली [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. २१६५.]. तचिदुगचकराशंी िह केल्यावर हैदर हतरहरपासून पाच 
कोस पुढे सरकला. दोवहीकडील फौजा पूर ओसरण्याची वाट पहाि स्वस्थ बसल्या. तचिदुगचकरानंी 
मराठ्ाचंी आपणास मदि तमळेल या आशनेे हैदराशी झालेल्या िहाच्या अटी मोडल्या [तकत्ा, ले. २१५६.]. 
लढाईचा खचच देण्यास आपण ियार असल्याचे त्याने मराठे सरदारास तलतहले. 
 

अंिाजी महादेव व नारायणरावाच्या खुनाच्या कटािील िुळाजी पवार हे दादाचं्या िफेचे हैदराच्या 
िाब्याि बंकापूर नावंाचा तकल्ला होिा िेथे राहून जवळच छावणीस असलेल्या मराठी फौजेि तफिूर करीि 
होिे. त्याचंा तफिूर फौजेि दोन िीन वळेा हतरपंिास उमगला, िेव्हा त्यानंी तफिुरी लोकास धरून त्यास 
कडक शासन केले. यावळेी र्भाऊंची आतण हतरपंिाचंी तमळून िीस िे पस्िीस हजार फौज छावणीस होिी. 
पस्िीस हजार स्वाराचंा सरसकट नुसिा रोजमुरा दर स्वारास दरमहा वीस रुपये धरला िर छावणीचा खचच 
दरमहा साि लक्ष रुपये म्हणजे चार मतहवयाचे अठ्ठावीस लक्ष रुपये होिाि. पैकी ह्या दोवही फौजास कोठून 
तकिी पैसे तमळाले िे लक्षाि घेऊ. कारर्भाऱ्याकंडून पुण्याहून आलेले रुपये दोन लाख, परशुराम र्भाऊंनी 
चार लाखाचे कजच कातढले. धारवाड व कोपल िालुतयािील रसद साडेचार लक्ष, नवलगंुदकराकंडून 
पासष्ट हजार खंडणी तमळाली आतण सावनुरकराकंडून खंडणीदाखल तमळालेले िीन लक्ष पंधरा हजार 
तमळून एकंदर चौदा लक्ष िीस हजार रुपये होिाि [तकत्ा, ले. २१५३.]. एवचं खचाच्या तनमपट तमळकि 
झाल्यामुळे नदी उिरून शिूच्या मुलखाि जाऊन र्भरेल त्या रीिीने पोट र्भरणे मराठी सैवयास क्रमप्राप्ि 
होिे. तचिदुगचकराने मराठ्ास सागंनू पाठतवले की, िुम्ही जर गलगनाथाजवळ िंुगर्भद्रा ओलाडंीि असाल 
िर मी सव्वा लाख रुपये िंुगर्भद्रा ओलाडंल्यानंिर होणाऱ्या पतहल्या मुक्कामास देिो. ह्यावळेी पुण्याहून 
सावकारामंाफच ि साडेचार लक्ष रुपये आले म्हणून हरीपंि व र्भाऊ यानंी २४ नोव्हेंबर १७७७ ि फौजेसह 
िंुगर्भद्रा पार केली. ही बािमी हैदरास कळिाच िो हतरहरापतलकडे पाच कोसावंर होिा िेथून हतरहरास 
आला आतण ित्काळ सडा होऊन िो मराठी फौजेस आडवा आला. तचिदुगचकरानंी मराठ्ास ५ लाख रुपये 
देऊ केले होिे. पण नदीपार होण्याच्या आदल्याच तदवशी परशुरामर्भाऊस मोडोशीचा व ज्वराचा प्रबळ 
तवकार होऊन त्याने िे हैराण झाले होिे म्हणनू सवच तर्भस्ि हतरपिंावर होिी. मराठी फौज ज्या वाटेने 
तचिदुगास जाणार होिी िी वाट पतहल्या पाचं सहा मजली डोंगराळ व अडचणीच्या जंगलािून होिी व 
असुरतक्षििेची होिी. म्हणनू हतरपंिानंी शिू आडवा येिो हे विचमान समजिाच िो मागच सोडून िंुगर्भदे्रच्या 
काठाकाठान बल्लारीकडे येऊन धौशास तमळवनू घेऊन तिकडून मदैानािून तचिदुगास जाण्याची मसलि 
केली व िीस अनुसरून त्यानंी लष्ट्कराचा रोख हंपीकडे धतरला [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. २१९७.]. हैदरही 
आपल्या पंचवीस िीस हजार कवाइिी, पायदळ व िोफासह मराठ्ाचं्या मागून ५ िे १० कोस अंिराने चालू 
लागला [तकत्ा.]. मराठ्ानंा त्यावर उलटून हल्ला करणे मुलूख डोंगराळ असल्यामुळे शतय नव्हिे. िे दर 
कूच करीि सोंडूरबारी ओलाडूंन अदवानीच्या मदैानी प्रदेशाि आले. हैदराने आपला मुक्काम मराठ्ाचं्या 
छावणीपासून पधंरा कोस अंिरावर असलेल्या दारोजी गावंी केला. मराठ्ानंी आपला मुक्काम रायदुगच 
हद्दीि रारावी येथे केला. तिथे िे पंधरा तदवस रातहले. त्या मुदिीि परशुरामर्भाऊ आपल्या सैवयाचे अतधपत्य 
करण्यास आजारपणािून बरे झाले. मराठे धौशाची वाट पहाि होिे. कारण धौशासह त्यांना तचिदुगाकडे 
जावयाचे होिे. “मी आल्यातशवाय शिूवर चालून जाऊ नका”. असे धौशाने मराठ्ास सातंगिले. पण धौशा 
लवकर येऊन तमळण्याचा रंग तदसेना. मराठी लष्ट्कर धौशा लवकर येऊन तमळेल या र्भरवशंावर पुढे चालून 
येऊन मोठ्ा अडचणीि सापडल्यासारखे झाले होिे. हैदराने आपली काही फौज दारोजीला ठेतवली आतण 
काही लष्ट्कर बलेारीपासून १७ कोसावरील मुरगोडला ठेतवली. ह्या दोवहीकडील फौजाचं्या कचाट्ाि 
मराठी फौज सापडली. मदि तमळणे मोठे मुष्ट्कील होऊन बसले. हतरपिंानी असे ठरतवले की, 
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िंुगर्भदे्रपतलकडे आपल्या लष्ट्कराचे सामान पोचवाव ेव शिूशी गतनमी काव्याने लढून धौशा येऊन तमळेपयंि 
वळे काढावा. 
 

पण हतरपंिानी लष्ट्करचे सामान नदीपलीकडे हालतवण्यास सुरवाि करिाच हैदराने १ जानेवारी 
१७७८ रोजी अकस्माि हल्ला चढतवला. छाप्याची थोडी कुणकुण अगोदर मराठ्ास लागली होिी. म्हणून 
काही बरोबरच्या संरक्षणाथीनी शिूस थोपवून धतरले. शिू आल्याची वदी येिाच हतरपंि व परशुरामर्भाऊ 
फौजेसह ियार होऊन आघाडीस जाऊन उरे्भ रातहले [तकत्ा, ले. २२२०, २२२१.] आतण बाजारबुणगे तनमूटपणे 
िंुगर्भदे्रची वाट धरून चालू लागले. शिूच्या आगीच्या माऱ्यापढेु हत्यार चालेना. आपल्या फौजेि जबरदस्ि 
तफिूर असल्याखेरीज शिसू अंगावर चालून येण्याची छािी झालेली नाही. हे परशुरामर्भाऊ व हतरपंि यास 
कळून चुकले. म्हणून बुणगे सुरतक्षिपणे िीन कोस पार झाल्याची वदी येिाच मराठी फौज हळूहळू मागे 
सरकू लागली व शिूही त्यावर चालून न येिा रारावी येथेच िळ देऊन रातहला. 
 

तफिुरीचा िपास बारकाव्यानें सुरू केला. िो मानाजी शशदे फाकंडे यासं हैदराकडून आलेले पि व 
एक लाखापकैी पाऊण लाख रुपये रोख त्याजकडे सापडले. त्याचे पातरपत्य कराव ेम्हणून त्याच्या गोटावर 
हल्ला केला िोच िो मारामार करीि तनसटून शिूकडे गेला. यशविंराव माने म्हसवडकर हा तफिुराि 
सापडल्यामुळे त्यास िोफेच्या िोंडी देण्याि आले [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ६, ले. २२२८, २२३१.]. बाकी जे सापडले 
त्यास पुण्यास कारर्भाऱ्याकंडे गुवहेगार म्हणून पाठतवले. अशा रीिीने तफिुराचंा बंदोबस्ि वळेीच झाल्यामुळे 
फौजेि आणखी तफिूर झाला नाही. तफिुराचा िपास सुरू व्हावयाच्या अगोदर मराठी सैवय िंुगर्भद्रा 
ओलाडूंन अलीकडे आले. िेव्हा तनजामाचा सरदार धौशा याची त्याशी गाठ पडली. पण धौशा मंदगिीने 
चालणारा आतण एक मजल झाली की पाचं चार मुक्काम करणारा बपेवाई सरदार मराठ्ास लढाईचा प्रसंग 
आणू देईना. हे पाहून हैदराच्या सैवयाने उलट मराठी मुलूखाि तशरून लुटालूट करण्यास सुरवाि केली. 
त्याने कोपल िालुतयािील िमाम गावं, खेडी खुशालपणे लुटून फस्ि केली आतण डंबळकर देसायाकडून 
लाख होन खंडणी घेऊन लक्ष्मेवर परगण्यािील बहुिेक ठाणी पवुहा काबीज केली. तटपून झपाट्ाने 
धारवाडवर हल्ला चढवनू िे शहर लुटले व जािाना त्याने हुबळीचा िाबा घेिला. धौशाची मंदगिी व दुष्टपणा 
यामुळे हतरपंिाचं्या फौजैचा उत्साहच मावळला. हतरपिंानी पणु्याकडून जादा कुमक मातगिली. याचवळेी 
मोरोबादादा होळकराचं्या सहाय्याने नाना फडतणसातंवरुद्ध कट तशजवि असल्यामुळे नाना जादा फौज 
कनाटकाि पाठतवण्यास उत्सुक नव्हिे. पण अखेरीस नाना फडतणसानंी ५००० फौज अप्पा बळविंाबरोबर 
हतरपंिाचं्या मदिीकतरिा पाठतवण्याचे ठरतवले. मराठ्ानंी िंुगर्भद्रा तसगटाळू येथे उिरून तचिदुगचकराचं्या 
मदिीस जाण्याचे ठरतवले. पण धौशाने त्याजबरोबर येण्याचे नाकारले. त्याने हतरपिंासं सरळ सांतगिले 
की, िुम्ही उत्र िीरास रहाि असाल िर पातहजे तििके तदवस मी िुम्हाबरोबर आहे. नदीपार होण्याचा 
आग्रहच असेल िर मी आमच्या मुलुखास परि चाललो. मराठ्ाचंा नाईलाज होऊन धौशाच्या 
म्हणण्याप्रमाणे त्यानंा तफरून कोपलास याव ेलागले. धौशाने वाटेि मराठी मुलुखािून खंडणी गोळा केली. 
रयिेवर जुलूम केला िेव्हा परशुरामर्भाऊंनी त्याची कानउघाडणी केली. पण मागाहून असे कळले की, 
धौशाचे आणीबाणीच्या वळेी तदरंगाईचे वणचन तनव्वळ स्वाथच साधण्याची प्रवृतत्, त्याची टाळाटाळ या गोष्टी 
धौशा हैदराशी गुप्िपणे सामील होिा म्हणनू करीि असे. हे लक्षाि आल्यावर अनागोंदीचा संस्थातनक शिसू 
तमळून मराठ्ास खंडणी देण्याचे नाकारीि होिा. त्यावर र्भाऊंनी हल्ला चढतवला. त्यास महमद अल्ली 
कुमदानची मदि होिीच. हल्ला एवढा जबरदस्ि होिा की, संस्थातनकाने शरण येऊन मराठ्ाकंडे वकील 
पाठवनू खंडणीचा िह ठरवनू घेिला. 
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इिके होईिो माचच मतहवयाच्या अखेरीचे तदवस आले. शिचू्या पातरपत्याची िजवीज केलीच पातहजे 
असे मनाि आणून नदीपार होऊन हैदराचा मुलूख मारावा अशी योजना आतखली व धौशास सातंगिले िेव्हा 
िो पूवीसारखाच येण्याचे नाकारू लागला. िेव्हा मराठ्ानंी त्यास तनक्षनू सातंगिले की, िुम्ही आम्हाबरोबर 
न याल िर आम्ही िुम्हास शिू समजू व िसे वागू. हे ऐकिाच धौशा तनमूटपणे मराठ्ाचं्या लष्ट्करास येऊन 
तमळाला. दुसरे तदवशी तदनाकं २४ माचच रोजी लष्ट्कर कूच करून दुसऱ्यादंा नदीपलीकडे मुक्कामास गेले. 
पण लष्ट्करचे पुण्याहून मोरोबाचे दादास आणण्याचे कारस्थान मोडून काढण्यास तनघून याव,े अशी नाना 
फडतणसाचंी पिे हतरपंि व परशुरामर्भाऊ यासं तदनाकं ५ एतप्रल १७७८ रोजी आली. यामुळे मोतहमेची 
मसलि िशीच टाकून दुसरे तदवशी धौशासह कूच करून िे परि तफरले. 
 

मराठी फौज कनाटकािून तनघून गेल्यावर हैदर व तटपू यासं कनाटक मोकळे सापडले. त्यानंी 
माडंतलकाकंडून जबरदस्ि खंडण्या घेऊन आपला राज्यतवस्िार केला. 
 
करवीरकराांचा नक्षा उतरणविंा : 
 

परशुरामर्भाऊ व रामचंद्र गणेश करवीरकरानंा जरबेि ठेवण्यासाठी पुणे दरबारने पाठतवले होिे. 
त्यापैकी परशुरामर्भाऊंना कुमदानच्या पातरपत्याकतरिा कनाटकाि जाव े लागले. मागे रामचदं्र गणेशावर 
सरशी करण्याकतरिा कोल्हापूरकरानंी त्याचें काही मराठे सरदार फोडून आपणाकडे तमळवनू घेिले. पण 
त्यापैकी करवीरकराचें सेनापिी येसाजी शशदे याशंी कोणाचे न पटल्यामुळे िे आपापल्या घरी परि गेले. 
िथातप येसाजी शशदे रामचदं्र गणेशवर १९ मे १७७७ रोजी चालून आले. िेव्हा कवठे शहगणगावं येथे उर्भय 
सैवयाची गाठ पडून युद्ध झाले. त्याि येसाजी शशदे याचंा परार्भव होऊन िे व सखोजी र्भोसले दोन चारश े
स्वारातनशी पवहाळ्यास पळून गेले. करवीरकराचंा मोड झाल्यामुळे त्याचंा दंगा िात्पुरिा बंद झाला. पढेु 
जून मतहवयाि पावसाळा सुरू झाल्यावर रामचंद्र गणेश फौजेसह पुण्याकडे परि यावयास तनघाले. 
 

करवीरकराचं्या बंडाचा पुरा मोड करावा म्हणून त्या कामावर पुणे दरबारने महादजी शशदे याचंी 
योजना केली होिी. त्यानंी फौज जमा करून रतहमिपरुला पावसाळ्याकरीिा िे छावणीस रातहले. पढेु 
कारर्भाऱ्याशंी आपल्या जहातगरीसंबधंी पिव्यवहार करण्याि नोव्हेंबरपयंि वळे घालतवला. त्या मतहवयाच्या 
अखेरीस कारर्भाऱ्याकंडून दहा लक्षाच्या जहातगरीचे वचन तमळाल्यावर महादजी शशदे करवीरच्या मोतहमेस 
तनघाले. फौज गोळा करीि वारणेवर आले. नंिर पवहाळ्यास घेरा घालण्याची हूल दाखवनू वडगावासं 
गेले. िेथील आसपासची ठाणी घेिली. 
 

करवीरकरानंी आपला तटकाव महादजीपढेु मदैानाि लागणार नाही हे जाणून पवहाळा तकल्ला व 
करवीर राज्य रक्षण्याकडे आपले लक्ष पुरतवले. त्यावर महादजीनी मजल दरमजल करीि करवीरच्या 
पतरसराि आपले सैवय आतणले. महादजींच्या फौजेने करवीरास वेढा घािला. हा वढेा िीन मतहने चालू 
होिा. त्यावळेी तशवाजी राजे व राणी दुगाबाईसाहेब याचं्या स्वाऱ्या करवीरास होत्या. शहरास वढेा देऊन 
महादजींच्या फौजेने िीन मतहनेपयंि (जानेवारी १७७८ िे माचच ७८) िे शहर शजकण्याचे आटोकाट प्रयत्न 
केले. महादजींकडे फौज िीस हजार. एवढ्या फौजेशी सामना देणे शतय होणार नाही याची कल्पना 
कोल्हापूरचे प्रमुख कारर्भारी येसाजी शशदे यानं आली, म्हणून त्यानंी िहाची बोलणी लातवली. लढाईचा 
खचच िीन लाख रुपये देण्यास कबलू झाले. कारर्भाऱ्यास हे बोलणे महादजींनी कळतवले िेव्हा कारर्भाऱ्यानंी 
पाच लक्ष घेऊन िंटा तमटवावा असा आदेश तदला. त्यावर िहाची बोलणी तफसकटली म्हणून महादजींनी 
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पुण्याहून महाकाळी नावंाची मोठी िोफ मागतवली आतण कोल्हापुराि शहराच्या बंदोबस्िास जी फौज होिी 
त्याचंी घरेदारे शहरार्भोविालच्या खेड्यापाड्यािून तवखुरलेली होिी, त्याचें जप्िीस राजश्री हरी बाबाजी 
रवाना केले. समागमे ५०० राऊि तदले. हुपरीस जाऊन जप्त्या केल्या. महाकाळी िोफेची वाट पहाि 
रातहले. इचलकरंजीकर व पटवधचन याजंकडून जादा फौज मागतवली. एवढे सवच झाल्यावर येसाजी शशदे 
यानंी िहास कबलुी तदली. तचकोडी, मनोळी या दोवही परगण्याचं्या सनदा येसाजी शशद्यानंा द्याव्या व पंधरा 
लक्ष खंडणीदाखल द्याव.े त्यापैकी िीन लक्ष िाबडिोब द्याव ेव बाकीच्या ऐवजाचंा करार करावा [मोडक, को. 
प्रा.ं अ. इ. र्भा. १, खरे, इचलकरंजी ससं्थानचा इतिहास, ले. १६५.]; त्याप्रमाणे करार तदनाकं ९ एतप्रल १७७८ रोजी झाला व 
शवेटी िहावर सह्या तदनाकं २३ एतप्रल १७७८ रोजी झाल्या व महादजींच्या फौजा पणु्यास परि आल्या. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 



 अनुक्रमणिका 

इंग्रज-मराठे युद्धाचा शवेट 
 

कािंसूची 
 
१७७९, जानेवारी इांग्रज-मराठे याांचा वडगावी तह. 
१७७९, णडसेंबर हेग्स्टांग्ज मराठ्ाांक्षवरुद्ध गोहदच्या राजाशी तह करतो. 
१७८०, फेबु्रवारी पेशव ेव म्हैसूरकर यामधील तह. 
१७८०, जून ३ पोतुमगीज मराठे तह. 
१७८०, जुिैं हैदरची मद्रासवर चाल. 
१७८०, नोव्हेंबर १३ जनरल गोडाडमचा वसईस वढेा. 
१७८०, णडसेंबर ११ इांग्रज, वसई काबीज करतात. 
१७८०, णडसेंबर १२ रामचांद्र गणेशचा लढाईत मृत्यू. 
१७८१, फेबु्रवारी २ कॅमकने क्षसप्री क्षकल्ला घेतला. 
१७८१, फेबु्रवारी परशुरामिाऊ पटवधमनचे मराठ्ाांच्या कुमकेस पुण्याहून प्रयाण. 
१७८१, माचच १६ चौकदे येथे इांग्रज–मराठे लढाई. 
१७८१, एणप्रिं १२ पनवलेीहून घाटाकडे इांग्रजी फौजेचे कूच. 
१७८१, एणप्रिं १९ नशद्याांचा मुक्काम सालबाईस. 
१७८१, मे १७ इांग्रजाांचा मराठ्ाांशी तह. 
१७८१, जून ११ क्षसके्ट कौग्न्सलचा मराठ्ाांशी सलोखा करण्याचा ठराव. 

१७८१, ऑगस्ट १० मुांबईची नाकेबांदी करण्यास नानाांकडून हुकूम. 
१७८१, नोव्हेंबर ४ वॉरन हेग्स्टांग्ज डेग्व्हड अँडरसना तहाची लेखी समजूत देतो. 
१७८१, णडसेंबर २३ डेग्व्हड अँडरसन मराठ्ाांच्या गोटात. 
१७८२, फेबु्रवारी हेग्स्टांग्ज कलकत्त्यास जातो. 
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१७ 
 

इांग्रज-मराठे युद्धाचा शेवट 
 

(१७७९–८२) 
 

वडगावंचा इगं्रजाशंी िह सन १७७९ च्या जानेवारीि होऊन परार्भिू तब्रतटश सेना फेबु्रवारीच्या 
अखेरीस मंुबईस परिली. िोच माचच महाि बऱ्हाणपुराहून गोडाडच आपल्या कवाइिी फौजेसह सुरिेस येऊन 
पोहचला. िदनंिर लगेच श्रीमंि दादासाहेबानंी त्याचे रखवालदार हतरबा बाजी केिकर याशी कुरापि 
काढून त्यास जीव ेमारून स्विः सुरिेस गोडाडच याच्या आश्रयास गेले. 
 

इंग्रजाचंी पलटणे मंुबईस परिल्यावर दादासाहेबाचंा जो खाजगि सरंजाम होिा त्या र्भोविी 
चौतया बसतवल्या. दादासाहेब शशदे याचं्या गोटाि आले. िेथे शशदे याचें बोलणे पडले की, दादानी झाशंीस 
रहाव,े िेथे खाजगी खचाचा सरंजाम िेरा लक्षाचा आहे िो व अमृिराव यास साि लक्षाचा घ्यावा व रहाव.े 
त्याप्रमाणे मावय आहो असे दादासाहेबानंी कबलू केले [‘िह व करारमदार’ ह्या पुस्िकािं वर दादासाहेब ऊफच  रघुनाथराव 
याजशी िीन करार तद. ३-२-१७७९ रोजी झालेले तदले आहेि. पहा—ऐ.तट.ले.७. म.इ.सा.खं. १९, ले. २०१.]. झाशंीस दादासाहेब यास 
पोहोचवावयास शशदे व होळकर याजकडील पाच हजार फौजेची नेमणकू केली. हतर बाबाजी हे 
दादासाहेबास झाशंीस घेऊन जाण्यास तनघाले. पतहला मुक्काम िुळापुरास केला आतण नानासं तनरोप 
पाठतवला की, आम्ही शहदुस्थानाि दूर देशी जािो, पाठीमागे दौलि बहुि, हुशारीने रक्षण करावी. [पे. द. ५, 
ले. ९७; ऐ. तट. १, ले. ७.] िुळापरुास दादानंी आपले चवथे लग्न केले. मुलगी सदातशव तर्भकाजी पेंडसे याचंी. 
िुळापुराहून कूच करून टोतयाच्या मुक्कामास गेले. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ७, ले. २४८७.] तिथून कूच करून 
येरुळच्या मुक्कामास गेले. पुढे मजल दर मजल बऱ्हाणपुरानजीक गेले. िेथे सौ. आनंदीबाई लहान 
बाजीरावासह पवाराकंडील धारेच्या तकल्ल्याि होिी िी येऊन तमळाली. [तकत्ा, ले. २५०३.] िेथून कूच करून 
महेश्वरानजीकच्या मंडलेश्वरावरून नमचदा उिरावयाच्या घाटाजवळ मुक्कामास आले. [तकत्ा.] गोडाडचची 
फौज बऱ्हाणपुरास मुक्कामास होिी िीस सागंनू पाठतवले की, आपण सुरिेस तनघून जाव ेआम्ही तिथे येऊन 
िुम्हास रे्भटिो. [Maharashtra Archivas Bulletin No. 3,] दादाचं्या मनाि अशा रीिीने सुरिेस पळून जाण्याचे तवचार 
घोळि होिे. त्याकतरिा फौजेसह बरोबर असलेल्या शशदे याजंकडील हतर बाबाजीचा काटा काढण्याचे 
ठरतवले. त्याच्या फौजेि तफिूर करून दंगा करतवला. आपले लोक पाठवनू त्याजशी रोजमऱ्याकतरिा 
हुज्जि घािली. दगा देऊन कैद करणार इितयाि हतर बाबाजी घोड्यावर बसून नमचदेच्या उिाराकडे चालिे 
झाले. त्याचंा पाठलाग करवनू त्यास जखमी न्स्थिीि पकडून मुसतया बाधूंन आणतवला. [ऐ. तट. ४, ले. १०, का. 
स.ं प. या. ले. ५०.] िेथे त्याचा अंि झाला. अशा रीिीने हतर बाबाजीची वाट लावनू दादा अलीमोहन येथे 
मुक्कामास गेले. िेथून दादा सुरिेस जाणार ही बािमी महादजीबाबानंी फते्शसग गायकवाडास तलतहली. [ब. 
रा. ऐ. वे. २, ले. ६२.] आपली फौज आडवी घालून दादासाहेब यासं तफरंग्यास तमळू न देणे अशी तवनंिी केली. 
[तकत्ा, २, ले. ६९.] हे दादासाहेबास समजल्यावरून गायकवाडाचें फौजेस चुकतवण्याकतरिा त्यानंी चादंोर 
कनाळी वरून बाबातपराच्या घाटावर मुक्काम केला. तिथून अंकलेश्वरास गेले आतण सरकारचे महाल सुरि 
अठ ठातवसीि होिे िेथे जप्त्या करावयास कारकून पाठवनू वसूल तमळतवला आतण कूच करून सुरिेस गेले. 
[तकत्ा, ले. ७२.] तिथे इंग्रज सेनापिी गोडाडच याचंी रे्भट घेिली. दादा इगं्रजाकंडे सुरिेस गेल्यावर त्यानंी 
त्याचंा तधक्कारच केला. ‘िुम्ही बेईमान, िुमच्या वचनाि दृढिा नाही. िुमचे नादी लागनू आम्ही कजचदाद 
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माि जाहलो. पेशजी िुम्हास रुपया तदला िो वसूल नाही. िुम्हाजवळ ना फौज ना खचास. िुमची सोबि 
आम्हास नको.’ [म. द. बा. १, ले. १.] िेव्हा दादास तवषाद वाटला व सुरि अठ ठातवशीि सरकारचे महालािून 
जप्त्या घालून ७ लक्ष रुपये तमळतवले. [ब. रा. द. ऐ. वे. ले. ७५.] गोडाडचला दादासाहेब आपल्याकडे ठेवनू पणेु 
दरबाराशी बोलणी करण्यास आयिीच सधंी सापंडली. कारण वडगावंचा अपमानकारक िह गोडाडच व 
मंुबई इंग्रजानंा पसंि नव्हिा. िेव्हा दादा पुवहा आश्रयास आल्याने पूवीच्या पतरन्स्थिीि एकदम बदल 
झाला. गव्हनचर जनरल हेन्स्टंग्जने पुणे दरबारास सागंून पाठतवले की, वडगावंचा िह इंग्रजाचें खास 
प्रतितनधींनी केला नव्हिा िेव्हा िो आम्हास मावय नाही. कतरिा स्विंि िह करण्याचा अखत्यार गोडाडच 
यास तदला आहे. त्याजबरोबर िह करावा. [CPC, Vol. V. L-No. 1726.] त्याप्रमाणे गोडाडचने पुणे दरबाराशी 
बोलणी लातवली. िेव्हा नाना फडतणसानंी ऑतटोबर १७७८ ि गोडाडच यास तनक्षनू सातंगिले की, दादास 
स्वाधीन करा आतण इगं्रजानंी िाब्याि घेिलेला ठाण्याचा तकल्ला स्वाधीन करा म्हणजे मग बोलणी लाव.ू 
[खरे, ऐ. ले. स.ं खं. ७, ले. ३५३०.] नानाचं्या पिाची कडक र्भाषा गोडाडच यास लागली. [Cambridge History of India, 
Vol. V,] त्याने मराठ्ाचंा वकील घालवनू तदला. त्याने दादास दरमहा हजार रुपये नेमणूक करून देऊन 
सुरिेस ठेवनू घेिले व मराठ्ाशंी युद्ध करण्याची मसलि कायम ठरतवली. िदनंिर नोव्हंबरच्या प्रारंर्भी 
सुरिेहून गोडाडच मंुबईस आला व िेथील गव्हनचर व कौन्वसलर याशी खलबि करून पढेु काय काय 
करावयाचे याचा नकाशा आधी ठरवनू सुरिेस परि गेला. त्याच्या मदिीस मंुबई सरकारची फौज सुरिेस 
जाऊन पोहचली. गोडाडच मंुबईहून परि आल्यावर त्याने फते्शसग गायकवाड यास अनुकूल करून घेऊन 
त्याशी पेशव्याचं्या गुजराथमधील मुलुखाची वाटणी करून घेण्यासंबधंीचा िह ठरतवला आतण अमृिरावास 
बरोबर घेऊन अहमदाबादेवर चाल केली. अहमदाबादचा तकल्ला घेऊन महालो-महाली ठाणी घािली. 
[Gaikwads of Baroda, Vol. Ⅲ,] 
 
णब्रणटशाांणवरुद्ध एतदे्दशीय सताांची एकजूट : 
 

गायकवाड इंग्रजास सामील झाल्यामुळे इंग्रजाचंी शन्ति तिगुणीि झाली. अशा शन्तिशी गुजरािेि 
लाबं तठकाणी सामना देणे सोपे नव्हिे. कारण ह्याच सुमारास खानदेशाि गुलजारखानाचे खूळ माजले 
होिे. िो गुलजारखान व दादासाहेबाचंा कारकून केसो कृष्ट्ण या उर्भयिानंी मोठी फौज जमवनू दंगा सुरू 
केला होिा. अशा कठीण प्रसंगी नाना फडतणसाचंी तवशाल बदु्धी आतण शहाणपणा उपयोगी आला. नानानी 
धूिचपणा दाखवनू इंग्रजातंवरुद्ध एिदे्दशीय सत्ातधशाचंी एकजूट घडवनू आतणली. ह्या संघाि चार सत्ातधश 
सामील झाले. पेशव,े तनजाम, हैदरअल्ली आतण नागपूरकर र्भोसले हे चार सत्ातधश जरी इगं्रजातंवरुद्ध 
एकि आले िरी इंग्रजातंवरुद्ध सबधं शहदुस्थानाि सवच एिदे्दतशय सत्ातधशामंध्ये एक प्रकारची उिेगाची 
र्भावना पसरलेली होिी. कारण ह्या सवच सत्ातधशाबंरोबर कोणत्या ना कोणत्या िरी कारणास्िव लबाडी 
करून त्याचं्या स्वािंत्र्यावर घाला घालण्याचे कृत्य हेन्स्टंग्जने केले होिे. अयोध्येचा नबाव, बनारसचा 
राजा, बंगालचा नबाब इत्यातद सत्ाधाऱ्यानंा माडंतलक बनवनू त्याचं्या संरक्षणाची हमी घेऊन त्याजकडून 
तकत्येक लाख रुपये नजराण्यादाखल उपटले होिे. त्यामुळे हे सवच सत्ातधश कफल्लक होऊन देशोधडीस 
तमळाले. ह्यानंाही इंग्रजाचें जू नको होिे. नाना फडतणसास या वैफल्याचा उपयोग इंग्रजाबंरोबर लढिाना 
झाला. याचवळेी इंग्रज-फ्रें चाचें युद्ध चालू असून फ्रें चांचे माहे बंदर कनचल बे्रट वटेच्या हािाखालील तब्रतटश 
नातवक कातफल्याने १९ माचच १७७९ मध्ये काबीज केले. ह्याच बंदरािून हैदरास फ्रें चाकंडून युद्धोपयोगी 
सामुग्री तमळि असे िी त्यामुळे बंद झाली. त्यामुळे हैदर इंग्रजाचंा कट्टर दुष्ट्मन बनला. ही गोष्ट जेव्हा 
पुण्यािील कारर्भारी मंडळाच्या लक्षाि आली िेव्हा त्यानंी हैदराशी चालू असलेले युद्ध बंद करून त्याजला 
इंग्रजाशंी युद्ध पुकारण्यास प्रवृत् केले. नाना व महादजींनी हैदराशी सलोखा करून त्याजबरोबर 



 अनुक्रमणिका 

संरक्षणात्मक िह इंग्रजातंवरुद्ध घडवनू आणण्यासाठी वाकबगार व हुशार वकील कृष्ट्णाजी जोशी यास 
त्याजकडे पाठतवले. हैदराशी झालेल्या िहाि असे ठरले की, िंुगर्भदे्रच्या दतक्षणेकडील जो मराठी मुलूख 
हैदराने शजकला होिा िो त्याजकडे रहावा आतण त्याने अकाट व महमदअल्लीच्या िाब्यािील कनाटक हा 
प्रदेश उध्वस्ि करावा. या अटी हैदरास कळतवल्या. [CPC, Vol. V, L. No. 1706.] रास्िे आतण महादजी शशदे हे 
मराठ्ाचें दोन सरदार ह्या सलूखाच्या िारणास जामीन रातहले. हा िह होिाच पेशव े व म्हैसुरकर 
याजंमध्ये आज अनेक वष ेजो युद्ध प्रसंग सुरू होिा िो बंद पडून तदनाकं २० फेबु्रवारी १७८० रोजी िह 
होऊन एकोपा झाला. [राजवाडे, म. इ. सा. खं. १९, ले. ६९, ८४.] या एकोप्याच्या पायावर एक प्रचंड कारस्थान 
उर्भारलें  गेलें . [Alfred Lyall, British Dominaion in India,] 
 

या कारस्थानाचा मूळ उत्पादक हैद्राबादचा तनजामअल्ली होय. सन १७७९ च्या उवहाळ्याि त्याने 
पुण्यास नाना फडणीस यास व नागपुरास नागपूरकराचंा तदवाण तदवाकर पतंडि यास पिे तलहून असे 
कळतवले की, इंग्रज आिा फारच बळावला आहे. त्याचे पातरपत्य करणे अत्यावश्यक आहे. हे काम आपण 
सवच शहदी सत्ाधाऱ्यानंी एकजूट करून करावयास हव.े [CPC, Vol. V. L. No. 1956.] अशी पिे नानास तमळिाच 
त्यानंी जामगावंी महादजी शशदे होिे त्यास व वाफेगावाहून होळकरास बोलावनू आणून त्याचं्या तवचाराने 
इंग्रजातंवरुद्ध अति गुप्िपणे एक कारस्थान उर्भारले. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भाग ७, ले. २५१६.] या कारस्थानाचे स्वरूप 
असे होिे की, पेशव,े हैदर, तनजामअल्ली व र्भोसले या चौघानंी एक संकेिाने एकदम स्वाऱ्या करून 
शहदुस्थानािून सवच इंग्रजासं कायमचे हुसकून लावाव.े त्याि पेशव ेयानंी मंुबई, गुजराथ व अंिवेदी येथील 
इग्रजास पादाक्रािं कराव.े र्भोसल्यानंी बंगाल्यावर स्वारी करावी, तनजामअल्लीनी शसकाकोळ-
राजमहेंद्रीकडे जाऊन िो प्रदेश घ्यावा आतण हैदराने आपले सवच बळ पणास लावनू मद्रासेवर स्वारी करावी 
व इंग्रजाचें तिकडील राज्य घ्याव ेअशी चौघामंध्ये कामाची वाटणी झाली. [का. स ंपं. या. ले. २७४, ३२१.] याची 
वािा वॉरन हेन्स्टंग्ज यास तबलकूल लागू तदली नाही. सिराव्या शिकाि तब्रतटशानंी मद्रास व बंगाल प्रािं 
आपल्या िाब्याि आतणल्यावर त्यानंा असे कळून चकुले की, या दोवही प्रदेशाि दळणवळण करण्यास 
त्यामधील खालील प्रदेश दुसऱ्याचं्या िाब्याि असल्यामुळे पंचायिीचे झाले. ओतरसा नागपुरकर 
र्भोसल्याचं्या िाब्याि होिे व कृष्ट्णेच्या दतक्षणेकडील गंुिूर प्रािं तनजामअल्लीच्या िाब्याि होिा. पण हे गंुिूर 
सरकार म्हणजे उत्र सरकार हे इंग्रजानंी बळकातवले होिे. इंग्रज फ्रें चाचें व इंग्रज मराठ्ाचें अशी दोवही 
युदे्ध एकाच वळेी सुरू झाल्यावर हा प्रदेश शस्रास्राचंी व युद्ध सामग्रीची ने-आण मद्रास बंगालमध्ये अति 
त्वरेने होण्यास इंग्रजास फारच उपयोगी पडला. हा गंुिूर प्रािं तनजामअल्लीने आपला र्भाऊ बसालिजंग 
यास लावनू तदला होिा. मद्रासचा गव्हनचर रमबोल्ड याने बसालिजंगास आपलासा करून त्याजकडून हा 
प्रदेश इंग्रजाचं्या िाब्यािं घेिला. [CPC, Vol. V. L. No. 1756.] ही गोष्ट तनजामअल्लीस तबलकूल पसंि पडली 
नाही. यामुळे त्या दोवही र्भावाि वाकडे आले. 
 

उत्रेकडील सत्ाधीश इंग्रजातंवरुद्ध उठतवण्यासाठी गाजीउद्दीनास मराठ्ानंी आपलेसे करून 
घेिले आतण काल्पी येथे त्यास जहातगरी तदली. शहा अलमच्या मुलास आश्रय तदला व शहा आलम यास 
मराठ्ावंर अवलंबून रहाण्याचे राजकारण पार पाडले. [तदल्ली येथील मराठ्ाचंी राजकारणे, र्भाग १,] पिाचा राजा 
शहदुपद आतण काशीचा चेिशसग ह्यासही मोठी इनामे तदली. [का. स.ं प. या. वगैरे ऐ. ले. ३०६, ४६४, ऐ. ले. स.ं र्भा. ७, 

खरे, ले. २६५५,] इंग्रजातंवरुद्ध गोवकेराचंी मदिही नानाने तमळतवली व त्याजंबरोबर ३ जून १७८० चा िह 
घडवनू आणला. [CPC, Vol. V. L. No. 1607. महादजी शशदे याचंी कागदपिे, ले. ५४-५५.] िसेच डच व फ्रें च यानंाही त्याने 
आपलेसे करून घेिले. 
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नानानंी हा व्यूह रचण्याि जेवढी हुशारी दाखतवली त्याहूनही जास्ि खबरदारी त्यानंी ही 
एकजूटीची बािमी इंग्रजासं न कळण्याची खबरदारी घेिली. 
 

इंग्रजानंा त्याचं्या तवरुद्धच्या एकजुटीची बािमी प्रथमिः मुधोजी र्भोसले यानंी तदली. [Forrest, Imperial 
Selections Vol. II, Hastings report to the Court of Directors. dt. 30th April 1781.] बािमी ऐकून हेन्स्टंग्जच्या पोटाि 
र्भीिीचा गोळा उठला आतण त्याने ही जूट फोडण्याच्या उद्योगास आरंर्भ केला. [राजवाडे, म. इ. सा. खं. १९, ले. 
५६.] 
 

हेन्स्टंग्जने मोठमोठ्ा रकमा उभ्या केल्या. पैसा जमतवला. कटकला मुधोजीचा मुलगा खंडोजी 
र्भोसले बंगालवर स्वारी करण्याच्या ियारीतनशी होिा. त्याजला रे्भटीदाखल पोशाख व तहरेजडीि रे्भट 
पाठतवली. [Sardesai, N. H. M. Vol. III,] मुधोजीस १५-१६ लाख रुपये आपल्या सेके्रटरीकडून पाठतवले आतण 
मराठ्ाशंी लढाई झाल्यास नागपूरकर र्भोसल्यानंी त्याि र्भाग न घेिा स्िब्ध रहाव ेअशा प्रकारचे आश्वासन 
मुधोजीकडून तमळतवले. [Gleig, Memoris of the Life of Warren Hastings, Vol. II,] इिकेच नव्हे िर मुधोजीने सािारा 
गादीवर आपला हक्क सागंावा व िो कबलू करून घेण्यास इंग्रजाचंी मदि त्यास तमळेल असे आश्वासनही 
यास तदले होिे. पण मुधोजीस अशी मागणी करण्याचे धैयच झाले नाही. 
 

इंग्रजाकंडून १६ लाख रुपये तमळिाच बंगालवर स्वारी करण्यासाठी बंगालच्या सरहद्दीवर 
सैवयासह गेलेले खंडोजी राजे मागे परिले. िे सन १७८१ च्या फेबु्रवारीि नागपुरास येऊन दाखल झाले. 
नागपूरच्या र्भोसल्यानंा चौकडीच्या गटािून फोडल्यावर हेन्स्टंग्जने तनजामअल्लीची समजूि कातढली. गंुिूर 
प्रािं ज्या रामबोल्डने लबाडीने बसालिजंगाकडून घेिला होिा त्या मद्रासच्या गव्हनचरास हेन्स्टंग्जने 
नोकरीिून ह्या कृत्याबद्दल िात्पुरिे दूर केले. गंुिूर प्रािं तनजामअल्लीचा र्भाऊ बसालिजंग यास तदला आतण 
तनजामअल्लीस सवच खंडणीची बाकी देण्याचे आश्वासन तदले. िेव्हा तनजामअल्लीने इंग्रजाशंी मद्रासला 
जाऊन िटस्थिेचा िह केला. [खरे, ऐ. ले. स.ं खं. ७,] 
 

याचवळेी गोशवदराव व फते्शसग गायकवाड यामध्ये गादीच्या वारसासंबधंी िंटा उपन्स्थि झाला. 
हेन्स्टंग्जने ह्या र्भाडंणाचा फायदा उचलण्यासाठी गुजरािेि असलेल्या गोडाडच यास फते्शसगाची बाजू 
घण्यास सातंगिले. इंग्रजानंी फते्शसगास असे कळतवले की, िुम्ही जर पुणे दरबारने आमचेशी चालतवलेल्या 
युद्धाि आम्हास मदि कराल िर आम्ही िुमच्या गादीवरील हक्कास मावयिा देऊ. हे फते्शसगास मावय 
होिाच फते्शसगाचा तदवाण कामिेकर याच्या मध्यस्थीने इंग्रजानंी फते्शसगाबरोबर २६ जानेवारी १७८० 
मध्यें मिैीचा िह घडवनू आतणला. [पुण्यास ही बािमी कळिाचं नाना व महादजी यानंी फत्ेशसग गायकवाड यासं याच्या वाईट 
पतरणामाची जाणीव तदली. पण फत्ेशसगानें त्याचें न ऐकिा ं इगं्रजाशंी मिैीचा िह केला Forrest, Maratha series, Vol. I,] नानाचें बिे 
हाणून पाडण्यासाठी हेन्स्टंग्जन हैदराला या जुटीिून फोडण्याचे फार प्रयत्न केले. पण हैदर इंग्रजाचंा 
कट्टर दुष्ट्मन बनल्यामुळे त्याि त्याला यश आले नाही. [CPC. Vol. V, No. 1748, का. स.ं प. या. ले. २७७.] 
 

मुधोजी आतण तनजामअल्ली आपल्या जुटीिून फुटल्याचे कळल्यावर नानास ह्या दोघाचंा राग आला. 
पण यावळेी त्याचें काहीच वाकडे करू शकि नव्हिे. नानानंी घडवनू आणलेल्या एकजुटीस 
औरंगजेबकालीन मराठ्ाचं्या एकजुटीस जसे स्वधमच स्वदेश या ित्त्वाचें अतधष्ठान होिे िसे यावळेी नव्हिे. 
प्रत्येकास आपला स्वाथच साधावयाचा होिा. हे इगं्रजास पके्क कळल्यामुळें  शहदुस्थानािंील राजे-रजवाड्यास 
एकमेकातंवरुद्ध खेळतवण्यास इंग्रजास सोपे गेले. 
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मराठ्ाचें तदल्लीिील वकील शहगणे आतण कलकत्त्याकडील लाला सेवकराम यानंी माि नानास 
धीर येण्याची बािमी तदली. शहगणे यानंी तदल्लीच्या बादशहाचे मन इंग्रजातंवरुद्ध कलुतषि केले. िेव्हा त्या 
बादशहाने आपण इंग्रजाचंा नाद सोडून मराठ्ाचंी मदि घेऊ असे आश्वासन तदले. [तदल्ली येथील मराठ्ाचंी 
राजकारणें,] हेन्स्टंग्जचे मराठ्ातंवरुद्ध वागणे त्याचा कलकत्त्याचा सहकारी फ्रावसीस यास पसंि पडले नाही. 
ह्यावरून त्याचें तविुष्ट येऊन दोघानंीही एकमेकावंर गोळ्या झाडल्या. फ्रावसीस त्यामुळे जखमी झाला पण 
मेला नाही. [PDM V. Lala Sevakram’s letter, dated 12th Oct. 1780.] 
 

गोडाडच याची हाव फार होिी. त्याने अमृिरावाच्या मदिीने अहमदाबादवर हल्ला करून िे 
ऑतटोबर १७७९ मध्ये िाब्याि घेिले आतण महालोमहाली ठाणी घािली. [Gaikwads, II,] पण लवकरच त्यास 
ठाणी सोडून सुरिेस याव े लागले. पवुहा जानेवारी १७८० ि जनरल गोडाडचने सैवयाची तसद्धिा करून 
डर्भईवर चाल केली व िे ठाणे दोन तदवसाि घेिले. [पे. द. ३६, ले. ३८७.] नंिर त्याने फते्शसगराव 
गायकवाडाचं्या सैवयाची मदि घेऊन गुजरािची राजधानी अहमदाबाद यावर चाल करून िे शहर १५ 
जानेवारीला घेिले. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भा. ७, ले. ३५३१-३२.] इितयाि त्या प्रािंाचा बचाव करण्याकतरिा व इंग्रजाशंी 
युद्ध करण्यासाठी पणेु दरबारने महादजी शशदे व िुकोजी होळकर याचंी रवानगी गुजरािेि केली. 
त्याजंबरोबर २५ हजार फौज होिी. त्याचें व इंग्रजाचें युद्ध जंुपले. िे मे मतहवयाच्या अखेरीपयंि चालले 
होिे. महादजी शशदे गतनमी काव्याच्या युद्धाि पटाईि असल्यामुळे त्यानंी या युद्धाि असा काय धुमाकूळ 
उडवनू तदला की, गोडाडचच्या सैवयार्भोविील २० मलै टापूि सवच मुलूख जाळून राख झालेला. ओला चारा 
गुरास तमळणे मुष्ट्कील. अशी न्स्थिी गोडाडचच्या दृष्टीस तदसली. [Bombay Secret Consultations 2nd March 1779, 

No. 3.] अशा रीिीने सबधं मुलुखाची खराबी करून जण ू तब्रतटशानंा तवजयप्राप्िी नकोशी करून टाकली. 
गोडाडच यास तठकतठकाणी तवजय तमळाला. पण मराठ्ाचं्या गतनमी काव्याच्या युद्धिंिामुळे इंग्रजानंा हे 
तवजय महागाि पडले. 
 

इकडे जनरल गोडाडच यास मंुबई सरकारचा िगादा लागला होिा की, िुम्ही गुजरािेि मराठ्ाशंी 
झुंज देण्याच्या र्भरीस न पडिा इकडे याव ेआतण वसईचा तकल्ला व उत्र कोंकणापकैी घाटापयंिचा प्रदेश 
काबीज करावा. [S. N. Sen, Anglo Maratha Relations,] पण पावसाळा सुरू झाल्यामुळे गोडाडचने आपला मुक्काम 
सुरिेस ठेतवला आतण शशदे होळकर माळव्याि गेले. 
 

गुजरािमधील उलाढालीि जून १७८० पयि इंग्रजाचं्या िाब्याि खंबायि पासून दमणपयंिचा 
सुमारे १५० मलैाचंा समुद्रतकनाऱ्यालगिचा पट्टा आला. फति वसई िेवढी मराठ्ाचं्या िाब्याि रातहली. 
 

गोडाडच गुजरािेि मराठ्ाशंी झगडि असिा मंुबईकर इंग्रज स्वस्थ बसले नव्हिे. त्यानंी कळवा 
गावं आतण बेलापूर तकल्ला घेिला. [P. & S. Deptt. Diary No. 23 of 1780,] १२ एतप्रल १७८० ला कॅ. कॅम्बेलने 
ठाण्याजवळचा पार्वसकचा तकल्ला काबीज केला. [P. & S. Deptt. Diary No. 23 of 1780,] दुसऱ्या तदवशी बेलापूर व 
पनवले इंग्रजाचं्या िाब्याि आली. त्यामुळे इगं्रजानंा आपल्या सैतनकास धावय पुरतवणे सोपे गेले. इथूनच सवच 
ियारीतनशी इंग्रजानंी कल्याणवर हल्ला केला आतण िे शहर मे १७८० ि आपल्या िाब्याि घेिले. 
[Maharashtra Archives Bulletin No. 3, Kalyan Diary of 1780, d. 63.] 
 

इंग्रजानंा आपल्या यशाचे कौिुक वाटणे साहतजक होिे. पण मराठे ह्या पराजयामुळे दबून जािील 
असे जे त्यानंा वाटि होिे िे माि खोटे ठरले. आपला पराक्रम व यश हे क्षतणक असून मराठ्ाचं्या तनकाली 
हल्ल्यापढेु आपल्याला अपयशच ओढवनू घ्याव े लागेल िेव्हा त्याजशी िह करणे हा उत्म मागच, असे 
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हेन्स्टंग्जला वाटू लागले. हे जाणून हेन्स्टंग्जने गोडाडच यास पि तलहून मराठ्ाशंी करावयाच्या िहाच्या 
संकन्ल्पि वाटाघाटीिील अटी माचच १७८० ि कळतवल्या. फते्शसग गायकवाड व गोहदच्या राजास 
मराठ्ाकंडून अर्भय तमळाव,े राघोबास पुणे दरबारने आश्रय देऊन त्याच्या खचाकतरिा जहातगर आपल्या 
मुलूखाि द्यावी. फ्रें चानंा पुणे दरबारने आपल्या राज्यािून घालवनू द्याव.े इंग्रजानंी शजकलेल्या स्थळापंैकी 
काही स्थळे जर मराठ्ानंा परि हवी असली िर त्याबद्दल दुसरी स्थळे इंग्रजानंा देण्याच्या अटीवर िी 
द्यावीि. [Sen, Anglo-Maratha Relation,] जर मराठ्ाकंडून या अटींना प्रतिसाद तमळाला नाही िर युद्ध चालू 
कराव.े गोडाडचचा तवचार वसई इंग्रजाचं्या िाब्याि येईपयंि मराठ्ाशंी िहाच्या वाटाघाटी करू नयेि असा 
होिा. म्हणून त्याने सुतप्रम कोटास सुचतवले की, उज्जयनीस महादजी शशदे गेले आहेि. त्यानंा तिथेच 
लढाईि गंुिून ठेवनू नमचदा उिरून दतक्षणेस पुणे दरबारच्या मदिीस येऊ न देणे, म्हणजे पुणे दरबारास 
इंग्रजाशंी िह करण्यास र्भाग पडेल. 
 

हेन्स्टंग्जने मोठ्ा धूिच हेिूने मराठ्ाशंी झगडण्याची योजना ियार केली होिी. त्याि माळव्यािील 
मराठ्ानंा शह देऊन एकाच वळेी दोन तठकाणी लढाईची के्षिे ियार करण्याचे राजकारण होिे. [Ibid,] 
गोहदचा राजा मराठ्ाचंा अतििेष्टा होिा. त्याजशी हेन्स्टंग्जने मराठ्ातंवरुद्ध मिैीचा िह तडसेंबर १७७९ 
मध्ये घडवनू आतणला. [CPC. Vol. V, No. 1689.] मराठी मुलुखावर राणा व इंग्रज या दोघानंी हल्ला करावयाचा 
असे ठरवनू राण्याच्या मदिीस फेबु्रवारी १७८० मध्ये कॅप्टन पोपॅम यमुना उिरून आला. त्याने काल्पीच्या 
आजूबाजूची मराठ्ाचं्या िाब्यािंील लहार आतद ठाणी घेिली. हेन्स्टंग्जच्या हुकुमाप्रमाणे त्यास ग्वाल्हेर 
तकल्ला सर करावयाचा होिा. िो त्याने १७८० च्या पावसाळ्याि ऑगस्ट महाि मोठ्ा शथीने शजकून 
घेिला. िेव्हा महादजी शशदे यास उत्रेस इगं्रजाचें पातरपत्य करण्यास जाव ेलागले. नाना फडणतवसाने 
इंग्रजास शह देण्यासाठी हैदरअल्लीस मद्रासवर हल्ला करण्यास सुचतवले. हैदराने नव्वद हजार सेना ियार 
करून जुलै १७८० ि श्रीरंगपट्टणाहून कूच केले व मद्रासवर चाल केली. त्या प्रािंी गेल्यावर त्याने मद्रास 
र्भोविालचा प्रदेश जाळून टातकला. सर हेतटर मन्रो यास लुटून घेऊन तपटून लातवले. कनचल बलेीच्या 
टोळीचा फिा पातडला व अकाट काबीज करून घेिले. [पे. द. ३६, ले. ३६२, ३६३, ३६४.] इगं्रजास त्यामुळे हे युद्ध 
नको असे वाटू लागले. [तकत्ा.] िरी पण मंुबईकर टोपीवाल्यास कल्याण हािी आल्यावर मंुबई िे पुणे 
मागीचा वसईसह सवच प्रदेश आपल्या िाब्याि यावा असे िीव्रिेने वाटू लागले. म्हणून जनरल गोडाडचने 
पावसाळा सपंिाच वसईस १३ नोव्हेंबर रोजी वढेा तदला व एक मतहवयाने वसईचा तकल्ला (तदनाकं ११ 
तडसेंबर रोजी) काबीज केला. त्या अवधीि रामचंद्र गणेश व बाजीपिं मोठी फौज घेऊन पुण्याहून आले. 
त्याशंी लढ्याची सवच जोखीम कनचल हाटचली याच्या तशरावर पडली. सबंध नोव्हेंबर मतहना त्याच्या फौजेच्या 
व मराठ्ाचं्या चकमकी होऊन तदनाकं १२ तडसेंबर रोजी युद्ध झाले. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भा. ७,] त्याि रामचदं्र 
गणेश मारले जाऊन मराठी फौज मागे हटली. [तकत्ा,] त्यामुळे पुणे दरबार खचनू गेला नाही. पुणे दरबारने 
हतरपंिाच्या नेिृत्वाखाली र्भली मोठी फौज िळ कोंकणाि रवाना केली. मंुबई इगं्रजानंी मराठ्ास कुमक 
येणार हे जाणून कनचल हाटचलीच्या नेिृत्वाखालील सैतनकाचें पहारे कल्याणपासून बोरघाटपयंि ठेतवले. 
[तकत्ा,] पुण्याहून मोठी फौज घेऊन हतरपंि आल्याचे गोडाडच यास समजिाच िो वसईहून िळ हालवनू 
हाटचलीच्या कुमकेस आला. हतरपंि िात्या दहीवलीस रातहले होिे. बाजीपंि अण्णा िोफा, गारदी वगैरे 
सरंजामातनशी बदलापुरावर रातहले होिे. मराठी फौजा दररोज इंग्रजाचं्या बाजूने िळावा करीि िेव्हा थोडी 
बहुि लढाई होि असे. जनरल गोडाडच याची मसलि बंदर तकनाऱ्याची ठाणी घेणार असे मराठ्ास वाटि 
होिे. पण गोडाडच यास पणु्यावर चाल करून जावयाचे होिे. म्हणनू िो मराठी फौजेस न जुमानिा धडक 
मारून बोरघाटपयंि गेला. [तकत्ा,] नाना फडणीस यासंही बािमी कळिाच त्यानंी िुकोजी होळकरास 
खानदेशािून बोलावनू घेिले. नाना व होळकर याचं्या रे्भटी २९ जानेवारीस पुण्यास झाल्या. त्या समयी 
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मोठा समारंर्भ होऊन खाना झाला. होळकराचंी नानानंी सल्ला मसलि घेऊन त्याचंी रवानगी घाटाखाली 
केली. [तकत्ा, ले. २५७६.] पाच हजार फौज व पाच हजार पेंढारी होळकरासंमागमे होिे. शवेटी हतरपंि िात्या, 
बाजीपिं अण्णा व होळकर या सवांची तमळून चौपटीने अतधक फौज असिाही तिला धुडकावनू लावनू 
जनरल गोडाडच पुण्यावर चालून येण्याच्या उदे्दशाने बोरघाट चढून वर आला ही गोष्ट तसद्ध झाली. “िीस 
हजार स्वार व चार हजार पायदळ िुम्हाबरोबर असिा िुम्ही इंग्रजास घाटावर कसे येऊ तदले? म्हणून 
नानानंी हतरपिं व होळकर यास खरमरीि पि पाठवनू तवचारल. [तकत्ा, ले. २५८५.] त्यानंी हतरपंि यास असे 
तवचारले की, मराठ्ाचंी एवढी र्भली फौज असिा गोडाडच यास धावय पुरवठा कसा झाला? ह्या 
कानतपचतयाचंा योग्य पतरणाम होऊन इंग्रजाकंडे जाणारे अि सामुग्री र्भरून दोन हजार बलैगाड्या, िीन 
उंट आतण पाच खटारे हतरपंिानंी पकडून आतणले. [तकत्ा, ले. २६०९.] बोरघाटाच्या मा्यावर खंडाळे येथे 
इंग्रजी सैवयाचा मुक्काम झाला होिा. त्याचे िोंडावर हतरपंि व होळकर हे काल्याच्या मुक्कामी रातहले होिे. 
त्यानंी इंग्रजाचं्या छावणीवर िोफा मारण्याचा क्रम चालतवला होिा. परंिु फार अंिरावरून िे िोफा मारीि 
असल्यामुळे इग्रजाचें तवशषेसे नुकसान होि नव्हिे. फेबु्रवारी १७८१ ि परशुरामर्भाऊ पटवधचन मराठ्ाचं्या 
कुमकेस पुण्याहून आले. िे हतरपंिाचं्या लष्ट्करास जाऊन तमळाले. मग सवच सरदारानंी तमळून खलबि 
केले. त्याि असे ठरले की, घाटाखालून इंग्रजास रसद वगैरे पुरवठा दररोज होिो िो बंद केल्याखेरीज 
इंग्रजास हैराण करण्याचा दुसरा मागच नाही. या कतरिा परशुरामर्भाऊंनी स्विःच घाटाखाली जाऊन 
इंग्रजास मंुबईहून पनवलेच्या रस्त्याने रसद पोचि असिे िी बंद करावी. िी मसलि कबूल करून 
परशुरामर्भाऊ कोळंब्याच्या घाटाने िळ कोंकणाि उिरले. रघुनाथराव कुरंुदवाडकराचं्या स्वारानंी 
खोपालीपयंि जाऊन इंग्रजाचें हजार दीड-हजार बैल र्भरिाडाचे लुटून आतणले. र्भाऊंच्या स्वारानंीही 
इंग्रजाचें रसदेवर छापा घालून पाच-सािश ेबलै, व िट टे व उंट, र्भरिाडाचे बलै, िुपाचे बुधले व साखरेच्या 
गोण्या आतणल्या. पटवधचनाचं्या लुटारू टोळ्यानंी गोडाडच यास एवढे हैराण केले की, त्याने मंुबईकरास 
तलतहले की, त्याचंी (मराठ्ाचंी) फौज, यामुळे रसद येऊन पोचि नाही. रसद न आली िर तनर्भाव नाही. 
[तकत्ा,] पनवलेच्या बाजूने मराठ्ाचंी घाटाखाली फौज असून कनचल म्यॉकेच्या हािाखाली इंग्रजी दोन 
पलटणे धावय सामग्रीने लादलेले तकत्येक हजार बैल घेऊन खोपोलीकडे जाि होिे. त्याचंी व मराठी 
फौजेची चौक मुकामी तदनाकं १६ माचच रोजी गाठ पडून लढाई जंुपली. इंग्रजाकंडील श-ेपिास जखमी 
झाले. दहावीस घोडे ठार झाले. या लढाईनंिर पवुहा तदनाकं २९ माचच १७८१ ला पनवलेीस रसद 
र्भरण्याकतरिा घाटावरून तरिाडाचे बलै घेऊन कनचल ब्राऊन याचे अतधपत्याखाली िीन पलटणे चालली. 
त्या फौजेची व पटवधचनाचंी गाठ पडून मोठी लढाई झाली. मराठ्ानंी इंग्रजाचें गोट लुतटले व कनचल ब्राऊन 
जीव मुठीि घेऊन पनवलेास परि आला. [तकत्ा,] 
 

तब्रतटशाचं्या पोटाि मराठ्ाचें नावं काढल्यावर गोळा उठू लागला. पवुहा रसद आणण्यास 
घाटाखाली जाण्यास इंग्रज सरदार धजेना. पण पुवहा एकदा तदनाकं १२ एतप्रल १७८१ रोजी पनवलेीहून 
घाटाकडे इंग्रजी फौजेने कूच केले. िीन कोसावर पतहला मुकाम केला. तिथून पढेु रसद घेऊन चालू 
लागल्यावर आघाडीस पटवधचन व तपछाडीस होळकर यांनी मार तदल्यामुळे इंग्रज फौज बजेार झाली. 
[तकत्ा,] पुणे दरबारास इंग्रजाचंी रसद लुटल्याच्या बािम्या तमळाल्यावर इंग्रज खोपोली मागे मंुबईस परिेल 
अशी शकंा घेऊन मराठी टोळकी खोपोलीस ठेवनू तदली. [पे. द. ३६, ले. ४०८.] पटवधचनानंी घाटाखालून 
येणारी रसद बंद केल्यामुळे आिा बोरघाटावर रहाणेही गोडाडच यास अशतय झाले. तदनाकं २० एतप्रल िे 
२३ एतप्रल १७८१ पयंि इंग्रजाचं्या तपछाडी व आघाडीवर होळकर व पटवधचन यानंी सारखा मारा केल्यामुळे 
गोडाडच यास आपले पुण्याकडे कूच करणे तनरथचक वाटून त्याने मंुबईस परि जाण्याचे पत्करले. [खरे, ऐ. ले. 

स.ं र्भाग ७,] गोडाडचच्या ह्या तशस्िीच्या माघारीि पनवले येथ कॅ. वॉकर कामास आला [पे. द. ३६, ले. ४०९, ४१०.] 
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आतण इिर बणुगे आतण तशपाई अगणीि मेले. सवच इंग्रजी फौज पावसाळी कल्याण येथे छावणीस रातहली. 
[एस. पी. डी. डायरी नं. २२ ऑफ १७८०;] 
 
गुजरािेतीिं नाकेबांदी : 
 

नानास ह्यावळेी बािमी कळली की, इंग्रजानंा सुरिेहून रसद तमळिे. लगेच नानानंी मराठी 
सरदारास हुकूम काढून सुरि व मंुबईची नाकेबंदी करण्यास सातंगिले. [पे. द. ३६, ले. ४१६.] ऑगस्ट १०, 
१७८१ ला बाबूराव साळंुखे व हरजी नाईक ह्या दोघा सरदारास हुकूम पाठवनू इगं्रजास चैन पडू न देण्यास 
फमातवले. [तकत्ा, ले. ४२६.] 
 

यावळेी गोडाडचला हैदरअल्लीने कनाटकाि इंग्रजाचंी जी दुदचशा केली त्याची बािमी आली. 
हैदरअल्लीने मद्रासवर हल्ला करून इंग्रजाचंी कशी दाणादाण केली व कोरोमाडंलच्या तकनाऱ्यावरील 
इंग्रजाचंी सवच ठाणी हैदराने कशी बळकातवली याची हतकगि वर आलीच आहे. हैदरान सडकून मार 
तदल्यामुळे मद्रासचा सेनापिी सर आयरकूट याने गोडाडचला आत्यंतिक िळमळीचा खतलिा पाठवनू 
तवनतवले की, कसेही करून मराठ्ाशंी िह करा आतण हैदराचे पातरपत्यास या. [Forrest, Maratha Series,] पण 
गोडाडचला मराठ्ाशंी शािंिेच्या वाटाघाटी करणे अपमानास्पद वाटू लागले. त्याने सर आयरकूटला 
तलतहले की, कनाटकाि इगं्रजानंा तवजयश्री तमळण्यावरच मराठ्ाशंी िहाची बोलणी समान पािळीवर 
करणे शतय आहे. मंुबई कौन्वसलही आिा लढाईस कंटाळले होिे. त्यानंीही मराठ्ाशंी ज्या रीिीने िह 
घडवनू आणिा येईल िो लवकर आणावा असे कोटच ऑफ डायरेतटसचना तलतहले. [Forrest Selections, Maratha 
Series,] 
 

हेन्स्टंग्जच्या सुपीक डोतयाने असे हेरले की, पुणे दरबारला जो तवजय प्राप्ि होिो आहे िो 
महादजीच्या मदिीमुळे. िेव्हा महादजीना त्याचं्या मुलुखाि लढाईि गंुिून ठेतवल्यास िे पुणे दरबारला 
कोंकण व गुजरािेिील लढायाि मदि करू शकणार नाहीि. म्हणजे मराठे िहास कबलू होिील. 
हेन्स्टंग्जच्या हुकूमाप्रमाणे ले. क. कॅमकॅ गोहदला येऊन गोहदच्या राजाशी वाटाघाटी करून त्याच्या 
मदिीने त्याने मराठ्ाचं्या िाब्यािील माळवा शजकण्याचे ठरतवले. कॅमकॅने हल्ला करून तसप्री तकल्ला 
तदनाकं २ फेबु्रवारी १७८१ रोजी घेिला. तसप्री िाब्याि आल्यामुळे इंग्रजानंा ग्वाल्हेरशी सरळ संबधं 
प्रस्थातपि करिा आले. कॅमकॅला ह्या तवजयाने जोर चढून िो तसरोंजवर हल्ला करण्यासाठी सरसावला. 
महादजींनी ह्यावळेी जोराची ियारी करून इंग्रजाचं्या तपछाडीवर व आघाडीवर सिि हल्ले चढतवले. रसद 
िोडली. कॅमकॅ १६ फेबु्रवारीला तसरोंजपुढे येऊन बसला. पण मराठ्ानंी रसद िोडल्यामुळे त्याने 
कलकत्त्याहून अतधक पलटणींची कुमक मातगिली. शशद्याच्या सैवयाने इगं्रज सेनेला घेरा घालून त्यावर 
आठ तदवस सिि िोफाचंा र्भडीमार केला. ७ माचचच्या मध्यरािी मराठ्ाचं्या गराड्यािून गुपचपू तनसटून 
जाण्याचा प्रयत्न इंग्रजानंी केला. तदवसा महादजींनी आपल्या िीस हजार सैतनकासंह कॅमकॅवर चोहीकडून 
हल्ला चढतवला. पण २४ माचचला कॅमकॅने उलट हल्ला करून मराठ्ाचं्या १३ िोफा, २१ उंट व २ हत्ी 
पकडून आणले. कॅमकॅच्या मदिीस मूर धावनू येि होिा; त्यास ही बािमी कळल्यावर अतधक धीर आला. 
इितयाि कलकत्त्याहून कॅमकॅला दूर करून त्याने आपली मुख्य सूिे मूरच्या हािी द्यावी असा खतलिा 
आला. 
 

कॅमकॅच्या पलटणी दौडि येि असिा मूरने गोहदच्या राजाकडून रसद तमळतवण्याचा प्रयत्न 
केला. गोहद राण्याचे वजन त्या प्रािंी असल्यामुळे इगं्रजासं कोणीही धावय देईना. मूरला याबद्दल वाईट 
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वाटले. त्याने कलकत्त्यास तलहून कळतवले की, इंग्रजानंी पूवी कबलू केल्याप्रमाणे गोहद राण्यास जर 
ग्वाल्हेरचा तकल्ला तदला िरच इंग्रज सैवयास रसद तमळेल. हेन्स्टंग्जसुद्धा त्याच मिाचा होिा. शवेटी गोहद 
राण्याच्या स्वाधीन ग्वाल्हेरचा तकल्ला इंग्रजानंी केला. िरीसुद्धा गोहद राणा इंग्रजानंा मनापासून मदि 
करीना. ७ जून १७८१ च्या पिाि मूर गोडाडचला कळतविो की, गोहद राणा आपल्या मागण्या व सूचना 
ऐकून फति हसिो. मदि करण्याचे आश्वासन देिो पण प्रत्यक्षाि काहीच करि नाही. मराठ्ानंी त्यास 
अंिस्थपणे आमच्यापासून फोडला आहे असे वाटिे. [Sen, Anglo-Maratha Relations,] 
 

ह्या सवच गोष्टींचा पतरणाम हेस्टींग्जवर झाला. इगं्लडच्या तसके्रट कतमटीनेही हेन्स्टंग्जने मराठ्ाशंी 
युद्ध चालू ठेतवले म्हणनू त्यास दोष तदला. त्याचे तमि त्याच्या ह्या कृत्याचे समथचन करण्यास असमथच ठरले. 
हेन्स्टंग्जला जेव्हा हे समजले िेव्हा त्याने मराठ्ाशंी सलूख घडवनू आणण्यासाठी मुधोजी र्भोसले 
नागपूरकर व त्याचंा तदवाण तदवाकर यास मध्यस्िी करण्यास सातंगिले. [CPC. VI, L. 159.] त्याचवळेी तसके्रट 
कौन्वसलनेही ठराव करून ११ जून १७८१ च्या पिाने गोडाडचला मराठ्ाशंी सलूख घडवनू आणण्यास 
फमातवले. [Foreign Deptt. See Con. No. 5.] मुधोजी पुण्यास आल्यास त्याची गाठ घ्यावी व त्याच्यािफे बोलणी 
करावी. मराठ्ानंी वसई मातगिल्यास िी त्यानंा परि करावी. मराठे इंग्रजास हैदराशी लढण्यास मदि 
करि असिील िर पहाव.े हे करण्यास िे कबलू न झाल्यास हैदर इंग्रज झगड्याि त्यानंी कोणाचीही बाजू 
न घेिा स्िब्ध रहाण्याचे कबूल कराव.े पाघोबाचं्या तजवास धोका पोहचव ू नये. त्यास त्याचं्या स्वाधीन 
कराव.े रण त्याचं्या (राघोबाचं्या) चतरिाथाकतरिा त्यास जहातगर देण्याचे आश्वासन घ्याव.े अहमदाबाद व 
ग्वाल्हेर तकल्ला मराठ्ाचं्या स्वाधीव करू नये. [Sen-Anglo Maratha Relations,] 
 

ह्या सूचना गोडाडच यास ऑगस्ट १७८१ ि तमळाल्या. ित्पूवी त्याने इंग्रजी पलटणे वाढवनू सुरि-
खंबायि नबाबाचं्या मदिीने मराठ्ाशंी युद्ध करण्याचे बिे केले होिे. पण िहाच्या सूचना आल्यावर िे बिे 
त्यास मागे घ्याव ेलागले. 
 

मद्रासकर इंग्रजानंाही मराठ्ाशंी िह करणे इष्ट वाटू लागले. कारण हैदराने मद्रासवर चढाई 
करून आसपासचा मुलूख जाळून लुटून फस्ि केला. इिकेच नव्हे िर हैदरने इंग्रजाचं्या कनचल बलेीच्या 
हािाखालील होळीचा फिा उडवनू अकाट काबीज केले. िेव्हा मद्रासकर इंग्रजानंी आपला दूि पुणे 
दरबारास िह करण्यासाठी पाठतवला. [म. शश. का. प. ले. १९६.] 
 

माळव्याि कनचल मूर शशद्याशंी लढाई देि होिा. महादजी शशदे त्याजबरोबर गतनमी काव्याने लढून 
त्यास जेरीस आतणि होिे. त्यामुळे त्यास मराठ्ाचं्या िाब्यािील ठाणी व तकल्ले घेणे जमले नाही. पावसाळा 
सुरू होिाच कनचल मूरने आपली छावणी तसप्री कोलारचे दरम्यान शसेईवर माळव्यािच केली. शशदेही 
लढाईच्या इराद्याने त्याच्यासमोर छावणी देऊन रातहले. इितयाि कनचल मूर ह्यास कलकते्कराकंडून 
महादजी शशदे याजंिफे िह घडवनू आणण्याच्या सूचना तमळाल्या. ह्या सूचना हेन्स्टंग्जने गोडाडचला पणेु 
दरबारशी वाटाघाटी करण्याि यश येि नाही असे पाहून केल्या. त्याप्रमाणे मूरने महादजी शशद्याशंी बोलणी 
केली. [म. शश. याचंी कागदपिें, ले. १६९.] त्याि असे ठरले की, कनचल मूर याने आपले सैवय घेऊन यमुना उिरून 
अंिवेदीि परि जाव,े मंुबई सरकारास तलहून त्याजंकडून दतक्षणेिील लढाई बंद करवावी. उलटपक्षी 
महादजी शशद्यानंी स्विः लढाई बंद करून तशवाय पुण्यास नाना फडणवीस यासं तलहून त्याजकडूनही 
इंग्रजाशंी युद्ध करण्याचे बदं करवाव.े गव्हनचर जनरल हेन्स्टंग्जकडून शशदे याजंकडे िह ठरतवण्यास 
वकील येईल िेव्हा शशदे यानंी मध्यस्थीची खटपट करून पेशव ेव ईस्ट इंतडया कंपनी यामध्ये िहाचा पक्का 
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ठराव घडवनू आणावा. इंग्रजानंी यमुनेच्या दतक्षणेस महादजीचा जो मुलूख शजकला असेल िो त्यास परि 
द्यावा. अशा प्रकारे कनचल मरू बरोबर शशद्यानंी िह करून मुख्य िह घडवनू आणण्यासाठी वाटाघाटी सुरू 
केल्या. 
 

वॉरन हेन्स्टंग्जने तदनाकं ४ नोव्हेंबर १७८१ रोजी इगं्रज वकील डेव्हीड ॲडरसन यास िहाची लेखी 
समजूि तदली आतण त्यास महादजी शशद्यामंाफच ि पुणे दरबारशी िह ठरतवण्याचा संपूणच अतधकार तदला. 
िसेच हेन्स्टंग्जने मंुबईचे गव्हनचरास हुकूम तदला की, मराठ्ाशंी युद्ध बंद ठेवाव.े [म. शश.का. प. ले. १७९, १९२, 
१९६.] 
 

हेन्स्टंग्जने तवचार केला की, स्विः महादजीची रे्भट घेऊन ह्या मुत्सद्दी योध्द्यास इगं्रजाचें बाजूस 
वळवनू घ्याव ेव त्याची मदि हैदराचे पातरपत्य करण्यासाठी घ्यावी. 
 

हेन्स्टंग्ज ह्यावळेी कलकत्त्यास होिा. महादजी बुदेलखंडाि होिा. आपल्या तवचारास मूिच स्वरूप 
आणण्यासाठी स्विः बुदेलखंडाि महादजीच्या छावणीस रे्भट देण्याचे त्याच्या तजवावर आले. त्याने 
आपल्या वतकलास सूचना तदल्या की, महादजीची व आपली रे्भट दुआबाि फरुकाबादेजवळ घडवनू 
आणावी. महादजीससुद्धा हेन्स्टंग्जची रे्भट घेणे कुठे पसंि होिे? त्यानी नाना फडतणसाचं्या तवचारे 
हेन्स्टंग्जची रे्भट घेणे पद्धिशीरपणे टाळले. १४ तडसेंबर १७८१ ि पळून आलेला काशीचा राजा चेिशसग 
महादजीच्या आश्रयास आला. आठवड्यानंिर महादजीस गव्हनचर जनरलकडून कळले की, त्याचा डेतवड 
अवडरसन नावंाचा खास दूि आपल्याला रे्भटावयास येि आहे. अवडरसन महादजीच्या छावणीि 
पोहचण्यापूवी तब्रतटश वकीलाने महादजींना सातंगिले की, इंग्रजाचंा शिू चेिशसग यास िुम्ही काढून 
लावाव.े महादजींनी शािंपणे उत्र तदले की, चेिशसग आमचा आतश्रि आहे. त्यास दूर करणार नाही. 
चेिशसग प्रकरणी रदबदली करण्यास जर गव्हनचर जनरल चा दूि येि असेल िर त्याने रे्भट न घेिा 
आल्यामागे परि जाव.े ह्या चोख उत्राचा पतरणाम होऊन महादजीच्या गोटाि डातवड अवडरसन २३ 
तडसेंबर १७८१ रोजी आला. 
 

हेन्स्टंग्जला अवडरसनवर सोपतवलेली कामतगरी िो आपल्या मनाप्रमाणे पार पाडील याची खािी 
नव्हिी. त्याला नाना फडतणस व हैदर हे दोघेही ह्या िहाच्या वाटाघाटी तफसकटून लाविील अशी साथच 
र्भीिी वाटि होिी. म्हणून त्याने आपल्याला सिि मदि करण्यास ियार असलेले नागपुरकराचें वकील 
वणेीराम व तवश्वंर्भट ह्यानंा बोलावनू घेिले. त्याजला १ लाख रुपये रोख व २५ हजाराची जहातगरी देऊ 
केली आतण त्यानंा पुणे दरबारशी िह घडवनू आणण्याचे नागपुरकर मुधोजीस सागंण्याकतरिा नागपुरास 
रवाना केले. ह्या दोवही वतकलाचं्या कामतगरीकडे नजर राखण्यासाठी हेन्स्टंग्जने आपला खास एजंट 
चापमन यास नागपुरास पाठतवले. ह्यामुळे आणखीनच गोंधळाि र्भर पडली. अशा रीिीने बनारस, 
कलकत्ा, मद्रास, मंुबई व पुणे ह्या सवच तठकाणी िहाची बोलणी सुरू करण्याि आलीं. अवडरसन हुशार 
वकील होिा. त्याने १७८२ च्या पूवाधाि मोठ्ा चािुयान महादजीकडे आपला जम बसतवला. िहाची सवच 
बोलणी पुण्यास गोडाडचचा हस्िक बादरस्टोन होिा त्यानेच करावी असा नानाचा प्रयत्न सुरू झाला. सवच 
मराठी मुत्सद्यानंी िसेच हैदर व तनजाम यानंी पुण्यास सवाई माधवरावाच्या लग्नातनतमत् याव ेआतण एकि 
बसून इंग्रजाशंी िह करावा अशी नानाचंी मतनषा. हैदरअल्ली नानास पि पाठवनू इगं्रजाशंी एकट्ान िह 
करू नका असे सागंि होिा. त्याकतरिा सवाई माधवरावाचं्या लग्न सोहळ्याच्या तनतमत्ाने सवांस एकि 
बोलावनू मराठी दौलिीचा तदमाख व आब मराठ्ाचं्या तहिशचिकास व शिूस दाखवावा असा नानाचंा 
तवचार होिा. हा डाव खरोखरच चागंला होिा. पण ह्याची दुसरी बाजू महादजीने नानाचं्या लक्षाि आणनू 
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तदली. जोपयंि िह घडून त्यावर सह्या झालेल्या नाहीि िोपयंि तनरतनराळ्या आघाड्यावंरील मराठी सैवय 
काढून घेणे उचीि नाही. तब्रतटशानंी अलाहाबादला आपला पाय पक्का रोतवला असून मराठी फौजा उत्रेिून 
काढून घेिल्यास त्या र्भागाि त्याचं्या अतिक्रमणास आळा घालणारा एकही नेटीव्ह सत्ाधारी समथच नाही. 
िसेच वाटाघाटी चालू असिा वारंवार वॉरन हेन्स्टंग्जचा तवचार त्याच्या वकीलास घ्यावा लागेल. हे करणे 
हेन्स्टंग्ज बनारसला असल्यामुळे त्याच्या वकीलास सहज सुलर्भ आहे. तशवाय लढाई अथवा िह करणे 
शवेटी गव्हनचर जनरल हेन्स्टग्जच ठरतवणार आहे. इथेच बसून आपण मराठ्ाचं्या तहिाच्या अटी 
इंग्रजाकंडून मावय करून घेऊ. अशा न्स्थिीि आपण उत्रेिून पुण्यास येि नाही असे महादजीने नानास 
कळतवले. तशवाय हैदरअल्लीसुद्धा इंग्रजास कनाटक मोकळे सोडून पुण्यास येणार नाही. महादजीचे म्हणणे 
नानास पटून िहाची सवच सूिे महादजींच्याच हािी रातहली. 
 

िह होण्याची र्भतूमका लवकर ियार झाली. पण िहाची बोलणी होऊन िह घडून येण्यास तवलंब 
लागला. कारण नाना आतण महादजीच्या पि व्यवहारानच ह्या गोष्टी तसद्धीस जाणार होत्या. मद्रासकर 
इंग्रज व गोडाडच यानंी पाठतवलेले दूि पुण्याहून परि आले व िहाची बोलणी करण्याचे काम महादजींनाच 
कराव ेलागले. 
 

नानानंी महादजीस कळतवले होिे की, इंग्रजानंी मराठ्ापंासून तजिका मुलूख घेिला होिा 
तििका सवच त्याचंा त्यास परि द्यावा. 
 

हेन्स्टंग्जने पतहल्या प्रथम आपला वकील अवडरसन याजिफे िहाच्या खालील अटी महादजीकडे 
पाठतवल्या. 
 

(१) महादजी शशदे यानंी इगं्रज सरकार व पुणे दरबार यामधे िह घडवनू आणण्यासाठीं मध्यस्थी 
करावी. िसेच इंग्रज व हैदर याचंा िह घडवनू आणवावा. 
 

(२) इंग्रजानंी मंुबई व गुजरािमधील शजकलेला प्रदेश त्याजकडे राहू द्यावा. 
 

(३) राघोबादादास योग्य िी जहातगर मराठ्ानंी द्यावी. 
 

(४) ह्या िहामुळे इंग्रजानंी नागपूरकर, बडोदा गायकवाड व हैदराबादचा तनजाम याजंबरोबर 
केलेल्या िहास बाधा येऊ नये. महादजीनी आपल्या मनाप्रमाणे गोहदच्या राण्याशी व्यवहार करावा. 
 

(५) मराठ्ानंी युरोपािील इिर राष्ट्रािील नागतरकानंा नोकरीस ठेव ूनये. 
 

वरील मुदे्द आणखी पुणे दरबारने उपन्स्थि केलेले मुदे्द, नाना फडतणसानंी त्यावर घेिलेले आढेवढेे, 
याि जानेवारी १७८२ िे एतप्रलपयंि चार मतहवयाचा काल गेला. इंग्रजानंी शजकून घेिलेला मराठ्ांचा सवच 
मुलूख परि करावा ह्या अटीवरच पुष्ट्कळशी चचा झाली व लाबंली. महादजींनी ठामपणे सातंगिले की, 
मराठ्ाचंी इंग्रजाकंडील सवच स्थळे परि तमळालीच पातहजेि. या चार मतहवयाच्या वाटाघाटीि अवडरसन 
आतण महादजी याचंी मिैी खूपच वाढली. सबंध तदवसर्भर तवचाराचंी देवाणघेवाण, चचेची खडाजंगी होई. 
पण रािीस ह्या दोघा उमरावामंध्ये तदलजमाईच्या मेजवावया होि. हेन्स्टंग्जने अवडरसन वकीलास बोलणी 



 अनुक्रमणिका 

करण्यास पूणच स्वािंत्र्य देऊन स्विः हेन्स्टंग्ज कलकत्त्यास फेबु्रवारी १७८२ ि गेला. ३ तडसेंबर सन १७८१ 
पासून िे १७ मे पयंि अवडरसन व महादजी याचं्या िहाबद्दलच्या वाटाघाटी चालल्या व शवेटच्या तदवशी 
िह कायम झाला. महादजी यावळेी गोहदकर राण्यावर मोहीम चालवि होिे म्हणनू त्याचंा मुक्काम तचवहोर, 
नूनकी सराई, सालबाई वगरेै तठकाणी झाल्याचा उल्लेख येिो. तदनाकं २९ एतप्रल रोजी शशद्याचंा मुक्काम 
सालबाईस असून गोहदकराकंडून ग्वाल्हेर तकल्ला परि घेण्याचे उद्योगाि असल्याचे तदसिाि. 
 

अवडरसन येिाच त्याजपासून इंग्रजाचं्या िहाच्या अटी घेऊन त्या रामजी पाटील व सदातशव 
तदनकर याजबरोबर महादजीने पुण्यास नानाकड रवाना केल्या. नाना फडतणसानंी लगोलग त्याजवर 
आपले मुदे्द घालून मसुदे परि पाठतवले िे घेऊन माचचचे आरंर्भी मंडळी परि महादजीकडे आली. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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तदल्लीकडील राजकारणे 
 

(सन १७८३–१७८८) 
 

कािंसूची 
 
१७७२ मराठ्ाांच्या सहाय्याने क्षदल्लीत प्रवशे करून शहा अलम तक्तावर बसतो. 
१७८२, एणप्रिं ६ वजीर नजफखानाचा मृत्यू. 
१७८२, एणप्रिं ६ शहा अलम बादशहाचे महादजी नशदे याांस क्षदल्लीचा कारिार हाती घेण्यासाठी 

बोलावणे. 
१७८२, मे पक्षहले इांग्रज-मराठे युद्ध समाप्त, सालबाईचा तह. 
१७८२ अफराक्षसयाबखान ह्ास वक्षजरी प्राप्ती. 
१७८३, फेबु्रवारी २५ अफराक्षसयाबखान इांग्रज वकील मेजर ब्राऊन यास िेटतो. 
१७८३ बादशहाच्या साांगण्यावरून नहगणे वकील ग्वाल्हेर येथे नशदे याजकडे जातो. 
१७८३, जून महादजी नशदे याांचे ग्वाल्हेरहून आग्र्याकडे प्रयाण. 
१७८३, जून २७ शहाजादा जवानबख्त व महादजी नशदे याांची िेट. 
१७८३, जुिैं महादजी नशदे ग्वाल्हेरचा क्षकल्ला गोहदच्या राण्याकडून काबीज करतात. 
१७८३, सप्टेंबर २३ क्षमझा शफी यास हमदानी ठार मारतो. 
१७८३, ऑक्टोबर २५ अफराक्षसयाबखान यास बादशहाकडून मीरबिी पद क्षमळते. 
१७८४, फेबु्रवारी गोहद राणा महादजी नशदे यास शरण जातो, गोहदवर मराठ्ाांचा ताबा. 
१७८४, फेबु्रवारी ५ बादशहा व वॉरन हेग्स्टांग्ज याांची िेट. 
१७८४, माचच १७ वॉरन हेग्स्टांग्ज कलकत्त्याहून लखनौस येतो. 
१७८४, एणप्रिं १४ जवान बख्त यास क्षदल्लीहून पळून जाण्यास ब्राऊनची फूस 
१७८४, मे जवान बख्ताचे लखनौस वजीर व वॉरन हेग्स्टांग्जकडून स्वागत. 
१७८४, ऑक्टोबर २४ महादजी नशदे व अफराक्षसयाबखान याांची फते्तपूर क्षशक्ीजवळ िेट. 
१७८४, नोव्हेबर २ अफराक्षसयाबखानाचा खून. 
१७८४, नोव्हेंबर ३ जैबुल आबादीखान अफराक्षसयाबखानाचे डेऱ्यात जातो. 
१७८४, नोव्हेंबर ३ महादजी नशदे कारिारी मांडळींच्या सल्ल्याने हमदानीचे पाक्षरपत्य करण्याचे 

ठरक्षवतो. 
१७८४, नोव्हेंबर १३ बादशहा आपला मुलगा क्षमझा अकबरशहा यास महादजी नशदे याांना सामोरे 

जाण्याकक्षरता पाठक्षवतो. 
१७८४, नोव्हेंबर १३ शहाजाद्यासमागमे महादजी नशदे बादशहाच्या िेटीस येतात. 
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१७८४, नोव्हेंबर ३० महादजी नशदे, बादशहा, इांग्रजाांचा वकील अँडरसन व ब्राऊन याांच्यासह क्षदल्ली 
सोडतात. 

१७८४, णडसेंबर १ महादजी नशदे याांचा लवाजम्यासह नपगोच्याजवळ मुक्काम. 
१७८४, णडसेंबर ३ महादजी नशदे याांचा हेलेना येथे मुक्काम. 
१७८४, णडसेंबर ८ वकील मुतालकी व मीर बिीक्षगरी पदे क्षमळाल्याचे महादजी नशदे पेशव्यास 

कळक्षवतात. 
१७८४, णडसेंबर ११ बादशहाची फौज माहेवा येथे. 
१७८४, णडसेंबर २८ महादजी नशदे आपला मोचा डीगकडे वळक्षवतात. 
१७८४, णडसेंबर महादजी नशदे याजवर ८० लाख रुपये कजाचा बोजा पडतो. 
१७८५, जानेवारी ३ डीगच्या क्षकल्यासमोर महादजी नशदे याांच्या सैन्याचा तळ. 
१७८५, जानेवारी १६ डीग व आग्र्याचे क्षकल्ले रायाजी पाटील ताब्यात घेतो. 
१७८५, जानेवारी १९ अांबाजी इांगळे याांची क्षदल्लीच्या बांदोबस्ताकक्षरता अखत्यार म्हणून नेमणकू. 
१७८५, फेबु्रवारी ११ अांबाजी इांगळे याजकडे क्षदल्लीची सुिेदारी. 
१७८५, माचच २७ अांबाजी इांगळे याांच्याकडे समझोत्यासाठी शीख सरदार येतात. 
१७८५, माचच मराठ्ाांच्या ताब्यातील गुजमर छबाडे हे प्राांत खेची राजा बळजबरीने घेतो. 
१७८५, एणप्रिं १० महादजी नशदे व शीख सरदार याांचा मथुरा येथे करार. 
१७८५, जून १० महादजी नशदे याांचा शीख सरदाराांना क्षनरोप. 
१७८५, जुिैं अलीगड महदजी नशदे याांच्या ताब्यात क्षदल्याचा देखावा 
१७८५, ऑगस्ट २ मराठे गुजमर छबाडे हे प्राांत खेच्यापासून नजकून घेतात. 
१७८५, ऑक्टोबर १७ मथुरा येथे बादशहासह महादजी नशदे याांचा मुक्काम. 
१७८५, नोव्हेंबर २० अलीगड मराठ्ाांच्या ताब्यात, अांतरवदेीत मराठे अांमल बसक्षवतात. 
१७८५, नोव्हेंबर २० जहाांगीरखान अलीगडचा क्षकल्ला महादजी नशदे याांच्या ताब्यात देतो. 
१७८६, फेबु्रवारी मराठे, खेची राज्य खालसा करतात. 
१७८६, जानेवारी-माचच क्षदल्ली व आग्रा हे प्राांत महादजी नशदे याांच्या ताब्यात येतात. 
१७८६, एणप्रिं देवजी गवळी याची उमरावगीरचे पाक्षरपत्य करण्यासाठी महादजी नशदे रवानगी 

करतात. 
१७८६, मे जयपूरकर राणा प्रताप महादजी नशदे याजकडे खांडणीचा िरणा करतो. 
१७८६, जून २२ बादशहा क्षदल्लीस परततो. 
१७८७, माचच १० बादशहाचा राज्यरोहण क्षदवस डीग येथे साजरा होतो. 
१७८७, माचच १६ महादजी नशदे स्वतः जयपुरावर चालून जातात. 
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१७८७, मे ६ झुग्ल्फकार अलीखान व मनसूर अलीखान जयपूरच्या राण्यास जाऊन 
क्षमळतात. 

१७८७, मे २५ महमद बेग हमदानी मराठ्ाांचे पाक्षरपत्य करण्यासाठी जयपूर राण्यास क्षमळतो. 
१७८७, जून मराठी फौजा जयपूर राज्यातील गढ्या घेण्यास सुरुवात करतात. 
१७८७, जुिैं २८ मराठे व राजपूत याांची लालसोटजवळ लढाई. 
१७८७, ऑगस्ट १ महादजी नशदे फौजेसह डीगकडे परततात. 
१७८७, सप्टेंबर अलवारचे रावराजे व जयपूरकर याांच्या मुलुखात महादजी नशदे फौज 

पाठक्षवतात. 
१७८७, सप्टेंबर ५ गुलाम कादर रोक्षहल्याांसह क्षदल्लीस येऊन क्षदल्लीचा ताबा घेतो. 
१७८७, सप्टेंबर ८ महादजी नशदे याांच्या मदतीसाठी तुकोजी होळकर व अलीबहाद्दर याांची 

रवानगी. 
१७८७, नोव्हेंबर लाडोजी देशमुख व शहा क्षनजामुद्दीन याांचे क्षदल्लीहून पलायन. 
१७८७, णडसेंबर ८ शहजादा जवानबख्त यास बादशहा क्षदल्लीस बोलाक्षवतो. 
१७८८, एणप्रिं २१ क्षकरोली येथे गुलाम कादर व इस्माईल बेग याांजबरोबर िरतपूरच्या जाटाची 

लढाई. 
१७८८, मे १ मराठे व जाट याांची िरतपूरजवळ इस्माईल बेगबरोबर लढाई. 
१७८८, मे १८ इस्माईल बेग व गुलाम कादर डीगच्या क्षकल्ल्यातून पळून जातात. 
१७८८, मे २५ गुलाम कादर व इस्माईल बगे याांचा आग्र्याबाहेर सैन्यासह तळ. 
१७८८, जून १५ गुलाम कादर इस्माईल बेगला सोडून फौजेसह यमुना पार होतो. 
१७८८, जून १८ मराठ्ाांचे इस्माईल बेगबरोबर युद्ध. 
१७८८, जून १८ बागडेहराजवळ झालेल्या लढाईत महादजी नशदे याांचा क्षवजय 
१७८८, जून-जुिैं महादजी नशदे माळवा व राजस्थानातील पक्षरग्स्थती आटोक्यात आणतात. 
१७८८, जुिैं ४ महादजी नशदे याांचा मथुरेस मुक्काम. 
१७८८, जुिैं २९ गुलाम कादर व इस्माईल बगे याांचा क्षदल्लीच्या क्षकल्ल्यात प्रवशे. 
१७८८, ऑक्टोबर २ इस्माईल बेग व गुलाम कादर याांचा क्षदल्ली क्षकल्ल्यात मुक्काम. 
१७८८, ऑक्टोबर ११ मराठी फौजाांचा क्षदल्ली क्षकल्ल्यात प्रवशे. 
१७८८, ऑक्टोबर २२ मराठे सरदार बादशहा शहा अली यास िेटतात. 
१७८८, णडसेंबर १७ गुलाम कादर मराठे याांची लढाई. 
१७८८, णडसेंबर १९ गुलाम कादर यास अटक व त्याची महादजी नशदे याांजकडे रवानगी. 

१७८९, माचच ३ गुलाम कादर यास ठार करण्यात येते. 
१७९०, जून २० मराठ्ाांचा रजपूत व इस्माईल बेग याांच्या फौजेवर मारा. 



 अनुक्रमणिका 

१७९०, ऑगस्ट २८ रजपुताांचा कायमचा क्षनकाल लावण्यासाठी महादजी नशदे डेरे दाखल. 
१७९०, सप्टेंबर ११ महादजी नशदे याांचे राठोडबरोबर युद्ध. 
१७९१, जानेवारी ६ जोधपूरचा राजा क्षबजेनसग याचा मराठ्ाांबरोबर तह. 
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१८ 
 

णदल्लीकडीिं राजकारिे 
 

(सन १७८३–१७८८) 
 

बादशाही दरबाराि बखेडा — नजबखान आतण महादजी — बोनेट तड बॉईनच्या सहाय्याने 
कवाइिी फौजेचा वापर — इगं्रजाचंी तदल्लीिील कारवाई — महादजीस बादशहाकडून वकील-इ-
मुिालकी प्राप्ि—तदल्लीचा कारर्भार महादजी शशद्याचं्या हािाि — महादजींचे राजपिुाशंी युद्ध — 
लालसोटचा संग्राम–महादजी गेलेले वचचस्व परि तमळविाि — बादशहा गुलाम कादरच्या 
जाळ्याि — गुलाम कादरकडून बादशहाचा छळ. 

 
माधवराव पेशव े याचं्या कारतकदीि महादजी शशदे, िुकोजीराव होळकर, तवसाजीपिं तबनीवाले 

वगैरे सरदाराचंी मदि घेऊन तदल्लीचा बादशहा शहाअलम तदल्लीस येऊन सन १७७२ मध्ये िख्िनशीन 
झाला. त्यानंिर नारायणराव पेशव्याचंा खून, दादासाहेबाचें राजकारण, बारर्भाईंचे कारस्थान, 
दादासाहेबास हािाशी धरून इंग्रजानंी गुजराि, माळवा व कोंकण ह्या तठकाणी मराठ्ावंर केलेला उठाव, 
त्यामुळे सालबाईच्या िहापयंि म्हणजे इ. स. १७७२ िे १७८३ पयंि मराठ्ास तदल्लीच्या राजकारणाि लक्ष 
देण्यास फुरसि सापडली नाही. ह्या काळाि तमझा नजफखान हा बादशहाचा वजीर होिा. या वतजरास 
अयोध्येचा नबाब व इंग्रज याचंा पाशठबा होिा. इंग्रज-मराठे युद्ध संपल्यावर इंग्रज प्रबळ असल्याचे एिदे्दशीय 
सत्ाधीशास कळून चुकले. इंग्रज हे व्यापारी तनतमत्ाने शहदुस्थानाि येऊन येथील एक सत्ाधीश झाले. 
त्याचे कारण त्याचंी कवायिी फौज होय. हे एिदे्दतशयानंी हेरले आतण आपल्या फौजा कवायिी असाव्याि 
म्हणून त्यानंी युरोतपयन साहसी सेनापिी आपल्या नोकरीस ठेवले. तमझा नजफखानानेही हाच तकत्ा 
तगरवला. तमझा नजफखान हा इराणच्या राजवशंािील शूर उमराव होिा. त्याने मराठ्ाशंी मिैी संपादन 
करून मोगल बादशाहीचे नष्ट झालेले वैर्भव पुवहा प्राप्ि करण्यासाठी शीख, जाट, रोतहले वगैरे बादशहाचे 
शिूंचा मोठ्ा धडाडीने परार्भव केला. नजफखानास तब्रतटशाचंा सहवास लार्भल्यामुळे कवायिी फौजेच्या 
तशक्षणाकडे िो आकृष्ट झाला. ऐन उमेदीि इंग्रजी फौजाशंी सामने देऊन नंिर त्याने त्याजशी हाितमळवणी 
करून कवायिी तशक्षण आत्मसाि केले होिे. त्याने आपले सवच लक्ष बंदुकधारी सैतनक ियार करण्यासाठी 
वचेले. दहा हजार बंदुकधारी सैतनक युरोतपयन िंिाने ियार केलेले त्याच्या पदरी होिे; िसेच वजनदार 
िोफाही होत्या आतण ह्यानंा मदि म्हणून नामविं घोडेस्वाराचंी पलटणही त्याने ियार केली होिी. आपल्या 
सैतनकासं कवायिी तशक्षण तमळाव ेम्हणून त्याने बादशाही सेविे काऊंट डी मोडॅव ेव रेने मडेॅक नावंाचे फ्रें च 
व वॉल्टर रेनहाटच उपनावं समरू नावंाचा जमचन ह्या सेनानीस प्रवशे देऊन त्याचंा उपयोग करून घेिला. 
तशवाय आपल्या मजीिील हुशार अशा मोगल सेनानींनाही त्याने बादशाही सेविे घेिल होिे. त्यापैकी 
अफ्रातसयाबखान नावंाचा सरदार त्याचा मानलेला पुि, तमझा शफी हा त्याच्या बतहणीचा मुलगा आतण 
महम्मद बेग हमदानी, आग्र्याचा तकल्लेदार हे होि. त्यावळेी अब्दुल अहमदखान नावंाचा एक सरदार 
बादशहाजवळ नायब वजीराचे काम करीि होिा. बादशहाची अहमदखानावर पुष्ट्कळ मजी होिी आतण 
अहमदखानाचे व नजफखानाचे वाकडे होिे. त्यामुळे बादशहा शहाअलम हा आपला वजीर नजफखान 
याच्या वचचस्वास कंटाळला. शहाअलम बादशहा हा मराठ्ाचं्या मजीने रहाण्यास उत्सुक होिा आतण 
वारंवार िो बोलून दाखवी की, महादजी शशदे शकवा हतरपिं फडके यासारखा एक फौजबंद मराठा सरदार 
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सिि तदल्लीस रहावा आतण मराठ्ानंी बादशहास दरमहा २ लक्ष रुपये देऊन करोडीची स्थळे हस्िगि 
करावी. ही पतरन्स्थिी सन १७८० मध्ये होिी. परंिु यावळेी मराठे व इंग्रज यामध्ये नेकीने युद्ध चालू 
असल्यामुळे मराठ्ास हे कायच पत्करणे शतय नव्हिे. तदनाकं ६ एतप्रल १७८२ रोजी नजफखान मृत्यू 
पावला. आतण पुढील मतहवयाि सालबाईचा िह पुरा होऊन पतहले इंग्रज मराठे युद्ध थाबंले. िेव्हा महादजी 
शशदे यानंा तदल्लीच्या राजकारणाकडे लक्ष पुरवण्यास अवसर तमळाला. बादशहास सन १७७२ ि तदल्लीस 
आणनू िख्िनशीन केल्यावळेेपासून महादजी शशद्याचं्या मनाि तदल्लीचा कारर्भार आपल्या िाब्याि घ्यावा 
असे होिे पण वर सातंगिल्याप्रमाणे सालबाई िहापयंि महादजींना तदल्लीच्या राजकारणाकड पहाण्यास 
फुरसि नव्हिी. ह्या संधीचा फायदा तमझा नजफखान याने घेिला. पण तमझा नजफ ६ एतप्रल १७८२ मध्ये 
तनवचिल्यानंिर तदल्लीच्या बादशहाने महादजीस तदल्लीचा कारर्भार हािी घेण्याची तवनंिी केली. बादशहा 
शहाअलम महादजींना तदल्लीस आणण्यास एवढा उिावीळ झाला की, त्याने त्यावळेी तदल्ली दरबारी 
असलेले मराठ्ाचें वकील शहगणे यास महादजीस तदल्लीस येण्यास आवजूचन तलतहण्यास सातंगिले. 
त्याप्रमाणे शहगणे यानंी पाटील बावांस तलतहले, “ही वळे अशी आहे की, इकडे येण्याने िुम्हाला कीिीच नव्हे 
िर पैसाही तमळेल.” 
 

तमझा नजफच्या पश्चाि कारर्भारासंबधंी वाटाघाटी करण्यासाठी तमझा शफैी अफरातसयाबखान 
आतण आग्र्याचा तकल्लेदार महंमदबेग हमदानी हे सवच एकि आले आतण त्यानंी ठरतवले की, तमझा शफीने 
वतजरीचा कारर्भार करावा, परंिु महंमदबेग हमदानीचे व इिर सरदाराचें मि तवरुद्ध पडले. िेव्हा तमझा 
शफीने आपला वकील अनूपगीर गोसावी यास शशद्याचें छावणीस पाठतवले. हे समजून घेण्यासाठी तदल्ली 
दरबाराि मराठ्ास अनुकूल-प्रतिकूल कोण कोण होिे हे पातहले पातहजे. 
 

नजफखान मरण पावल्यावर तदल्ली दरबारािं जी किचबगार मंडळी होिी त्याचें संबधं मराठ्ाशंी 
कसे होिे िे पाहू. नजफखानानंिर त्याचा दत्क पिु अफरातसबखान ह्यास वतजरीची वसे्र तमळाली. हा 
मराठ्ाचं्या बाजूचा होिा. दुसरा सरदार तमझा शफी. हा नजीबखानाचा पिुण्या व सरदार नजब कुलीखान 
हे दोघेही मराठ्ास अनुकूल होिे. अनूपगीर गोसावी मराठ्ाचंा पक्षपािी होिा. या उलट मराठ्ाचंा िेष 
करणारे जे होिे त्याि आग्र्याचा सुरे्भदार महमद बेग हमदानी, इस्माईलबेग व गोहदचा जाट अग्रर्भागी होिे. 
गोहदच्या जाटास हमदानी व इस्माईलबेग याचंी फूस होिी. आपल्यापैकी काहींचा मराठ्ास असलेला 
तवरोध लक्षाि घेऊन आपली बाजू बळकट करण्यासाठी अफरातसयाबने इंग्रजाशंी सधंान बाधंण्याचे 
ठरतवले. त्यान इंग्रजाचंा वकील मेजर ब्राऊन याची तदनाकं २५ फेबु्रवारी १७८३ ला रे्भट घेिली. [पी. आर. एम. 
एच. १,] 
 

इंग्रजाशंी मिैीचे संबध जोडण्यास अफ्रातसयाबखान फारच उत्सुक होिा असे हेन्स्टंग्ज तलतहिो. 
[Grier, The letters of Warren Hastings to Grier,] त्याने आपली इंग्रज बादशहाशी एकतनष्ठिा दशचवनू इंग्रजाशंी मिैी 
करण्याचा बेि ब्राऊनकडे बोलून दाखतवला. [Browne, L. 46.] ब्राऊनची अफ्रातसयाबबद्दलची खािी झाल्यावर 
अफ्रातसयाबरोबर कसे वागावयाचे याच्या सूचना गव्हनचर जनरल हेन्स्टंग्जने ब्राऊन यास तदल्या होत्या. 
आपणास मदि करण्यास इगं्रजही उत्सुक आहेि हेही त्याच्या ध्यानी आले. पण इितयाि पाटील बावाचंा 
हस्िक शहमि बहादूर गोसावी हा तमझा शफीचा वकील म्हणून पाटील बावाचें रे्भटीस आग्र्यास गेला. िो 
पाटील बावाचं्या छावणीि चार मतहने रातहला. त्याने पाटीलबावाशंी राजकारण लातवले की, “पाटील 
बावाचंा आतण पािशहाचा घरोबा व नजफखान वतजरी करीि होिे िेही र्भाऊपणादाखलच होिे. 
याजकतरिा तमझा शफी, नजफखानाचे र्भाचे याचें मानस असे आहे की, ज्याप्रमाणे पतहलेपासून दतक्षणी 
सरदार याचंा घरोबा आहे त्याप्रमाणे पुढे चालाव ेआतण पािशाही वतजरी आपले नावं ेकरून द्यावी. [म. शश. का. 
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प. ले. २०७.]” याप्रमाणे पाटीलबावा आतण तमझा शफी याचंा पिव्यवहार चालला होिा. शेवटी दोघाचं्या रे्भटी 
होण्याचा तनश्चय होऊन चंबळ नदीपार अटेरसमीप तदनाकं ९ जुलै १७८२ रोजी पाटीलबावा आतण तमझा 
शफी याचंी रे्भट झाली. दोघाचंा पगडीबंद र्भाऊपणा झाला. ही गोष्ट महमदबेग हमदानीस आवडली नाही. 
अशा प्रकारे कारर्भाऱ्याि दुफळी माजली. िेव्हा सन १७८३ च्या उवहाळ्याि बादशहाने शहगणे वतकलास 
ग्वाल्हेरास शशद्याकंडे पाठतवले. शहगणे यानंी स्विः सवच पतरन्स्थिी पाटील बावास समजावनू सातंगिली 
आतण तदल्लीच्या कारर्भाराची सवच सूिे तवलंब न लातविा लवकराि लवकर आपले हािी घेण्यास मन 
वळतवले. 
 

महादजीबावा स्विःच्या मागािील अडचणी जाणीि होिे. ह्या कृत्याि पुणे दरबाराकडून पैसा व 
सैवय याचंा पुरवठा होणे नाही कारण दरबारला ह्यावळेी इंग्रजाशंी लढल्यामुळे कजच झाले होिे. त्यानंा हेही 
ठाऊक होिे की, आतणबाणी प्रसंगी मोगल दरबारवर तवश्वासून रहाण्याि अथच नाही. तदल्लीचा कारर्भार 
हािी घेण्याचे साहस करावयाचे म्हणजे त्याकतरिा बुंदेलखंडाि आपले पाय घट्ट रोतवले पातहजेि आतण 
स्विःपाशी चागंल्या प्रकारची सुसज्ज कवाइिी फौज हवी. बुंदेलखंडाि मराठ्ाचंा अंमल बसतवण्याच्या 
मागाि गोहद राण्याची ब्याद अडथळा करीि होिी. तशवाय कवाइिी सैवय ियार होण्यासाठी वळे हवा होिा 
पण ही ियारी करूनही तदल्लीस कोणाच्या तवश्वासावर जाव े याचा शोध घेिा महादजींना इंग्रज वकील 
ॲवडरसन आतण गव्हनचर जनरल वॉरन हेन्स्टंग्ज याचं्या मिैीबद्दल र्भरवसंा वाटू लागला. परंिु तदल्लीचा 
इंग्रज वकील ब्राऊन व दुसरा मुत्सद्दी मकॅफसचन आतण ककच पॅरीक हे माि महादजींच्या तवरुद्ध असून िे 
तदल्लीचा कारर्भार इंग्रजानंी हािी घ्यावा ह्या मिाचे होिे. 
 

तदल्लीचा बादशहा शहाअलम याने महादजी बावानी जलदीने तदल्लीस याव े म्हणून आपला मुलगा 
युवराज तमझा जवानबख्ि यास अफ्रातसयाब व तमझा शफी या दोन उमरावाचं्या सोबि आग्र्यास पाठतवले. 
तिथून शाहाजाद्याने पाटील बावासं तलतहले “आम्ही आपल्या रे्भटीस ग्वाल्हेरीस येि आहोि.” पाटील 
बावानंी त्यासं उत्र तदले की, “आपण येण्याची िसदी घेऊ नये, मीच आपल्याकडे येिो” त्याप्रमाणे 
महादजी शशदे जून १७८३ ि ग्वाल्हेरहून आग्र्यास येण्यास तनघाले. बरोबर मोगलािफेचा उमरावगीर 
गोसावी, पाच हजार उत्कृष्ठ फौज आतण दहा िोफा एवढा सरंजाम होिा. महादजी बावा प्रथम 
अफ्रातसयाबखानास रे्भटले. त्यास िसेच ॲवडरसन व काशीराजा चेिशसग यास बरोबर घेऊन शहाजादा 
जवानबख्ि यास रे्भटावयास गेले. 
 

शाहाजाद्याने उरे्भ राहून पाटीलबावास अतर्भवादन केले. पाटीलबावानी त्यास नजराणा पेश केला. 
शाहजाद्याने पाटीलबावास व त्याजबरोबरच्या मंडळीस त्याचं्या इिमामाप्रमाणे वसे्र तदली. हा रे्भटीचा 
सोहळा २७ जून १७८३ पासून पाच तदवस चालला. लखनौ येथील इंग्रज वकील तवल्यम पामर या रे्भटीच्या 
वळेी आग्र्यास हजर होिा. दुसऱ्या तदवशी शाहाजाद्याने महादजीस तदल्लीस येऊन कारर्भार हािी घेण्याची 
तवनंिी केली. त्यावळेी पाटीलबावा उत्रले की, “मी हा र्भार पावसाळ्यानंिर घेईन. अगोदर मला 
गोहदच्या राण्याचे पातरपत्य करू द्या.” नजीबखानाचा मुलगा झतबिाखान ह्याने पाटीलबावास रे्भटून 
अतर्भवादन करण्याची इच्छा प्रगट केली. पाटीलबावानंी ह्या शशद्याचं्या शिूस नकार तदला. िसेच आग्र्याचा 
तकल्लेदार हमदानी याची गोहदच्या राण्यास आिून फूस होिी म्हणून त्यानंाही आपल्या रे्भटीस येऊ नये असे 
महादजीबावानंी कळतवले. [शश. इ. सा. र्भाग १, ले. ६९.] यानंिर महादजीबावानंी जुलै मतहवयाि ग्वाल्हेरचा 
तकल्ला गोहदच्या राण्याकडून शजकून घेिला. 
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पाटीलबावानंी आग्र्यास जवानबख्िाची रे्भट घेिली. त्यावळेी हमदानीची रे्भट घेण्याचे नाकारले. 
हमदानीस या अपमानाबद्दल फार वाईट वाटले. म्हणून त्याने तमझा शफीस गुप्िपणे मारण्याचा तवचार 
केला. प्रथम िो अफ्रातसयाबखानास रे्भटून आला. नंिर तमझा शफीच्या रे्भटीस गेला. “हत्ीवर स्वारी असिा 
दोघाचें हत्ी जवळजवळ आले. हािाशी हाि लावावा िो अमदानी आपले हत्ीवरून उडून तमझा शफीचे 
अंबारीि खवासीि जाऊन मागून तमझा शफीची मान दाबून धरून कट्ार मारून ठार केला.” हा प्रकार 
तदनाकं २३ सप्टेंबर १७८३ रोजी घडला. [Historical Papers relating to Mahadaji Sindia,] शफीचा काटा काढण्यास 
अफ्रातसयाबाने हमदानीस फूस तदली होिी असा त्यावळेी प्रवाद होिा [तदल्ली येथील मराठ्ाचंी राजकारणे. र्भा. १, ले. 

९३.] आतण िो खराही असावा, कारण हमदानीस ह्या खुनाबद्दल अफ्रातसयाबने कांहीच शासन केले नाही. 
 

शफीच्या खुनाची बािमी अवघ्या चाळीस िासाि तदल्लीि पसरली. िी ऐकून शहाअलम बादशहा व 
अब्दुल अहमद यास कापरे र्भरले. शफीच्या छावणीि रहाि असलेला इगं्रज वकील मेजर ब्राऊन 
अफ्रातसयाबखानाशी सूि जमवनू तब्रटीश तमतलटरीच्या जोरावर बादशहाचा मुलगा सुलेमान शुको यास 
बादशहा म्हणून जाहीर करील अशी धास्िी त्या दोघानंा वाटू लागली. त्यावर उपाय म्हणनू 
अफ्रातसयाबखानास बादशहाने मीर बक्षी पद तदल्याचे जाहीर करून त्यास लगेच तदल्लीस येण्यास िािडीचे 
बोलावणे पाठतवले. [तकत्ा, ले. ९२, ९४.] 
 

अफ्रातसयाबखानाने मीरबक्षी पद ऑतटोबर १७८३ च्या सुरवािीस न्स्वकारले आतण पुढील वषी 
बरोबर िेरा मतहवयानंी २ नोव्हेंबर १७८४ रोजी त्याचा खून झाला. ह्या काळाि बादशाही राज्यकारर्भाराची 
न्स्थिी न सुधारिा िी अतधक खालावली. म्हणून महादजी शशद्यास तदल्लीचा कारर्भार हािी घेणे र्भाग पडले. 
 

शफीचा तनकाल लागल्यावर अफ्रातसयाबखानाने शफीच्या बावरलेल्या सैवयाचा िाबा घेिला आतण 
त्यानंा धीर तदला. हमदानीची समजूि काढून त्याच्याशी गुप्ि करार करून काही पैसे देऊन त्याला 
धोलपूरबारीच्या जहातगरीवर जाण्यास कबलू करतवले. िसेच जयपूरकराकंडील जी खंडणी येईल िीही 
देऊ असे सातंगिले.⁴ 
 

बक्षी पद १८ ऑतटोबरला स्वीकारल्यावर शफीच्या हस्िकाकंडून आग्रा व त्या र्भोविालचा मुलुख 
िाब्याि घेण्याचे काम अफ्रातसयाबखान यास कराव े लागले. आग्रा िाब्याि घेिल्यावर त्याने डीगकडे 
आपला मोचा वळतवला. 
 

तमझा शफी मारला गेल्यावर अफ्रातसयाबखान आतण अनूपगीर गोसावी त्याच्या आईस डीग येथे 
रे्भटावयास गेले. ह्या सवाना धीर देऊन व अफ्रातसयाबखानास वसे्र देऊन हमदानीचे पातरपत्य करण्यास 
सातंगिले. त्याच वळेी अनूपगीर गोसाव्याने पाटीलबावास सवच हकीगि कळवनू, त्याचंी मदि 
अफ्रातसयाबखानास तमळावी असे ठरतवले. कारण शफीच्या मरणानंिर सवच मुसलमान सरदारानंी आपणास 
त्याचे अतधकार तमळाव ेम्हणनू आपसािं र्भाडंण सुरू केले. त्यानंा दहशि बसतवण्याची कामतगरी एकट्ा 
अफ्रातसयाबखानास करिा येईना. त्यास पाटीलबावाचंी मदि हवी झाली म्हणून िो शशद्याशंी अतधक मिैी 
जोडण्याचा प्रयत्न करू लागला. 
 

ह्यावळेी शशदे गोहदच्या तकल्ल्यास वढेा घालून होिे आतण सवांशीच गोड बोलि होिे. त्यासं गोहद 
काबीज करण्यास पाच मतहने लागले. शवेटी फेबु्रवारी १७८४ ि महादजीस गोहद राणा शरण गेल्यामुळे 
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तिथे मराठ्ाचें ठाणे बसले. गोहदवर मराठ्ाचें तनशाण चढले. आतण यानंिर महादजीबावानंी लागलीच 
तदल्लीचे राजकारण हािी घेिले. 
 

डीग व आग्र्याचा बंदोबस्ि करण्याि दोन मतहने घालतवल्यावर अफ्रातसयाबखान तदल्लीस तदनाकं 
१४ तडसेंबर रोजी परि आला. अब्दुल अहद यास क्षमा करून त्यास २४ हजाराची िैनाि तदली व त्याचे 
अतधकार वाढतवले. [तद. रा. र्भा. १, ले. ९६, ९८, १२४.] 
 
णशखाांचे हल्ले : 
 

यावळेी उत्र शहदुस्थानाि दुष्ट्काळ होिा. शीख सरदाराचें हल्ले बादशाही मुलुखावर वारंवार होि 
असि. यावळेी पतियाळाचे आसपासचे लहान लहान सरदार युद्धकाळािून आपला बचाव करण्यासाठी 
आपली बायका मुले घेऊन वरच्या दुआबाि उिरले. त्याजवळ ३०–३५ हजाराचे सैवय होिे. त्यांचे सरदार 
र्भागशसग व र्भोगलशसग ह्या तशख सरदारानंी नहरशसग गुजरास सामील होऊन घासगडच्या रोखाने चाल 
केली आतण झतबिाखानाचा परार्भव करून त्यास हाकून लातवले. [जदुनाथ सरकार, फॉल, ऑफ दी मुल एंपायर, र्भा. ३,] 
हे तवजयी सैवय तमरिच्या रोखे लूट करीि चालले. ही बािमी अफ्रातसयाबखानास समजिाच त्याने तशखानंा 
तपटाळून लावण्यासाठी झतबिाखानाची समजूि कातढली. स्विः तशखावंर चाल करून गेला आतण अप्पर 
दुआब झतबिाखानाकडे सोपतवले. तदल्लीस आल्यावर बादशाही खचाचा पेच अफ्रातसयाबपुढे आ वासून उर्भा 
रातहला. त्याि अब्दुल अहद याने बादशाही मजी सारं्भाळून बादशहास अफ्रातसयाबबद्दल वाकडे सागंनू 
त्याचें मि कलुतषि केले होिे. अहद हा मराठ्ाचंा िेष्टा होिा. त्यास इंग्रजानंी बादशाही चालवावी असे 
वाटि असे. त्याकतरिा त्याने इंग्रजाचंा वकील जनरल ब्राऊन ह्याच्याशी दोस्िी केली. ब्राऊनने शफीचा व 
जाट राजा रणतजिशसग ह्याचंा िह घडवनू आतणला होिा. जाट राजाने शफीस देण्यासाठी ९० हजाराचंा 
ऐवज ब्राऊनकडे अनामि ठेवला होिा. पण अफ्रातसयाबखानाने इंग्रजाशंी ठरलेल्या अटी न मानल्यामुळे 
ब्राऊनला राग आला व त्याने िे पैसे र्भरिपूर जाटाकडे परि केले [जदुनाथ सरकार, फॉल, ऑफ दी मुल एंपायर, र्भा. 
३,]. 
 

यानंिर खंडणी वसूल करण्याच्या िंिावरून अफ्रातसयाबखानाचे आतण बादशाहाचे मोठे र्भाडंण 
झाले. त्याच सुमारास एक धुळीचे वादळ झाले. ह्या सवच गडबडीचा फायदा घेऊन ब्राऊनने राजपिु 
जवानबति यास फूस लावनू १४ एतप्रलच्या रािी तदल्लीहून पळून जाण्यास फूस तदली. जवानबख्ि ६ मे 
रोजी लखनौला पोचला. वजीर व गव्हनचर जनरल वॉरन हेस्टींग्ज यानंी त्याचे समारंर्भपूवचक स्वागि केले. 
बादशहा व अफ्रातसयाबखान यानंी या घटनेचा बोध घेऊन राजपुिास तदल्लीस परि येण्यासाठी पिे 
तलतहली व िी ब्राऊनबरोबर देऊन त्यास जवानबख्िाच्या रे्भटीस रवाना केले. 
 

त्याने अयोध्येचा वजीर व इंग्रज याजशी बोलणे लातवले. “िुम्ही तदल्लीस येऊन पािशाहीचा 
बंदोबस्ि करावा” असे िो त्यास सागंू लागला. यावळेी गव्हनचर जनरल हेस्टींग्ज यास वतजराच्या दरबारी 
असलेला इंग्रज वकील कनचल पामर याने सल्ला तदला की बादशहा हा वृद्ध आतण अजागळ आहे. 
शहाजाद्याला हािी धरून आपण तदल्ली प्रािंािून मराठ्ाचें उच्चाटण करुया. ह्या प्रकारास गव्हनचर जनरल 
हेन्स्टंग्जने संमति तदली नाही; कारण त्यावळेी इंग्रजाचें तटपूशी युद्ध चालू होिे. मराठ्ाशंी मिैी नच केली 
िर िे आपल्या तवरुद्ध जािील आतण तटपूचा परार्भव न होिा मराठे तटपूस तमळाले िर आपलाच परार्भव 
होईल या तर्भिीने वॉरन हेन्स्टंग्जने महादजीस दुखतवले नाही. माि असफउद्दौल्याकडून कडा, कुरा व 
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प्रयाग हे महाल घेवनू बादशहाजादास खचासाठी लावनू देण्याचे ठरतवले आतण तदल्लीचा मनसुबा 
आरंतर्भला. [म. शश. का. प. ले. ३११, ३१३, ३१६, ३१८, ३३५, ३३९.] वॉरन हेन्स्टंग्जच्या ह्या कृत्यामुळे खुद्द 
पाटीलबावाचंी इंग्रजाचं्या कावबेाजपणाबद्दल खािी झाली. इंग्रजाचें राजकारण बादशहाशी झाल्यास 
चागंले नाही व पुढे पेच फार आहेि यास्िव त्याचंा (इगं्रजाचंा) तशरकाव न होिा आपले (मराठ्ाचें) 
हािाखाली तदल्ली घालावी, पाटीलबावानंी बंदोबस्ि करावा [ििैव, ले. २९७, ३११, ३१८.], अशी नाना 
फडतणसाचंी आज्ञा. यावळेी तडबॉईन हा लष्ट्करी अतधकारी गोहद राण्यापाशी होिा. महादजीने त्यास ज्या 
तदवशी गोहद राणा शरण गेला त्याच तदवशी आपल्या नोकरीि घेिले. पढुील महाि म्हणजे २७ माचचमध्ये 
हेस्टींग्ज कलकत्याहून लखनौस आला [वॉरन हेस्टींग्ज लखनौला तद. २७ माचच १७८४ च्या सकाळी पोचला. फॉरेस्ट (फॉरेन 
तडपाटचमेवट), र्भा. ३,]. त्याने मेजर ब्राऊन नावंाच्या इंग्रज वतकलास तदल्लीस बादशहाच्या रे्भटीस पाठतवले होिे. 
ब्राऊन येऊन एक मतहना झाला िरी बादशहाने त्याची रे्भट घेिली नाही. पढेु ५ फेबु्रवारी १७८४ रोजी त्याची 
रे्भट बादशहाने घेिली. इंग्रजाचं्या िाब्याि बादशहाने जाव ेहे अफ्रातसयाबखानास पसंि पडले नाही. त्याने 
तवचार केली की, बादशहास काढून त्यास स्वारीवर घेऊन जाव.े पण बादशहाचा स्वारीवर जाण्याचा शकवा 
इंग्रजाचंी िाबेदारी पत्करण्याचा तवचार तनतश्चि होईना. इंग्रजानंा बादशहाचा हा घोळ घालण्याचा स्वर्भाव 
माहीि होिा. म्हणनू त्यानंी बादशहाच्या नादास न लागिा त्याचा मुलगा शहाजादा जवानबति यास 
आपल्या िाब्याि आणण्याचा व्यूह रचला. जवानबतिास हेन्स्टंग्जची आिून फूस तमळाल्यावर त्याने 
तनवडक १०० गुजर घोडेस्वारातनशी तदल्लीिून रािीच पोबारा केला व िो आग्र्यास हेन्स्टंग्जपाशी येऊन राहू 
लागला [PRMH; I,]. हेन्स्टंग्जने त्यास इिमामाने ठेवनू घेिले. इंग्रज वकील ब्राऊन हा बादशहाशी गोड गोड 
बोलून इंग्रजाचंी मदि घेण्यासाठी बादशहास सागंू लागला. हे महादजी बावासं समजिाच त्यानंी अनूपगीर 
गोसाव्याचे तवद्यमाने अफरातसयाबखानास धीर तदला की, “हरिऱ्हा करून पािशहास हस्िगि कराव.े 
(त्यास) सूिाि ठेवाव.े इंग्रज तशरू न पावि आतण िोरा (मोहरा) आपले हािी राहे िे करणे. बादशहा नच 
ऐके िर कैद करावा. परंिु इगं्रजाचें हािास जाऊ न द्याव े[म. शश. का. प. ले. ३११.].” मोगल सरदार व गोसावी 
मंडळी ह्यानंा हे राजकारण पसंि होिे. गोसावी महादजीच्या िफे अफरातसयाबशी संगनमि करीि होिा 
[H. P. M. S. 311.]. त्यानंी बादशहाकडून इगं्रजास िाकीद देवतवली की हेन्स्टंग्जने तदल्लीस येऊ नये माघारा 
जाव े[जेम्स ब्राऊनचे गव्हनचर जनरल यास पि “ब्राऊन,”]. बादशहा आपले मि अहदखानाच्या नादी लागनू बदलिो, 
आपले पुरे ऐकि नाही, हे अफरातसयाबखानास कळून आल्यावर त्याने अब्दुल अहदखानास कैद करून 
त्याला अतलगडच्या तकल्ल्याि ठेतवले. त्यामुळे बादशहास अफरातसयाबखानाच्या िंिाने चालणे र्भाग 
पडले. बादशहा तदल्लीहून आग्र्यास पाटीलबावाचं्या रे्भटीस येण्यास ियार झाला. जवानबति इंग्रजाचं्या 
आश्रयास गेल्यामुळे िो इंग्रजाचं्या मदिीने गादी बळकावील अशी र्भीिी बादशहास वाटून इंग्रजाचंी मसलि 
हाणून पाडण्यासाठी बादशहाने पाटीलबावासं रे्भटीसाठी आग्र्यास बोलतवले. 
 

बादशहास िाब्याि घेऊन तदल्लीचे राजकारण आपण करावयाचे त्यास शीख, रोतहले व रजपूि 
याचंा बंदोबस्ि केला पातहजे. ह्या कतरिा फौजेची व पैतयाची अनुकूलिा हवी होिी. परंिु शशद्याचं्या फौजेचे 
पगार थकलेले. बारमाही पैशाची ओढगस्ि. ही वस्िुन्स्थिी शशद्यानंी नाना फडणतवसास पि तलहून 
दृष्टोत्पत्ीस आतणली, “पािशहाचे राजकारण करा म्हणोन तलतहिाि िर पैतयावगेळे िे राजकारण कसे 
होिे? आम्ही मसलिीमुळे तकिी पेचाि आलो? कजच देखील तमळेना येथवर दशा आमची बादशहास खचास 
रुपया पातहजे. सध्या फौज तिकडे जावी िी कोणिी पाठवावी? स्वारी शहदुस्थानची! फौज आम्हाबरोबर, 
सरकारची पथके िरी बरोबर असावी? त्यापैकीं राजेश्री तशवाजी तवठ्ठल व बळविंराव धोंडदेव व पवारापैकी 
तनम्मे माि आहेि. अशी दशा आमचे शहदुस्िानचे स्वारीची [स.ं देवास इ. सा. ले. १८५.]. िसेच मामलेदारीचे 
रीिीबद्दल पातटलबावानंी सुचतवले की, परगणे हमीरपूर बद्दल पैका तमळि नाही. पवाराचे जप्िीबद्दल 



 अनुक्रमणिका 

मनस्वी खचच तलहून, सरकारचा बुँदेले रुपया देि नाहीि. धटाई करून स्वस्थ आहेि. अशा चाली याचं्या 
असिा सरकारािूनही िगादा होि नाही. आम्ही पाच वष ेमेहनि केली िे पेचाि येऊन कजचर्भरी झालो. पढेु 
िाकद रातहली नाही. पैका नसल्यामुळे माघारी जाव े िर इंग्रज बादशहास तमळवनू घेिील अगर 
शहाजाद्यास िख्िनशीन करून बादशहास ज्ञानमठी बसविील. इंग्रजाचंा बंदोबस्ि तदल्लीि झाला मग 
सारेच खुष्ट्कीवाले पेचाि येिील. यामुळे आम्ही माघारे जाऊ शकि नाही. पैका नाही म्हणनू लाचार 
सरकारािून पैशाची मदि जाली िरच आमचा पाय येथे तटकून राहील.” यावरून महादजीबावाचं्या 
आर्वथक पतरन्स्थिीचा बोध होिो. 
 

ज्याच्या हािाि बादशहा िो शहदच्या सावचर्भौम सते्चा मालक हे महादजीबावासं ठावकू होिे. 
म्हणून पैशाचंी अडचण असिाही त्यानंी सन १७८४ च्या उवहाळ्याि गोहद प्रकरणािून मुति झाल्यावर 
तदल्लीचे प्रकरण हािी घेिले व नाना फडतणसास तलतहले की बादशहा पैशाची अडचण, इंग्रज पैका कबलू 
करून आपले लगामी लावनू घेणार म्हणनू वतजराकडे पािशहानी आग्र्यास याव ेव आम्ही इकडून जाव े हे 
संधान लातवले. त्याप्रमाणे बादशहासुद्धा तदल्लीचे मंडळ आग्र्यास येणार िेव्हा िेथे जाऊन बंदोबस्ि करून 
आपल्या मनोदयानुरुप राजकारण राखले पातहजे. या गोष्टीस पैतयाची अनुकूलिा असावी. बादशहा व 
आम्ही एक झाल्यावर इंग्रज बादशहाजाद्यास पाठवनू देिाि शकवा काय तवचार करिाि िो समजेल. 
बादशहा आपले हािी असल्यास शचिा नाही. पैतयाची िरिूद होऊन आल्यास सवच गोष्टी घडिील [महादजी 

शशदे याचंी कागदपिे, ले. २९७,]. 
 
णदल्लीचे प्रकरि हाती घेण्यासाठी केिेंिें उद्योग : 
 

बादशहाची व्यवस्था लावणे म्हणजे बादशाही कारर्भार स्विःच्या अखत्याराि घेऊन बादशहास 
दरमहास खचास देऊन पोसणे. इिकेच नव्हे िर बादशहाचे जे माडंलीक असिील त्याजंकडून खंडणी 
वसूल करणे. ही कामे महादजी बावासं करावयाची होिी. तशवाय उजै्जनपासून तदल्लीपयंिचा सवच मुलूख 
आपल्या अखत्याराि असावयास हवा हेही पाटीलबाबा जाणि होिे. चंबळपाविेो महादजीचा मुलूख 
बसलाच होिा. पतलकडील र्भरिपूर जाट त्याचें लगामी होिा. आग्र्यास अंमल होणे इष्ट होिे. पण त्या 
तठकाणी त्याचंा कट्टर दुष्ट्मन महमद हमदानी तकल्लेदार म्हणून बसला होिा. त्यास दूर करणे अत्यावश्यक 
होिे. आग्र्यास पुरवठा यमुनेपतलकडील अंिवेदीिून होई. िेव्हा आग्रा आतण अंिवेदी ह्या दोवही तठकाणी 
आपला अंमल होण्यासाठी आग्र्याचे बंदोबस्िास बाळोबा पागनीस यास व अंिवेदी शजकून घेण्यास रायाजी 
पाटील यास फमातवले आतण तदल्लीच्या बंदोबस्िास अबंाजी इंगळे यास रवाना केले. रायाजी पातटलाने 
अंिवेदीिील मुख्य ठाणे जे अतलगड िे शजकून घेिले आतण रोतहल्याचंा बंदोबस्ि केला. तशखाचंा सरदार 
मोहरशसग ह्यास आणनू त्याच्या माफच ि तदल्लीच्या उत्रेकडील प्रािंाचा बंदोबस्ि चालतवला. कारण शीख, 
रजपूि, रोतहले वगैरे सवांचा बंदोबस्ि केल्यातशवाय बादशहाची कोणिीही व्यवस्था सुरळीि चालली 
नसिी. 
 

वर सातंगिल्याप्रमाणे शशद्यानंी तदल्लीचे राजकारण अंगावर घेण्याचे ठरतवले [CPC VI, ले. १४९४, जैनुल 

आबादीखानानेच अफरातसयाबखानाचा खून केल्याचे चौकशीअंिी नक्की झाल्यावर शशद्यानंी त्यास साखळदंड घालण्यास फमातवले.] आतण 
त्याकतरिा अफरातसयाबखानाशी अनुसंधान चालू ठेतवले. बादशहासही शहाजादा इंग्रजाकंडे लखनौस 
गेला हे जड वाटले. सबब इंग्रजांची मसलि हाणनू पाडण्यासाठी बादशहाने शशद्यास रे्भटीसाठी आग्र्यास 
बोलातवले. वर ठरल्याप्रमाणे बादशहा, अफरातसयाबखान वगैरे आग्र्यास येण्यास तनघाले. पाटीलबावा व 
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अफरातसयाबखान याचं्या रे्भटी फते्पूर तसक्रीजवळ तदनाकं २४ ऑतटोबर १७८४ रोजी झाल्या. बादशाही 
कारर्भारासंबधंी पुढील धोरण काय असाव ेयातवषयी उर्भयिानी खलबि केले. ही बािमी शशद्याचंा दुश्मन जो 
हमदानी त्यास समजल्यावर त्याने इिर मोगल सरदाराचं्या सहाय्याने अफरातसबखानाचा काटा काढण्याचे 
ठरतवले. तमझा शफीचा र्भाऊ जैनुल आबादीखान राजश्री पाटीलबावाजंवळ सहा मतहने येऊन रातहला 
होिा. मािबर आल्याचे चालतवले पातहजे म्हणनू बावा खचास देऊन त्याचे चालवीि असिा, हमदानीचे 
मिाि तमळाला. हमदानी, जैनुल आबादीखान व मोगल या सवाचा मनसबा ठरला जे, आफरातसयाबखान 
दक्षतणयास तमळाला. पाटीलबावाचें सल्लेने चालिो, बादशाही दौलि दक्षण्याचें घरािं घालिो, त्यास जैनुल 
आबदीखानाने मारावा, म्हणजे पातटलबावा सहजच रातहले. “बादशाही बंदोबस्ि करण्याचा तवचार, िरी 
अमीर उलअमराई झैनुलआबदीखानास द्यावी व नावंाचा धना त्यास करावा कारर्भारािं मुखत्यार आपण 
होऊन काय चालवाव”े असा मनसुबा हमदानी याने केला [CPC VI, ले. १४९४, जैनुल आबादीखानानेच 

अफरातसयाबखानाचा खून केल्याचे चौकशीअंिी नक्की झाल्यावर शशद्यानंी त्यास साखळदंड घालण्यास फमातवले.]. िो ठरल्यावर 
झैनुलआबदीखानाने आपल्या घरचा मोगल बारगीर बरोबर घेिला आतण दोघे अफरातसयाबखानाचे डेऱ्यास 
तदनाकं ३ नोव्हेंबर १७८४ रोजी सकाळी गेले. बारतगराने खानास एकटा पाहून झडप घािली. गला धरून 
कट्ार कंधावर चालवनू वरून र्भार घालून दाबला, िो स्िनापाविेो आला, अधचमेला जाला, पडला. 
इितयाि आसपासच्या लोकानंी येऊन बारतगरास ठार केले. या गडबडीि जैनुल आबादीखान परि 
शशद्याकंडे गेला आतण त्यानंा सागंू लागला की, “मी जवळ होिो, िो बारगीरही माझाच, मजला कोणी 
बदनाम करिील, िुफान घेिील, यास्िव आपणाकडे सागंावयास आलो.” परंिु पाटीलबावा या लबाडीने 
फसले नाहीि. त्यानंी जैनुलआबदीखानास धरून कैदेि ठेतवले [CPC VI, ले. १४९४, जैनुल आबादीखानानेच 

अफरातसयाबखानाचा खून केल्याचे चौकशीअंिी नक्की झाल्यावर शशद्यानंी त्यास साखळदंड घालण्यास फमातवले.]. आपले लोक 
अफरातसयाबखानाच्या छावणीस पाठवनू खऱ्या हतकगिीचा छडा लातवला व अफरातसयाबच्या लोकास 
धीर तदला. अफरातसयाब मारला गेल्यावर त्याचे पे्रि परुण्यासाठी वयावयाची ियारी झाली. पण त्याच्या 
लष्ट्करािील पठाण व रागंडे यानंी आपल्या पगाराची थकबाकी तमळण्यासाठी गलबला चालतवला आतण पे्रि 
उठतवण्यास मना केली. िेव्हा शशद्यानंी मध्ये पडून बादशहास सागंनू िुमचा पगार देववीन असे सागंून 
खािरजमा केली व प्रसंग तनर्भावला. 
 

त्याच रािी शशद्यानंी आपल्या कारर्भारी मंडळाची सल्ला घेऊन हमदानीचे पातरपत्य लागलीच करणे 
इष्ट असे ठरतवले. कारण वळे गमातवल्यास हमदानी बादशाही फौजेि तफिुर करून सवच मुसलमानास 
आपल्यातवरुद्ध उठवील ही र्भीिी महादजी बावासं होिी [ऐतिहातसक स्फुट लेख, र्भा. २,]. म्हणून त्यानंी हमदानीचे 
पातरपत्य करण्यास अंबाजी इंगळे व रायाजी पाटील यासं पाठतवले [ििैव र्भाग २,]. स्विः गोसावीचा 
िोफखाना बरोबर घेऊन गेले. अफरातसयाबखानाची फौज बरोबर होिीच. हमदानी र्भरिपुराअतलकडे िीन 
कोसावर होिा. त्यास सवांनी तमळून वढेा घािला [तकत्ा,]. िोफाचंी मारतगरी केली िेव्हा त्याच्याकडून 
तनरोप आला की, “बादशाहीचा बंदोबस्ि िुम्ही करणार आम्ही िुमचे शरीक करून र्भाडंावे, मराव े
कशाला?” दुसरे तदवशी हमदानी अंबजुीकडे पैगाम लावनू वचन प्रमाण देऊन इंगळ्याच्या गोटाि उिरला 
[म. शश. का. प. ले. ६०६,]. अशा रीिीने मराठ्ाचं्या स्वाधीन झाला िेव्हा त्याची पलटणे होिी त्यास कंुरे्भर पार 
करून तदले. बादशहा अफरातसयाबखानाच्या खुनानंिर अगदीच तनराधार झाला. ज्याच्यावर तवश्वास 
ठेविा येईल असा एकही मुसलमान उमराव त्याजपाशी रातहला नाही. िो ह्यावळेी आग्र्यास होिा [ब्राऊन, ले. 
११४, महाराष्ट्र बुलेटीन १,]. त्यास आणावयास खंडेराव हरीस पाठतवले. खंडेराव हरी बादशहासह फते्पूरसमीप 
दाखल झाले. पाटीलबावानंी आपला र्भरिपुरनजीकचा िळ हालवनू बादशहाचे लष्ट्करासमीप अध्या 
कोसावर येऊन मुक्काम केला [“ब्राऊन”]. बादशहाने तदनाकं १३ नोव्हेंबर १७८४ रोजी आपला मुलगा तमझा 
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अकबरशहा यास सामोरे पाठतवले. शशद्यानंी त्यास आपल्या डेऱ्याि नेवनू बसतवल्यानंिर बादशहाच्या रे्भटीस 
स्विः पाटीलबावा शहाजाद्यासमागमे गेले [ब्राऊन, ऐतिहातसक स्फुट लेख, र्भा. २,]. मुलाजमि झाली. मोहोरा नजर 
केल्या. बादशहाने पाटीलबावाचें पाठीवर बहुि ममिा परुस्पर हाि ठेवनू आज्ञा केली की “सलिनिीचा 
बंदोबस्ि करा” [स.ं दे. इ. सा. ले. १८७.]. पाटील बावानंी उत्र केले की, “काहंी पदाखेरीज सलिनिीचा 
बंदोबस्ि कसा होिो”? िेव्हा बादशहाने तवसाजी कृष्ट्णाच्या वळेची आठवण देऊन िुम्ही पुवहा आपल्या 
संरक्षणाची हयगय कराल अशी र्भीति प्रदर्वशि केली. िेव्हा शशदे म्हणाले, “तवनापद तदल्याखेरीज चौघावर 
दबाव पडून सलिनिीचा बंदोबस्िही होणार नाही”. िेव्हा बादशहाने उत्र केले की, “श्रीमिं राजश्री 
पंिप्रधान याचें नावं ेवकील मुिलखी व मीर बक्षीतगरी ही दोवही पदे देऊन त्याचंी नायबि आम्ही िुम्हास 
देिो”. पाटील बावाचें यावर म्हणणे पडले की, “आम्ही श्रीमिंास कळतविो” पण ह्या प्रकारे कालहरण 
होऊन शिू बळाविील हे दोघानंीही लक्षाि घेऊन श्रीमिंाना वसे्र देण्याचा व शशद्यानंा नायबिी देण्याचा 
समारंर्भ िाबडिोब उरकण्याि आला [म. शश. का. प. ले. ३४२, ३४३. ४००; तदल्ली येथील मराठ्ाचंी राजकारणे (इतिहास सगं्रह), 
र्भा. १, ले. १२०, ले. १३२.]. अशा रीिीने पूवी कधीही न तमळालेला अतधकार मराठ्ास तमळाला. महादजीबावासं 
मुख्य कारर्भारी नेतमले. 
 

ह्या समारंर्भाचे वणचन पाटीलबावानंी स्विः श्रीमंिास तदनाकं ८ तडसेंबर १७८४ चे पि तलहून केले 
आहे िे अभ्यासूनंी जरूर वाचाव.े पाटीलबावा ह्या पिाच्या शवेटी तलतहिाि, “बादशाही बंदोबस्िास 
फौजही िशीच पातहजे. फौजेचे व बादशहाच्या खचातवशी िजवीज करणार स्वामी समथच आहेि [म. शश. का. प. 
ले. ३४२.].” 
 
इांग्रजाांची अवस्िा : 
 

बादशहा मराठ्ाचं्या िाब्याि आल्यावर इगं्रजाचंी प्रतितक्रया काय झाली हे पाहणे जरुर आहे. 
बादशहाने आपले संरक्षण पत्करल्यास इंग्रज त्यास िीन लक्ष रुपये मतहना देण्यास ियार होिे [म. शश. ह्याचंी 

कागदपिे, ले. ३४३,]. पण बादशहाने मराठ्ाचें संरक्षण स्वीकारले िेव्हा मराठ्ानंी बादशाही बंदोबस्िास हाि 
घािला. बादशहाकडून पदे घेिली हे इंग्रजास दुःसह झाले. त्यानंी अफरातसयाबखानाचा तदवाण 
नारायणदास याचे कानी लागनू त्यास रुपये देऊ करून मराठ्ास आपटी द्यावी व आपण बादशाही 
कारर्भाराि तशराव े असा उद्योग आरंतर्भला. हे इंग्रजाचें शबग नारायणदासाने सदातशव तदनकरास सागंून 
फोतडले म्हणनू मराठ्ास इगं्रज मािागमनी वाटू लागले [वकील-इ.-मुिातलक हा अतधकार या पूवीच्या मोगल बादशहाच्या 
कारकीदीि फति तिघानंाच लार्भला होिा.]. 
 
बादशाही कारभार : 
 

महादजी बावानंा बादशहानी मीर बक्षी हा हुद्दा तदला व सवच बािशाही फौज शशद्याचं्या िाब्याि तदली 
[म. शश. का. प. ले. ३४४,]. तशवाय बादशहानंी तदल्ली व आग्रा हे दोन प्रािं शशद्यांच्या िाब्याि तदले. शशद्यानंी पुढे हे 
दोवही प्रािं मराठी राज्यास जोडले. ही दोन स्थळे िाब्याि येण्यास सन १७८६ च्या जानेवारीपासून िो 
माचचपयंिचा काळ लोटला. या दोन प्रािंाचं्या उत्पिापासून शशद्यानंी बादशाही फौजेचा खचच र्भागवावा असा 
करार ठरला. शशद्यानंी बादशहास दरमहा दोन लक्ष रुपये खाजगी खचासाठी द्यावे, शशद्यानंी बंडाचा बीमोड 
करून बादशाही राज्याचा बदंोबस्ि करावा आतण बादशहास द्यावयाच्या रकमेि त्या मानाने शशद्यानंी वाढ 
करावी असा शशदे आतण बादशहा यामंध्ये करार ठरला. 
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अकबरकाली, शहाजहान बादशहाच्या वळेी आतण पतहल्या बहादूरशहाचे काळी बादशहाने 

महादजीस आपला तरजंट नेमून वकील-इ-मुिातलक तकिाब तदल्यावर शशदे बादशहाच्या दरबारािून 
आपल्या छावणीस आले. िेव्हा सवच सरदारानंी दुिफा राहून त्याचंा जयजयकार केला आतण त्यानंा 
नजराणे अपचण केले. 
 
लशद्याांची कामणगरी : 
 

पाटीलबावा बादशाही कारर्भाराि गंुत्यामध्ये तनमग्न झाले. तनत्यशः बादशहाकडे जाणे. डेऱ्याि 
आले िरी बरोबर बादशाही मंडळी मािब्बर तनत्य येि असे. रािंतदवस कारर्भार व खलबिाखाली 
तदवसराि जाऊ लागले. काही वळेा शहाजादा जवानबख्ि याच्या आगमनाचा तवषय चचेस आला आतण 
सवाि महत्त्वाचा आतण सिि रे्भडसावणारा प्रश्न म्हणजे बादशहास दरमहास ठरल्याप्रमाणे खचास देणे व 
जवळजवळ वीस हजार बादशाही फौजेस िनखा देण्यास पैका आणणे हा होिा [तकत्ा,]. 
 

बादशहाच्या राजपुि माडंतलकानंी आपआपल्या खंडण्या तदल्यास बादशाही खचास िो पसैा पुरा 
पडेल हा तवचार बादशहा व महादजीबावा यानंी एक तवचारे करून राजपूि राजा जयपूरकर याजकडे 
बऱ्याच वषाची थकलेली खंडणीची बाकी वसूल करण्याचे ठरतवले. माडंतलकी मुलखातशवाय बादशहाचा 
खालसा मुलूख पुष्ट्कळ होिा. त्यापैकी तशखानंी पतश्चम सरहद्द, लाहोर, काश्मीर वगैरे मुलूख दाबला होिा. 
इटाव्यापासून पतलकडे बंगालपाविेो इंग्रज होिे. रोतहलखंड असफउद्दौल्याकडे होिे. अंिवेदीिील मुलूख 
जातबिाखानाकडे होिा. िेव्हा माडंतलकाकंडून खंडणी वसूल करण्यापूवी बादशाही मुलुखाि बादशहाचा 
अंमल बसतवणे पाटीलबावासं क्रमप्राप्ि होिे. 
 

अंिवेदीि अंमल बसतवण्यासाठी आपला सरदार अंबाजी इंगळे व सरकारचे सरजामी कृष्ट्णराव 
पवार याचंी योजना केली [स. दे. इ. सा. ले. १८८, म. शश. का. प. ले. ४०६-७, ४११.]. ह्या मराठा फौजेने अंिवेदीिील 
बहुिेक ठाणी िाब्याि घेऊन मुख्य ठाणे जे अतलगड, त्यास वढेा तदला. हा वढेा जवळजवळ ८-९ मतहने 
चालला, शवेटी मराठ्ानंी तदनाकं २० नोव्हेंबर १७८५ रोजी अतलगड शजकले व अंिवेदीि अंमल बसतवला 
[सरकार, फॉल, र्भा. ३,]. 
 
णशखाांचा बांदोबस्त : 
 

पाटीलबावासं वकील-इ-मुिातलकी तमळाली हे शीख सरदारास आवडले नाही. िे जमा होऊन 
तदल्लीवर चाल करून आले. त्यास अंबजुी इंगळे कूच करून पुढे गेले. िेव्हा दोघाही शीख सरदारानंी 
सलूखाची बोलणी लातवली आतण बोलू लागले की, पाटीलबावानंी रे्भटाव.े सागंिील िी चाकरी करू. [म. 

शश. का. प. ले. ३७३.] त्याप्रमाणे सोनपि पातनपिापतलकडे शीख होिे िे येऊन महादजीबावासं रे्भटले. बादशाही 
मुलखाि रखी घेि होिे, िी सोडतवली. पुढे त्यानंी रुजू रहाव.े फौज आपणास लागेल िी त्याचंी आणवावी. 
त्यानंी फौज घेऊन याव ेअसे सातंगिले, चाकरी करावी त्यास पोटास द्याव.े असा करार झाला. अशा रीिीने 
तशखाचंा बंदोबस्ि झाला. [तकत्ा, ले. ३८१,] 
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बादशाही मुलखाि अंमल बसतवणे व रजपूि राजाकंडून बादशहास याद्याच्या ठरलेल्या खंडण्या 
वसूल करणे ह्या गोष्टी पाटीलबावासं साध्य करावयाच्या होत्या. 
 
रयतेची स्स्िती : 
 

बादशाही खचास जहागीर पुरि नव्हिी व वसूलही येि नव्हिा. कारण जहातगरीच्या वसुलाच्या 
बेरजा बादशहानी कमाल आकाराच्या धतरल्या. िो आकार पडिाळून पहािा तहशबेाि कोठे तदसेना. आधी 
चार वष ेअनावृतष्ट झाली. त्याि रयि अगदी मेली. गुरे ढोरे मेली. शकतचि माणसे रातहली, िी पोटास न 
तमळिा मेहनि काय करिील? [तकत्ा, ले. ३८१,] अनावृष्टीमुळे रयि झाडून येथवर मेली की, एक एक गावं 
तनमाणसी झाला. एके घरची माणसे दहावीस जी असिील िी झाडून घराि मेली. पे्रिे उचलावयास कोणी 
रातहले नाही. हाडाचें सापळे घराि िसेच पडून रातहले. ही गति चमेलपासून सरहद्द, लाहोर, काश्मीरपयंि 
पतश्चमेस झाली. पूवेस लखनौपाविेो शकबहुना पढेुही असे लोक फार मेले. जे लोक वाचले िे अधीर होऊन, 
लवकर देशािंरास तनघनू गेले. पूवेस व दतक्षणेस लाखो माणूस गेले. मारवाडची हीच दशा! माळवा, नेमाड, 
बऱ्हाणपूर ही टाकून पुढे हजारो हजारोंच्या झुंडी एकामागे एक जाि होत्या [तकत्ा, ले. ६०७,] अशी कठीण 
पतरन्स्थिी तनमाण झाली होिी. यािून लावणी कोणी करावयाची व वसूल काय घ्यावयाचा हा पेच 
महादजीबावासं पडला. 
 

वरील पतरन्स्थिी बादशहाच्या नजरेस यावी व रजपूि राजाकंडून खंडणी वसूल करावी म्हणनू 
महादजी बावानंी बादशहासह स्वारीवर जाण्याचे ठरतवले. रावराजा प्रिापशसह अलवारकर, रणतजिशसग 
जाट व प्रिापशसग जयपुरकर वगैरे राजपुिाकंडील खंडणी वसुलीचे काम हािी घेणे क्रमप्राप्ि होिे. 
 

महादजीबावाचं्या अडचणी वाढिच होत्या. महादजीबावानंी बादशहास बरोबर घेऊन आपल्या 
लवाजम्यातनशी तदनाकं ३० नोव्हेंबर १७८४ रोजी तदल्ली सोडली. बरोबर इगं्रज वकील ॲवडरसन व ब्राऊन 
हे होिे. उदे्दश जयपूर राजावर चालून जाऊन वसूल करण्याचा. तदनाकं १ तडसेंबर रोजी शपगोऱ्याजवळ 
मुक्काम केला व तदनाकं ३ तडसेंबर रोजी हेलेना येथे मुक्काम केला. या दोवही तठकाणी बादशहाने महादजी 
बावासं मोगल साम्राज्याचे मीर बक्षी व सवातधकारी नेतमले. [तदल्ली येथील रा. र्भा. १, ले. १३३.] मराठ्ानंा एवढे 
वैर्भव प्राप्ि झालेले पाहून त्याचं्या शिूंचे घसे कोरडे पडले. हेलेना हे जयपूरचे माडंलीक लोकें द्रशसग याचें, 
िे िीन तदवसाि पडले. त्या अगोदर रणतजिशसग जाट व प्रिापशसग नरुका ह्यानंी महादजीबावाकंडे येऊन 
आपल्यावर असलेली खंडणीची बाकी चुकिी केली होिी. तदनाकं ११ तडसेंबरला बादशाही फौज माहेवाला 
आली आतण आठ तदवसाि त्या लहानग्या तकल्ल्यािील तशबंदी शरण आली. याच सुमारास जयपूरचे 
वकील महादजीबावाचं्या रे्भटीस आले. आपल्याकडील बादशाही खंडणीचे तहशबे पटवनू तदले. 
जयपूरकराचं्या खंडणीचा फडशा पडल्यावर शशदे यानंी बादशहासह आपला मोचा तदनाकं २८ तडसेंबरला 
डीगकडे वळतवला आतण तदनाकं ३ जानेवारी १७८५ रोजी डीग तकल्ल्याच्या समोर आपले िंबू ठोकून 
सैवयाचा िळ तदला. इथेच दोन मतहने राज्यािील कामाचा गंुिा उरकण्यासाठी मुक्काम वाढवावा लागला. 
 

महादजीबावास बादशहाने दोन फमाने देऊन मीर बक्षी आतण मुख्य सेनापिी बनतवले. ह्या मीर 
बक्षीच्या हािी तदल्ली व आग्रा ही जी राज्याची दोन मुख्य ठाणी होिी िेथील तिजोरी आतण महसुलासंबधंीचे 
रेकॉडच हवी होिी. पण प्रत्यक्षाि ही दोवही स्थळे महादजीबावाचं्या पूवीचे जे मीरबक्षी त्याचं्या नािेवाईकानंी 
बळकातवली होिी. आपल्या हािी अतधकार आल्यावर िी स्थळे िाब्यािं येिील अशी जी महादजी बावांची 
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र्भाऊक कल्पना होिी िी फोल ठरली. ह्या बाबिीि बळ वापरल्यातशवाय हे राजकारण िडीस जावयाचे 
नाही हे पाटीलबावाचं्या मनाने तनतश्चि केले. 
 

सन १७८४ च्या अखेरीस व पाटीलबावासं ऐशी लाख रुपयाचें कजच होिे. त्यानंी इंग्रजाशंी तदलेला 
लढा, िसेच माळव्यािील आतण शहदुस्थानािील बंदोबस्िासाठी त्या तठकाणच्या तकल्ल्यास घािलेले वढेे 
ह्यामुळे हा कजाचा बोजा झाला. त्याचंी स्विःची कवाईिी फौज िीस हजाराची, त्या कवाइिी लष्ट्कराचा 
खचच दरमहा साि लाख रुपये होिा. तशवाय अफ्रातसयाब व शहमिबहाद्दर ह्या दोघाचं्या फौजाचंा दरमहाचा 
खचच दरमहाचा खचच िीन हजार रुपये होिा. वरील दहा लाखाच्या खचाि बादशहाच्या िैनािीच्या खचाची 
१ लाख ३० हजाराची र्भर पडली. तमळून दर महाचा सुमारे १२ लाख रुपये खचच र्भागतवण्यासाठी महादजी 
बावास िो तमळतवण्यासाठी उपाययोजना करणे र्भाग होिे. बादशहाचा मीर बक्षी आतण पंिप्रधान या दोवही 
नात्यानंी महादजीबावाचं्या िाब्याि राज्याची तिजोरी, िीि होणारा माडंतलकाचं्या खंडणीचा र्भरणा आतण 
राज्याच्या मालकीच्या प्रदेशािून महसूल वसुली ही असायला हवी होिी. 
 
डीग व आग्रा णकल्ले हस्तगत : 
 

वरील पैसा तमळतवण्यासाठी डीग व आग्रा हे तकल्ले िाब्याि घेणे आवश्यक होिे. ह्या तकल्ल्याि 
अब्दुल अहद, तमझा नजफ, लिफिअल्ली, तमझा शफी यानंी जो अलोट पसैा तमळतवला होिा िो 
अफ्रातसयाबखानाकडे त्याचं्या पश्चाि आला िो होिा. म्हणून पाटीलबावानंी बादशहासह तदल्लीहून स्वारीस 
तनघून आग्रा व डीगचे तकल्ल ेघेण्याचे ठरतवले. डीग तकल्ला अफ्रातसयाबच्या नािेवाइकाचं्या िाब्याि होिा. 
त्याजवर देवजी पाटलास रवाना केले. िेव्हा रायाजीस त्या तकल्ल्याचा िाबा १६ जानेवारी १७८५ ि 
तमळाला [तद. रा. र्भा. १, ले. १२७, आकाइवज बुलेटीन २, इब्रिनामा, र्भा. २, ९६.]. 
 

आग्र्याचा तकल्ला घेण्यासाठी रायाजी पाटलाची रवानगी झाली. आग्र्याचा तकल्लेदार सुजाद्दीनखान 
तकल्ला खाली करून देईना. िेव्हा रायाजीने तकल्ल्यास मोचे लातवले. महादजीबावाही मदिीस येऊन मोचे 
लातवले. मोचानी काम र्भागेना िेव्हा पाटीलबावानंी तकल्ल्याचे कोिवालास वश करून तकल्ल्याि आपली 
फौज घुसतवली. तकल्लेदारास कैद केले व तकल्ला हस्िगि केला. हा तकल्ला अफ्रातसयाबच्या दोन नंबरच्या 
बायकोचा बाप सुजाद्दीनखान ह्याच्या िाब्याि होिा. माया पुंजीही अद्याप होिी. िी सवच पाटीलबावाचं्या 
हािी लागली. 
 
रामगड ताब्यात : 
 

दुसरा तकल्ला अिंवेदीिील रामगड. त्याचे नावं अफ्रातसयाबने अतलगड असे ठेतवले होिे. त्यािही 
द्रव्य र्भरपूर होिे. त्या तठकाणी मयिखानाचा र्भाऊ जहागंीरखान रखवालीस होिा. त्याने 
अफ्रातसयाबखानाचा अल्पवयी मुलगा महादजीचे हवाली करून अलीगडही खाली करून देण्याचा देखावा 
(जुलै १७८५) [अलीगडचा वेढा, तदल्लीराजकारणे र्भा. १, ले १४०.] केला. पण औधच्या नबाबाची त्यास आिून फूस 
असल्यामुळे त्याने आपला लढा िसाच चालू ठेतवला. पावसाळा उलटून जाऊन तहवाळा सुरू झाला िरी 
तकल्ला मराठ्ाचें स्वाधीन होईना, िेव्हा महादजीबावानंी तदल्लीहून तकल्ल्याचे समोर बादशाहास आणण्याचे 
ठरतवले आतण त्याप्रमाणे आपला मुक्काम बादशहासह ऑतटोबर १७ ला मथुरेस केला. जहातंगरखानास 
आिा नव्या दमाच्या मराठी फौजेपुढे तटकाव धरणे शतय नव्हिे. त्याने लचमनरावामाफच ि बोलणी लावनू २० 



 अनुक्रमणिका 

नोव्हेंबरला शशद्याचं्या िाब्याि तकल्ला तदला. [पू. रे. कॉ. र्भा. १, ले. १२-१९.] महादजीबावासं फति ४० हजार रुपये 
जहातंगरशहाकडे तमळाले. [इब्रिनामा र्भा. २,] 
 

अफ्रातसयाबखानापाशी त्या मागील चार बक्षींनी कमतवलेला पसैा व जडजवाहीर असून िे आपल्या 
हािी जाहातंगरखानाकडून लागू नये याचा शशद्यास राग आला. त्यानी जहातंगरखान व अफ्रातसयाबखानाची 
तवधवा बायको यासं पकडून आपल्या छावणीि आणतवले. त्याचंा शोध घेिला, िेव्हा त्याजपाशी जवाहीर 
आतण काही गुप्ि पिव्यवहार सापंडला. त्याि नारायणदास व शहमिबहाद्दर गोसावी याचंी जहातंगरखानास 
“िू अलीगड शशद्याचं्या स्वाधीन न करिा शतयिो लढव” अशा मजकुराची पिे सापंडली. िेव्हा 
नारायणदासास त्याच्या कुटंुतबयासंह पकडून त्याजवळील चीजवस्िु जप्ि करतवली. 
 
णशखाांशी तडजोड, १७८५ : 
 

आग्रा िाब्याि घेण्याचा शशद्याचंा उद्योग चालू असिानाच तदल्ली व त्या आसपासच्या मुलखाच्या 
संरक्षणाची योजना पाटीलबावाचं्या मनाि घोळि होिी. तदनाकं १९ जानेवारी १७८५ रोजी पाटीलबावानंी 
आपला सरदार आबाजी इंगळे यासं तदल्लीच्या बंदोबस्िास अखत्यार नेतमले. नजफकुलीखान हा तदल्लीचा 
सुरे्भदार होिा, त्याने अंबाजी इंगळेच्या िाब्याि सुरे्भदारी तदली. (११ फेबु्रवारी १७८५) िसेच जकािीचे 
अतधकारही अंबाजीस तदले. ह्या वळेी कंुजपुऱ्यापासून पतश्चम सरहद्द, लाहोर, काश्मीर, तशखानंी दाबनू 
महालोमहाली खंडण्या (रखी) घेणे सुरू केले होिे. अबंाजीने प्रथम तदल्लीच्या आसपासचा मुलूख लुटणारे 
गुजर याचंा त्याचंी राहिी गावंचे्या गावं ेजाळून तनःपाि केली. िदनंिर तशखाचं्या पातरपत्यास जाण्यासाठी 
तदल्लीच्या उत्रेस १३ मलैावरील बख्िवारपूर येथे छावणी केली. पातनपिचे नऊ शीख सरदार ह्या तठकाणी 
इंगळे याचं्या रे्भटीस येऊन त्यानंी समझोत्यासाठी बोलणी लातवली (२७ माचच); त्याि असे ठरले की, शीख 
सरदार दुलचाशसग व मोहनशसग ह्या दोघानंी महादजीबावासं रे्भटून करार पक्का करावा. महादजीबावासं 
शीख सरदार रे्भटले. त्याजशी करार केला की, तशखानंी बादशाही मुलखाि लुटालूट करू नये. त्यानंी 
आपला अंमल बादशाही मुलुखािून उठवावा. जयपूर राजाच्या मुलुखािून जी जहागीर त्यानंा 
महादजीबावा देिील िी घेऊन त्याजवर गुजराण करावी आतण बादशहास युद्धाच्या वळेी ५,००० हजार 
घोडेस्वारासंह सामील होऊन मदि करावी [तदल्ली रा. र्भा. १, ले. १११, १३४, १३५.]. ही व्यवस्था मथुरेस 
महादजीबावाचंी छावणी होिी तिथे पार पडली (१० एतप्रल १७८५). शीख सरदार काहंी तदवस बावांबरोबर 
रातहले आतण मग १० जूनला त्यानंा बावानंी तनरोप तदला. [पू. रे. कॉ. र्भा. १, ले. १४, १५.] 
 
राघवगडच्या णखचीवर चढाई : 
 

अतहराचंी राजधानी तसरोंज तिथपासून नैऋत्येस चाळीस मलैावर राघवगड नावाचे ससं्थान अकबर 
बादशहाने तखचीच्या चौहानाकतरिा उर्भारले. पढुील शरं्भर वषाि ह्या पराक्रमी घराण्याने आपल्या राज्याचा 
तवस्िार केला. मराठे माळव्याि तफरू लागल्यावर ह्या संस्थातनकाचंा संबधं मराठ्ाशंी आला. मराठ्ानंा 
खंडणी देऊन तखचीवाल्याने आपले संरक्षण केले. िो आपणास राणा म्हणू लागला. आपल्या खंडणीच्या 
ऐवजाऐवजी होळकरास त्याने छाब्रा आतण गुजर ही दोन ठाणी तदली होिी. पण १७८४ मध्ये तखची राजाने 
ही दोवही ठाणी आपणास परि तमळावी, आपण त्याबद्दल खंडणीचा पैसा देण्यास ियार आहोि अशी मागणी 
केली. अतहल्याबाई होळकर ह्यावळेी होळकराचं्या राज्याची व्यवस्था पहाि होिी. त्यानंी राजास सागंणे 
पाठतवले की, मागील खंडणीची बाकी चुकिी करा मगच परगणे आपल्या िाब्याि देण्यातवषयी बोलणे 
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होईल. तखची राजाने हे न ऐकिा बळजबरीने वरील दोवही परगण्याचंा िाबा तमळतवला. इिकेच नव्हे िर 
माचच १७८५ ि मराठ्ाचं्या िाब्यािील गुगर छब्रा प्रािं आपल्या िाब्याि आतणला. त्याजवर त्याच्या 
पातरपत्यास महादजीबावानंी अंबुजी इंगळे व खंडोजी इगंळे, हमदानी, जयपुराकडील फौज तमळून एकूण 
चाळीस हजार फौज तखचीच्या पातरपत्यास पाठतवली. गुगुचर छबाडे तखच्यापंासून पुवहा शजकून घेिले. 
तखची पळून राघवगडास गेला. आपली फौज त्याजमागे तखचीवाड्याि आली. तखच्याचं्या गढ्या, 
तकल्ल्यास मोचे लावनू सोडवनू प्रािं अगदी घेिला [म. शश. याचंी कागदपिे, ले. ४१२.]. (ऑगस्ट १७८५). 
राघवगडास मोचे लातवले. पण राघवगडवाल्याने बरेच मतहने दाद तदली नाही. पण नंिर रदबदली करू 
लागला, त्यास जीवदान देऊन धरून ग्वाल्हेर तकल्ल्यास पाठतवला. फेबु्रवारी १७८६ ि तखची राज्य 
खालसा केले. 
 
उमरावगीर व लहमतबहाद्दर गोसावी : 
 

महादजीबावाचं्या स्नेही वगाि यावळेी गोसावी शहमिबहाद्दर अनूपगीर हा मुख्य असून िोच 
आरंर्भापासून महादजीबावाचंा जम बसवीि होिा. महादजीबावानंी त्यास बुंदेलखंडािील पुष्ट्कळसे परगणे 
देऊन खूष ठेतवले होिे. याचा मोठा र्भाऊ उमरावगीर. हे दोघे बंधू राजेवद्रगीर जो गाजीउद्दीन व सफदरजंग 
याचं्या तदल्ली येथील लढाईि मेला. त्याच्या मुलानंी गोसावीनी औरंगजेबाच्या कारकीदीि जुलूम झाल्यामुळे 
क्षािवृत्ी स्वीकारली. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंिर गोसावी मंडळीनी आपली लढाऊ पथके ियार केली व 
केव्हा मोंगलाशंी िर कधी मराठ्ाशंी लढाईि र्भाग घेऊ लागले. प्रथम हे दोवही बंधू शुजाउद्दौल्याकडे 
नोकरीस रातहले. शुजाउद्दौल्याने अनुपगीर यास आपला सेनापिी नेतमले. दोघेही गोसावी सरदार शुजाच्या 
बाजूने पातनपिी मराठ्ाशंी लढले. पण मराठ्ाशंी त्याचंा मोठा स्नेहर्भाव होिा. तदल्लीच्या राजकारणाि या 
गोसावी बंधूनी मोठी कामतगरी बजावली होिी. म्हणून बादशहाने अमीर उमराव यास शहमिबहाद्दर हा 
तकिाब तदला. महादजीने तदल्लीच्या बादशहास िाब्याि घेण्याच्या वळेी अनूपगीर गोसाव्याने बादशहािफे 
महादजीशी संधान बाधूंन मोगलाकडील सवच बािमी िो महादजीबावासं सागूं लागला. महादजीबावा दोन 
वष े त्याच्या मदिीने चालले कारण बादशाही उमरावाचं्या अनेक अिस्थ र्भानगडी व द्रव्याचे ठेव े त्यास 
माहीि होिे. त्या मातहिीचा उपयोग करून घेिल्यावर हा गोसावी आपल्या तवरुद्ध तफिुरी करिो असे 
महादजींच्या नजरेस आले. िेव्हा हळूहळू गोसावी बधूं महादजींच्या मजींिून उिरले. त्यानंा महादजीनी 
झाशंी प्रािंाि जहागीर तदली होिी, िी जप्ि करण्यासाठी महादजीनी आपला सरदार केसोपंि यास 
त्याजवर पाठतवला असिा त्यास उमरावगीरने दगाबाजी करून मारले. िेव्हा त्याचे पातरपत्य करण्यासाठी 
महादजी शशद्यानंी देवजी गवळी या सरदारास एतप्रल १७८६ ि रवाना केले. गोसावी बंधंूचा पाडाव होऊन 
त्याचंी सवच चीजवस्ि जप्ि करण्याि आली िेव्हा िे पळून अयोध्येच्या नबाबाचे आश्रयास गेले. 
 

कॉनचवालीस हा ह्यावळेी गव्हनचर जनरल होिा. त्यास गोसाव्यानंी अयोध्येचा नबाबाकडे आश्रय 
घेिला, हे कळल्यावर त्याने नबाबास िंबी देऊन गोसाव्यास आश्रय देऊ नका असे सातंगिले. 
 

महादजींनी बादशहाचे आसन सुरतक्षि राखून त्याच्याकतरिा खंडण्या वसूल करणे व बादशाही 
अंमल चालणारा मुलूख संपादन करणे ही दोन उतद्दष्टे साध्य करण्यासाठी आपला िळ मथुरेस तदला. या 
तठकाणी राहून त्यानंी अनेक स्वाऱ्या केल्या. माळवा-बुंदेलखंड येथे महादजीबावाचंा मुलूख होिा. त्याची 
सुरतक्षििा राखणे हेही काम महादजीबावा मथुरेस राहून पाहू लागले. आग्रा, तदल्लीच्या बादशहाचे स्थळ 
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तदल्लीप्रमाणे िे बादशहाच्या िाब्याि रातहले पातहजे, दुसऱ्याच्या अंमलाखाली जािा कामा नये याची 
काळजी महादजीनी घेिली होिी. 
 
राजपूत सांस्िाणनकाांशी सांघर्षच – जयपूर, जोधपूर हमदानी याांची महादजींणवरुद्ध एकजूट : 
 

शशद्यानंा बादशाही चालतवण्याचे सवातधकार तमळाल्याने राजपूि राजासंसुद्धा वैषम्य वाटले. 
राजपूि राजे बादशहाचे माडंलीक होिे. त्याजकडून बादशहास खंडणी तमळि असे. िसेच त्यानंा 
मराठ्ानंा चौथाई वसुली द्यावी लागे. बादशहाची खंडणी व मराठ्ाचंी चौथाईची थकबाकी वसूल 
करण्यासाठी पाटीलबावानंी खुशालीराम बेहरा यास रवाना केले. त्याने जयपुरास जाऊन राणा 
प्रिापशसगाची रे्भट घेिली आतण महादजींना हंुड्या व जवाहीर पाठवनू ठरतवलेल्या ६० लक्ष रुपयापंकैी सन 
१७८६ च्या मे मतहवयाि फति ५ लक्ष रुपयाचंा र्भरणा केला [म. शश. का. प. ले. ४७६.]. पढेु पावसाळा आल्यामुळे 
बादशहा तदनाकं २२ जून १७८६ रोजी तदल्लीस रवाना झाला. महादजीबावा सैवयासह मथुरा वृदंावनास 
छावणीस परि आले व िेथे त्यानंी पाच मतहने घालतवले. 
 

जयपूरच्या राण्यास पैशाकतरिा िगादा लावण्यासाठी व कबूल केलेले ६० लक्ष रुपये खंडणी 
तमळतवण्यासाठी रायाजी पाटील यास महादजी बावानंी जयपुराकडे ठेतवले होिे. मराठ्ाचंा हा िगादा 
जयपूर राण्यास िासदायक वाटणे साहतजकच होिे. त्याने मराठ्ाचंा नक्षा उिरवनू त्यानंा उत्र 
शहदुस्थानािून घालवनू देण्यासाठी मसलि केली. ह्या मसलिीि त्याने जोधपुर राणा तबजेशसग यास 
सामील करून घेिले. लखनौ येथे तब्रतटशाशंी सधंान बातंधले. पण त्यावळेच्या गव्हनचर जनरल कॉनचवालीस 
यास शहदी ससं्थातनकाचं्या र्भाडंणाि पडावयाचे नसल्यामुळे त्याने आपला नकार कळतवला. जयपूर-
जोधपूरकरानंी उदेपूरच्या राण्यासही आपल्या बाजूस वळतवले. आपल्या तवरुद्ध राजपूि राजे एक झाल्याचे 
समजिाच महादजींनी राजपुिावयावर चालून जाण्याचे ठरतवले. मदिीसाठी खंडेराव हरीस बुंदेलखंडािून 
व अंबाजी इंगळे यास सिलज खोऱ्यािून परि बोलातवले. बादशहाचा राज्यारोहणाचा तदवस तदनाकं १० 
माचच १७८७ रोजी डीग येथे साजरा केला व तदनाकं १६ माचच रोजी डीग सोडून महादजी स्विः जयपुरावर 
चालून गेले. हेिु हा की, रजपुिावंर मराठ्ाचंा वचक कायमचा बसवावा म्हणजे इिर शिू देखील 
बळावणार नाहीि. मराठे फौजानी जयपूर राज्यािींल गढ्या घेण्यास सन १७८७ च्या जून मतहवयाि सुरवाि 
केली. िेव्हा जयपूरच्या राजाने जोधपूरचे राठोड व सेनापिी तर्भमशसग याचं्या हािाखाली फौज जमा केली. 
िसेच सवच कछवा जहातगरदारास इंग्रजाचंी मदि मराठ्ातंवरुद्ध आपणास तमळिे आहे असे खोटे सागंनू 
त्यानंा मराठ्ातंवरुद्ध उठतवले. स्विः माि स्वसंरक्षणाथच तकल्ल्याि जाऊन रातहला [सरकार, एफ. एम. इ. व्हॉ. 
३,]. जयपूरकराचंा तदवाण दौलिराम हळद्या याने महादजींबरोबर पतहल्याने शिुत्व करणारा व नंिर मिैी 
संपादून महादजींच्या सेविे मोगल सेनेसह असणाऱ्या महंमद बेग हमदानीस तफिूर केले. महादजीबावाचंी 
मोगल सेना तफिूर केली. त्याप्रमाणे तदनाकं ६ मे १७८७ रोजी मोगली सैवयाचे अतधकारी झुलतफकार 
अलीखान व मनसुर अलीखान िसेच २५ मे रोजी मुख्य सेनापिी महमदबेग हमदानी हे मराठ्ाचें पातरपत्य 
करण्यासाठी जयपूरच्या राण्यास तमळाले [तकत्ा,]. 
 

जयपूर, जोधपूरकराचंी सैवये व त्याि महमदबेग हमदानीच्या सैवयाची र्भर तमळून एकदंर जमाव 
५० हजाराचंा झाला. त्याचं्याजवळ ६० िोफा होत्या. मराठ्ाचें सैवय या जमावावर चालून गेले. मराठे व 
रजपूि याचंी लढाई तदनाकं २८ जुलै १७८७ रोजी झाली. ही लढाई जयपूर शहराच्या आग्नेयीस ३० 
मलैावंर लालसोट म्हणून गावं आहे िेथून १४ मलै अंिरावर िंुगा आतण तवदाखा या दोन गावंाचं्या मध्यंिरी 
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व िंुगाच्या आग्नेयीस दोन मलैावर असलेल्या मदैानाि झाली. दोन प्रहरपयंि िोफाचंी मारतगरी झाली. 
नंिर मराठी सैवयािंील घोडेस्वार चालून गेले िेव्हा राजपूि सैवयाचा गोल होिा िो फुटून त्याचे दोन िुकडे 
झाले. मराठ्ानंी यावळेी गदी करून शिू सैवयास दोन कोसपयंि मारीि नेले. एका बाजूस पाटीलबावाचंा 
सरदार राणेखानर्भाई व जयपुरचा राणा हमदानी याचंी लढाई जंुपली. मराठ्ानंी िोफाचंी मारतगरी केली. 
त्याि हमदानी िोफेचा गोळा लागनू ठार झाला. मराठा फौजेने राण्याचा व हमदानीच्या फौजेचा पाडाव 
केला व त्यानंा आपल्या गोटाि घालतवले. या लढाईि राठोडाचंा व जयपूरवाल्याचंा १,००० मुडदा 
रणागंणाि रातहला. तशवाय २,००० रजपूि जखमी झाले [म. तश. का. प. ले. ५००, ५०३.]. यानंिर तिसरे तदवशी 
३० जुलै १७८७ रोजी महादजीकडील मोगली पलटणीनी दंगा केला. िेव्हा महादजींनी सवच मराठे 
सरदारास एकि बोलावनू खलबि केले. िेव्हा तशवाजीपंि शवचूरकर पाटीलबावास एकािंी बोलले की, 
“समय पातनपिसारखा प्राप्ि झाला. आिा परीक्षा पहावयाची बाकी नाही. चार शरेाची धारण, बाहेरुन रसद 
येि नाही. तशलेदार उपासाने मेले. घोडी मेली. वैरणीचा दुष्ट्काळ. फौज रातहली त्याि साम्यच नाही. 
लढाई कशाचे बळावर घ्यावी? चार तदवस येथून तनघाव,े पुढे पाहून घेऊ [सरकार,एफ. एम. इ. व्हॉ. ३,]”. ह्या 
सल्ल्याप्रमाणे महादजीनी तदनाकं १ ऑगस्ट १७८७ रोजी फौजानंा माघारे तफरवनू कूच करून डीग 
गावापयंि आतणले. 
 
मोगिं, रोणहिें व रजपूत याांचा मराठ्ाांना णवरोध : 
 

मराठे तडगेस परि गेले हे कळिाचं राजपिुानी माळवा-मेवाडािील मराठ्ाचंी ठाणी बळकावनू 
प्रािंाि उपद्रव सुरू केला. मोगल बादशहाजवळ बंदोबस्िास पलटणे होिी त्यानंी िलबेकतरिा दंगा केला. 
नजीबखान रोतहल्याचा नािू गुलाम कादर याने अिंरवदेीिील मराठ्ाचंा अंमल उठतवला. त्याने 
बादशहाचा कारर्भारी खोजा मनसूर अली नाजर यासं तफिवनू आपल्या बाजूस वळतवले. मनसूर अलीच्या 
बोलावण्यावरून गुलाम कादर तदल्लीस तदनाकं ५ सप्टेंबर १७८७ रोजी गेला. बरोबर दोन हजार रोतहले 
होिे. त्याचं्या मदिीने तदल्लीि प्रवशे करून तदल्ली शहरावर िाबा तमळतवला [तकत्ा,]. गुलाम कादरपढेु 
आपला तटकाव लागणे शतय नाही हे ओळखून बादशहाचे बंदोबस्िास असलेले लाडोजी देशमुख व शहा 
तनजामउद्दीन यानंी सन १७८७ च्या नोव्हेंबर मतहवयाि तदल्लीहून पलायन केले. 
 

तशद्यानंी अलवारच्या रावराजाच्या मुलखाि व जयपूरकराचं्या मुलखाि सप्टेंबर १७८७ ि फौज 
पाठतवली. जयपुरकरानंी शशद्यास उघड तवरोध करण्याचे टाळून शशद्याचं्या िाब्यािील आग्रा तकल्ल्यावर 
महमद बेग हमदानीचा पुिण्या इस्माईल बेग यास फौज व िोफा देऊन पाठतवले. त्याने शशद्याचंा तकल्लेदार 
मुसा लुस्िुनो यास तफिुर केले, िेव्हा ह्या तफिुराने मराठे फौजेवर छऱ्याचें गोळे मारून इस्माईल बेग यास 
शहराि घेिले. या तठकाणी इस्माईल बेग यास पुष्ट्कळ द्रव्य तमळाले [ििैव,]. 
 

अशा रीिीने उत्र शहदुस्िानाि मराठ्ांवर चोहो बाजूनी संकट परंपरा कोसळली [म. तश. का. प. ले. 
५०२, ५०६, ५०८, ५११ िे ५१३.]. या तबकट पतरन्स्थिीिून मागच काढण्यासाठी शशद्यानंी दतक्षणेिून पैसा व फौज 
पाठतवण्यासाठी नाना फडतणसास तलतहले. नानानंी शशद्याकंडे पाच लाख रुपये रवाना केले. व मदिीसाठी 
िुकोजी होळकर व अतलबहाद्दर यानंा तदनाकं ८ सप्टेंबर १७८७ रोजी दहा-बारा हजार फौजेतनशी रवाना 
केले. पण हे सैवय एक वषाच्या तवलंबाने शशद्यास जाऊन तमळाले. दरम्यान गुलाम कादरचे पातरपत्य 
करण्यासाठी बादशहाने शाहजादा जवानबख्ि यास तदनाकं ८ तडसेंबर १७८७ रोजी तदल्लीस बोलावनू 
घेिले. पण शहाजाद्याने बादशहाचे न ऐकिा िो मोगल पक्षास सामील होऊन मराठ्ाचें पातरपत्य करण्यास 
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ियार झाला. बादशहा एकाकी पडला. त्याचे अंगी तदल्ली कारर्भार जािीतनशी रेटण्याची कुवि नसल्यामुळे 
िो या तफिुरास सामील झाला आतण शहाजादा जवानबख्ि व गुलाम कादर यानंा फौजेसुद्धा इस्माईल 
बेगचे मदिीकतरिा आग्र्यास रवाना केले. अशा प्रकारे जयपूर-जोधपूरचे राजपूि व मोगल, सवच उत्र 
शहदुस्थानी मराठ्ातंवरुद्ध एक झाले. जोधपूरकरानंी अफगाणच्या िैमूरशहाकडे आपला वकील पाठवनू 
त्यास शहदुस्िानवर स्वारी करण्यासाठी बोलातवले. इगं्रज व पजंाबचे शीख यानंाही त्यानंी मराठ्ातंवरुद्ध 
उठतवण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे मराठे तबकट पतरन्स्थिीि होिे. िेव्हा शशद्यानंी इस्माईल बेगपासून 
आग्रा शहर परि तमळतवण्याचे ठरतवले. इस्माईल बेगची छावणी तशकंदऱ्यास होिी तिकडे कूच केले. 
मराठ्ाचंी व इस्माईल बेगची लढाई होऊन त्याने मराठ्ास चंबळ पतलकडे रेटीि नेले. वस्िुिः आग्र्यास 
छावणीस गेला. 
 

मराठ्ानंी तडसेंबर १७८७ पासून चार मतहने ग्वाल्हेर प्रािंी घालतवले. त्यामुळे इस्माईल बेगने आग्रा 
येथील मोचाचा बंदोबस्ि करून, फौजा, िोफखाना व पलटणेसुद्धा चमेल उत्र तिरी येऊन दाखल झाला. 
त्यास गुलाम कादर येऊन तमळाला. िेव्हा त्याच्या पातरपत्यासाठी महादजीनी फौज रवाना केली. मराठी 
फौजेच्या कुमकेस र्भरिपुरच्या जाटाने आपल्याकडील दहा हजार फौज व दोन पलटणे पाठतवली. फौज 
आग्र्याकडे कूच करून जाि असिा गुलाम कादर व इस्माईल बेग त्याचं्यावर चालून गेले. दोवही 
पक्षाकडील सैवयाि २१-४-१७८८ रोजी तकरोली येथे लढाई झाली. या लढाईि दोवहीकडील बरीच हानी 
झाली [ििैव, ले. ५२०.]. 

 
त्यानंिर मराठे व जाट र्भरिपुरास गेले. इस्माईल बेगने र्भरिपुरास वढेा तदला. तदनाकं १ मे १७८८ 

रोजी मराठे व जाट याचंी इस्माईल बेगबरोबर र्भरिपूरच्या ईशावयेस दोन मलैावर लढाई झाली. पण िी 
अतनणीि रातहली. पुढे इस्माईल बेग व गुलाम कादर यानंी र्भरिपूर सोडून कंुरे्भरीस वढेा तदला. िो तकल्ला 
आपल्या िाब्याि घेिला. नंिर िे तिथून डीगला गेले. पण डीगच्या तकल्ल्यािून त्याजवर मारा झाल्यामुळे 
िे १८ मे १७८८ रोजी पळून गेले. मराठे व जाट यानंी या दोघाचंा फते्पूर तशक्रीपयंि पाठलाग केला. पढेु 
तदनाकं २५ मे १७८८ रोजी गुलाम कादर व इस्माईल बेग यानंी आग्र्याबाहेर सैवयाचा िळ तदला. िळावरून 
आग्र्यास मोचे बसतवले व िोफाचंी मारतगरी करु लागले. िेव्हा मराठा फौजेने त्याचंी रसद बंद केली. 
इस्माईल बेगचे मथुरा-वृदंावनचे ठाणे शजकले आतण यमुना नदीपार जाऊन गुलाम कादरचे मोटमहाबन 
येथील ठाणे व िोफा काबीज करून, पलटण मारून कातढले. याच वळेी गुलाम कादरचे मुलुखाि तशखानंी 
दंगा माडंला होिा. यामुळे गुलाम कादरला दोन आघाडीवर लढणे प्राप्ि झाले. ह्या पतरन्स्थिीस घाबरून 
गुलाम कादर तदनाकं १५ जून १७८८ रोजी इस्माईल बेगला सोडून फौजेसुद्धा स्विःचे मुलुखाचे 
बंदोबस्िासाठी यमुनापार गेला [ििैव, ले. ५२२, ५२५.]. 
 

इस्माईल बेग एकाकी पडलेला पाहून मराठ्ानंी आपली फौज एकि जमवनू १८ जून १७८८ रोजी 
इस्माईल बेगशी लढाई केली. मराठ्ाबंरोबर डी बॉईनची कवाईिी पलटणे होिी. त्यानंी शिूची पलटणे 
कापून कातढली. इस्माईलखान तशकस्ि खाऊन २५ स्वारातनशी यमुनापार गुलाम कादरकडे गेला. परंिु 
गुलाम कादरने इस्माईल बेग यास सातंगिले की िुम्ही सोय पडेल तिकडे जाणे. म्हणनू िो लखनौकडे गेला 
[तकत्ा, ले. ५२५, ५२७.]. 
 

या लढाईमुळे आग्र्याचा शह सुटला आतण मथुरेपयंिचा प्रदेश मराठ्ानंा मोकळा झाला. 
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गुिंाम कादरचा िंािं णकल्ल्यात लधगािा : 
 

१८ जूनच्या बागडेहराजवळील आपल्या तवजयानंिर महादजी शशदे यानंी मथुरेस जाऊन तदनाकं ४ 
जुलै रोजी िेथे मुक्काम केला. येथे रणजीिशसग जाट आपल्या सैवयासह येऊन महादजीस तमळाला. 
महादजीबावाचंी बाजू त्यामुळे बळकट झाली. 
 

असहाय्य झालेल्या महादजीनी पुणे दरबाराकडे मदिीची याचना केली. नाना फडतणसास पिे 
तलहून उत्रेिील मराठी सत्ा दृढ करण्यासाठी पसैा व फौजेची तकिी आवश्यकिा आहे हे तवस्िृिपणे 
सातंगिले. तदल्लीची बादशाही आतण उत्र शहदचे राजकारण हािचे जाण्याने गेल्या पिास साठ वषािील 
मराठेशाहीचा सगळा उद्योगच तनष्ट्फळ होणार होिा. मराठ्ाचंा सगळाच दरारा सपंणार होिा. हे नाना 
फडणीस याने ओळखून महादजींच्या मदिीस िुकोजी होळकर व मस्िानीचा नािू अतलबहाद्दर ह्या दोघानंा 
फौजासंह रवाना केले. पैशाचंीही िरिूद केली. परंिु हे सरदार वळेेवर येऊन पोचले नाहीि. त्यानंी वाटेि 
एक वषच काढले. िुकोजी होळकर राजपुिावयाि तशरून त्याजपासून खंडण्या गोळा करण्याचे काम करू 
लागला. त्याचा िास महादजीस होऊ लागला. अतलबहादूर खुद्द पेशव ेघराण्यािील होिा. त्याचा उपयोग 
उत्रेिील नबाबी राजकारण संर्भाळण्यास आपल्याला होईल असे महादजीस वाटि होिे. पण िो 
लढाईच्या कामाि कमकुवि आढळला. िुकोजी िर अगदी किचव्यशवूय, अतिशय हेकेखोर आतण र्भलिाच 
र्भाडंखोर होिा. महादजींच्या प्रत्येक व्यवहाराि िो कारण नसिा ढवळाढवळ करीि असे. िशी नाना 
फडतणसाची त्यास फूसही होिी. कारण महादजींचा उत्कषच नानास सहन होि नव्हिा. म्हणनू त्याचें पाय 
ओढण्यासाठी िुकोजी व अतलबहादर ही दोन लोढणी महादजींच्या गळ्याि नानाने बाधंली होिी. यामुळे 
नाना आतण महादजी यामधील मिरे्भद आतण परस्परातंवषयीचे संशय उगाचच वाढि गेले. अशा 
पतरन्स्थिीिून महादजीस मागच काढावयाचा होिा. हे दोघे सरदार उत्रेस रवाना झाले. नोव्हेंबर १७८८ ि 
अतलबहादर आतण एतप्रल १७८९ ि िुकोजी होळकर महादजीस मथुरा येथे जाऊन तमळाले. 
 

दरम्यान महादजीनी जून-जुलै १७८८ पयंि माळव्यािील आतण राजस्थानािील पतरन्स्थिी बरीच 
आटोतयाि आणली. पुवहा तठकतठकाणी मराठ्ाचें अतधकारी वसुलीची आतण बंदोबस्िाची कामे करू 
लागले. याच काळाि गुलाम कादर यास मवसुर अली नाझी नावाचा झनानखावयाच्या मुख्यातधकाऱ्यानंी 
फूस देऊन तकल्ल्याि घेिले. गुलाम कादरने तदल्ली राजधानीचा बंदोबस्ि करून बादशाहीचा बंदोबस्ि 
केला व बादशहास कैद केले. त्याने िमाम दौलि, जडजवाहीर, नाणे, रोकडसुद्धा घेिले. त्याने द्रव्य 
प्राप्िीसाठी बादशहाचे जनावयाचा झाडा घेऊन बेगमास मार तदला. या रोतहल्याने जनानखावयािील 
तकत्येक बेगमावंर जुलूम केला. काही बेगमा स्विःचे तठकाण जे गोसगड येथे पाठतवल्या. तदल्लीच्या 
बादशाहीच्या पाचश ेवषाच्या कारकीदीि गुलाम कादरने बादशाहीची जी बेअब्र ूकेली िशी कोणीच केली 
नव्हिी [तश. शा.ं रा. ज. ले. १४४, १४७, १५०.]. गुलाम कादर व इस्माईल बेग तदनाकं २९ जुलै १७८८ रोजी तदल्लीचे 
तकल्ल्याि तशरले. त्यानंिर २ ऑतटोबरपाविेो िे तकल्ल्यािच होिे. या दोन मतहवयाचे अवधीि गुलाम 
कादरने शहा अलम बादशहास कैद करून पूवीचा मोगल बादशहा अहमदशहा याचा मुलगा महमदशहा 
यास ितिावर बसतवले व त्याजकडून १० लाख रुपये घेण्याचा करार केला [म. शश. का. प. ले. ५३०.]. 
 

गुलाम कादरने नवीन बादशहाचे सहाय्याने जनानखाना व राजपुिाचें महाल लुटले. एके तदवशी 
शहाजाद्यानंा व दासींना आपल्या समोर उरे्भ करून गावयास व नाचावयास लातवले, िसेच बादशहास 
तदवाणी इ-खासाि ओढून आणनू चाबकाने मातरले [म. तश. का. प. ले. ५३२, ५३७, ५३८.]. इिकेही करून द्रव्य 
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तमळेना म्हणून बादशहास परुलेल्या द्रव्याचा ठावतठकाणा तवचारला, िेव्हा बादशहाने आपल्याला असे द्रव्य 
माहीि नाही असे उत्र करिाच ितिावर हुक्का ओढीि बसलेल्या गुलाम कादरने एकदम उडी टाकून 
बादशहा शहा अलम यास खाली पाडले व त्याचे उरावर बसून पेषकबजाने बादशहाचे दोवही डोळे फोडले. 
शहराि सिि लुटालूट चालू ठेतवली. इस्माईल बेग यास गुलाम कादरचे हे विचन मुळीच आवडले नाही. 
अशा वाईट कृत्याि आपण सामील असल्याने आपल्यावरही केव्हािरी गदा येईल म्हणून िो घाबरून गेला 
आतण सरळ महादजी शशद्यास येऊन तमळाला [तकत्ा, ले. ५३८.]. महादजीनी काळजीपूवचक योजना आखून 
ऑतटोबर १७८८ ि आपला सरदार राणेखान यास फौज व िोफा देऊन तदल्लीचा कबजा घेण्यास रवाना 
केले. िसेच गुलाम कादरचे अंिवेदीिील मुलुखाि मराठी फौज पाठतवली. अंिवेदीिील या मराठे फौजेने 
सन १७८८ च्या ऑतटोबराि रोतहल्याचंी ठाणी उठवनू मराठ्ाचंा अंमल पूवचवि स्थातपला. मराठ्ाचंी 
फौज आपल्यावर चालून येि आहे असे पाहून गुलाम कादरखान तदल्ली सोडून आपल्या मुलुखाचे रक्षण 
करण्यासाठी तनघून गेला. पुढे तदनाकं ११ ऑतटोबर १७८८ रोजी मराठी फौजेने तदल्लीच्या तकल्ल्याि प्रवशे 
केला. त्यानंिर २२ ऑतटोबर रोजी मराठे सरदार अधं बादशहा शहाअली यास नजर तशष्टाचार करून 
रे्भटले. 
 

गुलाम कादरला पकडून आणण्याच्या कामतगरीवर राणेखान फौजेसह गेला होिा. त्यास घाबरून 
त्याने तमरज तकल्ल्याचा आश्रय घेिला. त्याने तिथे राहून मराठ्ाशंी दोन मतहने झुजं तदली. तदनाकं १७ 
तडसेंबर १७८८ रोजी तकल्ल्याचे बाहेर येऊन मराठ्ाशंी लढाई केली. मराठ्ानंी कापाकापी सुरू केल्यावर 
गुलाम कादरने पळ काढला. त्याचा पाठलाग करून त्यास तदनाकं १९ तडसेंबर १७८८ रोजी पकडले व 
पाटील बावाकंडे रवाना केले. महादजीनी त्यास कैदेि ठेवनू तदनाकं ३ माचच १७८९ रोजी ठार मातरले [तकत्ा, 
ले, ५५०, ५५२.] व बादशहा शहा अलम यास पुवहा ितिावर बसतवले. या थोर कामतगरीबद्दल शहा अलम 
बादशहाने खूष होऊन महादजी शशदे यानंा अतलजा बहाद्दर हा तकिाब तदला. मथुरा, वृवदावन ही स्थळे 
मराठ्ासं पुवहा तमळाली. महादजींच्या इच्छेप्रमाणे बादशहाने आपल्या मुलुखाि गोवधबंदीचे फमान 
कातढले. 
 
रजपुताांचा पाडाव : 
 

गुलाम कादरचा तनकाल लावल्यावर महादजींनी रजपूि व इस्माईल बेग याचंा पाडाव करण्याचे 
ठरतवले. महादजी व िुकोजी होळकर यामधील वैमनस्याचा फायदा घेण्याचे ठरवनू होळकरास आपल्या 
बाजूस वळतवले. होळकराने राजपूि संस्थातनकाचंी एकजूट बाधंण्याचा व्यूह रचला. त्यास इस्माईल बेगही 
सामील झाला. त्याचंा पराजय करण्यासाठी पाटीलबावानंी मराठी फौज रवाना केली. त्यानंी तदनाकं २० 
जून १७९० रोजी शिूचे फौजेवर मारतगरी केली. िेव्हा इस्माईल बेग, जयपूरवाले व राठोड याचंा मराठी 
फौजेने पाठलाग केला. शिूकडील लोकाचंी कत्ल करून शिचूा िोफखाना हस्िगि करून उधळून 
लावला [म. तश. का. प. ले. ५७४, ५७५, तश. शा. राज. ले. २३८.]. 
 

त्यानंिर रजपुिाचंा कायमचा तनकाल लावण्यासाठी महादजीची स्वारी तदनाकं २८ ऑगस्ट १७९० 
रोजी डेरेदाखल झाली. जयपूर व मारवाड या दोन संस्थानावर जाण्याच्या रोखे तनघाली. िारीख ११ 
सप्टेंबर १७९० रोजी राठोडाशंी मािबर लढाई झाली. लढाईचे समयी मराठे फौज राठोडवर चालून गेली. 
राठोडानी फार प्रतिकार केला. पण मराठ्ाचं्या चढाईपुढे त्याचंा तटकाव न लागिा राठोडाचे फौजेचा 
बीमोड होऊन राठोड पळून गेले. मराठ्ास यश प्राप्िी झाली. 
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त्यानंिर अजमीरपाविेो जाण्याचा तवचार करून महादजींची स्वारी मारवाडाि दाखल झाली. 

इितयाि जोधपूरचा राणा तबजेशसग याने आपला वकील महादजीकडे सलुखाचे बोलणे करण्यास 
पाठतवला. िेव्हा सलुखाचे बोलणे होऊन तदनाकं ६ जानेवारी १७९१ रोजी िह कायम झाला. ह्या िहाववये 
जोधपूरचा राणा तबजेशसग याने मराठ्ास ६० लक्ष रुपये द्याव ेअसे ठरले. त्यातशवाय साबंर तनम्मा अंमल, 
दोन लक्षाचे दोन महाल व अजमीर तकल्ला द्यावा असा ठराव झाला [ििैव, ले. ५८६, ५८७, ५९२.]. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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महादजी लशदे याांच्या उतरेतीिं कामणगरीचा शेवट 
 

(इ. स. १७८९ िे १७९१) 
 

कािंसूची 
 
१७८८, नोव्हेंबर ६ अक्षलबहाद्दर मथुरेस दाखल. 
१७८९, फेबु्रवारी १४ महादजी नशदे व अक्षलबहाद्दर याांची मथुरेस िेट. 
१७८९, एणप्रिं तुकोजी होळकर मथुरेस महादजी नशद्याांकडे पोचतात. 
१७८९, जुिैं महादजी नशदे एकाएकी आजारी पडतात. 
१७९०, फेबु्रवारी जयपुरकराांकडून खांडणी क्षमळण्यासांबांधी महादजी नशदे ठराव करतात. 
१७९०, जून २० इस्माइल बेग व मराठे याांची लढाई. 
१७९०, ऑगस्ट १५ अजमेरच्या क्षकल्ल्यात मराठ्ाांचे मोचे. 
१७९०, ऑगस्ट २८ रजपुताांचा क्षनकाल लावण्यासाठीं महादजी नशदे डेरेदाखल होतात. 
१७९०, सप्टेंबर ४ नजफ कुलीखानाचा मृत्यू. 
१७९०, सप्टेंबर ८ मराठी फौजा जुना नदी पार करतात. 
१७९०, नोव्हेंबर २५ अलवारचा प्रतापनसग माचेडीकर याांचा मतृ्यू. 
१७९१, जानेवारी ६ मारवाडचा वकील तहाकक्षरता महादजी क्षशद्याांकडे येतो. 
१७९१, सप्टेंबर ५ महादजी नशदे व क्षचतोडच्या राण्याचा क्षचतोडजवळ मुक्काम. 
१७९१, नोव्हेंबर १७ क्षचतोडगड महादजी नशद्याांचे हवाली. 
१७९१, णडसेंबर २२ राणे खानकाई याचा मृत्यू. 

१७९२, जानेवारी ५ राणा व िीमनसग याांचा क्षनरोप घेऊन महादजी उजै्जनच्या रोखे 
दक्षिणेकडे क्षनघतात. 

१७९२, फेबु्रवारी १२ मोती बेगमबरोबर डी बॉयनचा क्षववाह. 
१७९२, एणप्रिं इस्माईल बेग मराठ्ाांच्या हाती सापडतो. 
१७९४ अहल्याबाई होळकर याांचा मतृ्यू. 
१७९९ इस्माईल बेगचा मृत्यू. 
१८०२, ऑगस्ट २८ कनलजरच्या लढाईत अली बहाद्दर मारला जातो. 
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महादजी लशदे 
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१९ 
 

महादजी लशदे याांच्या उतरेतीिं कामणगरीचा शेवट 
 

(इ. स. १९८९ ते १७९१) 
 
महादजी लशदे यास इांग्रजाांकडून रोखठोक उतर : 
 

गुलाम कादरचा बंदोबस्ि करून त्यास माचच १७८९ मध्ये ठार मारून बादशहास महादजीनी पवुहा 
तदल्ली िख्िावर नेऊन बसतवले. [म. शश. का. प. ले. ५५०–५५२, ५५५.] महादजींचे हे यश इंग्रजांच्या डोळ्याि 
सलले. कंपनीच्या अनेक जबाबदार अतधकाऱ्यानंा वॉरन हेन्स्टंग्जचे शशद्याशंी मिैी ठेवण्याचे धोरण आवडि 
नव्हिे. ब्राऊन, मलेॅट, ककच पॅरीक, जेम्स अवडरसन ही मंडळी शशद्याचं्या वाढत्या सते्चा िेष करीि होिी. 
महादजीनी िरी उगाच का घाबरावयाचे? महादजीनी गव्हनचर जनरल मकॅफरसन यास पि तलहून 
बादशहाकडून इंग्रजानंी बगंालची तदवाणी तमळतवली व त्या वळेेपासून त्या प्रािंाची बादशहास येणे 
असलेली खंडणी मातगिली. िसेच इंग्रजाचं्या वतहवाटीस असलेल्या सुरि आतद जागाचंीही खंडणी 
मातगिली. ह्याच वळेी नागपूरकर र्भोसल्यानंी आपण बंगाल नबाबाचे सतसेसर असून आपणा तिघास 
जानोजी, मुधोजी व रघोजी यानंा इंग्रजाकंडून बंगालची चौथाई तमळणे आहे िी त्यानंी द्यावी अशी मागणी 
वरील तिघानंी केल्यावर र्भोसल्याशंी मिैी राखणे योग्य असल्याचे समजून वॉरन हेन्स्टंग्जने त्यानंा उत्र 
देण्याची चालढकल केली. महादजीनी तदल्लीस आपले आसन इ. स. १७७४ िे १७८९ या काळाि न्स्थर 
केल्यावर त्याकडून बंगालची खंडणी इंग्रजाकंडून तमळतवण्यासाठी बादशहा व र्भोसले या दोघाकंडून 
स्मरणपिे येऊ लागली. इिकेच नव्हे िर तनजामाने आपला खास दूि महादजींकडे पाठवनू त्यास 
सातंगिले की, उत्र सरकार प्रािं इंग्रजानंी बळकावला, त्याबद्दलची खंडणी त्याजकडून येणे बाकी आहे िी 
महादजीने तमळवनू द्यावी. महादजीस हे ठावकू होिे की, इंग्रज कोणत्याही प्रकारच्या खंडणीच्या मागणीस 
र्भीक घालणार नाहीि. िरी पण तनजाम, बादशहा व र्भोसले याजंकडून आलेल्या मागण्या महादजीनी 
कलकत्त्यास गव्हनचर जनरलकडे पाठवनू तदल्या आतण त्याचा पाठपुरावा न करिा महादजीबावा त्या 
बाबिीि स्िब्ध रातहले. महादजीबावानंी उत्रेस मराठ्ाचें बस्िान बसतवण्यासाठी नाना फडतणसाकंडे पैसा 
व सैवय ह्याचंी मदि मातगिली. तदल्लीची बादशाही महादजीनी आपल्या िाब्याि ठेतवली होिी. उत्रेि 
मराठ्ाचंा दरारा बसतवला होिा. महादजीना मदि न केल्याने गेल्या पिास-साठ वषािील मराठेशाहीचा 
सगळा उद्योगच तनष्ट्फळ होणार होिा. त्या बाजूने होणारी प्राप्िीही बंद होणार होिी. मराठ्ाचंा सगळाच 
दरारा संपणार होिा. हे सगळे नाना फडतणसानंा समजि होिे म्हणनूच त्यानी महादजीस मदि देण्याची 
योजना आखली. वास्ितवक ही वळे अशी होिी की, जेव्हा खुद्द पेशव्यानंी व नाना फडणीस या दोघानंी 
उत्रेकडे जावयास हरकि नव्हिी. पण नाना फडतणसानी िुकोजी होळकर व मस्िानीचा नािू अतलबहाद्दर 
ह्यानंा महादजीच्या मदिीस पाठतवले. अतलबहाद्दरची रवानगी केल्याचे नाना फडणीसानी महादजीस 
तलहीले कादरला जीव ेमारल्यानंिर अतलबहाद्दरास महादजी बावांनी मथुरेस बोलावनू घेिले. तदनाकं १४ 
फेबु्रवारी १७८९ रोजी दोघाचं्या रे्भटी झाल्या. त्याि अतलबहाद्दरने पाटीलबावाकंडून खचाची मागणी केली. 
पाटीलबावाचंा इरादा अतलबहाद्दरकडे उत्रेिील उद्योग सोपवनू आपण पुण्यास जाव.े अतलबहाद्दरने 
नानाचं्या सल्ल्यानुसार महादजीची मसलि नाकारली. नानाने आपल्या िफेच्या िुकोजी होळकर, 
अतलबहाद्दर आतद सवच सरदारास महादजीशी तवरोधाने वागावयास मुद्दाम तशकतवले होिे. िशा प्रकारची 
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पिे अतलबहाद्दर व िुकोजीना तलतहलेली आढळिाि. यावरून नानाचं्या राजनीिीचा बोध होिो. 
महादजीबावा जर सवच कारर्भाराची मुखत्यारी सारं्भाळणार, िर सवांनी त्याचे हुकूम तबनिक्रार पाळावयास 
हव े होिे. नानानंी महादजीस पाशठबा द्यावयास हवा होिा. पण नानानंी त्यास पूणच पाशठबा देण्याऐवजी 
आिून त्याचे पाय ओढण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न चालतवला होिा. हे पाहून उिेग वाटिो असे सरदेसाई 
म्हणिाि िेच खरे. [मराठी तरयासि, उ. तव. र्भा. २,] 
 

महादजींची पैशाची ओढािाण चालूच होिी. त्यामुळे त्याचं्या फौजेची न्स्थिी तनकृष्ट झाली होिी. 
त्याचं्या फौजेि दंगे चालू होिे. फौजाचं्या देण्यामुळे लाचारी पत्करावी लागे. अशा न्स्थिीि नानानंी 
महादजीस त्याचं्या मदिीस पाठतवलेल्या सैवयाचा खचच देण्यास तलतहले. आपल्या मनातवरुद्ध सैवयाचा खचच 
द्यावा लागिो हें पाहून महादजीनी उलट तलतहले की, मी जर खचच द्यावयाचा िर त्याच पैशािून इथेच सैवय 
उरे्भ केले असिे. ज्या अथी पुण्याहून कुमक रवाना होिे आहे त्या अथी पणेु दरबारने त्या सैवयाचा खचच 
सोसला पातहजे. नानानंी अतलबहाद्दर यास तनरोप देिाना सातंगिले होिे की, महादजीबरोबरचा कायचर्भाग 
संपल्यावर त्यानंी बुंदेलखंडाि जाऊन मराठ्ाचंा अंमल बसवावा. अतलबहाद्दर पुण्याहून िुकोजी 
होळकराबंरोबर तनघाला. त्याचं्याबरोबर फौजा देण्याि आल्या आतण खचास पाच िे दहा लाख रुपये 
खचाची िरिुदही करण्याि आली. अतलबहाद्दर ६ नोव्हेंबर १७८८ रोजी मथुरेस येऊन दाखल झाले. 
त्यावळेी पाटीलबावा ३ कोस सामोरे जाऊन रे्भटले, मेजवानी तदली, नंिर जरीपटका व नौबि बरोबर 
देऊन तदल्लीचे रोखावर रवानगी करतवली. याचे कारण अतलबहाद्दर खुद्द पेशव े घराण्यािले होिे आतण 
तशवाय मुसलमान असल्याने त्याचंा उत्रेिील नबाबी राजकारण सारं्भाळण्याच्या दृष्टीने फार उपयोग होईल 
असा महादजींचा कयास होिा. पण तकत्येक वषे उत्रेि रातहल्यामुळे महादजीबावा कंटाळले होिे. 
इितयाि एतप्रल १७८९ अखेर िुकोजी होळकर मथुरेस पाटीलबावांजवळ येऊन पोचले. वाटेि रजपुिानी 
त्यास िास तदला आतण साफ कळतवले की, “जयपुरकर व जोधपुरकर यास टाकून तदल्लीचा बंदोबस्ि करू 
म्हणाल िर घडणार नाही”. रे्भट झाल्यावर िुकोजीरावानी महादजीकडे तमळतवलेल्या मुलखाची अधी 
वाटणी मातगिली. हे िुकोजी बोलल्यावर महादजींनी झालेल्या खचाचा अधा वाटा उचला असे सातंगिले. 
त्यावर िुकोजी बोलले “िुमचा आमचा र्भाऊपणा. एक र्भाऊ घरी असिो, एक कमाई करिो, परंिु वाट्ास 
उर्भयिा बरोबर” अशा रीिीने िुकोजीने उद्योग करण्यापूवी मुलखाच्या वाटणीचा प्रश्न काढून महादजीच्या 
उद्योगाि खीळ घालण्याचे सूि चालू ठेवले. महादजीस वाटि होिे की, अतलबहाद्दर व िुकोजी ह्या दोघानंी 
आपल्या हुकुमाने चालाव.े वास्ितवक नानाने ह्या सवच सरदारास िसे वागण्याची िाकीद द्यावयास हवी होिी 
पण िुकोजीने नानाचं्या फूस लावणीने उत्रेि येिाक्षणीच राजपिुाकंडे कारस्थान चालवनू महादजीनी 
आवळीि आणलेला त्याजवरील दाब तढला केला आतण कोणत्याही उद्योगापूवी मुलखाच्या वाटणीचा प्रश्न 
काढून िो अडून बसला. वाटणीच्या या प्रश्नाि अतलबहाद्दराचेही अंग होिे. या कारणानी नवीन िक्रारी 
उपन्स्थि होि असिाच शहमिबहाद्दर गोसाव्याचे प्रकरण उद र्भवले. िे महादजीबावासं दीड वषच पुरले. 
 
महादजीबावाांच्या आजारपिामुळे राजकारि िांड होते : 
 

जुलै १७८९ मध्ये महादजीबाबा एकाएकी आजारी पडले. जबरदस्ि दुखणे येऊन केवळ पुनजचवम 
जाहला. आरोग्यातवषयी प्रयत्नही फार केला, अति अशति झाले. प्रकृिीला गुण पडेना िेव्हा थोर थोर 
ज्योतिषी मंडळींच्या तवचाराि आले की, हा शरीररोग नव्हे, कोणी प्रयोगातदक केले आहे. बारकाईने शोध 
घेिला, गोष्ट प्रतसद्धीस आली की, जयपुरवाल्याने व येथे शहमिबहाद्दर गोसावी आला आहे त्याने बावास 
समाधान नसावयाकतरिा अनुष्ठानास ब्राह्मण घालून हा प्रयोग केला. गोसावी बंधू हे दोवही दगडावंर पाय 
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ठेवणारे व उगवत्या सूयास नमस्कार करणारे होिे. ज्याची चाकरी करिील त्याजशी तवश्वासघािाने 
दगाबाजी करण्यास िे प्रतसद्ध होिे. अगोदर िे अयोध्येच्या नबाबाकडे चाकरीस होिे. नंिर त्यानी 
बादशहाची नोकरी केली. िदनंिर बादशहास सोडून िे महादजीबावांचे सहाय्यक सेवक बनले. कारण 
महादजीबावा बादशाही िख्िावर व राज्यावर हुकुमि चालतवि होिे. महादजीबावानंा त्याचं्या 
तवश्वासघािकी स्वर्भावाची कल्पना होिी. महादजीबावांतवरुद्ध रजपुिानंा अंिस्थ सामील होऊन त्यानंा 
महादजीबावातंवरुद्ध उठाव करण्यास उते्जन देि होिे. कदातचि राजपूि राजेरजवाड्याकंडून त्याने 
महादजीबाबातंवरुद्ध करणी करण्यासाठी लाचही घेिली असेल. चौकशीि कळून आले की, गोसाव्याचें 
अतलबहाद्दराशी आिून सूि असून गोसाव्यानंी असा बनाव घडवनू आणला होिा की, महादजीबावा आजारी 
पडून दतक्षणेि गेले म्हणजे वकील मुिातलकी पद अतलबहाद्दरास तमळेल. महादजीबावा व िुकोजी होळकर 
या दोघामंधील र्भाडंणाचा फायदा गोसावी बधूंनी घ्यावयाचे ठरवनू बावानंा नाहीसे करण्याचे ठरतवले. 
पाटीलबावा १७८९ च्या पावसाळ्याि आजारी पडले, िे कोणीिरी चेटूक केल्यामुळे असा समज 
कारर्भाऱ्याचंा होऊन करणी करणाऱ्याचा शोध सुरू झाला. त्यास वृदंावनास एक नागरीण बायको प्रयोग 
करीि होिी िीस धरून आतणली. तिला मारहाण केली िेव्हा तिने गुलजार खोजा तदम्मि शहमिबहाद्दर 
याचे नावं घेिले. हे कळिाच महादजीच्या माणसानी शहमिबहाद्दरला पकडून िे महादजीबावासंमोर त्यास 
उरे्भ करण्यास नेि असिा त्याने झुकाडंी तदली आतण िो अतलबहाद्दरच्या छावणीि जाऊन पेशव्याचं्या 
तनशाणाखाली लपला. अतलबहाद्दरला गोसाव्यास पाटीलबावाचं्या स्वाधीन करण्यास सागंण्याि आले. 
त्यास अतलबहाद्दरने नकार देऊन पुण्यास नानाकडे तवचारणा केली. नाना फडतणसाने पतहल्यादंा 
अतलबहाद्दरची बाजू घेिली होिी. पण महादजीबावानी दतक्षणेि येण्याचा हेका धरल्याबरोबर 
अतलबहाद्दरास व िुकोजीस महादजींच्या आजे्ञि विूचन कामतगरी करावी असे तलहून पाठतवले. त्यानंिर 
बराच पिव्यवहार होऊन महादजीबावानी अतलबहाद्दरावर तवश्वासून गोसावीस बुंदेलखंडाि रवाना 
करण्याची परवानगी तदली. 
 

हा एकंदर दीड वषाचा घोळ केवळ नाना फडतणसाचं्या महादजीबावासं अंिस्थ खटपटीने दाबाि 
ठेवण्याच्या युन्तिमुळे झाला. त्यामुळे मराठी राज्याचे तहिसंबंध धोतयाि आले. महादजी आपणास डोईजड 
होऊ नये म्हणून त्याजबरोबर पाठतवलेल्या सरदारानंा त्याजशी फटकून वागण्यास सागंावयाचे, त्यानंी 
पुण्याहून उत्र आल्यातशवाय महादजीबाबाचें ऐकावयाचे नाही. त्यामुळे मराठ्ाचं्या राज्यकारर्भाराि 
र्भयंकर अव्यवस्था प्राप्ि झाली. त्याला कारण र्भलेबदु्धीचे सागर, स्वाथी व आपमिलबी नाना फडणीस होय 
असे म्हणाव ेलागिे. उत्र शहदुस्थानाि समस्ि कारर्भाराची जबाबदारी महादजी शशद्यावंर सोपवनू त्यास 
पूणच पाशठबा न देिा राज्यकारर्भाराची सूिे हालतवणाऱ्या नानासारख्या व्यन्ति जेव्हा दुटप्पी धोरणाने, 
व्यन्ति स्वाथाने वागनू राज्याची हानी करिाि िेव्हा त्यास राजद्रोहीच म्हणावयास हवे. ह्या एक वषाच्या 
घोळाि असे उघडकीस आले की, अतलबहाद्दराने गोसाव्याचे हािून इस्माईल बेग व जयपुरवाले व 
तबजेशसग राठोड वगैरेकडे मनस्वी राजकारणे करतवली. पाटीलबावाचंी फौज राजपिुावंर स्वारीस जाण्यास 
तनघाली, िेव्हा अतलबहाद्दरास त्यानंी बहुि प्रकारे सातंगिले की, श्रीमंिाचे आजे्ञचे व शपथेचे स्मरण असाव,े 
िुम्ही गोसाव्याशी मसलिी करिा, येणेकरून राज्यास अपाय आहे. गोसाव्यास अरुणास पाठवावे, फौजेची 
रवानगी राजपुिावंर करावी. िेव्हा अतलबहाद्दराने दोन मतहवयानी राजपिुावंरील मोतहमेस फौज रवाना 
केली आतण आिून लोकास िाकीद तदली की, प्रसंग पडल्यास हत्यार धरू नये. या अपराधाबद्दल नाना 
फडतणसानंी अतलबहाद्दरास तशक्षा करावयास पातहजे होिी असे तरयासिकार सरदेसाई म्हणिाि िेच खरे. 
[मराठी तरयासि, उत्र तवर्भाग, र्भा. २.] तरयासिकारानंी नाना फडतणसाच्या देशबुडव्या राजकारणाचे त्यावळेचे 
कागदपि वाचून मन उतिग्न होिे असे तलतहले आहे. 
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नानाने मुत्सद्यास शोरे्भल असे न वागिा क्षदु्र, आपमिलबी, कपटी, सामावय माणसासारखे वागून 

उत्रेिील मराठ्ाचं्या उद्योगास खीळ घािली. त्यामुळे तिकडील राजकारणे पुरी करण्यास 
महादजीबावासं आणखी दोन वष ेघालवावी लागली. महादजीबावाकंडे उत्रेिील राजकारणाची अबातधि 
सूिे तदली असिी आतण त्याजबरोबर कामतगरीवर असणाऱ्या अतलबहाद्दर, िुकोजी होळकर या सरदारानंी 
महादजीच्याच आजे्ञि वागा अशा आज्ञा सरकारािून तदल्या असत्या िर उत्रेि मराठी सत्ा तनवेध करून 
महादजी तटपूवरील स्वारीि मराठ्ाचं्या मदिीस आले असिे आतण ह्या सते्च्या राजकारणाि तटपूच्या 
परार्भवानंिर इंग्रजाचें पारडे जड झाले नसिे. मराठी दौलिीचे दुदैव की, त्याची सूिे अशा आतणबाणीच्या 
वळेी एका क्षुद्र मनाच्या तर्भक्षकुाच्या हािी असावी. 
 

अतलबहाद्दराचे व पाटीलबावाचें पटेना म्हणनू अतलबहाद्दर बुंदेलखंडाि जावयास तनघाला. 
त्याजजवळ पैसे नव्हिे. ऑतटोबर १७९० िे मे १७९१ पयचवि त्याने खंडणी जमतवण्यासाठी राजपुिावयाि 
र्भटकंिी केली पण यश आले नाही. शवेटी िुकोजीबावानी त्यास स्विःच्या पिीवर साडेिीन लाख रुपये 
उसने तदले. िेव्हा स्वारी बुंदेलखंडास गेली. तिथे त्याने गोसाव्याचं्या मदिीने बुंदेले राजाकडून थकबाकी 
वसूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्याि त्यास यश आले नाही. गोशवदपंि बुंदेले याचें वशंज व महादजीच्या 
माणसानंीही त्यास बुंदेलखंडाि जम बसव ूतदला नाही. अनेक वषाच्या झटापटीनंिर त्याने बादंा हे लहानसे 
राज्य स्विःकतरिा तनमाण केले. काशलजरला वढेा घािल्यावर त्याच लढाईि िो २८ ऑगस्ट १८०२ ला 
मारला गेला. १८५७ पयचवि त्याचे वशंज बादं्याला राज्य करीि होिे. १८५७ च्या उठावाि त्यानंी र्भाग घेिला 
म्हणून इंग्रजानंी बादंा खालसा केले. 
 

महादजी आतण िुकोजी होळकर या दोन सरदारानंी उत्रेि पराक्रम गाजवनू राज्यवदृ्धी 
करावयाची, त्यापैकी महादजीनी पराक्रम करून राजपिुास काबूि ठेतवले. िुकोजीरावानंी महादजींशी 
असहकार करून, फटकून वागून, स्वाऱ्या केल्या. त्याि त्यास यश न येिा कजच झाले. िे तनवारण्यासाठी िे 
अहल्याबाईकडे सारखे पैसे मागि असि. अहल्याबाई राज्यकारर्भाराि तनपुण होिी. िुकोजीच्या खर्वचक 
व्यवहारास तिने कधीच साथ तदली नाही. त्यामुळे िुकोजी व अहल्याबाई ह्याचें कधीच पटले नाही. िुकोजी 
व्यसनाधीन होिा. त्याचा कारर्भारीही अप्पलपोट्ा व र्भानगडी नारो गणेश होिा. होळकर घराण्यािील 
र्भाडंणे तमटतवण्याचा प्रयत्न नाना फडणीसानंी िुकोजी होळकरासं सत्ा देऊन केला पण अहल्याबाईनी 
त्यास नापसंिी दशचतवली. िुकोजी होळकर एक वषानंिर मथुरेस महादजीबावाकंडे आले आतण त्यानंी 
वाटणीतवषयी बोलणे लातवले. खचाचा तवचार मनाि न आणिा वाटणी तदली व जास्िी मुलूख तदला िरी 
समाधान नाही. मारवाडचे स्वारीस कबलू करून आले नाहीि. काशीबा व बापू होळकर मोतहमेवर होिे 
त्यास माघारे बोलावनू घेिले. मारवाड्याचं्या फौजेस रसद पोचव ू लागले. अशा प्रकारची मनस्वी 
राज्यतवघािक कृत्ये िुकोजीराव करीि होिे. अशामुळे िुकोजी मागे पडले. अहल्याबाई राज्य राखून 
होत्या. त्या १७९४ मध्ये तनविचल्यावर होळकर राज्यास उिरिी कळा लागली. 
 

उतर लहदच्या कारभाराचा समारोप 
 

(सन १७९०–९२) 
 
रजपुताांचा पाडाव : 
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सन १७८९ च्या जुलैि महादजीस आजार जडला व गोसावी प्रकरण उत्पि झाले. िे तनर्भावण्याि 

उत्रेकडील मराठ्ाचंी शन्ति खची पडली. त्यावळेी महादजीबावांस अतलबहाद्दर व िुकोजी होळकर हे 
आिून तवरोध करीि होिे. िर शिू म्हणून जयपूर, जोधपूर येथील राजे व इस्माईल बेग हे तिघे तवरोध 
करणारे उरले होिे. सन १७९० ि स्विःच्या शहमिीवर महादजीबावानी एकेका प्रकरणाचा िाबडिोब 
तनकाल लावला. 
 

जयपूर राजपिुाना पाटीलबावाचंा दाब जाचक झाल्यामुळे िे देखील मराठ्ाचें वचचस्व झुगारून 
देण्याचा प्रयत्न करीि होिे. िेव्हा पाटीलबावा व िुकोजीराव याचं्यामधील वैमवयस्याचा फायदा घेऊन 
राजपुिानंी मराठ्ाि फंदतफिुरी तनमाण करण्याचा कट केला. “महादजीच्या लष्ट्कराि बजाज (कापडाचे 
व्यापारी) व सराफ जयपूर मारवाडकडील होिे. त्याशी संधान करून पाटीलबावासं दगा करावयाच्या 
सुिावर मारेकरी पाठतवले. त्यामध्ये मोरामल म्हणून गोहदच्या राण्याकडील चाकर सामील असलेला 
आढळला. त्यास पकडून कैदेि ठेतवले”. िदुत्र महादजीनी प्रथम जयपुराकडून दरसाल १५ लक्ष 
खंडणीचा ठराव करून घेिला (फेबु्रवारी १७९०). [म. तर. उत्र तवर्भाग, र्भा. २,] 
 

अतलबहाद्दर व िुकोजी होळकर जयपूर हद्दीि मोतहमेवर असिाच महादजीबावानी जयपूर प्रकरण 
संपतवले, िसेच दुराणी िैमरूशहाशी बोलणी करून त्याचंा स्नेह जोडला, िेणेकरून अफगाणाचंी धास्िी 
नाहीशी झाली. त्यामुळे राजपुिाचंा आधार िुटला. िेव्हा जयपुरवाले व मारवाडचे राठोड यानंी िुकोजी 
होळकरास असे वचन तदले की, “आम्ही सारे एकि होऊन िुम्हास (िुकोजीरावासं) शहदुस्थानचे मालक 
करिो. शशदे यासी िुम्ही आम्ही तमळून काढून देऊ”. [म. शश. का. प. ले. ५४५.] अशा प्रकारे राजपुिानंी िुकोजी 
होळकरास पाटीलबावांच्या कायाि अडथळे तनमाण करण्यास प्रोत्साहन तदले. राजपुिाचं्या बोलण्यावर 
तवश्वास ठेवनू िुकोजीरावानंी राजपुिाशंी सलुखाची बोलणी केली आतण उदेपूर, कोटा, जयपूर आतण 
मारवाड या रजपूि संस्थानाचंी एकजूट करण्याचा व्यूह रचला. पाटीलबावानंी राजपिुाचंा व िुकोजीचा हा 
डाव ओळखला; राजपुिाचंा पाडाव करण्याचे ठरतवले. पण राजपिुाना पाटीलबावाचं्या तवरुद्ध एकि 
करण्याचे काम इस्माईल बेग हा हरामखोर करीि होिा. त्याचे आतण जयपुरवाले व राठोड याचें सूि फार 
जुने होिे, िेव्हा इस्माईल बगेचे पातरपत्य करणे पाटीलबावासं जरूर होिे. [तकत्ा, ले. ५४३, ५४६, ५४७, ५५६, ऐ. तट. 
र्भा. १, ले. ३.] पाटीलबावानंी ही कामतगरी िुकोजी होळकरवर सोपतवली. 

 
िुकोजी होळकराने मुनीमकशर येथील इस्माईल बगेचे ठाणे उडवनू आपले ठाणे बसतवले. 

पाटीलबावाकंडे इस्माईल बेगने याबाबिीि िक्रार केली. पाटीलबावाचें ठाणे सोडण्याचे सागंणे 
िुकोजीरावानी ऐकले नाही िेव्हा इस्माईल बेगने स्विः होळकराचा अंमल उठतवला. त्यावर आनंदून 
जाऊन जयपूरकर व जोधपूरकर यानंी इस्माईल बेगचा वसे्र पाठवनू सवमान केला. जयपुरकरानंा इस्माईल 
बेगच्या विचनाचा जाव पाटीलबावानंी तवचारला असिा त्याने उद्धट उत्र देऊन जयपूर व जोधपूर राजाशंी 
आपला सलूख झाल्याचे सातंगिले व महादजींशी तबजेशसगाच्या मदिीने लढण्याची तसद्धिा केली. हे 
बावास कळिाच त्यानंी इस्माईल बेगच्या पातरपत्यास फौज कंपू रवाना केले. इस्माईल बेग, जयपूर व 
जोधपूर राजे एकि होऊन जयपूरचे उत्रेस ५० मलै पाटणचे मुक्कामी डोंगराचा आश्रय धरून रातहले. िेथे 
जयपुरचे उत्रेस बानोल व पाटणचे दरम्यान ही मोहीम झाली. मराठ्ानंी डोंगराचे आि जाऊन तदनाकं 
२० जून १७९० रोजी शिूचे फौजेवर मारतगरी केली, िेव्हा इस्माईल बेग मराठी फौजेवर चालून आला. 
त्याची व मराठे फौजेची लढाई सुरू झाली. महादजीच्या बाजूने तड बॉयनने शि ू सैवयावर िोफाचंा मार 
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बेिऱ्हा केला आतण मराठे फौजेनेही दम एकदाच करून चहूकडून शिूशी लढाई करून शिूस उधळून 
लावले. िोफखाना हस्िगि केला व शिू सैवयाचा धुव्वा उडवनू तवजयश्री तमळतवली. [तकत्ा, ले. ५७४, ५७५, तश. 
शा. राज ले. २३८. स.ं दे. इ. सा. ले. २४५, २६१, २६२; स.ं दे. प. ६, इ.] 

 
यानंिर पाटीलबावानंी रजपिुाचंा कायम तनकाल लावण्याचे ठरतवले. त्याप्रमाणे बावाचंी खासा 

स्वारी तदनाकं २८ ऑगस्ट १७९० रोजी डेरेदाखल झाली. गोपाळराव रघुनाथ, तजवबा बक्षी, काशीराव 
होळकर वगैरेनी जयपूरचा रोख सोडून जोधपूरच्या मुलखािं रूपनगर, पवचिसर, साबंर वगैरे ठाणी घेऊन 
अंमल कायम केला. अजमेरीस कूच करून शहर घेऊन तकल्ल्यास मोचे लातवले (१५ ऑगस्ट). 
तवजयशसगाने गावोगाव िपासणी करून १४–६० वषे वयाचे सवच पुरुष लढाईसाठी जमा करून आतणले. 
तदनाकं ८ सप्टेंबर रोजी मराठी फौजा जुनी नदी उिरून शिूस हैराण करू लागल्या. डी बॉयनने िोफाचंी 
सरबत्ी सुरू केली. त्यामुळे सैवयाि गोंधळ उडाला. चार हजार राठोडानी थेट िोफावंर चालून घेिले. पण 
िोफामुंळे पुढे एकही तजविं रातहला नाही. दोन प्रहरापूवीच राजपुिाचंा परार्भव होऊन िे पळून गेले. 
मारवाड्याचंा मोड होऊन पाटीलबावासं यश आले. मारवाड्याचंा वकील बधुशसग पाटीलबावाकडे 
अजमेरीस येऊन तदनाकं ६ जानेवारी १७९१ रोजी िहाचा ठराव झाला िो असा,— 

 
(१) चालू साली हप्िेबंदीने ४० लक्ष व पुढील सालापासून दरसाल ५ लक्ष याप्रमाणे ६० लक्षाचा 

र्भरणा करावा; 
 
(२) साबंर तनम्मे, गोधा व आणखी एक असे िीन महाल कायम द्याव;े 
 
(३) अजमेरचा तकल्ला पूवीचे सरंजामासह व हल्ली राजाने नवीन गावं लावनू तदले त्या सुद्धा हवाली 

करावा. 
 
अजमेरबरोबर पुष्ट्कर िीथचसुद्धा महादजीबाबाचं्या िाब्याि आले. िेथे त्यानंी लाखो रुपये धमच 

करून मोठे देवालय बातंधले. शजकलेल्या मुलखाचा कारर्भार लखबादादाकडे सोपतवला. 
 
जोधपूरप्रमाणे जयपूरचा मामलाही सन १७९० अखेर उरकला. प्रिापशसगाने पूवीच्या मागणीप्रमाणे 

खंडणी कबलू करून आपला बचाव केला. तवजयशसगाने पुढे महादजीबावातंवरुद्ध हालचाल केली नाही. 
अलवारचा प्रिापशसग माचेडीकर तदनाकं २५ नोव्हेंबर १७९० रोजी मरण पावला. हा बावाचंा दोस्ि होिा. 
म्हणून त्याचा मुलगा वखावरशसगास बावानी समाधानाची पिे व सरफराजीची वसे्र पाठतवली. अलवारचा 
प्रािं हा खरा जयपूरकराचंा प्रािं. िो पवुहा जयपूरकरानी हस्िगि करू नये अशी िजवीज महादजीबावानी 
करून ठेतवली. अलवार, धोलपूर व थोडे बहुि र्भरिपूर ही राज्ये महादजीबावाचं्या किृचत्वाने आकार घेिी 
झाली. हे इतिहासास तवसरिा येणार नाही. 

 
महादजी राजपिुाशंी लढाया व जाबसाल करण्याि गंुिले असिा अतलबहाद्दरचे प्रकरण तवकोपास 

जाऊन शवेटी उर्भयिाचंा शवेटचा रामराम झाल्यातशवाय सन १७९१ च्या आरंर्भी अतलबहाद्दर बुंदेलखंडाि 
तनघून गेला. परमेश्वरी संकेि परस्पराचें मुखावलोकन होऊ नये असा होिा. कारण महादजीबावा दतक्षणेि 
येऊन पुढे दोन वषांनी मरण पावले. 
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णचतोड काबीज, राजपूत युद्धाचा उपसांहार (सन १७९१ अखेर) : 
 
उदेपूरच्या मुलुखाि बहुशः होळकरानंी अंमल बसतवला होिा. उदेपूर राजा तर्भमशसगाने 

पाटीलबावाचें व होळकराचें महालाि उपद्रव करून िमाम अंमल उठतवला आतण आपली ठाणी बसतवली. 
उदेपूरचा राणा लहान मूल; पटाईि कारर्भारी यानंी आपल्या हािी पडल्या त्या जागा दाबनू बसले. 
तर्भमशसग कारर्भारी तचिोड तकल्ला वगैरे जागा दाबनू बसला. सरकारचे मामलिीचा पैका येईना. 
तचिोडनजीक ६ कोसावर मुक्काम करून तचिोडकराकंडे खंडणी मातगिली, तचिोडकरानंी साफ उत्र केले 
की, “आम्हापाशी दारुगोळी आहे. प्रािंािील पैसा िुम्ही घेिला. आिा मेहेरबानी राखून आल्या मागी 
जाव”े. िेव्हा साम व दंड दोवही प्रकार सरदारामंाफच ि पाठवनू राणाजीस आपले रे्भटीस आतणले. तदनाकं ५ 
सप्टेंबर १७९१ रोजी रे्भटी होऊन तचिोडजवळ येऊन दोघानंी मुक्काम केला. बावा दोन कोस सामोरे जाऊन 
रे्भटले. तचिोडचा मुलूख बावानंी घेिला. फति तकल्ला रातहला. त्यास जाबसाल जमेना िेव्हा तचिोडनजीक 
दोन कोस जाऊन बावानी तचिोडगडास मोचे लातवले (ऑतटोबर). १७ नोव्हेंबर [पी. आर. सी. व्हॉ. १, ले. २७१, 

२७५.] रोजी तचिोडगड शशद्याचे हवाली झाला. त्यावर राणाजीचा बंदोबस्ि करून तदला. अंबूजी 
इंगळ्याबरोबर दहा हजार फौज व समरुची पलटणे चार अशी जमाि देऊन मामल्याचा पसैा वसूल करावा 
असे सागंून राणा व तर्भमशसग याचंा तनरोप तदनाकं ५ जानेवारी १७९२ रोजी घेऊन उजै्जनचे रोखे दतक्षणेस 
जावयास तनघाले. 

 
इस्माईिं बेगची वासिंात (णडसेंबर १७९१–एणप्रिं १७९२) : 

 
गुलाम कादर प्रमाणेच इस्माईल बेगने महादजीबावाचंा तपच्छा पुरतवला. त्याला ह्यावळेी कोणीच 

वाली नव्हिा. िसेच त्यास सामोपचाराने वागवनू उद्योगास लावण्याचंी महादजीने पराकाष्ठा केली. त्याि 
त्यास यश आले नाही म्हणनू त्याने र्भटकंिी पत्करली. त्याचप्रमाणे दुसरा सरदार नजफकुलीखान अगं 
लपवनू दूरदूर रहाि होिा. दोघाचंा काटा परस्पर तनघावा या उदे्दशाने बावानंी त्याजवर इस्माईल बेगला 
रवाना केले. दोघाचं्या लढाया झाल्या. पण महादजीबावाचंा हेिू सफल झाला नाही. नजफकुली 
कनोडघीि असिा ४ सप्टेंबर १७९० रोजी मृत्यू पावला. त्यानंिर इस्माईलने कनोड घेऊन िो तबजेशसगास 
तमळाला. तबजेशसगाचा मराठ्ानंी परार्भव करून त्याजशी िह केल्यावर तबजेशसगास सोडून इस्माईल बेग 
गुजरािेि गेला. गायकवाड फौजेने त्याचा पाठलाग केल्यावर िो पवुहा नजफकुली खानाची बायको 
कनोडला होिी तिच्या आश्रयास गेला. खंडेराव हरीस हे समजिाच त्याने मथुरेहून िोफा आणून कनोडवर 
डागल्या. कनोड पडले. इस्माईल बेग एतप्रल १७९२ रोजी मराठ्ाचं्या हािी सापंडला. नजफ 
कुलीखानाच्या बायकोची एक कवया मोिी बेगम तहच्याशी डी बॉयनने तदनाकं १२ फेबु्रवारी १७९२ रोजी 
लग्न केले होिे. तिच्यामाफच ि डी बॉयनची हमी पैदा करून त्याने आपला जीव वाचतवला. िदनंिर 
कुटंुबासतहि आग्र्याचे तकल्ल्याि ठेवण्याचा तवचार पाटीलबावाचें मजीने ठरला. दरमहा सहाश े रुपये 
खचाची नेमणूक करून तदली. आग्र्याि आठ वष ेकैद र्भोगून हा इस्माईल बेग शवेटचा मुत्सद्दी व तशपाई सन 
१७९९ ि मरण पावला. गुलाम कादर व इस्माईल बेग याचें तनकाल लागले िेव्हाच महादजीबावाचें तचत् 
स्वस्थ झाले व उत्रेिील कारर्भार तनवेध झाला. 

 
महादजीबावाचंा परम सहाय्यक व तनकट दोस्ि राणे खानकाईबावाचंा तचिोडगडाजवळ मुक्काम 

असिाच तदनाकं २२ तडसेंबर १७९१ रोजी मृत्यू पावला. पाटीलबावा बहुि श्रमी झाले. िो बावाचंा तजगर 
दोस्ि होिा. नाना फडणीससुद्धा महादजीबावानंा वळतवण्याकतरिा राणेखानर्भाईकडे वतशला लावीि. 



 अनुक्रमणिका 

त्याच्या पश्चाि त्याचा मुलगा हसनखान यानेही लढवय्या म्हणून नावं गाजतवले. याचे घराणे शशदेशाहीि 
१९४७ पयचवि सरदारीि होिे. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 

  



 अनुक्रमणिका 

मराठेशाहीिील स्वास््याचा अंिगचि शािंिा व राज्य वृद्धीचा काळ 
 

कािंसूची 
 

१७८२, मे १७ हैदरास क्षपटाळून लावण्याबद्दल महादजी नशद्याांकडे इांग्रजाांचा तगादा. 
१७८२, जुिैं १२ सर आयरकूट हैदरास तहाच्या अटी कळक्षवतो. 
१७८२, णडसेंबर हैदराचा मतृ्यू. 
१७८४ चालमस् मलेॅटची इांग्रज वकील म्हणून पणु्यास नेमणकू. 
१७८४, माचच क्षटपू व इांग्रज याांचा तह. 
१७८४, मे १६ नाना फडणीसची क्षटपूक्षबरुद्ध बोलणे करण्यासाठी क्षनजाम अलीशी िेट. 
१७८५, जानेवारी २७ महादजी नशद्याांकडे जाण्यासाठी मलेॅट पुणे सोडतो. 
१७८५, माचच १ वॉरन हेग्स्टांग्ज कारिार सोडतो. 
१७८५, मे २० महादजी मथुरा येथील छावणीत त्याांना िेटतो. 
१७८५, जून मलेॅट महादजी नशदे याांची छावणी सोडतो. 
१७८५, सप्टेंबर  क्षकत्तरू व नरगुांदच्या राजावर क्षटपूचा हल्ला, बायका-मुलाांना कैद व त्याांची 

श्रीरांगपट्टणास रवानगी. 
१७८५, ऑक्टोबर १८ मलेॅटचे कलकत्त्यास आगमन. 
१७८५, नोव्हेंबर १३ मलेॅटचे समुद्रमागे कलकत्त्याहून मुांबईकडे प्रयाण. 
१७८६, जानेवारी १७ मलेॅटचे मुांबईस आगमन. 
१७८६, फेबु्रवारी १५ यादगीर येथे नाना फडणीस क्षनजाम अलीची िेट घेतो. 
१७८६, माचच ३ मलेॅट पणु्यास आपल्या पदाची सूते्र हाती घेतो. 
१७८६, मे २१ क्षटपूचा बदामीचा क्षकल्ला मराठे सर करतात. 
१७८६, ऑक्टोबर २ क्षटपूचा सावनूरवर जोराचा आकग्स्मक हल्ला. 
१७८६, ऑक्टोबर १० क्षटपू सावनूर सर करतो. 
१७८७, माचच गजेंद्रगडचा तह. 
१७८७, जून ८ क्षटपूच्या ताब्याांतील गजेंद्रगडचा क्षकल्ला मराठे नजकतात. 
१७८७, ऑक्टोबर महादजीबावाांकडे इांग्रज वकील म्हणनू ककम पकॅ्षरकची नेमणूक. 
१७८७, ऑक्टोबर २० मेजर क्षवल्यम पामरची रेक्षसडेंट म्हणून महादजी बावाांकडे नेमणूक. 
  



 अनुक्रमणिका 

 
दुसऱ्या माधवराव पेशव्याांचा दरबार 

  



 अनुक्रमणिका 

२० 
 

मराठेशाहीतीिं स्वास््याचा अांतगचत शाांतता व राज्य वृद्धीचा काळ 
 

(१७८४–१७९२) 
 
सालबाईच्या िहानंिर मराठी राज्याची न्स्थिी — इंग्रजाचंा वाढिा जोर — इंग्रजाचंी राजकारणे 
— तटपू, रोतहले, काशीचा राजा — अयोध्येच्या बेगमा — नंदकुमार — नंदकुमार सूड — 
इंग्लंडमध्ये हेन्स्ग्टंजची चौकशी व सुटका — इंग्रज-मराठे-म्हैसुरकर आतण तनजाम-महादजीचा 
हैदरास दम  

 
मराठी राज्याची स्स्िती (इ. स. १७८४) : 

 
पतहल्या इंग्रज-मराठे युद्धाची समाप्िी झाली िेव्हा सवाई माधवराव पेशव ेफति दहा वषाचे होिे. 

राज्य व्यवहाराचे तशक्षण त्यानंा नाना फडणीसांकडून तमळि होिे. नानाचंा करडा स्वर्भाव होिा. िसेच 
सत्ालोर्भ आतण धनलोर्भासाठी वाटेल िी कारस्थाने करण्याची नानाचंी ियारी असे. मराठ्ाचं्या सते्च्या 
मध्यविी स्थानाची सवच सूिे आपल्या हािी रातहली पातहजेि हे सूि ठेवनू नाना सवाई माधवरावास तशक्षण 
देि होिे. सवाई माधवरावास महादजीसारख्या तदगिं, शौयचशील, राजकारणपटू आतण उमद्या स्वर्भावाच्या 
राजकारणपटूकडून तशक्षण तमळावयास हव े होिे. पण पेशव्याचं्या दुदैवाने िसे झाले नाही. नानानी 
पेशव्यास तशकवनू ियार करण्याची जबाबदारी स्विःवर घेिली. त्यामुळे नानािील उणीवामुळे त्याचें 
तशक्षण पातहजे िेवढे तवशाल झाले नाही. नाना फडणीसानंी त्यानंा स्विंिपणे काही करूच तदले नाही. 
कारर्भाराची सूिे आपल्या हािी ठेवनू खलबिे, स्वाऱ्या, समारंर्भ, तनत्य नैतमतत्क वगैरे सवच व्यवहार नाना 
फडणीस स्विःच करीि असि. स्विःच्या मुखत्यारीने त्यानंी हे व्यवहार पेशव्यास करावयास लावले नाहीि 
व िसे तशक्षणही तदले नाही. 

 
सालबाईच्या िहाने इंग्रज-मराठे युद्ध संपुष्टाि आले. ह्या िहािील गुणदोष त्यािील कलमे पहािा 

सहज लक्षाि येण्यासारखे आहेि. सालबाईच्या िहाने मराठ्ानंा थोडी उसिं तमळाली आतण राघोबादादा 
हािी आले; ह्या दोन गोष्टी तहिाच्या झाल्या. पण इंग्रज-मराठे युद्ध लवकर संपुष्टाि यायला मराठ्ाचें 
बाजूने हैदराने इंग्रजातंवरुद्ध केलेला जोरदार उठाव हे होय. असे असिा हैदरास सोडून मराठ्ानंी 
इंग्रजाशंी परस्पर िह केला. हैदराने पेशव्याशंी इंग्रजातंवरुद्ध लढण्यासाठी जो करार केला त्याि असे स्पष्ट 
कलम होिे की, शािंिेचा िह एकमेकाचं्या तवचारातशवाय कोणाही एका सत्ाधीशाने करावयाचा नाही. 
मराठ्ाचंा संग्राम इंग्रजाशंी चालू असिा हैदराने जर कनाटकाि इगं्रजातंवरुद्ध उठाव केला नसिा िर 
इंग्रजानंी मराठ्ानंा ज्या अटी कबूल केल्या त्या केल्याच नसत्या. पण मराठ्ानंी इंग्रजाशंी महादजीच्या 
मध्यस्थीने जो सालबाई येथे िह केला त्यावळेी हैदराचा तवचार िर घेिला नाहीच उलट िहाि “पेशव्याने 
हैदरास त्यानें घेिलेला इंग्रजाचंा मुलख परि देण्यास र्भाग पाडावे” असे हैदरातवरुद्ध कलम घालण्यास 
मावयिा तदली. मराठ्ाचं्या ह्या कुटील राजनीिीचा हैदरास राग येणे स्वार्भातवक होिे. सालबाईचा िह 
झाल्यावर िहाप्रमाणे इंग्रज मराठ्ानंा हैदरास कनाटकािून घालवनू देण्यासाठी आपल्या मदिीस बोलाव ू
लागले महादजी शशदे यानी केलेल्या िहाि नाना फडणीसाना काडीमाि रस वाटला नाही. नानानंी ह्या 



 अनुक्रमणिका 

िहावर तशक्कामोिचब करण्यास जेवढा वळे काढिा येईल िेवढा काढला. िह झाल्याबरोबर कनाटकामधील 
इंग्रज सेनानी सर आयर कूट याने १२ जुलै १७८२ रोजी हैदरास पि तलहून िहाच्या अटी कळतवल्या आतण 
ह्या अटीि नमुद केल्याप्रमाणे इंग्रजाचंा शजकलेला मुलूख परि करण्यास सातंगिले. हैदराने त्यावर 
एकिफी िह होि नाही असे शािंपणे सागंून िहाची प्रि मातगिली. िी तमळाल्यावर उत्र तदले की, “गेल्या 
दोन वषाि जो मुलूख मी तमळतवला िो िुम्हाला शकवा दुसऱ्या कोणास खूष करण्यासाठी देऊन टाकण्यास 
घेिलेला नाही. धैयच असेल िर िुम्ही िुमच्या मराठे व तनजाम तमिासह मुलूख घेण्यासाठी याल िर खरे, 
मग बघा िुम्हाला काय तमळिे िे. मुलखाचे काय कराव ेया संबधंी िुमचा तवचार मी घेणार नाही. िुम्हाला 
ह्या मुलखािील उत्पिाची एक पै ही तमळि नव्हिी आतण यापुढेही िी तमळणार नाही हे मी पाहीन.” [फॉरेस्ट, 
इन्म्परीयल तसलेतशनस्, र्भा. ३,] 

 
िहावर १७ मे १७८२ रोजी सह्या होिाच इंग्रजानंी महादजीबाबाकंडे हैदरास कनाटकािून तपटाळून 

लावण्यासाठी सिि टुमणे लावले. महादजींनी नाना फडणीसाना इंग्रजाचं्या मदिीस सैवय पाठतवण्यास 
सातंगिले. यामुळे पुणे दरबार व नाना फडणीस याचंी न्स्थिी मोठी चमत्कातरक झाली. [वयु-तह. ऑफ धी मराठाझ, 

र्भा. ३,] तडसेंबर १७८२ ि हैदर मरण पावला. इ. स. १७८३ हे सबंध वषच हैदराचा मुलगा तटपू ह्याने इंग्रजास 
दमवनू सोडले. मद्रास व बंगाल येथील इंग्रजानंी एकमेकासं साह्य न करिा िे एकमेकाचं्या तवरुद्ध वाटेल 
त्या आगतळका करू लागले. 

 
वॉरन हेन्स्टंग्जने तटपू तवरुद्धचे युद्ध जोमाने चालतवण्याचा तनधार केला असिा मद्रासचा गव्हनचर 

लॉडच मकॅरटने याने तटपूबरोबर िह करण्यासाठी बोलणी सुरू केली. [हसनखान एम्., तहस्टरी ऑफ तटपू सुलिान,] 
त्यामुळे तटपूस जोर चढून त्याने मे १७८३ िे जानेवारी १७८४ ह्या काळाि मंगलोरच्या वढे्याि इंग्रजानंा दे 
माय धरणी ठाय केले. तब्रटीशानंी शरणागिी पत्करून त्यानंा साखळदंडाने श्रीरंगपट्टणला कैदी म्हणनू 
तटपूने पाठतवले. मद्रास गव्हनचर मकॅरटने याने गव्हनचर जनरलच्या परवानगीची वाट न पहािा त्याने आपले 
कतमशनसच तटपूकडे िहाची याचना करण्यासाठी पाठतवले. त्यांना तटपूने काही काळ तिष्ठि ठेतवले. माचच 
१७८४ मध्ये तटपूने इंग्रजानंा अपमानास्पद असा िह केला. [हसनखान एम्., ए तहस्टरी ऑफ तटपू सुलिान,] िहाची 
बोलणी करण्यास आलेल्या इंग्रज वतकलाचं्या उिरण्याच्या जागी तटपूने फाशी देण्याचे खाबं मुद्दाम उरे्भ 
करून ठेवले. त्या वतकलानंा त्याने डोतयावरच्या हॅटस् हािाि उलट्ा धरून िहाची र्भीक मागि दोन 
िास उरे्भ करून ठेतवले. पुणे व तनजामाकडील वतकलानंाही त्याने अपमानास्पद वागणूक तदली. बादशहा 
ईश्वराची सावट जो तटपू त्याने शवेटी एकदाची िहास मावयिा तदली. तटपूच्या िाब्याि असलेल्या इंग्रज 
कैद्याचेंही त्याने अमानुष असे हाल केले होिे. ह्या मंगलोरच्या िहाने कायमची शािंिा तनमाण होणे शतयच 
नव्हिे. तटपू व इंग्रज एकमेकावंर र्भयंकर तचडलेले होिे आतण योग्य सधंी तमळिाच क्षणाचाही तवलंब न 
लाविा पवुहा एकमेकातंवरुद्ध लढाईला उरे्भ रहाणार होिे. [तकत्ा,] 

 
तटपू बापासारखाच शूर, तनधड्या छािीचा होिा. पण बापाचे शहाणपण व तववके त्याजपाशी नव्हिे. 

मराठ्ानंी केलेल्या तवश्वासघािामुळे तटपू तचडून जाणे स्वार्भातवक होिे पण सिंापाच्या र्भराि त्याने 
मराठ्ावंर व शहदंुवर जी जुलूम जबरदस्िी केली िी एका जबाबदार सत्ातधशाला शोर्भणारी नव्हिी. 

 
मंगलोरच्या वढे्याि इंग्रज सापंडले असिा इकडे महादजी शशदे व नाना इगं्रजानंा मदि 

पाठतवण्याच्या तवषयावर वदचळीवर आले होिे. तटपूला तवरोध करण्यासाठी नानानी एक मराठा िुकडी 
हतरपि फडके याचं्याबरोबर कनाटकाि रवाना केली होिी. िी अध्या वाटेवर जािे िोच तटपूने िहास 
मावयिा तदली. त्यामुळे इंग्रजानंी मराठ्ासं न तवचारिा तटपूशी िह केला ह्याचा नानानंा राग आला. [तकत्ा,] 



 अनुक्रमणिका 

हेन्स्टंग्ज १७८५ मध्ये स्वदेशास परि गेला. त्याच्या जागी गव्हनचर जनरल म्हणनू कॉनचवालीस आला िेव्हा 
इंग्रजाचं्या पतरन्स्थिीि सुधारणा होऊ लागली. त्याने इगं्रजानंी तमळतवलेल्या मुलुखाि एकसुिीपणा तनमाण 
केला. 

 
तनजाम अल्लीने सुद्धा इंग्रज-मराठे युद्धाचा फायदा घेिला होिा व मराठ्ाचंा काही मुलूख दाबला 

होिा. िो परि देण्यासाठी नानाने तनजामास िगादा लावला. इितयाि मंगलोरच्या िहाने उवमत् झालेला 
तटपू सैिानी उद्योग करू लागला. शहदंुना बळजबरीने पकडून त्यानंा मुसलमान धमाची तदक्षा देण्याचा 
उद्योग त्याने सुरू केला. एकदा एका तदवसाि पिास हजार शहदंुना बाटतवले. अनेक तस्रयाचंी अब्र ूघेिली. 
त्यािून नरगंुदचे संस्थातनक र्भाव ेयाचं्या घराण्यािील तस्रयाही सुटू शकल्या नाहीि. यानंिर मराठ्ाचं्या 
रायचुर दुआबािील मुलुखाि तशरून िो उध्वस्ि करू लागला. नानानी हतरपिं फडके यानंा फौज देऊन 
तटपूचे पातरपत्य करण्यास पाठतवले होिे. हतरपिं फडके याचं्या मदिीस िुकोजी होळकराचंी रवानगी 
नानानी केली. तटपूच्या तवरुद्ध तनजामअल्लीची मदि घेण्याचे ठरवून नानानी ह्या संबधंी बोलणी 
करण्यासाठी तनजामअल्लीची १६ मे १७८४ रोजी रे्भट घेिली. [ऐ. ले. स.ं र्भा. ८,] यानंिर दोघा मुत्त्सद्याचं्या 
बऱ्याच गाठंी रे्भटी झाल्या. तनजामअल्लीने मराठ्ाचंी दोन वषाची चौथाईची बाकी देण्याचे कबलू केले व 
पावसाळा सपंल्यावर आपण तटपूवर स्वारी करण्यासाठी मदिीस येिो असे वचन तदले. [तकत्ा,] 

 
मराठे-तनजामाचा आपल्या तवरुद्धचा कट तटपूस समजिाच त्याचा रागाने तिळपापड झाला. 

त्यानेही लढाईची ियारी करून तनजामअल्लीस सागंनू पाठतवले की तवजापूर आपल्या िाब्याि दे व 
माडंतलकी पत्करून दरसालची खंडणी दे. ह्या मागण्या करून न थाबंिा िो कृष्ट्णेच्या दतक्षणेकडील 
तनजामाच्या मुलुखावर िुटून पडला. मराठ्ाचं्या धारवाड तकल्ल्यावरही हल्ला चढतवला. तकत्रू व 
नरगंुदच्या राजावंर तवशषेेकरून तटपूचा दाि होिा. दोवही संस्थानावर हल्ला करून राजघराण्यािील 
बायका मुलानंा कैद करून बेड्या घालून श्रीरंगपट्टणास पाठवनू तदले (सप्टेंबर १७८५). दोवही शहरािील 
व्यापारी व सधन लोकानंा लुटून त्यानंा साध्या वस्रातनशी सोडले. तटपूने शलगायिानंासुद्धा मुसलमान 
धमाची तदक्षा तदली. बाटवाबाटीचा आपला आवडिा पेशा जोराि चालण्यासाठी त्याने िरूण मुसलमान 
मुलाचंी फौज ियार केली व त्यानंा िो शहदु िरूण बायका पुरव ू लागला. ही दुष्ट्कृत्ये १७८५ च्या 
पावसाळ्याि घडली. पुण्यास नानाकंडे ह्या धमचच्छळाच्या बािम्या येऊ लागल्या िेव्हा नानानंी िुकोजी 
होळकर व नागपुरकर र्भोसले यानंा तटपूवर रवाना केले आतण तनजामअल्लीस मदिीस बोलातवले. १५ 
फेबु्रवारी १७८६ ला नानानंी तनजामअलीची यादगीर येथे रे्भट घेिली. [तकत्ा,] 

 
तटपूच्या आतण मराठ्ाचं्या फौजा एकमेकावंर कोसळू लागल्या. मराठ्ानंी अनेक तठकाणी माघार 

घेिली. परंिु २१ मे १७८६ रोजी मराठ्ानंी तटपूचा बदामीचा तकल्ला काबीज करून त्याच्यावर चागंलीच 
कुरघोडी केली. ह्या प्रसंगी स्विः नाना फडणीस मोतहमेि हजर होिे. परंिु ह्याच स्वारीच्या सुमारास 
िुकोजी होळकर यानंी तकत्रू बेळगावंच्या बाजूने मुसडंी मारून मराठ्ाचं्या मुलुखािूनच वसुली केली. 
िुकोजीच्या ह्या आडदाडंपणामुळे मराठ्ाचें राजकारण तदवसेंतदवस तबघडू लागले. सावनुर येथे तटपूच्या 
फौजेने हतरपंि फडके व िुकोजी होळकर यासं माघार घ्यावयास लावली. यावळेी इंग्रजही िटस्थ रातहले 
होिे. मध्यंिरी तटपूकडून मार खाऊन बंगलोरच्या िहाने त्याचंीही न्स्थिी चमत्कारीक झाली होिी. 
एकंदरीि इ. स. १७८७ चे दोन मतहने गेले िरी कोणत्याच बाजूला तनणायक तवजयाची आशा वाटेना. नाना 
बदामीहून पुण्यास परि आले. [पी. आर् सी. र्भा. २, ले. ५.] मराठी फौजा गजेवद्रगडाहून तकल्ल्याचे रोखे जाऊन 
त्यानंी िो तकल्ला ८ जून १७८७ ला शजकून घेिला. ह्याची र्भरपाई करण्यासाठी तटपूने तनजामाच्या अदोनी 
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तकल्ल्यावर धडक तदली व िो तकल्ला शजकून घेिला. ह्या युद्धके्षिाि मराठ्ाचें सरदार हरीपंि व पटवधचन 
होिे. तटपूने त्यानंा असा मार तदला की स्विःच्या बचावाकतरिा त्यानंा िंुगर्भद्रा नदीच्या पलैिीरी जाव े
लागले. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भा. ८,] 

 
तटपूने मराठ्ाचंा दोस्ि सावनुरकर नबाब यावर हल्ला चढतवला. सावनुरकराचं्या बचावास 

मराठ्ानंा जाणे र्भाग पडले. िुकोजी होळकर, बेहेरे, पटवधचन आतद सवच मराठे सरदार सावनुरच्या युद्धाि 
सामील झाले. तटपूही मोठ्ा ियारीतनशी त्या सावनुरच्या मदैानाि लढाईसाठी उर्भा ठाकला. तटपूजवळ 
कवाइिी फौज होिी. िसेच सुसज्ज िोफखानाही होिा. मराठे सुमारे ७५ हजार सैवय घेऊन एकि होिे. 
युद्धास िोंड लागले िेव्हा मराठ्ानंी आपली जुनी गतनमी काव्याची युद्धपद्धिी अंतगकारली. तटपूच्या 
िोफखावयापढेु मराठ्ाचंा तनर्भाव लागेना. २ ऑतटोबर १७८६ रोजी तटपूच्या आकन्स्मक हल्ल्यामुळे हतरपिं 
फडके यानंा पळिा र्भईु थोडी झाली. तटपूचे लढाईचे डावपेच, त्याने अकस्माि बदलले. पतरन्स्थिीजवय 
पतविे, शिूचा उणेपणा लक्षाि घेऊन ममी हल्ला करणे या गोष्टीमुळे तवजयश्री तटपूने खेचनू घेिली. एका 
बाजूस िहाच्या वाटाघाटीसाठी बोलणी लावावयाची, याचबरोबर रणागंण पेटिेच ठेवावयाचे, 
मराठ्ाकंडील होळकरादी सरदाराशंी गुप्ि संधान बाधूंन त्यानंा फोडावयाचे अशा प्रकारच्या र्भल्या बऱु्या 
मागाने तटपूची सरशी होऊन त्याने १० ऑतटोबर १७८६ रोजी सावनूर सर केले. गजेंद्रगडला लढाई चालूच 
होिी. हतरपंि फडके यानंा मराठ्ाचं्या सैवयाि बेतदली तदसू लागली. म्हणून त्याने नानासं कनाटकाि 
बोलातवले. पण युद्धआघाडीवर येणे नानासं पसिं नव्हिे. त्यामुळे त्याने पुणे सोडण्यास नकार तदला. 
होळकर तटपूस आिून सामील होिा त्यामुळं मराठे एकतदलाने व एकजुटीने तटपूशी युद्ध खेळि नव्हिे. हे 
पुणे दरबारलाही कळून चुकले. िेव्हा मराठ्ानंी तटपूशी समेटाची बोलणी सुरू केली. माचच १७८७ मध्ये िह 
घडून आला िो गजेंद्रगडचा िह म्हणून प्रतसद्ध आहे. [तकत्ा, नं. ३०८३.] त्यािील अटी अशा : (१) तटपूकडून 
येणे असलेली पाचं वषाची खंडणी रु. ६५ लाख होिी िी ४८ लाखावर िुटली. पकैी ३२ लाख तटपूने 
िाबडिोब द्याविे, १६ लाख सहा मतहवयािं द्याविे. (२) बदामी, तकत्रू, नरगंुद ही तटपूने शजकून घेिलेली 
ठाणी मराठ्ास द्यावी. अदोनी तनजामअल्लीस द्याव.े (३) सावनूरच्या नबाबास मराठ्ाचं्या संरक्षणाखाली 
परि देण्याि याव.े (४) एकमेकाचें कैदी परि करणे. िहाप्रमाणे तटपूने बरेचसे कैदी परि केले. ३२ लाख 
रुपये र्भरले. काळोपि पेठे श्रीरंगपट्टणच्या िुरंुगाि मरण पावला. मराठ्ाचंा या युद्धाने तवशषे फायदा 
झाला नाही. त्याचं्या राज्याची सीमा त्यावळेी िंुगर्भद्रा नदीस तर्भडली. पण ही न्स्थिी १७५६ पूवीची होिी. 
मराठ्ाचं्या फौजा ह्या िहानंिर परि तफरल्या. [तहस्टरी ऑफ तटपू सुलिान,] िथातप ह्या िहाने युद्ध 
संपल्यासारखे नव्हिे. 

 
मराठ्ाचंा तटपूशी पुवहा सघंषच झाला. िो गजेंद्रगडच्या िहानंिर चार वषानी. मधल्या काळाि 

हेन्स्टंग्जच्या जागी कॉनचवालीस गव्हनंर जनरल म्हणून शहदुस्िानाि आला. त्याने इ. स. १७८६ िे इ. स. 
१७९३ एवढा काळ ह्या पदावर राहून शहदुस्िानाि इंग्रजाचं्या दृष्टीने फार महत्त्वाची राजकारणे साधली. 
पतरन्स्थिीचा नीट अभ्यास करून चारी बाजूनी सवच िपशीलाचंा तवचार करून सावकाशपणे, संथपणे पण 
पक्की पावले टाकणाऱ्या ह्या मुत्सद्याने इ. स. १७८८ च्या अखेरीपयंि कोणत्याही मोठ्ा राजकीय 
उलाढाली केल्या नाहीि. अमेतरकेच्या स्वािंत्र्ययुद्धाि ह्या मुत्सद्याचा परार्भव झाला होिा. िो धुवनू 
काढण्यासाठी त्याला काही किृचत्त्व शहदुस्िानाि दाखवावयाचे होिे. कॉनचवातलसने आल्याबरोबर कंपनीचा 
अंिगचि कारर्भार सुधारण्याच्या दृष्टीने िडाख्याने अनेक उपाययोजना केल्या. शहदुस्िानच्या राजकारणाि 
आपल्याला तटपू आतण मराठे दोघेही जबरदस्ि शिू आहेि हे ओळखले आतण एकंदर घडामोडीचे नीट 
तनरीक्षण करून पुणे दरबारशी स्नेह करून आधी तटपूचा बंदोबस्ि करावयाचा असे धोरण त्याने आखले. 
[पी. आर. सी. व्हॉ. ३, ले. ७,] 
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याच वळेी तटपू सुलिानाने फ्रें चाशंी संगनमि केल्यामुळे इंग्रजानंा तटपू मोठा शिू वाटणे सहातजक 

होिे. मराठे, इंग्रज व तटपू या िीन सत्ा शहदुस्िानाि तशरजोर होत्या. पैकी इंग्रजानंा तटपूने मंगलोर येथे 
केलेल्या अपमानाचे शल्य बोचि होिे व इगं्रज तटपूला बुडतवण्यासाठी तशस्िबद्ध पावले टाकीि होिे. 
दरम्यान तनजाम, इंग्रजानी मराठ्ातंवरुद्ध आपणास मदि करावी असे त्याच्यामागे टुमणे लावीि होिा. पण 
तनजामासारख्या दुबचल आतण बेर्भरवशाच्या सत्ातधशाच्या नादी लागून कॉनचवालीस पेशव ेदरबारशी शितु्व 
ओढवनू घेईल हे शतयच नव्हिे. तटपूने फ्रें चाशंी जे मिैीचे राजकारण चालतवले होिे, िे िर कॉनचवातलसला 
फारच धोतयाचे वाटि होिे. िेव्हा प्रथम तटपूचा बंदोबस्ि करावयाचा असे पके्क ठरवनू पुण्यास मलेॅट व 
हैदराबादेस केनव ेह्या दोन वतकलामंाफच ि इंग्रज, मराठे व तनजाम ह्या तिघाचंी तटपूतवरुद्ध आघाडी उर्भी 
करण्याचा उद्योग आरंतर्भला. हा उद्योग तसद्धीस जाऊन जुलै १७९० पयंि इंग्रज, मराठे आतण तनजाम ह्या 
तिघािंफेही सह्या होऊन संयुति आघाडीचे राजकारण पके्क झाले. [पी. आर. सी. व्हॉ. ३, ले. ७,] 

 
णटपूची माणहती : 

 
इंग्रज, मराठे, तनजाम या तिवगाबरोबर झालेल्या लढाईचे वणचनाअगोदर ह्यावेळी तटपूची न्स्थिी 

काय होिी हे पहावयाचे. इ. स. १७९० मध्ये तटपू ३७ वषाचा होिा. १७५३ मध्ये िो देवनहल्ली येथे जवमला. 
आईचे नावं फकरुतिसा होिे. बालपणी त्यास त्याच्या बापाने चागंले तशक्षण तदले होिे. लेखन, वाचन, 
तहशबे िसेच लढाईचे तशक्षणाि िो चागंला िरबेज झाला होिा. बापापेक्षा धैयच व क्रौयच याि काकंणर्भर 
जास्ि होिा. मुसलमान धमाबद्दल व आपल्या शौयाबद्दल त्यास फाजील घमेंड होिी. मुसलमान धमाची 
वृद्धी िलवारीच्या बळावर करण्याचे त्याने ठरवनू मलबारमध्ये हजारो शहदंुना मुसलमान धमाची तदक्षा 
तदली. िो आपल्याला महंमदाचा पे्रषीि समजि असे. इ. स. १७८६ मध्ये त्याने आपण बादशहा झाल्याचे 
जाहीर करून आपल्या राज्याि सवच मतशदीि फिवा पढण्यास लातवले. इंग्रजाचंा िो फारच िेष करीि 
होिा. इंग्रजानंा शहदुस्िानािून हाकलून लावणे आपले परमकिचव्य असे िो मानीि होिा. हे इप्सीि साध्य 
होण्यासाठी त्याने हरिऱ्हेने लढाईची ियारी केली. त्याकतरिा बंगलोर शहर सोडले. ४ ऑगस्ट १७८८ 
रोजी त्याने आपले हस्िक म्हणून दोन युरोतपयनाकंडे पि देऊन फ्रें च बादशहाकडे पाठतवले. पिाि 
फ्रें चानंी शहदुस्िानवर हल्ला करावा व इंग्रजानंा शहदुस्िानािून घालवनू द्याव ेअसे तलतहले होिे. [हसनखान, 
तहस्टरी ऑफ तटपू सुलिान,] 

 
कॉनचवािंीसने केिेंिंी तयारी : 

 
तटपूचे इंग्रजातंवरुद्धचे उद्योग कॉनचवालीस डोळ्याि िेल घालून पहाि होिा. मद्रास इंग्रजाचंी 

न्स्थिी दयनीय होिी हे त्याच्या लक्षाि आले. गव्हनचर कॅम्पबेल आजारी पडून १७८९ च्या फेबु्रवारीमध्ये 
स्वदेशास परिला. हॉलंड नावाचा इंग्रज गृहस्थ गव्हनचर झाला. त्याने तटपूतवरुद्ध युद्धाच्या हालचाली 
करण्यास कॉनचवालीसला साफ नकार तदला. िेव्हा हॉलडला तनवृत् व्हाव ेलागले. त्याजागी गव्हनचर म्हणून 
मंुबईहून सर तवल्यम मेडोज या शूर योद्ध्याची नेमणूक झाली. हैदराकडून मद्रासवरील १७८० च्या 
हल्ल्यािं त्याने मार खाल्ला होिा. सूडाच्या र्भावनेने त्याचे हृदय पेटि होिे. लढाईतशवाय शासकीय गोष्टींचा 
बंदोबस्ि करण्याि िो कूचकामी होिा. मलबार तकनाऱ्यावर मंुबईहून आलेले सैवय मे १७९० ि उिरले. 
त्याच वळेी मेडोजने पूवेकडून पतश्चमेकडे चाल केली. तटपूने मेडोजला गाठून त्यास मद्रासला माघार 
घेण्यास र्भाग पाडले. इिर तठकाणीही तटपू इंग्रजास नरम करीि होिा. कॉनचवालीसला हा परार्भव 
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समजिाच त्याने स्विः लढाईचे सेनापिीत्व पत्करून िो १२ तडसेंबर १७९० ला मद्रासला आला. [पी. आर.् 
सी. व्हॉ. ३, ले. १६९, १७०.] इ. स. १७९१ जानेवारीि त्याने लढाईची सूिे हािी घेिली. [ििैव, ले. १९३, १९४.] 

 
मराठ्ाांच्या हािंचािंी : 

 
१ जून १७९० ला तिवगाचा िह झाल्यावर परशुरामर्भाऊ पटवधचन यानंी मंुबईचा इगं्रज सेनापिी 

तलटल याच्या मदिीनं महाराष्ट्राजवळील तटपूच्या मुलखावर हल्ला चढतवला व िे उध्वस्ि केले. 
परशुरामर्भाऊने ६ एतप्रल १७९१ रोजी धारवाड घेिले परंिु िो कॉनचवालीसच्या मदिीस बंगलोरपयंि जाऊ 
शकला नाही. मध्यिंरीच्या काळाि तटपू आपल्या पुण्याच्या वतकलामाफच ि मराठ्ाशंी मिैीची बोलणी लावनू 
आघाडीच्या राजकारणाि गोंधळ तनमाण करीि होिा. त्यामुळे हतरपिंासारखे सरदारही काही काळ 
तनन्ष्ट्क्रयच रहाि होिे. हतरपिंाच्या आतण तनजामाच्या फौजा एकि होत्या. त्यामुळेच, त्याचं्याकडून काही 
काम होि नव्हिे. कारण तनजामाचे सैवय म्हणजे मदि िर नाहीच पण अडचणच जास्ि, अशी अवस्था 
होिी. 

 
कॉनचवालीसने स्विः रणावर धाव घेिली. मेडोज या सेनातधकाऱ्यास बरोबर घेऊन त्याने 

बंगलोरवर हल्ला केला आतण तदनाकं २१ माचच रोजी िे िाब्याि घेिले. िदनंिर श्रीरंगपट्टणवर हल्ला करून 
िे तटपूच्या राजधानीचे शहर िाब्याि घेण्यासाठी िो त्वरेने तनघाला. श्रीरंगपटण पडल्यावर युद्ध समाप्ि 
झाले असिे. तनजामअलीचे सैवय त्याचा मुलगा पोलादजंग व तमतनस्टर मुतशर उल्मुल्क व मीर आलम 
याचं्या अतधपत्याखाली होिे. हे सैवय १३ एतप्रल १७९१ ला कॉनचवालीसला येऊन तमळाले. हतरपंि फडके 
पुण्याहून १७९१ च्या आरंर्भी तटपूवरील स्वारीकतरिा सैवयासह तनघाले. बरोबर नाना आतण मलेॅट होिे. 
नाना काही काळानंिर परि पुण्यास आले. हतरपिंानी वाटेि रायचूरच्या पूवेस ५० मलैावंर पानगळ येथे 
तदनाकं ४ एतप्रल १७९१ रोजी मुक्काम करून िेथे तनजामअल्लीची रे्भट घेिली. हतरपंि व परशुराम र्भाऊ यानंी 
कनाळ, अदवानी, अनंिपुर, रायदुगच, तसरे व बल्लूर या परगण्यािूंन तदनांक २५ मे पयंि खंडणी वसूल 
केली. या मुदिीि कॉनचवालीसने श्रीरंगपट्टणच्या तदशनेे मुसंडी मारून अतरकेरा येथे त्याची तटपूशी तदनाकं 
१४ मे रोजी गाठ पडून मोठी लढाई झाली. तटपूने कॉनचवालीसच्या सैवयाची कोंडी केल्यामुळे त्याच्या 
सैवयाला अि तमळेनासे झाले. वहािुकीचे बलै र्भकेुने जजचर होऊन मरायला टेकले, िेव्हा कॉनचवालीसने 
परि तफरण्याचा तवचार करून तदनाकं २६ मे पासून िो माघारी तफरला. तदनाकं २९ मे रोजी मराठी सैवय 
कॉनचवालीस व तनजामाच्या सैवयास मोिी िलावानजीक रे्भटले [ऐ. ले. स.ं र्भा. ९, ले. ३३४६.] िेथे सवांचा मुक्काम ५ 
जूनपयचि होिा. आिापयचवि इंग्रज सैवयाची अिाअर्भावी अतिशय हलाखीची न्स्थिी झाली होिी. 
मराठ्ाकंडून त्यानंा अिसामुग्री तमळाली आतण िे वाचले. ह्याच तठकाणी हतरपिंाची पैशाची नड लक्षाि 
घेऊन कॉनचवालीसने त्याला १२ लाख रुपये कजच तदले. मोिीिलावाच्या या मेळाव्याि इंग्रज आतण तनजाम 
यानंी बंगलोरला राहाव ेआतण पावसाळा संपल्यावर पुनः सवांनी पोति ियारीने पट्टणावर चालून जाव ेअसा 
तवचार ठरला. तदनाकं ६ जून रोजी कूच करून लष्ट्करे आपआपल्या सोईप्रमाणे छावणी करून रातहली. 
इंग्रजाकंडून कजच तमळाल्यावर हतरपंिानी परगणे नागमंगळ, हुळीदुगच, मागडी या तठकाणी मुक्काम करीि 
बंगलोर प्रािंी तदनाकं ४ जुलै १७९१ रोजी इंग्रजाचं्या नजीक येऊन मुक्काम केला. तदनाकं ७ जुलै रोजी 
कॉनचवालीसने आपल्या सवच फौजेची कवाइिी तशस्ि हतरपिं व परशुराम र्भाऊ यासं दाखतवली. 
परशुरामर्भाऊंना तटपूवर सूड घ्यावयाचा होिा िेव्हा त्यानंी तटपूने तगळंकृि केलेले प्रािं तमळतवण्याचा 
सपाटा सुरू केला. ऑतटोबरमध्ये तचिदुगच, हसन, बेळुर, होळी हुिर, िुमकूर, तशमोगा इत्यातद स्थळावंर 
हल्ला करून र्भाऊच्या सैवयाने अनथच उडवनू तदला. रघुनाथराव पटवधचनानी तटपूवरील राग शृगेंरी मठावर 
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हल्ला करून काढला. वास्ितवक ह्या शहदू मठावर मराठ्ानंी हल्ला करावयास नको होिा. परशुरामर्भाऊंनी 
आपल्याबरोबर असाव े असा आग्रह कॉनचवालीसचा होिा. पण परशुरामर्भाऊ मठ तवध्वसंनाच्या उद्योगाि 
मग्न रातहले. कॉनचवालीसने पुण्यास िक्रार केल्यावर व पुणे दरबारकडून कडक हुकूम तलहून आल्यावरच 
र्भाऊ कॉनचवालीसला जाऊन तमळाले [हसनखान, तहस्टरी ऑफ तटपू सुलिान,]. 

 
हरीपंि फडके तडसेंबरअखेर बेंगलूरच्या पतरसराि खंडणी वसूल करीि रातहले. 
 

णटपू शुद्धीवर येतो : 
 
इ. स. १७९२ उजाडेपयंि दोस्ि सैवयाने तटपूच्या प्रािंाि धुमाकूळ घालून बहुिेक मुलूख उजाड 

केल्यामुळे त्याची िेधा उडाली होिी. िथातप िो शहमिीचा सेनानी होिा. िो सवच आघाड्यावर तनधाराने 
लढि होिा. राज्यकारर्भारािल्या चकुा त्याला उमगि होत्या. धमांधिेने आपण शहदु प्रजेवर जे अत्याचार 
केले त्यामुळे आपण रयिेची सहानुर्भिूी गमातवली ह्याची जाणीव त्यास झाली असावी म्हणून या सुमारास 
हैदराने सुरू केलेले आतण अधे रातहलेले काचंीच्या गोपुराचे काम त्याने पुरे करावयास घेिले. शहदंुच्या 
तमरवणुकीि सामील होऊन िो स्विः अग्रर्भागी राहू लागला. त्याने अनुष्ठाने सुरू करून ४० हजार 
ब्राह्मणास दतक्षणा वाटली [म. तर. उत्र, शव. २,]. 

 
श्रीरांगपट्टिची मोहीम : 

 
पावसाळा संपिाच इंग्रजानी लगेच बंगलोरहून तटपूवर मोहीम सुरू केली. तदनाकं ५ फेबु्रवारी 

१७९२ रोजी श्रीरंगपट्टणास वढेा घालण्याची सयुंति आघाडीच्या फौजाचंी ियारी झाली. हतरपंिाने त्या 
तदवशी श्रीरंगपट्टण परगण्याि फौजेसह येऊन मुक्काम केला. [ििैव, ले. ३४०६.] पढेु इंग्रज व मागे नबाबाच्या 
फौजेचा मुक्काम श्रीरंगपट्टणापासून िीन कोसावर होिा. कॉनचवालीस एकदम चढाई करून श्रीरंगपट्टण 
शजकाव े आतण तटपूस साफ बुडवाव े असा तवचार करून आघाडीस राहून जोरदार हल्ले चढवि होिा. 
तटपूकडील हजारो सैतनक मरि होिे. पण त्यानेही तनकराची लढि तदली. हे हतरपंिासंही मावय कराव े
लागले. तटपूने पाच-सािश ेगोऱ्यानंा कंठस्नान घालून इगं्रजाचं्या फौजेिील हजार दीड हजार एिदे्दशीय 
तशपाईही मारले. पराक्रमाची शथच करूनही इंग्रजासं श्रीरंगपट्टण शजकिा येईना िेव्हा तिवही सैवयानंी 
श्रीरंगपट्टणास वढेा घालून िोफाचंा मारा केला. दोन तदवस लढाई झाल्यावर तटपूने ११ फेबु्रवारी रोजी 
इंग्रजाकंडे वकील पाठवनू िहाची बोलणी केली. २९ फेबु्रवारीपयचवि वाटाघाटी होऊन तवशषे ओढून न 
धरिा िह ठरला [ऐ ले स ंर्भा ९, ले. ३४२२.]. 

 
मराठ्ाांचे युद्धातीिं धोरि : 

 
मराठ्ानंी ह्या युद्धाि आपले युद्ध कौशल्य दाखतवले िरीही िे हाि राखून लढि होिे. 

कॉनचवातलसच्या लक्षाि हे आले ह्याचे कारण पुणे दरबारने इंग्रजाशंी हाितमळवणी केली होिी खरी पण िी 
मनापासूनची नव्हिी. नाना फडणीस व महादजी शशदे या दोघानंाही ही दोस्िी मनापासून नको होिी. नाना 
आतण पुण्याचा इंग्रज वकील मलेॅट याचं्यािील र्भाडंण िर इिके तवकोपास गेले होिे की नानानी मलेॅटची 
िाबडिोब बदली करण्यास कॉनचवातलसला कळतवले होिे. खुद्द रणके्षिावर धुमश्चक्रीिही तटपूचे वकील 
परशुरामर्भाऊ आतण हरीपिं यानंा रे्भटि होिे. मराठा सेनानींना पणेु दरबारच्याच सूचनानुसार लढावयाचे 
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होिे. तटपू साफ बुडाला िर इंग्रज बळाविील. िेव्हा इगं्रजानंा शह रहावा असा नानाचा तहशबे होिा. त्याचे 
हे सूि ध्यानाि ठेवनू रणमदैानावर मराठे सेनानी वागि होिे. हे चाणाक्ष इंग्रजाचं्या लक्षाि आल्यावर आपण 
तटपूशी एकट्ानेच लढून तवजयी होऊ याची त्याना खािी वाटेना. दुसऱ्या बाजूने तटपूही खूप दमला होिा. 
िेव्हा दोवही पक्षानंा िह करणे सोईचे वाटून माचचमध्ये करारमदार झाले. 

 
इांग्रजाांचा युद्ध तहकुबीचा हेतू : 

 
तटपूस कायमचा बुडवावा हा इंग्रजाचंा हेिू होिा. पण इंग्लंडच्या डायरेतटराकंडून कॉनचवालीसला 

तनराळ्याच सूचना तमळाल्या होत्या. ह्या वळेी इंग्लंडाि हेन्स्टंग्जवर तफयाद होऊन इंग्लंडचे वािावरण िप्ि 
झाले होिे. चीनच्या व्यापाराि जो पैसा गंुिावयास हवा होिा िो कॉनचवालीसने ह्या तटपूवरील युद्धािं खचच 
केला होिा. हे कंपनीच्या डायरेतटरना न आवडून त्यानी हे खर्वचक युद्ध लवकर थाबंवण्याचा िगादा 
कॉनचवालीसला लावला. म्हणून कॉनचवालीसला तटपूशी िडजोड करावी लागली. 

 
यावळेी महादजी शशदे रजपिुाशंी लढण्याि गंुिले होिे. त्यानंी गव्हनचर जनरलला तलहून कळतवले 

की, अलाहाबाद येथील दोन इंग्रजी पलटणाचंी मदि आपल्यास तदल्यास आपण हे युद्ध संपवनू इगं्रजाचं्या 
मदिीस येऊ. गव्हनचर जनरलरने त्यास नकार तदला. 

 
श्रीरांगपट्टिचा तह : 

 
या िहाि तटपूने आपले अध्ये राज्य आतण िीन कोट रुपये खंडणी इंग्रज, मराठे आतण तनजाम ह्यासं 

देण्याचे मावय केले. ह्या शिी पुऱ्या व्हाव्याि म्हणनू तटपूचे दहा व आठ वषाचे दोन मुलगे ओलीस म्हणनू 
कॉनचवालीसच्या िाब्याि राहावयाचे असे ठरले. त्याप्रमाणे हे दोन मुलगे गव्हनचर जनरलच्या स्वाधीन झाले. 
मे मतहवयाच्या अखेरीस तटपूने जेव्हा पूणच रक्कम र्भरली त्यावळेी ह्या मुलासं सोडण्याि आले. तटपूकडून 
तमळालेला मुलूख तिवही दोस्िानंी समजुिदारपणे वाटून घेिला. 

 
मराठ्ाांचे यशापयश : 

 
हा िह झाल्यावर तिवगानी तशवगंगेपयचवि बरोबर जाव े असे ठरले. श्रीरंगपट्टणाहून तनघण्यापूवी 

तटपूने हतरपंिाची रे्भट चार घटका एकािंाि घेिली. रे्भटीि हरीपंिास सुनावले की, “िुम्हाला िुमचा खरा 
शिू कोण हे समजि नाही. मी िुमचा वैरी नव्हे. िुम्हाला उद्या धूळ चारणार आहेि िे हे इंग्रज, हे पके्क 
लक्षाि ठेवा [Sardesai, N. H. M. Ⅲ,]”. 

 
तटपूची ही र्भतवष्ट्यवाणी खरी ठरली. तटपूचा परार्भव झाला पण तटपू नाहीसा झाला नाही. त्याला 

आपले दोस्ि फ्रें च युरोपाि यावळेी काय करि होिे हे समजले नाही. त्याची अशी इच्छा होिी की, फ्रें चानंी 
शहदुस्िानाि येऊन इंग्रजानंा हाकलून लावाव.े कॉनचवातलसला वाटि होिे की, तटपूचा शवेट व्हावयासच 
हवा. कॉनचवातलसशी हतरपंि फडके याचें तहिगुज होिे. मराठ्ाचं्या ह्या सेनानीबद्दल कॉनचवातलसला अिीव 
पे्रम व आदर होिा. त्याने हतरपंिास मेजवानी व तमष्ठाि र्भोजन तदले होिे. त्या प्रसंगी तनजामाकडील मुशीर 
उल्मुल्क हजर होिा. कॉनचवातलसचे तनजामाच्या सैवयासंबंधीचे मि चागंले नव्हिे. “हे सैवय आळशी व 
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वळेकाढू, कोणत्याही चालत्या सैवयाची रसद संपूवन त्याच्या चालीि तवघ्न आणणारे असे आहे” असे त्याचे 
मि होिे. 

 
कॅप्टन तलटीलच्या हािाखालील मंुबई रेतजमेवट परशुरामर्भाऊ पटवधचनाबंरोबर पुण्यास आले. 

ह्यावळेी महादजी शशदे उत्रेिून पुण्यास आले होिे. पेशवाईच्या कारर्भाराि लक्ष घालून कारर्भार आपल्या 
िाब्याि घेण्याचा त्याचंा इरादा असल्याचा संशय नानानंा आला. त्यास शह देण्यासाठी नानानंी आपल्या 
मदिीस वरील इंग्रज रेतजमेवट पुण्यास ठेवण्याची तवनंिी कॉनचवालीस यास केली होिी. त्यास 
कॉनचवातलसने नापसंिी दशचतवली. हतरपिं कॉनचवातलसबरोबर दहा मतहने दतक्षणेि होिे. कॉनचवातलसच्या 
नीटनेटतया वागणकुीचा, सभ्यिेचा, सुशील स्वर्भावाचा ठसा हतरपंिावर उठला होिा. हतरपंि व 
कॉनचवातलसमधील दोस्िीचे संबंध पाहून मुशीर उल्मुल्कच्या पोटाि गोळा आला. आपला धनी तनजाम याचे 
मराठ्ापंासून संरक्षण करण्यासाठी त्याने इंग्रजाचंी मदि मातगिली. कॉनचवातलसने शजेाऱ्याचं्या र्भाडंणाि 
आपणास पडावयाचे नाही या सबबी पुढे करून िी फेटाळून लावली. हतरपंि आतण मुतशर उल्मुल्क हे 
बंगलोरहून एकि तनघाले. रायपूरपयचवि आल्यावर हतरपंि पुण्याकडे तनघाले. मुतशर उल्मुल्क 
हैदराबादेकडे गेला. ह्या तटपूवरील लढाईि मराठ्ाकंडील गोशवदराव काळे, शचिोपिं देशमुख, शिबकराव 
परचुरे आतद राजकारणी नानाचं्या तवश्वासािील होिे. त्यानंा ह्यावळेी तमळालें ल्या अनुर्भवाचा उपयोग 
पुढील काळाि राज्याच्या अनेक उलाढालीि र्भाग घेऊन करिा आला. 

 
इ. स. १७९० च्या जूनमध्ये जेव्हा दोस्िीचा िह मराठे व इंग्रज यामध्ये झाला त्यावळेी दोवही सत्ा 

समिोल होत्या. तटपूचा परार्भव झाल्यावर १७९२ मध्ये इंग्रजाचें पारडे जड झाले. 
 

नानाांच्या मुत्सदे्दणगरीचे अपयश : 
 
नाना फडणीस मराठी राज्याचा कारर्भार पुण्यास लहान पेशव्यािफे पहाि होिे. महादजी शशदे हे 

मुत्सद्दी असून िलवार बहाद्दर होिे. महादजीनी नाना फडतणसाचं्या संमिीने उत्र शहदुस्िानाि जाऊन 
मोगल अमीरानंा नरम करून बादशाहीचा िाबा घेिला. सालबाईचा पुणे दरबार व इंग्रजामंधील िह 
महादजी शशद्याचं्या मध्यस्िीने झाला त्यावळेेपासून डेतवड अवडरसन हा इंग्रज वकील महादजी शशद्याचं्या 
छावणीि राहू लागला. [महादजी शशद्याचें व डेतवड अवडरसनचे सबंंध चागंले होिे; हे दोघेही एकमेकाचें तहि पहाि असि P. R. C. Vol. 
Ⅰ, p. Ⅶ; M. A. B. D. A. 1,] इंग्रजाचंी मराठ्ाचं्या दरबारािील कामे ह्या वतकलामाफच ि म्हणजे महादजीमाफच ि 
होऊ लागली. नाना फडतणसाना स्विः मराठी राज्याचा कारर्भारी असूनही ह्यामुळे दुय्यम स्थान वास्िवाि 
प्राप्ि झाले. िे शल्य नानानंा बोचू लागले. बादशाही कारर्भार महादजी तदल्लीस राहून पाहू लागिाच 
इंग्रजानंाही महादजीच्या वाढत्या सते्चा धाक वाटू लागला. शहदुस्िानािील तनरतनराळ्या सत्ातधशाकंडे 
असलेले इगं्रज वकील महादजींच्या तदल्ली दरबारी वाढलेल्या प्रस्थाचा धसका घेऊन त्यापासून वाढत्या 
इंग्रजी सते्स धोका असल्याचे बोलू लागले. महादजींचा नक्षा उिरावा असे त्यानंाही वाटू लागले. इितयाि 
नाना फडतणसानंी त्यानंाही संधी आणनू तदली. नानानंा महादजींच्या छावणीिील इगं्रज वतकलािफे पणेु 
दरबारने इंग्रजाशंी पिव्यवहार करणे न आवडून पुण्यास स्विंि इंग्रज वकील असावा अशी मागणी 
मंुबईच्या गव्हनचरकडे केली. इंग्रज गव्हनचरने व कलकत्याचा त्यावळेचा गव्हनचर जनरल मकॅफरसन ह्याने 
ही मागणी िाबडिोब उचलून धरली. त्यामुळे महादजीच्या वाढत्या सते्स आळा बसणार होिा. इंग्रज 
वकील म्हणून चालचस मलेॅटची नेमणकू पुण्यास झाल्याचे १७८४ च्या अखेरीस जाहीर झाले. चालचस 
मलेॅटला इंग्रज-मराठे सबंधंाचे सूक्ष्म ज्ञान होिे. १७५२ मध्ये जवमलेला हा इंग्रज मंुबईस १७७० मध्ये 
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कंपनीच्या नोकरीि रायटर म्हणून लागला. इ. स. १७७५ ि त्याची बदली कंपनीच्या कंबायि येथील 
वतकलािीि झाली. तिथे त्याने इग्रजाचं्या आश्रयास आलेल्या रघुनाथराव पेशव्यास मदि केली आतण 
रघुनाथरावाशी इंग्रजाचंा करार घडवनू आणला. त्यामुळे पतहल्या मराठे-इंग्रज युद्धास सुरुवाि झाली. 
मलेॅटने फाशी आतण शहदुस्िानी र्भाषावंर प्रर्भतु्व तमळतवले होिे. मलेॅट पुण्यास रेतसडेवट म्हणून दहा वष े
होिा. ह्या कालावधीि मराठ्ाकंडील गुप्ि बािम्या त्यास तमळाल्याच पण त्याचा उपयोग त्याने मराठी 
सत्ा कमकुवि होऊन इंग्रजी सत्ा वाढतवण्याकडे केला. पणु्याचा रेतसडेवट हा कलकत्त्याच्या गव्हनचर 
जनरलचा प्रतितनधी म्हणून त्याच्या हुकुमाि वागणे त्यास क्रमप्राप्ि िेव्हा नेमणकू झाल्यावर गव्हनचर 
जनरल कडून आज्ञा व कामासंबधंीच्या सूचना तमळतवण्यासाठी त्यास कलकत्त्यास पाठतवण्याि आले. 
िसेच आिापयचविचा तशरस्िा जो की मराठी दरबाराशंी इग्रजाचें कोणिेही काम असल्यास िे महादजी 
शशद्यामंाफच ि करावयाचे, त्यास अनुसरून मलेॅटच्या नेमणुकीस महादजी शशद्याचंी औपचातरक अनुमिी 
तमळवावयाची, त्याकतरिाही मलेॅटला शशदे यानंा रे्भटून त्याचंी ह्या नेमणुकीस संमिी घेण्यास सागंण्याि 
आले. मलेॅटच्या पणु्यास झालेल्या नेमणुकीने मराठी राज्याि एका वळेी दोन इंग्रज वकील झाले. महादजी 
बावानंा हे नानाचें करणे अथािच आवडले नाही. 

 
मलेॅटने महादजी शशद्याकडे जाण्यासाठी तदनाकं २७ जानेवारी १७८५ रोजी पुणे सोडले. उजै्जन, 

ग्वाल्हेर, आग्रा करीि िो मथुरेस महादजींच्या छावणीि मे महाि उिरला. छावणीिील इंग्रज वकील जेम्स 
अवडरसन याने त्याला महादजींसमोर २० मे रोजी नेले. ओळख झाली. महादजीबावानी मलेॅटला त्याच्या 
नवीन नेमणुकीबाबि एका शब्दानेही तवचारले नाही. िो महादजीबावाचं्या छावणीि िदनंिर एक मतहना 
होिा. त्या मुदिीि त्याची कसली चौकशीसुद्धा केली नाही शकवा त्यास रहा-जा असेही म्हणाले नाहीि. 
मलेॅटने आपल्या ह्या मुक्कामाि बादशहाची रे्भट घेिली आतण महादजीची औपचातरक आज्ञा न तमळतविा 
मलेॅटने छावणी सोडली. मलेॅटची नेमणकू पुणे दरबारी होि आहे हे समजिाच महादजीबावानंी नानास हे 
धोतयाचे करणे आहे. इंग्रज सते्शी व्हावयाचे मराठ्ाचें कोणिेही व्यवहार पहाण्यास व हािाळण्यास आपण 
समथच असिा पणु्यास स्विंि रेतसडेवट काय कामाचा? त्यामुळे आपल्या एकतििपणास िडा जाईल असे 
तलतहले होिे [सरदेसाई, एन्. एच्. एम्. ३,]. महादजीबावाचंा आपल्या नेमणुकीस तवरोध असण्याच्या कारणाबद्दल 
मलेॅटेने २३ मे रोजी गव्हनचर जनरल मकॅफरसनला मथुरेहून तलहीले होिे. त्याि त्याने महादजीची वाढिी 
महत्वाकाकं्षा इंग्रज तहिास बाधक, अिएव धोतयाची आहे, त्याचा नक्षा उिरवलाच पातहजे. िसे नसल्यास 
इंग्रजाचें दोस्ि अवधचे वझीर व कनाटकचे नबाब याचं्या सुरतक्षििेस धोका उत्पि होण्याचा संर्भव आहे. 
सध्या महादजी पैशाच्या तववचंनेि आहे. बादशहाचा वजीर म्हणून िो आपली सत्ा वाढतवण्यास कमी 
करणार नाही, िसे झाल्यास शहदुस्िानािील इंग्रज तहिसंबधंास बाधा येईल. वरील प्रमाणे इिर इंग्रज 
रेतसडेंटाचें त्यावळेच्या पतरन्स्थिीसंबधंी मि होिे. इंग्रज लोक तकिी घािकी आहेि हे महादजीबावानी 
नानाचं्या लक्षाि आणनू देण्याकतरिा तलतहले होिे की “मी बादशाही कारर्भार हािी घेऊन तदल्लीची मजल 
साधली. बादशहा काबिू येऊन मला वतजर मरािब हा मोठा हुद्दा तदल्ली दरबारी तमळाला, हे पाहून इगं्रजासं 
वाईट वाटले. यामुळे इंग्रजाचंा बंदोबस्ि तदल्लीि होणे असंर्भवनीय झाले. त्याचंा नक्षा उिरला. तब्रटीश 
वकील ब्राऊन नंिर तदल्लीिील लहान मोठ्ा अमीर उमरावास लाच देऊन मला तदल्लीिून काढून 
लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे असे हे इंग्रज दुष्ट, कावबेाज आहेि हे लक्षाि असू द्याव े[सरदेसाई, एन्. एच्. एम्. 

३,]”. 
 
अथाि आपमिलबी नानाचें या योगे मि बदलले नाही. त्यानंी मराठी राज्याच्या नफा-नुकसानीचा 

तवचार न करिा स्विःच्या प्रर्भतु्वाचा तवचार केला व िे प्रर्भतु्व अबातधि रहावे, महादजीबावानंी वरचढ होऊ 
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नये म्हणनू त्यानंी मलेॅटची नेमणूक रेतसडेंट म्हणनू करून घेिली. अशा प्रकारे मराठी राज्याि एकाच वळेी 
दोन वकील–एक पुण्यास व दुसरा महादजींच्या छावणीि–असा देखावा तनमाण झाला. महादजीबावाचं्या 
छावणीिील वतकलास महादजीबावाचें लढाईचे आराखडे, धोरणे व गुप्ि खलबिे यासंबधंीची मातहिी 
तमळि नसे. या उलट पुण्यािील मलेॅटला नानाच्या कारर्भारी मंडळीपैकी कोणी शशकल्यासही कळि असे 
[तकत्ा.]. 

 
जून १७८५ मध्ये मलेॅटने महादजीबावाचंी छावणी सोडली आतण िो आग्रा, कानपूर, बनारस या 

मागे कलकत्यास १८ ऑतटोबरला पोचला. त्याने गव्हनचर जनरल मकॅफरसनकडून आपल्या नेमणुकीचे 
पि ७ नोव्हेंबरला न्स्वकारले. १३ नोव्हेंबरला त्याने कलकत्ा सोडून समुद्रमागे प्रवास करून िो मंुबईस १७ 
जानेवारी १७८६ रोजी आला. पुण्यास त्याने आपल्या कायालयाि तदनाकं ३ माचच रोजी प्रवशे केला. िो 
रेतसडेवट म्हणून पुण्यास ११ वषरेातहला. तदनाकं २२ फेबु्रवारी १७९७ रोजी त्याने पुणे सोडले. त्या अगोदर 
एक वषच त्याने दुसरा बाजीराव पेशवा झाल्याचे पातहले होिे. 

 
मलेॅटच्या अगोदर िीन वष े मॉटगने नावाचा फ्रें चाचंा वकील पुण्यास होिा. त्यास काढून 

टाकण्याची खटपट मलेॅटने केली [ऐतिहातसक पिव्यवहार, ले. २२३.]. 
 
मलेॅटजवळ फासी पंडीि नुरुद्दीन हुसेनखान होिा. त्यास त्याने आपला सहाय्यक नेमले. 

पेशव्याकंडील रेतसडेंटमधील कारर्भार तनपटण्यास पेशव्याचंा माणूस म्हणून बतहरो रघुनाथ मेहेंदळे याची 
नेमणूक झाली. मलेॅट शाही इिमामाने रहाि होिा. इगं्रजी राज्यास शोरे्भल व र्भषूणावह होईल अशा 
डामडौलाि व तमजाशीि िो रहाि असे. आपल्याला फ्रें च वतकलापेक्षा चागंली इिमामाची वागणूक पेशव े
दरबारी तमळावी अशी त्याची धारणा होिी. मलेॅटजवळ एक हजार लोक होिे. त्यापैकी २०० लष्ट्करी 
ड्युटीवर, १०० वैयन्तिक नोकर, ४२५ महार रक्षक असून त्याने एक मुसलमान रक्षा ठेतवली होिी. 
मुळासंगमावर त्यास नानानी जागा तदली. त्या तठकाणी दरबारी थाटाच्या पातश्चमात्य झोकाच्या रेतसडेवसी 
इमारिी त्याने बाधंल्या होत्या. ह्या इमारिी तदनाकं ५ नोव्हेंबर १८१७ ि दुसरा बाजीरावाच्या सैवयने 
र्भस्मसाि केल्या. 

 
मलेॅट सवाई माधवरावाबरोबर तफरायला जाि असे, खाि पीि असे. दोघे तशकारीस जाि, 

एकमेकाकंडे मेजवावया घेि असि. सणासमारंर्भाि एकमेकानंा देणग्या देि असि. मलेॅटने एकदा 
पेशव्याच्या डोकीवरून एक हजार रुपये ओिले िे वचेण्यासाठी पेशव्याचं्या नोकरानंी झुंबड उडतवली. 
मलेॅट माधवरावाबरोबर खड्याच्या लढाईि होिा. त्याने खड्याच्या लढाईचा महत्त्वाचा वृत्ािं तलहून 
ठेतवला आहे. 

 
गव्हनचर जनरल वॉरन हेस्टींग्ज याने १ माचच १७८५ रोजी कारर्भार सोडला. त्यावळेी 

महादजीबावाकंडे इंग्रज वकील जेम्स अवडरसन होिा. िो ऑतटोबर १७८७ मध्ये जाऊन त्या जागी 
ककच पॅरीकची नेमणकू झाली होिी. कॉनचवातलसने तटपूशी लढाई करण्यासाठी महादजीबावाचंी मदि 
रेतसडेवटिफे तवचारली. त्यावळेी महादजी बावाकंडे इंग्रज वतकल ककच पॅरीक होिा. त्यास गव्हनचर 
जनरलचे महादजीबावाशंी चाललेले सलगीचे धोरण न आवडून त्याचा राग आला व त्याने रेतसडेंट पदाचा 
राजीनामा न्स्वकारला. त्यानंिर कॉनचवातलसने त्याचे जागेवर मेजर तवल्यम पामर याची रेतसडेंट म्हणनू 
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नेमणूक केली. तदनाकं २० ऑतटोबर १७८७ रोजी पामरने रेतसडेवटच्या कारर्भारास सुरवाि केली. िो 
महादजींच्या मृत्युपयंि (१७९४) त्या जागी होिा. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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पुण्यािील घटना, महादजी व सवाई माधवरावाचंा मतृ्यू 
 

कािंसूची 
 

१७५५ ते १७६३, क्षनजामाचा क्षदवाण रुक्नुद्दौला याचे मराठ्ाांशीं समेटाचे धोरण. 
१७६४, फेबु्रवारी १८ बाळाजी नारायण केतकर यास थोरले माधवराव पेशव े पुण्याचे कोतवाल 

नेमतात. 
१७७४, एणप्रिं १८ सवाई माधवरावाांचा जन्म. 
१७७७, फेबु्रवारी ८ कोतवाल पदावर नाना फडणीस घाशीरामाची नेमणूक करतात. 
१७८०, एणप्रिं ४ महादजी नशद्याांची बडोद्याच्या आसमांतात जनरल गोडाडमशी टक्कर. 
१७८०, जून महादजी नशदे तुकोजीरावाांसह माळव्यात येतात. 
१७८४ रघुनाथराव पेशव ेयाांचा मतृ्य.ू 
१७८६, माचच ८ मलेॅटने पत्रातून केलेले सवाई माधवरावाांचे वणमन. 
१७८८ सवाई माधवराव नाशकास गोक्षपकाबाईांच्या िेटीस जातात. 
१७९१, जुिैं ११ रघुनाथपांत सक्षचव याांचा मृत्य.ू 
१७९१, ऑगस्ट ३१ घाशीराम कोतवालाचा अांत. 
१७९१ क्षटपूवरील मोक्षहमेत सवाई माधवरावाांनी सामील व्हाव ेअसा इांग्रज वक्षकलाचा 

आग्रह. 
१७९२, जानेवारी ५ उदेपूरचा राणा महादजी नशद्यास िेटतो. 
१७९२, फेबु्रवारी महादजीबावा दक्षिणेत येण्यासाठी गोदावरीवर येतात. 
१७९२, माचच महादजी नशदे याांचा तुळजापूर येथे मुक्काम. 
१७९२, जून १२ महादजी नशदे याांचा पुण्याच्या आसमांतात मुक्काम. 
१७९२ महादजीबावा उत्तरेतून पुण्यास येताना क्षवचाराचे नव ेवारे आणतात. 
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सवाई माधवराव व नाना फडिीस 
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२१ 
 

पुण्यातीिं घटना, महादजी व सवाई माधवरावाांचा मृत्य ू
 

(१७९२–१७९५) 
 
शशद्याचंा दतक्षणेि येण्याचा हेिू — २२ जून १७९२ चा पुणे दरबार — पुण्याच्या कारर्भारी मंडळास 
शशद्याचें साकडे — लाखेरीवर होळकराचंा परार्भव — शशद्याचंा पुण्यास तवजय — सतचवास 
तमळालेली वाईट वागणूक — घाशीराम कोिवालचा दुःखदायक शवेट. 
 

महादजी लशद्याांचा दणक्षिेत येण्याचा हेतू : 
 
महादजीबावा सालबाईच्या इ. स. १७८२ च्या िहापूवी दोन वष ेउत्र शहदुस्थानाि गेले. ४ एतप्रल 

१७८० ि महादजी बडोद्याच्या आसमिंाि राहून जनरल गोडाडचशी टक्कर देि होिे. गुजरािमध्ये आणखी 
दोन मतहने रातहल्यावर िे िुकोजीरावासंह जून १७८० मध्ये माळव्याि आले. त्यावळेेपासून िे १७९२ 
जानेवारीपयचवि महादजी शशदे उत्रेि होिे. ५ जानेवारी १७९२ रोजी उदेपूरच्या राण्याने महादजीबावाचंी 
रे्भट घेिली. महादजी बावानंी दतक्षणेस जाण्यास समारंर्भपूवचक तनरोप तदला. 

 
महादजीच्या कतृचत्वाचे फणिंत : 

 
नाना फडतणसानंी पेशव्याचं्या नाव े तदलेल्या हुकुमाववये महादजी शशदे उत्र शहदुस्थानाि गेले. 

बादशहाकडून सवातधकार न्स्वकारून आपल्या िंिाने राजकारण बाधूं लागले. महादजींचा लौतकक होऊ 
लागला. िे नाना फडतणसास न खपून महादजीबावाचं्या कामाि कशी खीळ पडेल, हे नाना फडणीस पाहू 
लागले. वास्ितवक मराठेशाहीचे सवातधकारी नानाच होिे. नानाचंा व महादजींचा स्नेह होिा. दतक्षणेि 
येण्यासाठी महादजी नानाचंी परवानगी मागि होिे. अशा रीिीने नानास वतडलकीचा मान महादजी देि 
होिे. नानानंी राष्ट्रीय बाणा बाळगून उत्रेिील राजकारण शशद्यावंर सोपवावयास हव ेहोिे. त्याचं्या मदिीस 
पाठतवलेले िुकोजी व अतलबहाद्दर यानंा अंिस्थ रीिीने महादजीचे हुकूम मानू नका; माझेकडे तलहून 
पाठतवल्यावर पुण्याहून िुम्हास जे तलहून येईल त्याप्रमाणे वागा असे दोघा सरदारास सागंावयास नको 
होिे. त्याचं्या ह्या वागण्याि क्षुद्र वृत्ी तदसिे. हे राष्ट्रपुरुषाचे वागणे नव्हे. म्हणनू लेखणी बहाद्दरानंी नानास 
केवढेही मोठे केले िरी नानाि तशवाजी, बाजीराव शकबहुना नानासाहेब पेशव े याचं्या राष्ट्रीय 
तवचारसरणीचा लवलेशही तदसि नाही. इ. स. १७८९-९० च्या मानाने महादजीबावानी वकील-ई-
मुिातलक ह्या नात्याने इंग्रजाकंडे बंगालच्या तदवाणीचे पैसे मातगिले. इंग्रजानंी ही मागणी धुडकावनू 
लावली. महादजीबावास इगं्रजाचंा एवढा राग आला की, त्यानंी इंग्रजातंवरुद्ध सावचतिक उठाव करण्याचे 
राजकारण बाधंले. नानानी जर उत्रेि त्याचं्या मदिीस दोन सरदार त्याचें ऐकणारे पाठतवले असिे िर 
उत्रेिील कामतगरी राजपिुानंा काबूि आणणे व इस्माईल बेगचा बंदोबस्ि करणे ह्या गोष्टी त्यानंी २-४ 
वषाि उरकल्या असत्या. पण नानानंा इतिहास मातहि असूनही त्यावर त्याचं्या स्वाथाने कुरघोडी केली. 
खरा शिू इंग्रज आहे, तटपू नव्हे हे तटपूने फडकेकडून सागंूनही नानानी इंग्रजाचंा पाडाव करण्यासाठी 
काहीच हालचाल केली नव्हिी. िे राष्ट्रपुरुष असिे िर त्यानंी राष्ट्राचा तवचार केला असिा. मराठ्ाचंी 
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सत्ा म्हणजे एिदे्दतशयाचंी, आपल्या राष्ट्राची सत्ा. िी अबातधि राखण्यासाठी शिसू तशरजोर होऊ न देणे, 
हे राष्ट्रपुरुषाचे काम नानानंी केले नाही. महादजी पराक्रमी होिे. उत्रेि पेशव्याचं्या नावंचे िे मराठी सते्चा 
तवस्िार करीि होिे. नानाचं्या क्षुद्र राजकारणास कंटाळून उत्रेिील कामतगरी अतलबहाद्दरावर सोपवनू 
आपणास दतक्षणेि पेशव्याचें चरणापाशी येण्याचे हुकूम द्याव े असे महादजी सन १७९० पासून नानानंा 
तवनतवि होिे. पण उत्रेिून महादजीबावा दतक्षणेि पुण्यास आल्यास ह्या पराक्रमी व मुत्सद्दी वीराचें पेशव े
ऐकिील आतण आपले कारर्भारी पद महादजींना तमळेल ह्या स्वाथी धास्िीने नाना फडतणसानंी महादजींना 
उत्रेि दोन न ऐकणारे सरदार पाठवनू गंुिवनू ठेतवले. महादजीबावाचं्या हे लक्षाि आले. िरी त्यानंी 
आपले राष्ट्रासंबधंीचे किचव्य केले. मराठी सत्ा दृढ करण्यासाठी त्यानंी अफगाण बादशहा व शीख याजंशी 
समझोिा करून सिलज नदी ही आपल्या राज्याची महादजीनी सरहद्द ठरतवली. 

 
महादजीबावानंी शहदुस्थानच्या राजकारणाचा तवचार करिाना अफगाणच्या हद्दीपयचवि िे बंगालच्या 

टोकापयचविच्या सवच र्भरू्भागाचंा तवचार केलेला होिा असे तदसिे. त्यानंी अफगाण, शीख व मराठे या 
तिवगाचा एक समझोिा घडवनू आणला होिा. सिलजपयचवि मराठ्ाचंी सत्ा चालावी, सिलजपासून 
लाहोरपयचवि तशखाचंा अतधकार मावय करावा आतण लाहोरपासून अटकेपयचवि अफगाणाचंी हुकमि 
चालावी असे अफगाण बादशहा तिमूरशहा यानंी महादजीबावापंाशी मावय केले होिे. अफगाण व मराठे 
यानंी एकमेकासं संकटकाळी मदि करावी. अफगाण बादशहानी महादजीबावासं त्याचं्या गरजेच्या वळेी 
दहा हजार घोडेस्वार पाठवनू मदि करावी. ह्या अटी प्रत्यक्षाि आणण्याची पाळी आली नाही. पण महादजी 
शशद्यानंी जे धोरण पत्करले होिे िे नवीन होिे. पेशव्याचं्या वाढत्या वजनाचे िे द्योिक होिे. [स.ं मजुमदार, तद 
मराठा सुतप्रमसी,] 

 
महादजी शशदे यानंी इंग्रजानंा ओळखले होिे. इगं्रजाचें काव े व धोरण १७६५ पासून इंग्रजाशंी 

मल्हाररावाचंा पतहला सामना झाला िेव्हापासून महादजीबावा ओळखून होिे. मागेपुढे आपला प्राणातंिक 
सामना इगं्रजाशंीच होणार याबद्दल कोणासही संशय उरला नव्हिा, म्हणून महादजीनी गतनमी काव्याची 
लढण्याची पद्धि सोडून कवाइिी फौज ियार केली. डी बॉयनसारख्या कसलेल्या सवोत्म सेनानीकडे 
त्याचे अतधपत्य तदले. ह्या कवाइिी फौजेच्या जोरावर महादजीनी उत्र शहदुस्थानाि आपला अंमल 
बसतवला. पण नाना फडतणसानंी त्याचं्या पाठीमागे ज्या कलागिी लावल्या होत्या त्यामुळे त्याचंा जीव 
हैराण झाला होिा. पुण्याचा कारर्भार स्विः करावयाचा शकवा त्याची नवीन घडी बसवावयाची हा 
महादजीबावाचंा पुण्यास येण्याचा मुख्य हेिू होिा. इगं्रजाचें पारडे आिा जड होि चालले. नानासुद्धा 
त्याचं्या कके्षि गेले; त्याचं्या ह्या चढाईस प्रतिकार करावा, त्याचंा डाव हाणून पाडावा हा इरादा सारखा 
मनािं बाळगून शशदे नमचदा उिरले. शशद्याबंरोबर त्याचंी फौज होिी. फेबु्रवारी १७९२ ि बावा गोदावरीवर 
आले. १७९२ माचचला िे िुळजापूरला आले. िे िेथे कुलस्वातमनी अबंाबाईचे दशचन घेि मे महापयचवि िेथेच 
रातहले. [ऐ. ले. स.ं र्भा. ९, ले. ३४२४-२५,] 

 
महादजीबावाचें दतक्षणेि येणे आतण तब्रटीशानंी तटपूबरोबरचे युद्ध, िह करून समाप्िीस आणणे ह्या 

दोवही गोष्टी एकाच वळेी घडल्या. तटपूबरोबर िह केल्याने इगं्रजी सते्चे पारडे जड झाले होिे. उत्रेि 
नमचदेपासून सिलजपयचवि महादजीबावानंी मराठी सत्ा प्रस्थातपि केली होिी. पण दतक्षणेि व कनाटकािं 
इंग्रजी सते्ने डोके वर काढले होिे. शहदुपदपािशाही स्थापन करण्याचे थोरले तशवाजी महाराजाचें धोरण 
बाजीराव पेशव्यानंी उचलून धरले होिे. बाजीरावाचें तशष्ट्योत्म शशदे–होळकर यानंी तदल्ली पािशाही 
मराठ्ाचं्या अतंकि राहण्यासाठी १७७२ ि प्रयत्न केले. महादजीबावानंी बादशहास इ. स. १७८४ ि 
िाब्याि घेऊन तशवाजी महाराजाचंी इच्छा अंशिः पुरी केली. उत्रेि मराठ्ानंा शिू रातहला नाही. पण 
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दतक्षणेि माि इंग्रजानंी आपली सत्ा दृढ केली. आिापयचवि शहदुस्थानावर उत्रेकडून मुसलमान, मोगल 
स्वाऱ्या करून आले, त्यानंा उत्रेिील राजपुिानंी िोंड तदले. पाचश े वषें िे त्याजबरोबर झगडले. पण 
त्याचं्या अंिःस्थ कलहाने त्यानंा परार्भव पत्करावा लागला. मोगल शहदुस्थानाि स्थातयक झाले. येथील 
र्भतूमपुि म्हणून वावरू लागले. इगं्रज सािासमुद्रापलीकडून आलेले. त्यानंा ह्या र्भमूीवर राज्य करण्याची 
हाव होिी. हे महादजी व नाना यानंी जाणले होिे. इंग्रजानंी तटपूचा पाडाव केल्यावर माि नाना फडणीस व 
शशदे यानंा इंग्रजाचंा शहदुस्थान बळकावण्याचा अिंस्थ हेिू कळून चुकला. हे इंग्रजाचें संकट तनवारून 
त्यानंा हाकलून देऊन त्याचं्या मगरतमठीिून मराठी राज्य कसे वाचवावयाचे हा प्रश्न महादजींना रे्भडसावि 
होिा व त्यासाठी पेशव,े पुणे दरबार, पुण्यािील मराठे मुत्सद्दी याजशी बोलणी करून त्याचंी एकजूट करून 
त्यानंा इंग्रजाचंा धोका टाळण्यासाठी इगं्रजातंवरुद्ध लढाईस उदु्यति करणे हा हेिू महादजीबावाचंा दतक्षणेि 
येण्याचा होिा. [म. तर. उत्र तवर्भाग, र्भा. ३,] 

 
महादजीबावा दतक्षणेि आल्यावर त्याचं्या हेिूचा तवपयास करणाऱ्या अनेक बािम्या पुण्याच्या 

राजधानीि उठल्या. कोणी म्हणि की, उत्र शहदुस्थान आपल्या सते्खाली आतणल्यावर शशदे पुण्याचा 
कारर्भार आपल्या हािी घेण्याच्या तवचाराने येि आहेि. कोणी म्हणि बादशहाने त्यानंा पुण्याचा कारर्भार 
आपल्या नाव ेचालतवण्यासाठी पाठतवले आहे. िर बहुिेकाचं्या मिे शशद्यानंी आपल्याकतरिा उत्रेि राज्य 
संपादन केले. दतक्षणेि त्यानंा येण्याचे कारण नाही. लोक त्यावळेी हे तवसरले की, प्रत्येक मराठे सरदार 
पुण्यास पेशव्याकंडे दरवषी येऊन आपल्या कामतगरीचा पाढा वाचि असि; नव्हे िे आपले एक किचव्य 
समजि असि. महादजी शशदे बारा वष े पुण्यास आले नाहीि. त्यानंी आपल्या धवयाकडे येऊन आपल्या 
पराक्रमाचा व तवजयाचा वृत्ािं, त्यािील अडचणींचा िपशील देणे व पढुील धोरण समजावनू घेणे हे त्याचें 
किचव्य बजावण्यासाठी िे दतक्षणेि आले होिे. 

 
महादजींच्या दतक्षणेिील आगमनामुळे स्विः नाना फडणीस अस्वस्थ झालेले होिे. पुणे 

दरबारािील इिर मराठे सरदारही घाबरले होिे. अशा र्भीतियुति वािावरणाि महादजी शशदे १२ जून 
१७९२ रोजी पुण्याच्या आसमंिाि आले. [चंद्र. द. ले. ९८, नाना फडणवीस शकावली,] िे राजधानीकडे येिाना सवच 
प्रकारची सावधतगरी बाळगनू येि होिे. पुण्यास तनघण्यापूवी त्यानंी आपला तवश्वासू बाळाराव गोशवद यास 
पुण्यास रवाना केले होिे. त्याने पुण्यािील लोकाचं्या घबराटातवषयी व तनरतनराळ्या वावड्यातवषयी 
महादजींना टोतयास फेबु्रवारी १७९२ ि रे्भटून कळतवले होिे. िेव्हा तर्भिीचे तनराकरण करिा याव े म्हणून 
शशद्यानंी आपल्याबरोबरील अधी बटातलयन बऱ्हाणपुराहून परि पाठतवली. टोतयास आल्यावर िे बीडला 
आपल्या गुरुचे दशचन घेण्यास गेले. तिथून िे िुळजापुरास आपली कुलदेविा अंबाबाईच्या दशचनास गेले. 

 
महादजीबावाांनी दणक्षिेत णनघण्यापूवी उतर लहदुस्तानातीिं कारभाराची िंाविेंिंी व्यवस्िा : 

 
दतक्षणेि तनघण्यापूवी महादजी शशद्यानंी उत्रेिील कारर्भार गोपाळराव र्भाऊच्या हवाली केला. 

गोपाळराव र्भाऊ-आबाजी रघुनाथ तचटतणसाचा र्भाऊ, याच्या मदिीस आणखी पुष्ट्कळ सरदार ठेतवले होिे. 
जीवबा बक्षीच्या िाब्याि सवच फौजेची व्यवस्था तदली. अंबाजी इंगळे यास ग्वाल्हेरास ठेतवले. आपल्यास 
मुलगा झाल्यास िो राज्याचा वारस होईल या हेिूने त्यानंी िुळजापुरास एक लग्न केले. िेथून िे आपल्या 
पूवचजाचं्या गावंी जामगावास गेले. अशा रीिीने त्यानंी चार मतहने पुण्यापासून दूरच्या वािावरणाि 
घालतवले. या चार मतहवयाि महादजीनी अनेक थोरामोठ्ा माणसाचं्या गाठीरे्भटी घेिल्या, त्याचें संशय दूर 
केले. 
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महादजींनी उत्र शहदुस्थानचा बंदोबस्ि केल्यामुळे तटपू व तनजामअल्लीना महादजींबद्दल आपलुकी 

वाटू लागली. इगं्रजानंी बादशहाचा अपमान करून बंगालची खंडणी देण्याचे बंद केले होिे, तसराजउद्दौला, 
मीरकासीम, मीरजाफर, शुदाउदौला, नजीबखान, चेिशसग रोतहला, अयोध्येच्या बेगमा ह्यानंा आपल्या 
कुटील राजकारणाने िेजोहीन केले होिे. त्याचें स्वािंत्र्य तहरावनू घेऊन त्याचं्याकडून अिोनाि रकमा 
उकळून त्यानंा कजाि लोटले होिे. असा हा शिू आपले रेतसडेंट शहदी सत्ातधशाकंडे ठेवनू मराठ्ाचं्या 
सते्चे अपहरण करण्यासाठी ियारी करीि होिा. त्यास प्रतिकार करण्याची कामतगरी आपण पुणे दरबारी 
मुत्त्सद्यास समजाऊन देऊन करावी. त्याकतरिा दतक्षणेिील मराठे सरदाराचंी मदि तमळवावी ह्या हेिूने 
महादजीनी पुण्यास पाऊल टाकले. तब्रटीश रेतसडेंटनीसुद्धा महादजींच्या आगमनाच्या हेिूबद्दलच्या 
अफवाि आणखी र्भर घािली. महादजी शशदे हे पुण्याची पेशवाई बळकावण्यासाठी येि आहेि. िसे झाले 
िर तदल्लीपासून पुण्यापयचवि महादजींची एकिंिी सत्ा तनमाण होईल. िे एक इंग्रजाचं्या वाढत्या सते्स 
आव्हानच ठरेल. िेव्हा महादजींच्या दतक्षणेि होणाऱ्या आगमनाची गंर्भीर दखल तब्रटीश रेतसडेंटनी 
एकमेकास पिे पाठवनू घेिली. [मजुमदार स.ं दी मराठा सुतप्रमसी,] 

 
महादजींना हे सवच ठावकू होिे. त्यानंी पुण्यास येण्याची कारणे जाहीर केली िी अशी : (१) 

पेशव्याचं्या हुकुमाने आपण उत्रेि इ. स. १७७७ पासून अनेक लढाया मारल्या, त्याकतरिा करोडो रुपये 
खचच झाला, िो पुणे दरबारकडून आपणास तमळावयाचा आहे; (२) तदल्ली िाब्याि घेिल्याने आपणास 
अमाप पैसा तमळाला िो आपण हडपला, पुण्यास पेशव्यास काहीच तदले नाही असा लोकभ्रम आहे, िो कसा 
खोटा आहे, हे पटवनू देण्याची हमी त्यानी स्वीकारली; (३) आपले अतलबहाद्दर व होळकर याजंबरोबरच्या 
कलागिीचा तनकाल पेशव्यानंी लावनू मला वयाय द्यावा. [म. तर. उ. तव. २,] 
[पू. रे. कॉ. व्हॉ. २, ले. १७०, १७६, १८२, १८५, २०६, २२३.] 

 
वरील प्रकारची आपल्या येण्याची कारणे त्यानंी जाहीर केली पण ह्याचा तनणचय आपल्यासारख्या 

दरबारकडून लवकराि लवकर लागावा म्हणून कोणाला न दुखाविा व दुसऱ्या कोणाच्या लक्षाि न येिा 
व्हावा हा हेिू महादजीबावाचंा होिा. िो त्यानंी मोठ्ा तहकमिीने वागून िडीस नेला. नाना फडतणसानंी 
माि शशद्याचंा हेिू ओळखला नव्हिा. त्यानंा वाटले की, शशद्याचं्या आगमनाने आपसाि लढाई होईल व 
त्यास आपणास िोंड द्याव ेलागेल. म्हणून नानानंी शशदे दतक्षणेि येि आहेि हे समजल्यावर कॉनचवातलसला 
तवनंिी करून मंुबई रेतजमेवट जे म्हैसुरच्या तटपूवरील मोतहमेिून परिि होिे त्याचं्या मदिीची मागणी 
केली. शशद्याचंा परार्भव करण्यासाठी ही मागणी होिी. कॉनचवातलसने हे लक्षाि घेऊन ही मदि नाकारली. 
तटपूच्या तवरुद्ध मराठ्ानंी इंग्रजास मदि करावयास नको होिी, िी केली गेली, ही मोठी चूक होय. ही 
चूक सुधारण्याचे मराठ्ाचं्या हािी आहे. त्यानंी तटपूशी चागंले जवळकीचे संबधं ठेवावयास हविे असे 
महादजींनी पुणे दरबारला सातंगिले. [Roberts, History of British India,] महादजींची अंतिम इच्छा अशी होिी 
की, सवच एिदे्दशीय सत्ातधशानंी एक होऊन इंग्रजाचंा परार्भव करावा. महादजीनंिर आलेला त्याचंा वारस 
दौलिराव याचीही हीच इच्छा होिी. पण ह्या दोघाचं्या इच्छा ही स्वप्नेच रातहली. त्याला दृष्ट्य स्वरुप 
कधीच आले नाही. 

 
पुणे दरबारािील मुत्सद्यानंा महादजींच्या इंग्रजातंवरुद्ध उठाव करण्याच्या कल्पनेचा गधंही नव्हिा. 

त्यानंा इंग्रज आपला शिू असे न वाटिा त्याच्या जागी महादजी आपले शिू आहेि असे र्भासि होिे. 
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नाना फडतणसानंी िर स्विःच्या स्वाथापतलकडे शशद्याचं्या आगमनाकडे बऱ्या हेिूने पातहले नव्हिे. 
शशदे दतक्षणेि आपले कारर्भारीपद तहसकावनू घेण्यासाठी आले आहेि असा तवचार मलेॅट या रेतसडेंटने 
नानाना र्भरवनू तदला; िेव्हा िे शशद्याचंा िेष करू लागले. नानानंी शशद्याच्या वाईट हेिूबद्दल नागपूर व 
हैद्राबाद दरबारािं कळतवले म्हणून शशद्यानंा इंग्रजांतवरुद्ध फळी उर्भारण्यास नाना, नागपूर, हैद्राबादकर 
तनजाम यापकैी कोणाकडूनही प्रोत्साहन तमळाले नाही. मलेॅटने माि इंग्रजानंा कळतवले की, ह्यावळेी 
मराठ्ाशंी झगडा करणे व्यथच होय. 

 
२२ जून १७९२ चा पेशव्याांचा दरबार : 

 
महादजीबावानंी आपल्या आगमनानंिरचे चार मतहने पुण्याि घालतवल्यावर त्यानंी पेशव्यानंा 

रे्भटण्याचा तदवस ठरतवला. पुण्याजवळील वानवडी गावी त्यानंी आपला िळ तदला होिा. १३ जूनच्या 
सायकंाळी श्रीमंि पेशव ेस्विः आपल्या पराक्रमी सरदाराचे स्वागि करण्यासाठी गणेश शखडीपाविेो सामोरे 
गेले. दोघाचं्या रे्भटी गणेश शखडीच्याजवळ सवच प्रकारच्या डामडौलाि झाल्या. पेशव्यानंी महादजीबावासं 
स्विः पाचं वषाचे असिा िळेगावंला तब्रटीशाकंडून परार्भवाची मानवदंना स्वीकारिाना पातहले होिे. 
िदनंिर वरील तदवशी म्हणजे पेशव्याचं्या वयाच्या १८ व्या वषी दोघाचंी रे्भट होि होिी. िोपयचवि पेशव्यानंा 
आपल्या मुत्सद्दी आतण पराक्रमी सरदाराकडून तवतवध प्रकारच्या रे्भटी येि होत्या. त्याचं्या पराक्रमाच्या गोष्टी 
कानावर येि होत्या. िुकोजी होळकर, अतलबहाद्दर आतद सरदारानंा पेशव्यानंी अनेक वळेा पातहले होिे. 
त्याचं्या रे्भटी झाल्या होत्या पण महादजीबावानंा िरुण पेशव्यानंी पतहल्यादंाच पातहले. पतहल्या रे्भटीि 
बावानी आपले मस्िक आपले धनी पेशव े याचं्या चरणावर ठेतवले. पेशव्यानंी लागलीच त्यानंा उठवनू 
आशलगन तदले. पे्रमर्भराने सद्गतदि होऊन पेशव्यानंी आपल्या गळ्यािील मोत्याचंी कंठी काढून िी 
आपल्या निमस्िक झालेल्या शूरवीराच्या गळ्याि घािली. दुसऱ्या तदवशी तदनाकं १४ रोजी महादजीबावा 
पेशव्याचं्या प्रासादाि आले आतण त्यानंी आपण आणलेली मोचेल व मीरबक्षीतगरीचा बहुमान 
स्वीकारण्यासाठी समारंर्भ र्भरतवण्याची परवानगी मातगिली. नाना फडतणसाससुद्धा महादजीबावा रे्भटले. 
समारंर्भास परवानगी देण्याि आली. तदनाकं २१ जूनला दरबार र्भरला. महादजीबावानंी अनवाणी राहून 
र्भर दरबाराि पेशव्याचें जोडे आपल्या पूवचजानंी जसे छािीशी धरले होिे िसे धरले. नवीन जोडे पेशव्यास 
पेश केले. स्विः धवयाच्या आसनाखाली अदबीने उरे्भ रातहले. राजातधराज महाराज शशतदया उत्र 
शहदुस्थानचा मालक, अनेक लढाया शजकणारा लढवय्या, आपल्या धवयापुढे लीनिेने उर्भा रातहला. हे 
मनोहारी दृष्ट्य पाहून पेशव्यानंा आपल्या लाडतया सरदाराच्या आपल्यावरील र्भन्तिची खािी पटली. [पू. रे. 
कॉ. व्हॉ. २, ले. १४०.] दुसऱ्या तदवशी तदल्ली बादशहाकडून आणलेल्या मोचेल र्भर दरबाराि समारंर्भपूवचक 
महादजीनी पेशव्यासं अपचण केल्या. त्या बरोबर वसे्र, जवाहीर, िलवार, घोडा, नालकी, कळस असलेला 
हौदा, दोन आडव्या दंडावर ठेवलेली पालखी, दोन मोचेले व दोन चादंीच्या करंड्याि झाकलेली फमाने 
पेशव्यानंा पेश करण्याि आली. सवच मानकऱ्यानंी पेशव्यानंा ह्यावळेी नजराणा तदला. पेशव े तनहायि खुष 
होऊन त्यानंी महादजीबावासं नौबि, स्विः पेहनलेली वसे्र, िलवार, घोडा, हत्ी, सील, कलमदान, 
नालकी आतण दोन मोचेले तदली. उत्सवाचा हा क्षण बंदुकाचें आवाज काढून साजरा करण्याि आला. 
दरबार संपल्यावर शशदेबावा आपल्या िंबूि गेले. ह्या दोन तदवसाचं्या समारंर्भाि नाना फडणीस आतण 
त्याचं्या पक्षािंील सरदारानंी र्भाग घेिल्याचे तदसिे. [ऐतिहातसक तटपणे, र्भा. १; ले. ९; बैजाबाई चतरि,] 

 
महादजीबावानंी तदलेली हौद्याची अंबारी पेशव्यानंी महादजीबावाचं्या आग्रहाखािर एकदाच 

वापरली. मग दरवषी फति दसऱ्यास वापर करु लागले. त्या वेळपासून पेशव े आतण शशदे एकमेकानंा 
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वारंवार रे्भटून एकमेकाकंडे जेवण समारंर्भास एकमेकानंा बोलाव ूलागले. ९ ऑगस्ट १७९२ ला शशदेबावानी 
पेशव्यानंा आपल्या डेऱ्याि खाना तदला आतण कृष्ट्णाष्टमी जवम समारंर्भास दोन वषी प्रत्येकी १२ ऑगस्ट 
१७९२ व ३० ऑगस्ट १७९३ या तदवशी पेशव ेमहादजीबावाचं्या तनमंिणावरुन हजर रातहले होिे. [ऐ. ले. स.ं 
र्भा. ९,] 

 
पुिे दरबारातीिं कारभाऱ्याांचे महादजीबावाांणवर्षयी मत किुंणर्षत होते : 

 
पेशव्याचं्या आतण महादजीबावाचं्या गाठी रे्भटी वारंवार होऊ लागल्या. महादजीबावानंी उत्रेिील 

आपण केलेला व्यवहार पेशव्यानंा समजावनू तदला. कारर्भाऱ्यानंासुद्धा बावानंी आपलेकडील तहशबे 
दाखतवले. परशुरामर्भाऊ पटवधचन, हतरपंि फडके, नाना फडणीस व स्विः बावा एकि बसू लागले. 
तहशबेाचा प्रश्न तनघाला त्यावळेी बावानंी उत्रेिील खचाचे साि कोटी रुपये पुणे दरबारने द्यावे, नानाचें 
चुलि बंधू मोरोबा १७७८ पासून कैदेि तखिपि पडले होिे त्याचंी सुटका करावी. नानानंा बावाचं्या ह्या 
मागण्या ऐकून कसेसेच झाले. त्यानंी कारर्भारािून काढिा पाय घेण्याचे ठरवनू कारर्भार सोडून काशीस 
जाण्याचे बोलू लागले. परशुरामर्भाऊही नानाचं्या पावलावर पाऊल ठेवनू काशीस जाण्याचे बोलू लागले. 
हतरपंि व महादजी याचें सूि जमले. पाटीलबावा कारर्भाऱ्यास दूर करून आपण पेशवाईचा कारर्भार हािी 
घेणार, अशी र्भीिी नाना व त्याचं्या पाठीराख्यास वाटू लागली. िे बावाचंा िेष करू लागले. इिकेच नव्हे 
िर पातटलबावाचंा नक्षा उिरतवण्यासाठी सैवय जमव ूलागले. पाटीलबावाचें बोलणे खरे की खोटे, योग्य की 
अयोग्य याचा तवचार कोणीच करेना. एकच तवचार प्राधावयेकरून सवांच्या मनाि घर धरून होिा. िो 
म्हणजे नानाचंा अतधकार जाऊन महादजी पेशवाईचे कारर्भारी होणार. इितयाि तनजामअली स्विः 
पुण्यावर चाल करून येि असल्याची बािमी पेशव ेदरबाराि आली, िेव्हा जो िो तखििेने एकमेकाकंडे पाहू 
लागला. त्यावळेी महादजीबावानंी पेशव्यानंा आश्वासन तदले की, तनजामअली येऊ द्या िर खरे, त्याचे 
पातरपत्य आपण एकट्ाने करु! हे ऐकून पेशव्यानंा व इिरानंा हायसे वाटले आतण महादजीबावाबंद्दलच्या 
मनािील शकंाकुशकंास तिलाजंली तमळाली. [ऐ. ले. स.ं र्भा. ९,] 

 
महादजीबावाचंी आतण हरीपिं फडतयाचंी बोलणी कैक तदवस चालली. महादजीबावानंी आपल्या 

खचाची मागणी पेशव्याकंडे केली िर उलट दहा वषाचे तहशबे नानाने मागनू त्याजकडे ६ कोटी येणे 
कातढले. बावाचें म्हणणे मला कोटी रुपयाचें कजच झाले िे पुणे दरबारने द्याव.े होळकर माझ्यासारखाच 
पेशव्याचंा नोकर, िो उत्रेि जाऊन माझा मुलुख मारिो. त्यास पेशव ेअडव ूशकि नाहीि. कारण त्यास 
सागंूनही िो पेशव्याचे ऐकि नाही िर त्याच्यावर सैवय पाठवनू त्यास धरून आणला पातहजे. तशक्षा 
व्हावयास हवी. त्याला सरदारकीिून मुति कराव.े हतरपंिानी बावांची समजूि घालण्याचा खूप प्रयत्न केला 
पण शवेटी बावानंी होळकरास तशक्षा करण्याचे ठरतवले आतण िशा प्रकारच्या आज्ञा आपल्या उत्रेिील 
सैवयास पाठतवल्या. बावाचं्या सैवयाने होळकराचंा नक्षा तदनाकं १ जून १७९३ रोजी उिरवला िो र्भाग 
असा— 

 
होळकराांचा िंाखेरी येिीिं उच्छेद (१ जून १७९३) : 

 
महादजीबावानंी दतक्षणेि तनघण्यापूवी उत्र शहदुस्िानािील सवच कारर्भार गोपाळराव र्भाऊच्या 

हवाली केला. त्याच्या मदिीस आणखी पुष्ट्कळ मराठे सरदार ठेतवले होिे. तजवबा बक्षीच्या िाब्याि सवच 
फौजेची व्यवस्था असून कवायिी कंपूवर सवच सत्ा डी बॉयन या फ्रें च सेनापिीची असून त्याजवर हुकमि 
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गोपाळराव र्भाऊची होिी. अप्पा खंडेरावाकडे तदल्लीची व बादशहाची व्यवस्था सातंगिलेली होिी. 
महादजीबावा दतक्षणेि गेल्याचे पाहून िुकोजी होळकर व त्याचें मुलगे मल्हारराव व यशविंराव यास 
शशद्याचं्या फौजेचा खरपूस समाचार घ्यावा असे वाटि असे. त्यासाठी अतहल्याबाईकडून त्यानंी संमिी व 
फौज उर्भारण्यासाठी पैसाही उर्भारला होिा. होळकर आपल्याला सडकणार ही बािमी शशद्याचंा 
सवातधकारी गोपाळराव र्भाऊस लागली. िेव्हा त्यानेही होळकराची रग तजरवण्याचा तनश्चय केला. 
होळकरने ड्यूड्रनेक हा कुशल सेनानी आपल्या फौजेस ियार करण्यासाठी ठेतवला होिा. दोवही बाजंूचे 
पायदळ व िोफखाना लढाईस तसद्ध झाली. होळकरी फौज िीस हजार लाखेरीच्या शखडीि असिा डी 
बायनने त्याजवर चाल केली, िोफा पुढे घािल्या, पायदळ चालून गेले. ड्युड्रनेकने त्यानंा अडतवण्याची 
तशकस्ि केली; पण व्यथच. तड बॉयनने शखड कबजाि घेऊन होळकराचं्या ३८ िोफाचंा पाडाव केला. ह्या 
प्रसंगाि डी बॉयन व मल्हारराव होळकर जखमी झाले. पण लढाई शशद्याच्या फौजेने शजकली. [म. शर. उत्र तव. 

२,] लढाईि यश तमळाल्याबद्दल शशद्याचं्या फौजेने मोठा तवजयोत्सव केला. लढाईची व तवजयाची वािा 
महादजीबावासं पुण्यास कळिाच ह्या आपसािील सगं्रामाने त्यास पराकाष्ठचेे दुःख झाले. पण ह्या 
लढाईमुळे होळकराचें तपिळ उघडे पडले. होळकरानंा शशद्याकंडून जो मार तमळाला िशाच प्रकारचा मार 
शशद्याकंडून आपल्याला तमळेल अशी धास्िी पणु्यािील सरदार, मुत्सद्दी मंडळीस वाटू लागली. नाना व 
हतरपंि यानंी महादजीबावाशंी तमळिे जुळिे घेण्याचे ठरतवले. लाखेरची बािमी पेशव्यास समजिाच त्यानंी 
स्विः पुढाकार घेऊन नाना आतण महादजींची समजूि घालण्याचा व समझोिा करण्याचा प्रयत्न केला. 
महादजीबावानंी पुण्याच्या कारर्भारािील उतणवा दाखतवल्या होत्या त्या कबूल करून त्या दुरुस्ि करण्याचे 
काम नानानंी कबलू केले. जुलै १७९३ ि पेशव्यानंी नाना व महादजींना बोलावनू िुम्ही माझे डाव ेव उजव े
असे दोन हाि आहाि िेव्हा दोवही हािानंी एकोप्याने काम करावयास हव े असे सातंगिले. दोघाही 
मुत्सद्यानंी पेशव्याचं्या समक्ष व हरीपंिाचं्या समविे हे कबूल केले. महादजीनी पेशव े दरबारास आपला 
पाशठबा व्यति केला. महादजींनी उत्र शहदुस्िानाि जो मुलूख तमळतवला होिा िो त्याजकडे रहावा. त्यानंी 
५ कोटी रुपये सैवय खचाचे मातगिले होिे िेही देण्याचे नानानंी कबलू केले. उत्र शहदुस्िानच्या 
व्यवस्थेकतरिा पेशव्याकंडून सैवय हव ेअसल्यास िेही देण्याचे कबूल केले. शहमिबहाद्दरची व्यवस्था शशदे 
यानंी आपल्या मनाप्रमाणे करावी असे ठरले. जुवया घराण्याचा अतर्भमान महादजीबावासं होिा. िसा 
नानानंा नव्हिा. सािारचे छिपिी, पंि सचीव ह्यानंा नाना फडतणसाकडून वाईट वागणूक तमळि होिी. 
महादजीबावानंी ही दोवही प्रकरणे पेशव्याचें नजरेस आणली. छिपिींना तफरण्याची परवानगी देण्याि 
आली. 
[ऐ. ले. स.ं र्भा. ९,] 

 
शांकराजीपांत सणचवाचा होत असिेंिंा छळ बांद केिंा : 

 
पुण्यास महादजी शशदे आल्यावर िे नाडलेल्या लोकाचं्या िक्रारी तनवारण करू लागले. अशीच 

िक्रार पंि सतचवाचंी होिी. रघुनाथ शकंराजी सतचव याचंी व नाना फडतणसाचंी काही िेढ होिी. पंिाकंडे 
पूवीपासून मुलूख होिा. त्याचा कारर्भार िे वगेळा करीि. रघुनाथपंि ११ जुलै १७९१ रोजी वारले आतण 
मुलगा शकंराजीकडे सूिे आली. िेव्हा नानानी त्याचें पतहले कारर्भारी दूर करून बाजी मोरेश्वर म्हणनू 
आपले िफेने कारर्भारी नेमनू तदले. हे बाजी मोरेश्वर शकंराजीच्या सावि आईच्या तवश्वासािील होिे. 
सावि आई व बाजी मोरेश्वर एका पक्षाचे िर शकंराजी व त्याच्या िीन बायका दुसऱ्या पक्षाच्या. त्यानंा 
मोरेश्वर प्रत्येक गोष्टीि तवरोध करून धारेवर धरू लागला. त्यांना देवपूजा करण्यासही त्यानं मनाई केली. 
हा मनःस्िाप असह्य होऊन त्यानंी हे प्रकरण पणेु दरबाराि दाद मागण्यासाठी नेले. हतरपंि फडके यानंी 
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िपास करून नानानंा कळतवले की, बाजी मोरेश्वरास कारर्भारािून काढा. त्यावर नानानंी हतरपिंास 
सातंगिले की, िुम्ही या बाबिीि जबरदस्िी करू नये. बाजी मोरेश्वर करिो िेच बरोबर आहे. बाजी 
मोरेश्वर व शकंराजीची सावि आई यानंी नाना फडतणसाच्या अंिस्थ मदिीने सतचवाचंा तकल्ला हस्िगि 
केला व शकंराजी मंद बदु्धीचा वडेसर आहे असे जाहीर केले. रामनवमीच्या उत्सवाि कुलदैवि 
रामचंद्रजीच्या दशचनाकतरिा शकंराजी जेजुरीस गेले होिे (२५ माचच १७९३). या तठकाणी रामचदं्रजीच्या 
सोवयाच्या मूिीवरून र्भाडंण तनघाले. कारर्भारी बाजीने रामचंद्रजीच्या मिूीची पूजा करण्यास शकंराजीस 
मना केली. शकंराजीने बळेच मूिीची पूजा करू नये म्हणून बाजीने एक सवयाची िुकडी पाठतवली. 
शकंराजी मूिीची पूजा करण्याि मग्न असिा बाजीच्या शस्रधारी लोकानंी त्यावर हल्ला केला; िेव्हा 
हल्ल्याि िो व त्याची बायको, सखारामबापूची मुलगी, ही दोघे जखमी झाली व साि लोक मारले गेले. ह्या 
कलहाची बािमी महादजीबावासं वानवडीस कळली. [ऐ. ले. स.ं र्भा. ९, ले. ३५०६.] शकंराजीिफे महादजीबावासं 
हा िंटा तमटतवण्याची व सतचवास वयाय देण्याची तवनंिी करण्याि आली. महादजीबावा हे ऐकून 
पेशव्याकंडे गेले व त्यानंी ह्या झालेल्या प्रकरणी पेशव्यानंी िपास करून सतचवास वयाय देण्याची तवनंिी 
केली. [तकत्ा.] पेशव्यानंी िाबडिोब चौकशी बसतवली. महादजीबावानंी जेजुरीस माणसे पाठवनू सतचवानंा 
वानवडीस आपल्याकडे ठेवनू घेिले. चौकशीि असे उघडकीस आले, की सतचवावर तवषप्रयोग करण्याचा 
कट तशजि होिा. नानानंा ह्याचा जाब देणे र्भाग होिे. महादजींनी वाजी मोरेश्वरला कारर्भारावरून दूर 
करण्यास नानानंा सातंगिले त्यानंी न ऐकल्यास पेशव्यानंी हुकूम कराव े व नानाचंा उघड उघड 
लाचखाऊपणा बाहेर काढावा असे महादजी पेशव्यास म्हणाले; िेव्हा चौकशी प्रकरणाि बाजी मोरेश्वर व 
त्याचे साथी यानंा सडकून तशक्षा झाल्या. िेवढ्या वळेेपुरिा या प्रकरणाचा पतरणाम नाना फडणीसवर होऊन 
त्यानंी हतरपंिामाफच ि शशद्याचंी समजूि घालून प्रकरणे तमटतवली. याप्रमाणे पाटीलबावाचें वचचस्व नानानंा 
असह्य झाले. महादजींनी दाखतवलेले कारर्भारािील दोष दुरुस्ि करण्याची तदशा कारर्भाऱ्यानंी घेिली 
नाही. [ऐ. ले. स.ं र्भा. २, ले. ३६३२.] नानानंा बडोदे व सावविवाडी प्रकरण वयायाने तमटतवण्याचा िगादा 
पाटीलबावानंी लावला होिा. पण ज्या नानानंी आपल्या बदु्धीच्या चािुयाने वीस वष े सवच सरदारानंा 
दावणीस लावनू मराठी राज्याची उत्म घडी बसतवली होिी त्या नानानंा उिार वयाि वैयन्तिक स्वाथच व 
आसतिी सुटून त्यानंी सवच प्रकरणे तर्भजि ठेवनू पेशव्याचं्या चागंल्या कारर्भाराचे बारा वाजतवले. [म. शर. उ. तव. 
र्भा. २,] 

 
घाशीराम कोतवािंाचा णनघृचि अांत : 

 
मराठ्ाचं्या राज्यकारर्भाराि खेड्याची प्रशासन व्यवस्था ग्रामपंचायिीकडे होिी. माधवराव 

पेशव्याचें काळी पुण्याचे महत्त्व जास्ि वाढले िेव्हा ह्या शहराच्या बंदोबस्िासाठी स्विंि कोिवाल म्हणजे 
पोलीस अतधकारी नेमण्याि आला. बाळाजी नारायण केिकर यास माधवरावानंी तदनाकं १८ फेबु्रवारी 
१७६४ रोजी शहराच्या व्यवस्थेच्या कामावर नेमून काम बाळाजी जनादन फडणीस (नाना) सागंिील िसे 
करीि जाणे असा हुकूम तदला. 

 
कोिवालाकडे बंदोबस्िातशवाय शहरािील लहान गुवहे, चोऱ्या, व्यतर्भचार, मद्यपान, जुगार 

वगैरेसारखे गुवहे, बाजाराची व्यवस्था, वजनमापे, वाद्यो, वशे्या, हजाम वगैरेंची देखरेख, शहर स्वच्छिा, 
रस्िे, इमारिी, पाहुण्याचंा सत्कार, दानधमच, दस्िऐवजाची नोंदणी अशी तकिीिरी कामे नाना 
फडतणसाचं्या कारर्भाराि कोिवालाकडे आली. त्यामुळे कोिवाल म्हणजे शहरािला मुख्य व महत्त्वाचा 
अंमलदार बनला. बाळाजी नारायण केिकरानंिर, बाबरूाव राम, जनादचन हतर, धोंडो बाबाजी व आनंदराव 
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काशी असे कोिवाल झाले. त्यानंिर घाशीराम कोिवालाची कोिवाल पदावर नेमणकू तदनाकं ८ फेबु्रवारी 
१७७७ रोजी नानानंी केली. त्याचा तनघृचण अंि ३१ ऑगस्ट १७९१ ि झाला. घाशीराम सुस्वरुप, बुद्धीमान व 
र्भाषणाि साखर पेरणारा व मन आकषचण करून घेणारा होिा. नाना त्याचा उपयोग तफिुराच्या, राघोबा 
दादाच्या व तठकतठकाणच्या बऱ्यावाईट बािम्या गुप्ि रीिीने आणण्याच्या कामी करू लागले. शकबहुना 
अशा बािम्यावंरच त्याचा मुख्य कारर्भार पंधरा वष े रातहला. ह्या मुदिीि त्याच्या हािून तकत्येक अवयाय 
झाले. िरी शहराि त्याने पुष्ट्कळ सुधारणा करून व्यवस्था राखली याि संशय नाही. त्याच्या गुप्ि हेराकंडून 
तमळणाऱ्या बािम्यावरून नानानंी फंद तफिुरी दाबाि ठेतवली होिी. याबद्दल नाना त्यास बतक्षसे देऊन 
वारंवार प्रशसंा करीि असे. घाशीरामाने तनदचयपणे पुण्याचा कारर्भार केला म्हणनू घाशीरामी कारर्भार असे 
बदनाम कारर्भारास नाव पुढे प्राप्ि झाले. 

 
घाशीरामाच्या कारकीदीि २५ िेलंगी ब्राह्मण पुण्यास आले होिे िे आपल्या देशास जाण्यास 

तनघाले असिा त्यास घाशीरामाच्या तशपायानी पकडून आणनू र्भवानी पेठेिील चावडीि खणाचे र्भयुार होिे 
िेथे कोंडले. त्याि वारा जाण्यास जागा नव्हिी. सबब, कोंडमारा होऊन एकवीस आसामी मृत्य ूपावले. [ऐ. 

ले. स.ं र्भा. ९, ले. ३३७३,] नानाजी फाकडे याच्या तनदशचनास ही गोष्ट आल्यावर त्यानंी पेशव्याचं्या कानी ही 
हकीगि घािली. कोंडून ब्राह्मणास मृत्यू आला हे सबंध पुण्याि समजल्यावर सवच ब्रह्मवृदं पेशव्याचं्या 
वाड्यासमोर जमला आतण त्यानंी घाशीरामास हत्ीच्या पायी देऊन ठार कराव े अशी मागणी केली. 
घाशीरामाने सातंगिले की, हे लोक शहराि चोरी करि, असि त्यानंा धरून आणनू ठेतवले असिा त्यानंी 
अफू खाऊन प्राण तदला. त्यानंा मठूमािी देण्याची परवानगी नानानंी तदली व अय्याशास्त्रीजींनी चौकशी 
केली, त्यािं घाशीराम दोषी ठरले. त्याच्या मुसतया बाधूंन गारद्याचें पहाऱ्याि ठेतवला. त्यास हत्ीचे पायी 
देण्याचा आग्रह समस्ि ब्राह्मणानंी धरला, िेव्हा हत्ीवर त्यास बाधंले, शहरािून तफरिेवळेेस ब्राह्मणानंी 
दगड मातरले. िेणेकरून त्याचे डोके फुटले, िरी ब्राह्मण वृदं शािं होईना. शवेटी दुसऱ्या तदवशी ३१ 
ऑगस्ट १७९१ रोजी त्यास उंटावर उलटे बसवनू गारतपरावर नेऊन सोतडला. ब्राह्मणानंी त्यास धोंडे घालून 
मातरला अद्यातप शरीर कोिवालाचे पडले आहे, नदीि टातकले नाही असे तमरजकराचं्या वकीलाचे पि आहे 
[तकत्ा, ले. ३३७४,]. कोिवालाच्या तदवाणास बडे्या घािल्या. कोिवालाच्या घरची जप्िी करून दोघा लेकास 
बेड्या घािल्या. अशा रीिीने घाशीराम कोिवाल प्रकरणाचा शवेट झाला. 
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घाशीराम कोतवािंाचा वाडा 
 

महादजीबावाांचा मृत्य ू: 
 
एतप्रल १७९३ मध्ये नाना फडणीस व महादजी शशदे याचंा समेट झाला. [तकत्ा,] १ जून १७९३ ला 

बावाचं्या सैवयाने होळकर सैवयाचा सपशले परार्भव लाखेरी येथे केल्यावर पुणे दरबारने बावाचं्या सवच 
मागण्या मावय केल्या. त्यानंिर महादजीबावासं िाप ज्वर येऊ लागला. आठ तदवस सारखा ज्वर येिो हे 
कळल्यावर खुद्द पेशव ेएक वळे समाचारास गेले होिे. नानाही जाऊन आले. हरीपिं िात्या िर एक दोन 
तदवसाआड नेहमी जाि होिे. यापढेु महादजीबाबा जवळ जवळ आठ मतहने थोडे थोडे आजारीच होिे असे 
म्हणाव ेलागिे. [ििैव, ले. ३५१४.] 

 
फेबु्रवारी १७९४ ि महादजीबावाचंी र्भयंकर शीिज्वराची र्भावना झाली. पाचं साि रोज यािच गेले, 

नंिर कफ झाला. वैद्य आणून औषधे चालू केली पण लागू होईना, चढ होि चालला. बोलणे रातहले. 
बुधवार ियोदशीस सायंकाळी नाना समाचारास आले. बोलणे झाले नाही. िसेच श्रीमिंांकडे जाऊन 
विचमान सातंगिले, पेशव े महाराजाजंवळ येऊन उरे्भ रातहले. शचिा वाटली. सुवणचिुला करण्याची सूचना 
केली. त्याप्रमाणे दुसऱ्या तदवशी सुवणचिुला केली. बोलले नाहीि. दुखणे वाढि जाऊन काल जाहला. (१२ 
फेबु्रवारी १७९४). [ििैव,] 

 
मृत्युसमयी महादजींचे वय ६७ वषाचे होिे. िे वानवडीस तनविचले. त्या तठकाणी दौलिराव शशदे 

यानंी त्याचंी छिी बाधंली. तिच्या खचास पेशव ेयानंी ५ सप्टेंबर १७९५ रोजी १ चाहूर जमीन छिीचे लगि 
देवतवली. ही छिी पुढे माधवराव शशद्यानंी वाढवनू टोलेजंग केली. पणु्याच्या ऐतिहातसक स्मारकाि त्याची 
गणना होिे. 

 
महादजीबावानंी आपल्याला पुि संिान व्हाव ेम्हणून नऊ लग्ने केली पण त्यानंा पुि लार्भ झाला 

नाही. मृत्यूपूवी काही मतहने अगोदर त्यानी आपल्या चलुि र्भावाचा १४ वषाचा मुलगा दौलिराव यास 
दत्क घेिले. दौलिरावाचा जवम १७८० चा असून त्याच वषी त्याचा समकालीन रणजीिशसग जवमला. 

 
दौलिरावाचें दत्तवधान यथातवधी झाले नव्हिे असे तदसिे. बावा मरण पावल्यावर िेराव े तदवशी 

त्याचे दत्तवधान करून पेशव्यानंी त्यास शशद्याचें दौलिीवर स्थापन केले. (१० मे १७९४). 
 

स्वभाव व योग्यता : 
 
महादजीबावा जसे शूर रणवीर िसेच पे्रमळ र्भगविं र्भति होिे. िे पुष्ट्कळ वळे र्भजनाि घालवीि. 

स्विः र्भन्तिपर पदे रचून िे म्हणि असि. साधुसिंावर त्याचंी अपरपार श्रद्धा होिी. शहदु मुसलमान असा 
रे्भद नव्हिा. बीड येथे रहाणारा मनसुरशहा नावंाचा एक साधू बावाचंा गुरु होिा. महादजींच्या अंगी 
कोणिाही दुराचार असल्याचा उल्लखे नाही. नैतिक गतलच्छिेचे माहेरघर जे उत्र शहदुस्थान, त्या तठकाणी 
उणेपुरे आयुष्ट्य खचच करूनही धन, सत्ा, लौतकक व ऐश्वयच याचं्या परमावधीस पोचूनही बावा अंिबाह्य 
विचनाने सवचथा तनमचळ रातहले. कारर्भाऱ्यास छळले नाही शकवा नाना फडतणसासंारखा पैसा उकळला नाही. 
शिनूाही त्यानंी आदराने व औदायाने वागतवले. सवच जािीचे गुणी लोक पदरी नादंवनू त्याजंकडून राज्याची 
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कामे करून घेिली. कोंकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, सारस्वि, मराठे, मुसलमान, तड बॉयनसारखे 
परदेशस्थ सेनानायक अशा सवच नानातवध पुरुषाचें पे्रम व आदर ह्या पुरुषोत्माने अधचशिकापयचवि संपादन 
केले. तशवाजी महाराजानंिर महाराज नावास शोर्भणारा अतखल मराठेशाहीि हा एकच पुरुष झाला असे 
सरदेसाई म्हणिाि िे खरे आहे. [सरदेसाई, मराठी तरयासि, उत्र तवर्भाग २,] 

 
महादजींच्या कारकीदीि सवच व्यवहार कागदावर होि होिा. त्यावळेचे पिलेखक नारो शकंर, 

सदातशव तदनकर, बाळाजी जनादचन प्रामुख्याने पि. व्यवहार करीि असलेले तदसिाि. नाना फडणीस व 
महादजी हे दोघेही काम करून घेणारे मुत्सद्दी होिे. महादजीबावानंी सहजासहजी नोकर बदलले नाहीि 
पण महादजीबावाशंी संर्भाषण करणे हे हेन्स्टंग्जसारख्यास जड जाि होिे. 

 
महादजीबावाचंी पेशव्याकंडे अनवयसाधारण तनष्ठा होिी. पेशव्याशंी नम्रर्भाव धरण्याि त्यास 

कमीपणा वाटला नाही. आम्हास द्रव्यसंचय व लौतकक श्रीमंिाचें कृपेकरून झाला. ‘आमचे जवमाचे साथचक 
श्रीमंिाचे कृपेकरून झाले. जे करणे िे श्रीमंिाची सेवा करावी या बदु्धीनेच करिो’ असे महादजीचे उद्गार 
आहेि. 

 
नाना फडणीस वयाने त्याचं्यापेक्षा १५ वष ेलहान िरीपण िे पेशव्याचें कारर्भारी म्हणून त्याजंबरोबर 

बैठकीवर बसण्याचा सुद्धा सकंोच करीि असि. 
 
महादजीबावाबंद्दल इतिहासकार जदुनाथ सरकार म्हणिाि “तदल्ली सलिनिवर मराठ्ाचंी सत्ा 

प्रस्थातपि करून पातनपिच्या परार्भवाचा डाग धुवनू काढण्याचे काम एकट्ा महादजीबावानंीच केले. 
त्यानंा पुण दरबारकडून मदि तमळाली नाहीच. उलट तवरोधच झाला. नाना फडतणसानंी जर खुल्या मनाने 
मदि केली असिी िर जानेवारी १७८९ मध्ये महादजीबावानंी जी मराठी सत्ा उत्र शहदुस्थानावर 
प्रस्थातपि केली होिी िी चार वषे अगोदर झाली असिी. शहदुपदपािशाहीचे मराठ्ाचें स्वप्न खरे करून 
दाखतवण्याि एकुलिे एक महादजी शशदे तदसिाि” त्याचं्या मरणोत्र, इतिहासकार मतॅलतसन म्हणिो, 
“महादजीबावाचं्या मृत्यनेू मराठ्ानंी आपला अतिशूर लढवय्या आतण दूरदशी मुत्सद्दी गमावला. त्याचं्या 
जीवनाि त्यानंा दोन उदे्दश तप्रय होिे, एक राज्य स्थातपणे. दुसरे साम्राज्याकतरिा इगं्रजाशंी लढि देणे. ह्या 
दोवही गोष्टीि िे यशस्वी झाले. जे राज्य स्थातपले िे आिापयचवि (मतॅलसनच्या काळापयचवि) रातहले. 
त्याचं्या िालमीि ियार झालेले सैवय त्याच्या पश्चाि आठ वषांनी लेक व वलेस्ली यानंी परार्भिू केले. ह्याचे 
कारण महादजीबावाचें त्यानंा मागचदशचन होऊ शकले नाही. िे जर तजविं रातहले असिे िर एकाच 
झेंड्याखाली तटपू सुलिानाची फ्रें च सैवय िुकडी, घोडेस्वार, तनजामाचे सैवय, रजपिुाचें सैवय, सवच एकि 
आणले असिे िसेच नागपूर, बडोदे, पुणे, इंदूर या मराठी सरदाराचं्या राजधावयािून सैवय एकि आणले 
असिे; अशा रीिीने सवच सैवयातनशी इगं्रजाशंी झुंज तदली असिी व त्याचा तनकाल कदातचि तनराळा लागला 
असिा”. [मॉतलसन, धी नेतटव्ह स्टेटस् ऑफ इन्वडया,] 

 
महादजींची महाराष्ट्राि जामगावंी जहातगरी होिी. तिथे त्यानंी कोट बाधंला होिा. अधूनमधून तिथे 

जाऊन रहाण्याची त्यानंा हुक्की येई. त्याचें पदरी शकेडो एिदे्दशीय लष्ट्करी अतधकारी होिे; तशवाय २०० 
युरोतपयन सैवयातधकारी होिे. सैवयाच्या िोफा, शस्रासे्र, सवच लवाजमा आधुतनक पातश्चमात्य पद्धिीने 
सजतवलेला असे. 
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महादजीबावाकंडे खालील मुलूख होिा :— 
 
गोहदच्या राण्याकडून ३२ लाख 
तमझाशफीखानकडून ३३ लाख 
अफ्रातसयाबखानकडून ४० लाख 
जहातंगरखान वगैरेकडून ४ लाख 
नारायणदासकडून ३ लाख 
महमदबेग हमदानीकडून ६ लाख 
रणतजिशसग जाटािफे तशखाकंडून १२ लाख 
जयानगरच्या राण्याकडून ८५ लाख 
पतियाळा प्रशासनाकडून ६ लाख 
बादशहाची जमीन ३ लाख 
दतिया आतण र्भदावरकडून ८ लाख 
प्रिापशसग मचेडीकरकडून ४ लाख 
गुलाम कादीरखानकडून ६० लाख 

एकंदर रुपये २९६ लाख  
 

रुपये २ कोटी ९६ लाख एकंदर. 
 
वरील रकमाचं्या ऐवजातशवाय २ कोटी ८५ लक्ष उत्पिाचा मुलूख त्यानंी तमळतवलेला होिा. 
 

बादशहाकडील मुलूख, नजफखान आतण गुलाम कादीर 
याचं्या मुलुखासह 

२ कोटी २५ लाख 

गोहदच्या घराण्याकडील मुलूख ० कोटी ४२ लाख 
र्भदावर, कचबाघर व र्भाडंर ० कोटी १८ लाख 
एकंदर रुपये २ कोटी ८५ लक्ष. [पारसनीस, बैजाबाईचे चतरि,] 

 
महादजींना सवच मराठे एकि आणनू इंग्रजाशंी झुजं द्यावयाची होिी. पण इंग्रजानंी पणेु 

दरबारापासून महादजींना दूर करण्याचे िंि योतजले होिे. 
 
यावळेी महादजीबावानंी पूवीची गतनमी पद्धि सोडून कवाइिी पलटणे ियार केली. डी बॉयनला 

नोकरीि घेऊन कवाइिी सैवयाच्या बळावर त्यानंी उत्र शहदुस्थान आपल्या िाब्याि ठेतवला होिा. 
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सवाई माधवराव, नाना फडिीस व महादजी लशदे 

 
पेशवा सवाई माधवराव 

 
पेशव्याांचे बािंपि व णशक्षि : 

 
सवाई माधवराव पेशव ेयाचंा जवम १८ एतप्रल १७७४ चा. त्याचें वडील नारायणराव पेशव ेयाचंा खून 

होऊन बापाच्या मृत्यनंूिर जवमलेले हे बाळ. लहान पेशव ेहे मराठी राष्ट्राचे आशचेे केवद्रस्थान होिे. त्यानंा 
चुलिे माधवराव पेशव ेयाचें अविार असे मानले जाई. बापाच्या पश्चाि जवमलेल्या ह्या बाळाला मािृसुखही 
फार काळ लार्भले नाही. िो िीन वषाचा असिानाच आई गेली. त्यामुळे त्याचे खेळणे व लतडवाळ रागावणे, 
रुसणे, सगळे दासदासी व नोकराणी याचं्या सहवासाि गेले. नानानी त्याच्यापुढे सवच प्रकारची सुखे दत् 
म्हणून उर्भी केली. काही कमिरिा र्भासू तदली नाही. त्यावळेच्या रीिीप्रमाणे त्याचे शरीर पुष्ट होण्यासाठी 
शळेीचे दूध मोठ्ा प्रयासाने तमळवनू त्याचा रिीब लावला. सध्याचे शास्त्रोति तशक्षण देण्याची पद्धि त्यावळेी 
अवगि नव्हिी. त्यावळेच्या तरवाजाप्रमाणे पेशव्याचं्या तशक्षणाच्या बाबिीि र्भयकंर हेळसाडं झाली. 
जादूटोणा आतण शुर्भशकून यािच त्याचे जीवन गुरफटून ठेवण्याि आले. शतनवार वाड्यािील र्भट-तर्भक्षूक, 
नोकराचं्या बायका, दासदासी यानंी त्यास खेळवला, वाढवला आतण तशकतवलाही. नाना फडतणसानी ह्या 
पेशव्याच्या तशक्षणाची व्यवस्था ित्कातलन पद्धिीप्रमाणे उत्म ठेतवली होिी. आपल्या परवानगीतशवाय 
पेशव्याचं्या बाबिीि काही घडू नये अशी चोख व्यवस्था नानानी केली होिी. पेशव्यास आवश्यक िेवढे 
लेखन-वाचनाचे आतण लष्ट्करी तशक्षणाचे धडे त्याला पाचव्या वषापासून तमळू लागले होिे. नानाच्या 
स्वर्भावाचे दोन मुख्य गुण—एक संशयखोर वृत्ी आतण दुसरा तर्भिेपणा. ह्याचा प्रर्भाव पेशव्यावंर पडि होिा. 
मलेॅट पणु्यास आल्यावर िो ८ माचच १७८६ च्या पिाि तकशोर पेशव्यातवषयी तलतहिो, “पेशवा माधवराव 
सवाई हा अकरा वषाचा आहे. त्याच्या सवयी त्याच्या वयाला शोर्भनू तदसि नाहीि, त्याचा चेहरा जरी 
उमदा शकवा जबरदस्ि आकषचक असला िरी त्याच्या वयाला शोरे्भल असा शहाण्यासारखा तदसिो.” [पू. रे. 
कॉ. र्भा. २,] तलतहणे-वाचणे तशकि असिाच त्यास मोडी वळणदार अक्षर काढण्याची सवय लागली होिी. 
िोंडपाठ करणे व तहशबे तलतहणे हे तशक्षण त्यास तमळाले होिे. त्याने हािी तलतहलेली पिे उपलब्ध आहेि. 
घोड्यावर बसून रपेट करणे, तशकार करणे, कुस्िी, िीरबाजीचे खेळ खेळणे हे शहराच्या ठरातवक 
मयादेपयचवि करण्याची खास परवानगी देण्याि आली होिी. त्यास वयाच्या चौदाव्या वषी तशकारीचा 
तवलक्षण नाद लागला होिा. त्यास िमाशा पहाण्याचे वडे होिे. [सरदेसाई, वयू तहस्टरी ऑफ द मराठाझ, र्भा. ३,] त्याि 
िो फार रंगून जाि होिा. त्यास बाहेरच्या मोठ्ा जगाि व वािावरणाि वावरण्याची सधंी नाना 
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फडतणसानंी न तदल्यामुळे लोकास अर्भद्र बोलणे, थोरामोठ्ास तशतवगाळ करणे, वाड्यािं येणाऱ्या र्भट-
तर्भक्षुकाच्या अंगावर धावनू जाणे, इंग्रजाचें पोषाख चढवनू त्याचं्या चेष्टा करणे—अशा तकत्येक व्रात्यपणाच्या 
गोष्टी पेशवा करीि असे. त्याचा प्रवास पुण्यापासून १०० मलैाचें बाहेर कधी झालाच नाही. त्याने नातशक, 
वाई व सािारा एवढ्याच जागास रे्भट तदला होिी. मराठ्ाचं्या दतक्षणेि व उत्रेि सारख्या लढाया होि 
होत्या त्यापकैी एकाही स्वारीसोबि त्यास पाठतवले नव्हिे. इंग्रज वतकलाने सवाई माधवरावानंा तटपूवरील 
१७९१ च्या मोतहमेसोबि पाठतवण्याचा आग्रह धरला होिा. पणे हेकेखोर नानानंी त्याचे ऐकले नाही [ििैव,] 
शकवा त्याला पाश्चात्त्य संस्कृिीचा तवकास होि असलेले मंुबई शहर हेही दाखतवले नव्हिे. नेमबाजीची हौस 
असलेल्या ह्या पेशव्यास स्वाऱ्या-मोतहमाचें जीवन चागंले रुचले असिे व िे उपयुतिही ठरले असिे पण 
पेशव्यास जे रुचेल, मानवले व मराठी राज्यास उपकारक होईल असे जीवन नानानी पेशव्यास तमळू तदले 
नाही. त्याच्यार्भोविी सशंय आतण र्भीति याचें कंुपण तनमाण केले. पेशवा आपल्या हािाि कायम राहील 
आतण त्याचा पालक म्हणनू आजवम आपण सवातधकारी म्हणून राहू अशी इच्छा ठेवनू नाना वागि होिे. 
स्वािंत्र्य आतण धाडशीपणा ह्या तवरुद्ध नानानी पेशव्यास वागणूक तदली. महादजी शशदे, हतरपंि फडके, 
परशुराम र्भाऊ पटवधचन आतद मंडळीचा संबधं इंग्रजाशंी आला होिा. त्याचें रीिीतरवाज व त्याचंा जीवनक्रम 
त्यानंी पाहून त्याजशी ह्या सरदाराचंी ओळख पण झाली होिी. ह्याचा फायदा सवाई माधवरावास त्यावरील 
बंधनामुळे तमळू शकला नाही. फति पुणे रेतसडेवसीमधील जीवन त्याला पहावयास तमळाले होिे. [म. तर. उ. 
तव. २,] 

 
राजघराण्यापैकी झाशंीचे रघुनाथ हतर नेवालकर शकवा िंजावरचे राजे सरफोजी याचं्यासारखेच 

आधुतनक युरोतपयन तशक्षणाचा आस्वाद ह्या िरुण पेशव्यास घेिा आला असिा. तवशषेिः लालसोटचा 
तवजय झाल्यावर पेशव्यानंा महादजीबावाकंडे उत्र शहदुस्थानाि जाऊन रहािा आले असिे. त्यावळेी 
सवचसाधारण शहदुस्थानचे स्वातमत्व इंग्रजाकंडे जाणार अशी र्भीिी व्यति केली जाि होिी. नाना 
फडतणसानंी ह्याची दखल घेऊन युरोतपयन पद्धिीचा अभ्यास करून व त्यांच्या यशाची गुरुतकल्ली 
शोधण्याचा प्रयत्न करावयास हवा होिा. इ. स. १७९२ मध्ये महादजीबावा पुण्यास नव ेवारे घेऊन आले. 
त्यावळेी पेशव े १८ वषाचे होिे. पेशव्यानंा महादजीबावाि एक नवी दृष्टी, नव े िेज, तवचाराचंी नवी तदशा 
सापडली. त्यानंा महादजीबावाचं्या सहवासाि एक नव ेचैिवय तदसले. पेशव ेबावाचं्या सहवासाने र्भारावनू 
गेले. दोघे एका तठकाणी जेव ू लागले, तशकारीस जाऊ लागले, अनेक तवषयावंर चचा करू लागले. 
महादजीबावाचं्या मनमोकळ्या स्वर्भावाचे पेशव्यानंा कौिुक वाटू लागले. महादजीबावाबंद्दल त्यानंा 
आपलुकी, मनाि तनिािं आदर वाटू लागला होिा. याउलट गेले पाव शिक पेशव ेनानानंी तनमाण केलेल्या 
र्भीिीयुति आतण संशयी वािावरणाि वावरि होिे. महादजी पुण्याि आल्यापासून कुढलेले वािावरण 
बदलून नवीन जोषाचे उवमेषकारी वािावरण पेशव्यास लार्भ ू लागले. पेशव्यानंी आपली जबाबदारी 
ओळखली आतण िे मालकासारखे वागू लागले. पेशव्यासंारखे वागू लागले. [खरे, ऐ. ले. स.ं र्भा. ९, ले. ३४२७; स. 
मा. रोज. २७०,२७२.] 

 
आिापयचवि नानानंी पेशव्यास तनजामाची रे्भट घेऊ तदली नव्हिी. तटपू सुलिान, राजपूि राजे 

याचं्या रे्भटीपासून नानानी पेशव्यास दूर ठेवले होिे, वतंचि केले होिे. त्या अगोदरचे पेशवे शहदुस्थानािील 
राजेरजवाड्याचं्या मुलाखिी स्विः घेि असि व त्याजंशी प्रत्यक्ष बोलून व्यवहार करीि असि. पण अशा 
प्रकारची सधंी नानानी ह्या पेशव्यास कधीच तदली नाही. पेशव्यानंा कोणी रे्भटावयाचे व बोलावयाचे हे नाना 
ठरवनू त्याची यादी नाना ियार करीि असि. त्या ठरतवलेल्या व्यन्तितशवाय दुसऱ्या कोणासही पेशव्यानंा 
रे्भटिा येि नसे. पेशव े कधी कधी आपल्या आजी गोतपकाबाई ह्याचं्या रे्भटीस नातशकास जाि असि. ह्या 
पतलकडे त्यानंा अवय कोणास रे्भटिा येि नसे. इ. स. १७८८ ि पेशव े एकदा नातशकला गेले असिा 
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गोतपकाबाईना पेशव्यािील वैगुण्य लक्षाि आले आतण त्यानंी नाना व हरीपंि ह्या दोघाचें लक्ष त्याकडे 
वधेले. “पेशव्याचं्या र्भोविी सदा सवचकाळ क्षदु्र माणसे, कारकून आतण नोकर याचंा गराडा असिो; िे लोक 
पेशव्यासं स्विंिपणे कोणास रे्भटावयास देि नाहीि. त्यामुळे त्याला अनुर्भव व शहाणपणा कसा येणार?” 
धार्वमक तवधी, अंधश्रद्धा आतण खोट्ा करण्या ह्यावर ह्या िरुण पेशव्याचें सबंध मन गंुिले होिे. सबधं वळे 
गणपिी उत्सव व ित्सम सिाि, श्रावणमास दतक्षणा, दररोजच्या प्राथचना व इिर धार्वमक कृत्ये याि जाि 
असे. साहसाची व पराक्रमाची नैसर्वगक आवड या होिकरू पेशव्यास पवचिीखालील मदैानावर हरणाच्या 
पाठीमागे पळून शकवा घोड्याचें व जनावराचें लुटुपटूुचे खेळ खेळून र्भागवावी लागली. पेशव्याचं्या तशकारी 
खेळासाठी अनेक हतरणे उघड्या जागेि पाळून ठेतवली होिी. [मराठी तरयासि, उत्र तव. २,] 

 
श्रावि मासाचा रमिा : 

 
सवाई माधवरावाचं्या वळेेस दानधमाची व श्रावणमासाची दतक्षणा बरीच वाढली. देशाच्या सवच 

र्भागािून तविान लोक दतक्षणेसाठी पुण्यास मोसमावर जमा होि. त्याचंी पुण्यास पतरक्षा होई व त्याचं्या 
योग्यिेनुसार दतक्षणेचा आकडा ठरतवला जाई. सवाि मोठा आकडा एक हजाराचा असे. अशा थोर 
तविानाचंी दतक्षणा शतनवार वाड्याि देि आतण सरसकट इिर सवाना रमण्याि पवचिीच्या खाली जाव े
लागे. रमण्याची व्यवस्था ठेवण्याचे काम दगदगीचे व तबकट असून, पोलीस फौज वगैरेंच्या मदिीने िडीस 
जाई. हा एक वार्वषक मेळावा असून पे्रक्षकाचंी सुद्धा अिोनाि गदी होई. पेशवे, नाना फडणीस, अय्याशास्त्री 
वगैरे प्रमुख मंडळी प्रत्येक दरवाजावर बसि. पुण्यास सरासरी ४० हजार ब्राह्मण तर्भक्षाथच जमि. 

 
ित्कालीन समजुिीस अनुसरून नाना फडतणसाचंी र्भावना तवशषे धार्वमक होिी. म्हणून सवाई 

माधवरावाचंी िीथचयािा, ग्रहणदाने वगैरे गोष्टी त्यानंी त्याजकडून तबनचूक करतवल्या. इ. स. १७९१ च्या 
रमण्याि ९९ हजार रुपये लागले. त्यातशवाय वाड्यािील दतक्षणा वगेळी. [ऐ. तट. ३, ३०, खरे, र्भा. ९, ले. ३३६६-६७, 
३३७०.] 

 
पुण्याच्या जीवनावर णब्रणटशाांचे साांवट : 

 
रॉबचटच तलाईव्ह व वॉरन हेन्स्टंग्ज ह्या तब्रतटश योद्ध्यानंी शहदुस्िानाि इंग्रजी सते्चा पाया घािला. 

शहदुस्िान शजकण्याचे त्याचें धोरण कॉनचवालीसने सराईि मुत्सदे्दतगरी दाखवनू चालू ठेतवले. त्याच्याच 
कारकीदीि तब्रटीश वतकलािी प्रमुख शहदी राजेरजवाड्याचं्या दरबारी सुरु झाल्या. त्याचा फायदा वलेस्ली 
बंधूनी इंग्रजाचंी पकड एिदे्दशीय ससं्थातनकावंर पद्धिशीरपणे घट्ट करण्याि घेिला. मलेॅट रेतसडेवट म्हणनू 
पुण्यास बारा वष ेरातहला होिा. ह्या त्याच्या वास्िव्याि त्याने आपल्या रेतसडेवसीची छाप पुण्यावर ठेतवली. 
खेळाचें तवलोर्भनीय वणचन, गाणेबजावणे, नाच, कुस्िी खेळ, घोड्यावरून दौड, थोरामोठ्ाचं्या रे्भटी िे घेि 
असि. [म. तरयासि, उत्र तव. ३, पारसनीस, पूना इन बाय गॉन डेझ,] 

 
मराठे-णनजाम झगड्याचे स्वरूप : 

 
मराठे-तनजाम झगडा तचरकातलन होिा. महाराष्ट्राि मराठे व तनजाम असे दोन मालक एकि 

रहाणे शतय नव्हिे. शाहु महाराजाचंी र्भावना मुसलमानास दुखतवण्याची नसल्यामुळे त्याचं्या हयािीि 
तनजामास नाहीसा करणे शतय झाले नाही. नानासाहेब पेशव्यानंी राजकारणे व लढाया करून त्यास 
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बहुिेक सपंुष्टाि आतणले होिे. माधवराव पेशव्याचं्या कारकीदीि तनजामाने डोके वर काढले नाही. 
तनजामाने मराठ्ासं चौथाई, सरदेशमुखी, खंडणी देण्याचे वारंवार कबलू केले होिे. िरी वास्िवाि 
मराठ्ासं पसैा तदला नाही. नाना फडणीसाचं्या हािाि मराठ्ाचंा कारर्भार आल्यावर त्यानंी तनजामाकडून 
चौथाईच्या थकबाकीची मागणी केली. इ. स. १७६३ िे १७७५ पयचवि रुतनुद्दौला हा हैदराबादचा तदवाण 
होिा. मराठ्ाशंी त्याने शवेटपयचवि समेटाचे धोरण ठेतवले होिे. मराठे-इंग्रज लढाई संपून सालबाईचा िह 
१७८२ ि झाल्यावर रघुनाथराव पेशव ेस. १७८४ ि तनविचल्यावर नाना फडतणसानंी तनजामावरील चौथाईची 
कोट्ावधी रुपयाची थकबाकी काढली. नाना फडणीस आपली चौथाईच्या थकबाकीची मागणी करीि 
होिा आतण तनजामअल्ली त्या देण्यास अनेक सबबी सागंून पुढे ढकलीि होिा. हे नानाचें मागणे आतण 
तनजाम अल्लीच्या हुलकावण्या इ. स. १७९२ पयचवि चालल्या. ह्या वषी महादजी शशदे पुण्यास कवाइिी 
फौजेसह उत्रेिून आले. त्याबरोबर मराठ्ाचंा दरारा वाढला आतण त्याचं्या शिूची र्भीिीने गाळण उडाली. 
शशद्याचं्या बळावर नानानंी तनजामाकडे थकबाकीची मागणी केली. ह्यावळेी तनजामाचा तदवाण मतशर 
उल्मुल्क होिा. ४० वषापूवी हा गृहस्थ पर्वशयामधून येऊन ह्याने तनजामाकडे नोकरी पत्करली होिी. 
ह्यालाच मराठ्ानंी आपली थकबाकी न तमळण्याचे कारण ठरतवले होिे. िो सलाबिजंगाकडे प्रथम 
नोकरीस रातहला. पण कालािंराने त्याने सलाबिजंगाचा काटा काढण्यास तनजामअल्लीस मदि केली 
आतण ह्या कामतगरीमुळे िो तनजामअल्लीच्या खास तवश्वासािील झाला. पणेु व हैदराबाद येथील ह्या दोन 
कारर्भाऱ्याचंा झगडा लढाईस कारणीर्भिू झाला. खड्यांच्या अगोदर नाना व मुशीर याचं्यामध्ये वैराची चुरस 
लागली होिी. इंग्रजाचंी दोस्िी सपंादून मुशीरला मराठ्ाचें राज्य नष्ट करावयाचे होिे. [पूना रेतसडेंवसी कॉ. व्हॉ. 
४, प्रस्िावना,] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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पेशवाईचा प्रदोष काल 
 

कािंसूची 
 

१७९२ मराठे व क्षनजाम क्षटपू क्षवरुद्ध इांग्रजास क्षमळतात. 
१७९३ नाना फडणीस क्षनजामाकडे चौथाई थकबाकीची मागणी करतात. 
१७९३, माचच २७ रघुजी आांगे्र मृत्यू. 
१७९५, माचच ११ क्षनजाम–मराठे यामधील खड्याची लढाई. 
१७९५, माचच १३ क्षनजामअली परािव पावनू शरणागती पत्करतो. 
१७९५, ऑक्टोबर २७ सवाई माधवरावाांचा मृत्यू. 
१७९५ साध्वी अक्षहल्याबाई होळकर याांचे देहावसान. 
१७९५ नाना फडणीस क्षनजामावरील स्वारीसाठी मराठे सरदाराांस बोलाक्षवतात. 
१७९६, फेबु्रवारी २५ दु. बाजीराव आक्षण त्याांचे बांधु पुण्यास येतात. 
१७९६, माचच २१ नाना फडणीस पुणे सोडून महाडास जातात. 
१७९६, माचच २४ दौलतराव नशदे पुण्यास येतात. 
१७९६ नोव्हेंबर १२ नाना फडणीस पुण्यास येऊन दाखल. 
१७९६, णडसेंबर ५ दु. बाजीरावाांस पेशवाईची वस्त्रें क्षमळतात. 
१७९७, ऑगस्ट १५ तुकोजीराव होळकर पुण्यास क्षनवतमले. 
१७९७, सप्टेंबर १४ दौलतराव नशदे मल्हारराव होळकराांच्या दोन िावाांस हुसकून लावतात. 
१७९७ अखेर मराठ्ाांच्या कैदेतील अझीझ ऊल उमरा याांची सुटका होऊन तो हैदराबादेस 

जातो. 
१७९७, णडसेंबर ३१ नाना फडणीस याांस बाजीराव पेशव ेअटक करतात. 
१७९८, फेबु्रवारी सजेराव घाटगे याांच्या मुलीशी दौलतरावाांचा क्षववाह. 
१७९८, माचच १५ क्षनजामाच्या पलटणी सज्ज ठेवणारा रेमांड याचा मृत्यू. 
१७९८, जुिैं बाजीराव नाना फडणीसाांची कैदेतून मुक्तता करतात. 
१८००, जानेवारी ३१ यशवांतराव होळकर याांची िोसल्याांच्या कैदेतून सुटका आनांदराव पवाराांकडे 

स्वार घेऊन चाकरीस. 
१८००, माचच १३ नाना फडणीस मृत्यू. 
१८००, जून ३० धोंडजी वाघ धोंडोपांत गोखले याांस ठार मारतो. 
१८००, सप्टेंबर १० धोंडजी वाघाशी लढाई होऊन तो ठार होतो. 
१८००, ऑक्टोबर १२ क्षनजामाने इांग्रजाांशी तैनाती फौजेचा तह करून माांडक्षलकत्व पत्करले. 
१८०१, एणप्रिं १६ बाजीराव पेशव ेयाांनी क्षवठोजी होळकर याांस हत्तीच्या पायी देऊन ठार मारले. 
१८०१, जून नशदे–होळकराांचा खरा सामना सुरू होतो. 
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१८०१ पेशव ेसवम मराठे सरदारास एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतात. 
१८०२ तापी नदीवर यशवांतरावाांच्या सैन्याचा तळ. 
१८०२, ऑक्टोबर १५ होळकर नशद्याांच्या फौजेचा हडपसर येथे परािव करतात. 
१८०२, ऑक्टोबर ३० बाजीराव मदतीसाठी महाडहून स्वदस्तूरचे पत्र इांग्रजाांस क्षलक्षहतात. 
 

 
दुसरे बाजीराव पेशव े
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२२ 
 

पेशवाईचा प्रदोर्ष कािं 
 

(सन १७९५—१८०२) 
 
मराठ मांडळाचा अस्त : 
 

महादजी शशद्यानंी मराठ्ाचं्या पराक्रमाचा व्याप आतण दरारा उत्र र्भारिािं उत्पि करून 
मराठ्ाचं्या पातनपिपूवच वैर्भवाहूनही सत्ा व वैर्भव वाढतवले. पातनपि अपयशाचा डाग धुवनू काढला. 
बादशाही िाब्यािं ठेतवली, िे महादजी शशदे १७९४ च्या फेबु्रवारीि पुण्याजवळील वानवडी या गावी 
तनविचले. त्याच वषी महादजी मागून दतक्षणेस हैदर तटपूच्या लढायािं शौयच गाजवनू प्रख्याि झालेले हतरपिं 
फडके मृत्यू पावले. महादजी बाबाचं्या मतृ्यूमुळे मराठेशाहीची जबरदस्ि हानी झाली. त्याचं्या पश्चाि 
मराठ्ाचं्या उत्रेिील राजकारणाि मोठी पोकळी तनमाण होऊन इंग्रजानंी धूिचपणे सत्ा तवस्िारास 
सुरुवाि केली. 

 
खड्याच्या िंढाईत णनजामाचा पराभव (माचच १७९५) : 

 
थोरले माधवराव पेशव े यानंी तनजामाशी राक्षस र्भवुनाच्या लढाईनंिर इ. स. १७६२ मध्ये 

सलोख्याचा िह केला होिा. िो उर्भयिानंी सालबाई िहानंिर (१७८३) सुद्धा पाळला. त्याला कारण 
म्हणजे दोघानंाही िास देणारा प्रबळ शिू हैदर अल्ली हा होय. इगं्रजानंी तटपू तवरुद्ध सूिे हालव ूलागिाच 
मराठे व तनजाम हे इंग्रजानंा इ. स. १७९२ ि तमळाले. तटपू तवरुद्ध कॉनचवालीसला मदि करिाना मराठ्ांचे 
आपल्यावरील वचचस्व कमी व्हाव े हा तनजामाचा एक अंिगचि हेिू होिा. इंग्रजाचें सहकायच तमळि 
असल्यामुळे तनजामाने पेशव्याशंी बेपवाईने वागणे सुरु केले. त्यािंच नाना फडणीसानी इ. स. १७९३ मध्ये 
चौथाई थकबाकीची मागणी केली असिा तनजामाचा तदवाण मुशीरुल्मुल्क याने िी फेटाळली. िेव्हा नाना 
फडणीसानी तनजामास शस्र बळाने शरण आणण्याचे ठरतवले. इकडे तनजामानेही लढाईची जय्यि ियारी 
केली. त्याने इंग्रज गव्हनचर जनरल सर जॉन शोअर याची मदि मातगिली. पण त्याने िटस्थिेचे धोरण 
स्वीकारून िी नाकारली [मलेॅटचा तरपोटच, पूना रे कॉ. र्भा. ४, प. क्र. २०२]. 

 
इ. स. १७९५ मध्ये नाना फडणीसानी िुकोजी होळकर, परशुरामर्भाऊ पटवधचन, रघुजी र्भोसले या 

मािबर मराठे सरदारासं सरकार स्वारीच्या मदिीस बोलातवले. ह्या सवच सरदारानंी पेशव ेसवाई माधवराव 
याजंबरोबर लढाईसाठी कूच केले. तनजामही ियारी करून तबदरहून पुण्याच्या रोखाने तनघाला. 
मराठवाड्यािं खडा या गावी तदनाकं ११ माचच १७९५ रोजी दोवही कडील सैवयाची गाठं पडून लढाई 
जंुपली. िीि शशद्याचं्या फौजेिील तजवबा दादा यानंी िोफाचंी र्भारी मारतगरी केल्यामुळे तनजामअलीचा 
परार्भव होऊन त्याने १३ माचचला शरणागिी पत्करली. िेव्हा िह झाला त्यांि मुख्य प्रधान मशीरुवमुल्क हा 
मराठ्ाचं्या कैदेि आला. दतक्षणेि गोवधबंदी करण्यास तनजामाने मावयिा तदली. उदगीरच्या िहाप्रमाणे 
ठरलेला प्रदेश मराठ्ानंा देण्याचे तनजामाने कबूल केले. त्याि सध्याचा मराठवाडा जवळ जवळ सगळाच 
समातवष्ट झाला होिा [ऐति. पिव्यवहार क्र. १४,]. 
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खड्याच्या नेिदीपक तवजयाचा हषच सवाई माधवरावाच्या आकन्स्मक मृत्युमुळे (२७ ऑतटोबर 

१७९५) मावळला. सवाई माधवरावाचा मतृ्यू म्हणजे महाराष्ट्रावर झालेला प्रचंड आघाि होय. त्या नंिरच्या 
गोंधळािं नाना फडणीसाना ं आपली जागा तटकतवण्यासाठी मुशीरुल्मुल्काला सोडून द्याव े लागले. 
खड्याच्या लढाईनंिरच्या िहाने घेिलेला मुलुख तनजामास परि द्यावा लागला. अशा रीिीने मराठवाडा 
पुवहा तनजामाच्या अतधपत्याखाली गेला [सरदेसाई, वयू. तहस्टरी ऑफ द मराठाझ र्भा. ३,]. 

 
इ. स. १८०० मध्ये १२ ऑतटोबर रोजी तनजामाने इगं्रजाशी िैनािी फौजेचा िह करून त्याचें 

माडंतलकत्व पत्करले. यानंिर तनजामाचे घराणे इंग्रजाचें माडंतलक म्हणून इ. स. १९४७ पयचवि तशल्लक 
रातहले. 

 
दुसऱ्या बाजीरावाांची णनवड : 

 
इ. स. १७९५ नंिर महाराष्ट्रािील किी माणसे तदवगंि झाली. इ. स. १७९५ ि साध्वी अहल्याबाई 

होळकर या देवलोकी गेल्या. िुकोजी होळकराचें देहावसान झाले. दतक्षणेिल्या लष्ट्करी प्रमुखािले हतरपिं 
फडके तनविचले. परशुरामर्भाऊ पटवधचन सवाई माधवरावाचं्या मरणानंिर उठलेल्या धामधुमीमध्ये िुरंुगाि 
पडले. त्याचंी १७९९ मध्ये सुटका झाल्यावर रणागंणावरच मृत्यूने त्यानंा गाठंले. अशा रीिीने कत्या 
माणसाचंा शवेट झाल्यावर सवाई माधवरावाचं्या मतृ्यूनंिर पेशव े पदावर हक्क सागंणारे िीन वारस होिे. 
रघुनाथरावानी बाजीरावाच्या जवमापूवी दत्क घेिलेले अमृिराव, बाजीराव व त्याचें धाकटे बधूं तचमणाजी. 
अमृिराव हे दत्क पुि असल्यामुळे आतण बाजीराव दुव्यचसनी असल्यामुळे तचमणाजीलाच पेशवाईची वसे्र 
द्यावीि असे शशदे होळकराचें मि होिे. नाना फडणीसाचं्या मिे हे तिघेही नालायक असल्यामुळे सवाई 
माधवरावाच्या पत्नीस यशोदाबाईस र्भट घराण्यािील एखाद्या मुलास दत्क घेण्यास लावाव ेव त्याच्या नावं े
राज्य कारर्भार करावा. त्याप्रमाणे नाना फडणीसानी कोकणािूंन र्भट घराण्याशी संबतंधि असलेल्या मुलाना 
पाचारणही केले. दरम्यान जुिरला असलेल्या दुसऱ्या बाजीरावानी दौलिराव शशदे व पुण्याचा इंग्रज 
वकील याजंशी सपंकच  साधून पेशव े पद तमळण्यासाठी खटपट सुरु केली. इगं्रज वकीलाने ग. ज. च्या 
धोरणानुसार या र्भानगडीि पडावयाचे नाही असे ठरतवले. परंिु शशद्यानंी बाजीरावाकंडे एक कोटी रुपयाचंी 
मागणी करून त्यानंा मदि करण्याचे कबूल केले. नाना फडणीसासं ही गोष्ट समजिाच त्यानीं 
परशुरामर्भाऊ पटवधचनना जुिरला पाठवनू दुसऱ्या बाजीरावाची मुतििा केली [ऐ. ले. स.ं र्भा. ९, ले. ३६७१.], 
आतण त्यानंा पुण्यास बोलतवले. पुण्याला बाजीराव येिाच नाना फडणीसानी त्याचंा पेशव े पदावरील 
अतधकार मावय केला [तकत्ा, ले. ३६९८.]. 

 
नानाांचे महाडहून कारस्िान (माचच ते नोव्हेंबर १७९६) : 

 
दौलिराव शशद्यास नानाचें हे कृत्य समजिाच त्याच्यावर हल्ला करण्याचे त्याने ठरतवले. नानानंा 

याचा सुगावा लागिाच तदनाकं २१ माचच १७९६ रोजी नाना फडणीस पुणे सोडून महाडला गेले. तदनाकं २४ 
रोजी दौलिराव पुण्यास आले व त्यानी बाजीरावाकंडे एक कोट रुपयाचंी मागणी केली. िेव्हा बाजीराव 
पैसे देण्याची टाळाटाळ करू लागले. हें पाहून शशद्यानंी तचमाजीना पेशव े पद तमळवनू देण्याचे ठरतवले. 
त्यासाठी परशुरामर्भाऊ पटवधचनानंा आपल्या गोटाि सामील करून घेऊन बाजीरावासं कैद करून [तकत्ा, 
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ले. ३७८१, ३७८४;] तचमाजी पेशवा झाल्याचे जाहीर केले [तकत्ा, ले. ३७९४ तद. २६ मे स. १७९६ तदवशीं तचमाजी अप्पास पेशवाईची 
वस्त्रें तमळाली.]. 

 
तचमणाजीस पेशवा केल्यावर शशदे त्याजंकडे एक कोट रुपये मागू लागले पण एवढी मोठी रक्कम 

देणार कुठून हा प्रश्न तचमणाजी व परशुरामर्भाऊ पटवधचन यानंा रे्भडसाऊ लागला [तकत्ा, ले. ३८०९,]. त्यामुळे 
तचमणाजी व शशदे यामध्ये सघंषच सुरु झाला. ही संधी साधून दुसऱ्या बाजीरावानी महाडला पळून गेलेल्या 
नाना फडणीसाना आपल्या बाजूस वळवनू घेिले, म्हणून नाना फडणीसानी बाजीरावासंच पेशवा करावयाचे 
कारस्थान महाडहून रतचले. िुकोजी होळकर, नागपूरकर र्भोसले, कोल्हापूरकर, तटपू सुलिान, 
मंुबईकरइंग्रज याजंशी सधंान बाधूंन त्यानंा बाजीरावाच्या पेशव े पदास अनुकूलिा दशचतवण्यासाठी 
तनरतनराळी बतक्षसे आतण आतमषे दाखतवली [तकत्ा, ले. ३८५६,]. 

 
नानानंी केलेल्या या कारस्थानामुळे दौलिराव शशदे अस्वस्थ झाले. नानासं हे समजिाच त्यानंी 

तशद्यास कळतवले की “या सगळ्या कलहास बाळोबा िात्या पागनीस हा कारर्भारी जबाबदार आहे िेव्हा 
त्याला कामावरून दूर करून कैद कराव.े बाजीरावासं पेशवा म्हणनू मावयिा द्यावी. त्याच्या मोबदल्यािं 
शशद्यासं अहमदनगरचा तकल्ला, १० लाखाचंी जहागीर आतण इिर सवलिी तमळिील. शशद्याना बाजीराव व 
तचमणाजी दोघेही सारखेच वाटि होिे म्हणनू त्यानंी नाना फडणीसांच्या म्हणण्यास रुकार देऊन, 
बाळकोबा िात्यास अचानकपणे कैदेि टाकंले. स्विः नाना फडणीस १२ नोव्हेंबर १७९६ ला पुण्यास येऊन 
दाखल झाले. तदनाकं ५ तडसेंबर रोजी बाजीरावासं पेशवाईची वसे्र तमळाली [ऐ. ले. स.ं ले. ३८८९,]. 

 
नाना फडिीस अटकेत (इ. स. १७९७) : 

 
जरी नानाचं्या सहाय्याने बाजीरावासं पेशव ेपद तमळाले, िरी नानावंर सूड घेण्यासाठी बाजीरावाचंी 

धडपड चालू होिी. त्याकतरिा बाजीरावानंी दौलिराव शशदे याजबरोबर गुप्ि िह केला. व पुण्यासच 
रहाण्यासाठी त्यासं आग्रहाने सातंगिले. दौलिरावानी बाजीराव व नाना याचं्यामधील परस्परिेषाचा 
फायदा घेऊन दोघाकंडूनही द्रव्य उपटण्याचा प्रयत्न सुरु केला. नानाकडून जवळ जवळ ५० लाख रुपये 
दौलिरावानी तमळतवले. आपल्या प्रचंड सेनादलाचा खचच र्भागतवण्यासाठी शशद्यासं अतधक पैशाचंी गरज 
होिी त्यासाठी बाजीरावाकंडे दोन कोट रुपयाची मागणी दौलिरावानी केली. बाजीराव व नाना या 
दोघानंाही शशद्याच्या अद्ययावि सेनेची संरक्षणासाठी गरज र्भासि होिी. इ. स. १७९७ च्या ऑगस्ट 
मतहवयािं िुकोजी होळकराचंा मृत्यू होऊन नानाचंा एक आधार नष्ट झाला होिा. होळकराचंा वारस म्हणून 
िुकोजींचे मोठे तचरंजीव काशीराव याजंकडे होळकराची गादी आली होिी. परंिु त्याचें िीन र्भाऊ 
मल्हारराव, तवठोजी आतण यशविंराव यानंी नाना फडणीसाचंी मदि घेऊन बंड करण्याचा प्रयत्न केला 
होिा. िेव्हा दौलिराव शशदे यानंी काशीरावासं मदि करून मल्हाररावासं ठार मारतवले व इिर दोन 
र्भावानंा हुसकावनू लावलें  (१४ सप्टेंबर १७९७). या घटनेमुळेही नाना व दौलिराव यामंधील तविुष्ट वाढले. 
बाजीरावानी या पतरन्स्थिीचा फायदा घेऊन दौलिरावासं नाना फडणीसानंा कैद करण्यास सातंगिले 
आतण त्या मोबदल्याि मोठी रक्कम देण्याचे आश्वासन तदले. दौलिरावानी मेजवानीच्या तनतमत्ाने नाना 
फडणीसासं बोलावनू ३१ तडसेंबर १७९७ रोजी त्यासं अटक केली [खरे, खं. १०,]. 

 
नानानंा कैद केल्यानंिर राजकारणािं यन्त्कंतचिही रस नसलेल्या बाजीरावानी रयिेकडून पसेै 

उकळण्यास सुरुवाि केली. नाना फडणीसाचें चहािे पणु्यािील रास्िे, गोखले आतद सावकारानंा राखेचे 
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िोबरे देऊन त्याजंकडून पसेै उकळले. दौलिरावाचंा कारर्भारी सजेराव घाटगे यानीं नानाच्या वाड्यािं 
बसून पुण्याच्या व्यापाऱ्यानंा लुटण्यास सुरूवाि केली. यावळेी दौलिरावाचें सजेराव घाटगे याचं्या मुलीशी 
फेबु्रवारी १७९८ ि मोठ्ा थाटाने तववाह झाला. दौलिराव शशदेच्या जाचास बाजीराव कंटाळले होिे 
त्याचं्या जाचािूंन मुति करून घेण्यासाठी त्यानी शशद्यास उत्र शहदुस्िानाि जाण्याची सूचना केली. पण 
त्याचंी ही सूचना हास्यास्पद ठरली. बाजीरावानी रयिेकडून पैसा उकळण्यासाठी ज्या अनेक तलृप्त्या 
योतजल्या त्यापैकी “संिोषपट्टी” नावंाचा रयिेवर बसतवलेला नवा कर होय. ह्या करामुळे लोकािं असिंोष 
वाढला. बाजीरावाचें लोकाकंडून पैसे उकळणे, मेजवावया, िमाश,े नाचगाणी वगैरे कायचक्रमािं दंग होऊन 
रमणे, राज्यकारर्भाराि तवशषे लक्ष न घालणे हा बाजीरावाचंा तनत्याचा कायचक्रम इंग्रज पहाि होिा. 
बाजीरावाचे नानाशी शकवा शशद्याशी पटणार नाही असे इगं्रजानंी िाडले होिे. मराठी साम्राज्याचा मुलकी व 
लष्ट्करी कारर्भार सारं्भाळण्याची त्याची िाकद नव्हिी हे इंग्रज जाणून होिा. इितयाि दौलिराव शशदे 
याजंवर कुर्भाडं आले. महादजी शशद्याच्या तवधवा तस्रयानंा दौलिरावानी, शशदे दौलिीचे कुल मुखत्यार 
होिाना अनेक आश्वासने तदली होिी. परंिु दौलिरावांस सत्ा प्राप्ि झाल्यावर िी त्यानी पुरी केली नाहीि. 
त्यामुळे शशदे बाया चविाळल्या आतण त्यानंी पुण्याि येऊन दौलिरावातंवरुद्ध बंड पुकारले. त्याचा पतरणाम 
दौलिरावाचं्या लष्ट्करािं दोन िट पडण्यािं झाला. हा पेच सोडतवण्यासाठी दौलिरावासं नाना 
फडणीसाचंी मदि घ्यावी लागेल असे वाटून त्यानंी बाजीरावानंा नानाची मुतििा करण्यास सातंगिले. 
(जुलै १७९८) यावळेी शहदी राजकारणाि इंग्रजाचें चढाईचे धोरण नेटाने िडीस नेणाऱ्या वलेस्लीची 
र्भारिाचा गव्हनचर जनरल म्हणून तनयुतिी झाली (१७ मे १७९८). ह्यावळेी त्याचें धोरण फ्रें चाच्या सते्चे 
तहदुस्िानािून कायम उच्चाटण करणे व इंग्रजी सते्ची वाढ करणे हे होिे. 

 
पामर हा इगं्रज रेतसडेंट होिा. त्याच्या माफच ि वलेस्लीने पेशव्याशी बोलणे लातवले. दौलिरावाचं्या 

जाचािून मुति होण्यासाठी आमच्या मदिीचा न्स्वकार करा असा आग्रह त्याने पेशव्यास केला. इंग्रज तकिी 
प्रामातणक आहे हे बाजीरावास पटवनू देण्यासाठी राघोबादादाकडून जप्ि करून घेिलेले जड जवाहीर 
इंग्रजानी बाजीरावासं परि केले [खरे, खं. १०,]. त्यामुळे बाजीराव इंग्रजाकंडे झुकू लागला. इगं्रजाचं्या दोन 
पलटणी पेशव्याचं्या मदिीसाठी मंुबईस सुसज्ज असाव्याि. जरूर लागेल िेव्हा त्या पुण्यास याव्याि. 
पेशव्यानी ह्या दोन पलटणींचा खचच चालवावा असा करारही झाला. हा करार नाना कारर्भारावर असिा 
बाजीरावानी नानानंा दाद लागू न देिा गुप्िपणे केला होिा. पण नानानंा याची कुणकुण लागिाच यािंील 
धोका त्याचं्या लक्षािं आला. त्यानी इगं्रजाचें दोन लाख रुपये चुकिे करून िी पलटणें रद्द करण्यास 
पेशव्यास र्भाग पाडले. 

 
तनजामाच्या पदरी १४ हजार लोंकाचंी कवाईिी पलटणी सज्ज ठेवणारा रेमंड १५ माचच १७९८ मध्ये 

तनविचला. खड्याच्या लढाईपासून मराठ्ाचं्या कैदेि असलेला अझीझ अुल अुमरा १७९७ च्या अखेरीस 
सुटून हैदराबादेस आला. ह्या दोवही गोष्टी तनजामकडील फ्रें चाचे वजन नातहसे करून तनजामास आपली 
िैनािी फौज न्स्वकारणें र्भाग पाडण्यास इंग्रजाचं्या प्यावर पडल्या. यावळेी तनजामाच्या दरबारी तब्रटीश 
रेतसडेंट कनचल ककच  परॅीक होिा. त्यास वलेस्लीने तलहून कळतवले की तनजाम इगं्रजी िैनािी फौजेचा 
स्वीकार करण्यास ियार असल्यास तवचारून पहाव े [पी. आर. सी. ६, जुलै ८, १७९८,]. ककच  पॅरीक याच्या 
खटपटीस यश येऊन तनजामाने इंग्रजाचं्या िैनािी फौजेचा न्स्वकार करून त्याप्रमाणे १ सप्टेंबर १७९८ रोजी 
िह केला. त्यािंील मुख्य कलम असे होिे की मराठ्ानंी तनजामास िास तदल्यास शकवा खंडणी 
मातगिल्यामुळे र्भाडंण तनमाण झाल्यास िे तब्रटीशानंी मध्यस्िी करून तमटवाव े[ब्रीग्ज, तनजाम धफस्टच, ७८.]. 
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णटपू-इांग्रज युद्धाांत भाग घेण्यास नकार : 
 
तनजाम इंग्रजाचं्या हािािील बाहुले बनल्यानंिर इंग्रजानंी आपले लक्ष तटपू सुलिानाचा नाश 

करण्याकडे कें द्रीि केले. वलेस्लीने रेतसडेंट पामर माफच ि तटपूचा नाश करण्याच्या आपल्या व्युहािं 
मराठ्ाचंी मदि तमळण्यासाठी खटपट चालतवली. पूवी तटपू तवरुद्ध इगं्रज मराठ्ानंी सयुंति कृिी 
केलेलीच होिी. आतण वळे प्रसंगी पुढेही िशीच करावयाची असे त्याचं्याि करार मदारही होिे. त्या 
आधारावर इंग्रजानी पेशव्याकंडे मदि मातगिली. मदि मागण्यािं वलेस्लीचा एक हेिू असा होिा की 
ह्यामुळे मराठे तटपूच्या सहाय्याथच जाणार नाहीि. बरे शशदे यानंी तटपूस मदि केल्यास शशद्याच्या 
उत्रेकडील राज्यावर इंग्रज हल्ला करणार अशी बािमी शशद्यास लागली होिी [तमल, व्हा. ६, पी. आरसी. व्हा. ६, 

ऑगस्ट २५, १७९८,]. तटपूला इंग्रजाचें दुष्ट हेिू ठाऊक होिे म्हणून त्यालाही पेशव्याचंी मदि हवी होिी. ह्यावर 
दोवही दरबारचा पिव्यवहार अगदी गुप्िपणे चालू होिा. पेशव्याशी ह्या बाबिीि प्रत्यक्ष बोलणी 
करण्यासाठी तटपूने आपली माणसे पुणे दरबारला पाठतवली होिी [पी. आरसी. व्हा. ६, पि. तद. १२ एतप्रल १७९९,]. 
नाना फडणीसाचंा तवचार इगं्रजासं तटपू तवरुद्ध मदि करण्याचा होिा. इंग्रजाचं्या मदिीस परशुराम र्भाऊ 
बरोबर म्हैसूरास सैवय रवाना करा असे नाना पेशव्यासं सूचतवि होिा. माि पेशव ेव शशदे तटपूस सहाय्य 
करण्याच्या मिाचे होिे. इिकेच नव्हे िर इंग्रजाचंा दोस्ि तनजाम याजवर जर हल्ला केला िर इंग्रजानंा 
तनजामाचा बचाव करणे र्भाग पडेल व त्यामुळे इंग्रजाचं्या तटपूवरील मोहीमेस खो बसेल असे पेशव ेव शशदे 
याचें म्हणणे [तकत्ा २२ एतप्रल १७९९,]. पेशव्यानी इंग्रजासं मदि करू नये म्हणून तटपूने पेशव्यासं १३ लाख रुपये 
तदले [थॉरटन, व्हा. ५,]. अशा रीिीने पेशव,े इंग्रज-तटपू युद्धािं गप्प बसले. 

 
तटपूवरील इंग्रजाचंी मोहीम अपेके्षपेक्षा लवकर संपली. युद्धास िोंड फेबु्रवारी १७९९ मध्ये लागले. 

श्रीरंगपट्टणचा पाडाव होऊन तटपूस ठार मारल्यानंिर मे १७९९ च्या सुरुवािीस लढाईचा शवेट इंग्रजासं 
तवजय तमळण्यािं झाला. तटपूचा पाडाव झाल्यानंिर इंग्रजानंी तटपूचे राज्य खालसा केले. आतण म्हैसूरचा 
पूवीचा राजा ओतडयार यास लोकानंा खूष करण्यासाठी लहानसा प्रदेश त्याच्या िाब्याि देऊन म्हैसूरच्या 
गादीवर बसतवले. लढाईनंिर इंग्रजानंी पेशव्यासं तटपूच्या राज्याचा काहंी र्भाग देऊ केला आतण बजावले 
की, ह्यापढेु म्हैसूरमध्ये चौथाई वसूल करण्याचा िुमचा हक्क संपलेला आहे. (२) तनजामाशी पेशव्याचें संघषच 
येिील त्यािं इंग्रजाचंी मध्यस्थी मावय करावी; (३) फ्रें चानंा पेशव्यानंी आश्रय देऊ नये. त्याचं्या तवरुद्धच्या 
मोहीमेि पेशव्यानंी इंग्रजासं सहाय्य केले पातहजे. तशवाय पेशव्याने आपल्या संरक्षणासाठी इंग्रजी फौज 
ठेवावी. [वैद्य, पेशवा बाजीराव दु. ॲवड डाऊन फॉल ऑफ मराठा पॉवर,] अशा अटींचा खतलिा पुणे दरबाराकडे इगं्रजानंी 
पाठवनू तदला. हा खतलिा नानानी फेटाळून लावला. त्याप्रमाणे पेशव ेदरबारकडून या सवच अटी अमावय 
असल्याचे इंग्रजासं कळतवण्यािं आले. [तकत्ा,] 

 
पेशव्यानंी आपणास तटपूच्या तवरुद्ध मदि केली नाही. याचा राग इंग्रजासं आलाच. तटपूचे राज्य 

खालसा केल्यावर त्यािील बराचसा सुपीक प्रदेश कंपनीच्या अंमलाखाली आला त्यामुळे इंग्रजानंा लढाया 
करण्यास पैसा तमळू लागला. त्याच्या जोरावर त्यानंी तनजामाशी िैनािी फौजेचा िह करून त्याच्या 
संरक्षणाची हमी घेिली (१८००) पेशव्यासं तनजामाचे हे कृत्य आवडले नाही. इंग्रजाचे अंकीि तनजाम 
झाल्यामुळे मराठंशाहीस इगं्रजाचंा धोका वाढला. 

 
नाना फडिीस मृत्य ू: 

 



 अनुक्रमणिका 

या सुमारास नाना फडणीस आजारी पडून िे १३ माचच १८०० रोजी तनविचले. 
 
शवेटच्या पाचं वषाि (१७९५-१८००) नानानी स्विःचे आसन तटकतवण्यासाठी पराकाष्टेचे प्रयत्न 

केले. मराठी राज्याचा गाडा व्यवन्स्थि चालतवण्यासाठी नानाजंवळ योजना नव्हिी. स्विःचे कारर्भारीपद 
तटकून रहाण्यासाठी नानानी बरीच धडपड केली. िी स्वाथासाठी केलेली धडपड केतवलवाणी वाटिे. 

 
नाना मृत्यूपूवी साधारण वषचर्भर आजारी होिे, कान दुखि होिा. िसेच बारीक िाप येऊन 

अशतिपणा वाढला होिा. नाना वारल्यावर त्याचंी पे्रियािा तनघण्यास नानाचे शरीररक्षक जे गारदी होिे 
त्यानंी तवरोध केला. 

 
त्यानंी आपल्या पगाराची थकबाकी मातगिली िी तदल्यातशवाय पे्रि हालव ू देणार नाही असे 

सातंगिले. [वा. वा. खरे, नाना फडणवीसाचंें चतरि (३ री आवृत्ी)] बाजीराव पेशव्यानी अरबाचं्या पगाराची थकबाकी 
तदल्यावर पे्रियािा तनघाली. नाना वारल्यावर तब्रटीश कॅप्टन बाऊनर याने रे्भट तदली व िो उद्गारला, 
“नाना बरोबर ब्राम्हण राज्य गेले, पुणे पडले.” [१३ माचच १८०० या तदवशीं मध्य रािीस नानाचंें देहावसान झाले ह्याच िारखेच्या 
ऐ. ले. सगं्रहािंील पिािंील मजकूर “शव गंगेवर वयावयाची तसद्धिा जाली. िों अरबानी आपले फडशाकरीिा अडथळा घािला नंिर रा. 
दुल्लर्भदास यानंी हवाला घेिला, िेव्हा ंशव बाहेर जाऊं तदलें .] [तकत्ा] इंग्रज रेतसडेंट पामरनेग ज. ला तलहून कळतवले की, 
“नाना बरोबर मराठी राज्याचे शहाणपण व संयम गेला.” 

 
नाना फडणीस मुत्सद्दी होिे असे ित्कालीन इंग्रज लेखक म्हणिाि. पण त्यानी आपले मुत्सद्दीपण 

स्विःचे अतधकारपद तटकतवण्यासाठी धसास लावले. सबंध शहदुस्थानचे राजकारण तदल्लीचा बादशहा 
मराठ्ाच्या िाब्यािं ठेवनू चालवावयाचे हे सूि त्यानी डोळ्याआड केले. तदल्ली सत्ाकें द्र आपल्या िाब्यािं 
ठेवण्यासाठी त्याजंवळ कोणिीही योजना नव्हिी, नव्हे त्याबद्दल त्यानी व्यति केलेले तवचार अद्याप िरी 
वाचनाि नाहीि. 

 
मराठी सत्ा शहदुस्थानाि तटकतवण्यासाठी इंग्रजी सते्च्या वाढीस आळा घालावयास हवा हे 

नानाना कळि होिे पण त्या तदशनेे त्यानी योजनाबद्ध प्रयत्न केल्याचे तदसि नाही. अशा वळेी शशदे, 
होळकर, गायकवाड, र्भोसले आतद सवच सरदाराचंी एकजूट बनतवण्याचे कायच महत्त्वाचे होिे. िे कायच 
नानासारख्या मध्यविी सते्च्या तनयंिकाने हािी घेिले असिे िर त्यासं खािीने यश आले असिे. नानाचा 
वचक व दरारा सवच सरदारासं वाटि होिा. त्याचा उपयोग मराठ्ाचें राज्य तटकतवण्याकडे नानानी 
करावयास हवा होिा. त्यावळेच्या मराठी मुत्सद्यानंी मराठी दौलि राखण्याचे मनसुबे न राखिा 
आपआपल्या दौलिीची जपणूक कशी होईल एवढेच पातहले. नाना त्यास अपवाद ठरले नाहीि. त्यानंी 
एनकेन प्रकारे स्विःचे कारर्भारीपद तटकतवण्याचा अट्टहास शवेटपयचवि कायम ठेवला. इंग्रज शिसू 
नामोहरम करून मराठी राज्य तटकवावयाचे असे राजकारण नाना शकवा ित्कालीन मराठी मुत्सद्दी मनाि 
धरून वागले असे तदसि नाही. नाना फडणीसाचं्या मतृ्यनंूिर शहदी राजकारण वगेाने बदलू लागले. मराठी 
राज्याच्या दुदैवाने ह्या पाचं वषाच्या काळािं महादजी शशदे, हरीपंि फडके, अतहल्याबाई, पेशव े सवाई 
माधवराव, िुकाजी होळकर, तजवबा बक्षी, बाळोबा िात्या, परशुरामर्भाऊ पटवधचन अशी किीमाणसे तनधन 
पावली. आतण मराठी दौलिीचा गाडा दौलिराव शशदे व दुसरा बाजीराव अशा दोन नालायक व 
किृचत्वशवूय व्यतिींच्या हािी आला. दुसऱ्या बाजूस त्याच वळेी तब्रटीशाकंडे एकाहून एक असे हुशार मुत्सद्दी 
रणयोदे्ध शहदुस्थानािं एकिंिी इंग्रज सत्ा स्थापण्यासाठी पुढे सरसावले. तिथे वलेस्ली, मेटकॅफ, ककच  
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पॅरीक, तलोज, एलतफवस्टन, माल्कम, जेनकीवस, मन्रो ह्या इंग्रजी मुत्सद्यानंी अठराव्या शिकाच्या 
अखेरीस शौयच व बदु्धी पणास लावनू शहदुस्थानाि इंग्रजी राज्य वाढतवले. 

 
धोंडजी वाघाचे बांड : 

 
नाना फडणीस तनविचल्यावर मराठी राज्याच्या दुदचशसे गिी आली. इंग्रज ग.ज. तरचडच वलेस्ली 

ह्याला मराठ्ानंी तटपूला बुडतवण्याि इंग्रजासं मदि केली नाही ह्याचे वाईट वाटले पण बाजीरावास 
आपल्याकडे आणावयाचे हे लक्ष्याि ठेवनू िो पढुील उद्योगास लागला. तटपूकडून शजकलेल्या म्हैसूर 
प्रदेशाचा कारर्भार ग.ज. ने आपला र्भाऊ ऑथचर वलेस्लीकडे सोपतवला. ऑथचर वलेस्लीस दुय्यम सहाय्यक 
म्हणून बॅरीतलोज, जॉन मालकम असे दोन अतधकारी तदले. म्हैसूर प्रदेशाि शािंिा व सुव्यवस्था प्रस्थातपि 
करीि असिा ऑथचर वलेस्लीस धोंडजी वाघ नावंाने प्रतसद्ध असलेल्या पुंडाचा तबमोड करण्याची कामतगरी 
करावी लागली. [तसके्रट अवड पॉतलटीकल तडपा. डायरी नं. ८५,] ही कामतगरी त्याने मराठी सरदार पटवधचन याचं्या 
सहाय्याने केली. त्यामुळे ऑथचर वलेस्लीस मराठी मुलूखाची व स्वर्भावाची मातहिी झाली. इ. स. १८०० 
च्या सुमारास पूवी तटपूच्या नोकरीि असणाऱ्या धोंडसी वाघाने कनाटक प्रािंाि सैवय जमवनू पुंडावा 
घालण्यास सुरूवाि केली. तठकतठकाणी छापे घालून िो वसूल गोळा करू लागला. धोंडजीचा उपद्रव 
नुकिाच िाब्यािं आलेल्या तटपूच्या मुलखास व िंुगर्भदे्रकाठीच्या मराठी मुलखास होऊ लागला. [तकत्ा, 
डायरी नं. ९२,] त्याचा बंदोबस्ि करण्याचे ऑथचर वलेस्लीने ठरतवले. व त्यावर हल्ला केला. [तकत्ा डायरी नं. ९९,] 
िेव्हा िो िंुगर्भदे्रच्या उत्रेकडील मराठी मुलखािं पळून गेला. हा मुलूख पटवधचन व कोल्हापूरकर याचं्या 
िाब्याि होिा. धोंडजीचा धुमाकूळ सारखा वाढि रातहला. त्याने मराठ्ाचंा धारवाड तकल्ला शजकून घेिला. 
िेव्हा त्याचा बंदोबस्ि करण्यासाठी वलेस्लीने पटवधचनाशंी ठराव करून दोवही सैवये त्याचा पाठलाग करू 
लागली. दरम्यान धोंडजी वाघाने तकिूरजवळ मराठे सरदार धोंडोपिं गोखले यास गाठून त्याजवर 
आकन्स्मक हल्ला करून त्यास ठार मातरले. (३० जून १८०० इ.) िेव्हा वलेस्ली व मराठी सैवय िंुगर्भदे्रच्या 
दोवही तिराकंडील प्रदेशािं धोंडजी वाघाच्या तदशनेे चाल करून गेले. १० सप्टेंबर १८०० रोजी धोंडजी 
वाघाशी लढाई होऊन त्याला त्याच्या ६०० साथीदारासंह कंठस्नान घािले. [तकत्ा, डायरी नं. १००,] धोंडजी 
वाघास मारल्यावर वलेस्ली कांहीं काळ मराठी मुलखािं रेंगाळि रातहला. त्याचवळेी त्याची पटवधचनाशंी 
जास्ि मिैी झाली. मराठी राज्यािील बारीक सारीक हतकगिी वलेस्लीस पटवधचनाकंडून कळल्या. 
बाजीरावानंा पढेु िाब्याि घेणे इंग्रजासं त्यामुळे सोपे गेले. तनजामाशी िैनािी फौजेचा िह करून तनजामास 
आपल्या अंकीि केल्यावर इंग्रजानंी पेशव्यासं आपल्या िैनािी फौजेचा स्वीकार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू 
केले. असे प्रयत्न करून पेशव्यानी इंग्रजाचें स्वामीत्व कबूल न केल्यास पेशव े तनजामाकडे खंडणी 
मागण्याचा संर्भव होिा व िसे केल्यास मराठ्ाशंी तनजामािफे आपणास लढाव ेलागेल ही र्भीिी इंग्रजासं 
वाटि होिी. म्हणनू ग. ज. वलेस्लीने पुण्याचा रेतसडेंट यास पेशव्यानी इंग्रजी फौज स्विःच्या 
संरक्षणाकरीिा ठेवण्यासाठी त्याचे मन वळवाव े असे सातंगिले. पामरने या बाबिीि पेशव्याना इंग्रजाशंी 
मिैीचा िह करण्याचे मावय कराव ेम्हणून गळ घािली. यािं िो अयशस्वी ठरला. [सरदेसाई, वयु तहस्टरी, र्भा. ३,] 
म्हणून त्याची रेतसडेंट पदावरून उचलबागंडी करून त्या जागी सर बॅरी तलोझ नावाच्या हुशार व िरुण 
माणसाची नेमणकू केली. सर बॅरी तलोज रेतसडेंट म्हणून १८०१ च्या अखेरीस पणु्यास हजर झाला. 

 
इ. स. १८०० मध्ये नाना फडणीस मरण पावला. िेव्हा पेशव्याने अमृिरावास आपला कारर्भारी 

नेमले. तनजामाच्या दरबारी दोन िट होिे. तनजामाने इंग्रजाशंी मिैीचा िह करून आपले स्वािंत्र्य गमावले 
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हे न आवडणारा गट होिा. त्याच्याशी सधान बाधूंन पेशव्याने तनजामाचा मुलगा फतरदुनझा याला आपल्या 
मदिीने इगं्रजातंवरुद्ध उठाव करण्यास गुप्िपणे सुचतवले. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. 

 
इकडे पुण्याि बाजीरावाबरोबर दौलिराव शशदे, सजेराव घाटगे व अमृिराव अशी चौकडी होिी. 

ही चारही किी माणसे नालायक होिी. ह्याचं्या मनाि राज्याचे व प्रजेचे हीि पहाण्याचे नव्हिे. राज्य 
सुखोपर्भोगासाठी आहे व प्रजा लुटण्यासाठी आहे असेच जणू काय त्याना वाटि होिे. दौलिराव शशदे र्भली 
मोठी फौज घेऊन बाजीरावाच्या सहाय्याथच पुण्यास होिा. त्या फौजेचा खचच बाजीरावाकडून र्भागेना म्हणनू 
पुण्यािंील व आसपासच्या र्भागािील श्रीमिंाना पकडून त्याजंकडून पैसे उकळणे सुरू केले.सजेराव घाटगे 
यानेही िोच मागच पत्करला. नाना फडणीस तनविचल्यावर बाजीरावाने अमृिरावाच्या सहाय्याने नानाच्या 
मजीिील तकत्येक लोकासं पकडून त्यानंा जबर तशक्षा देऊन त्याजंकडून लक्षावधी रुपये उकळले. [पेशव्याचंी 

बखर (५ वी आवृत्ी १९२३)] एकट्ा सजेरावाने अशाच धाक-दपटशाहीने सुमारे एक कोटी रुपये वषचर्भराि 
तमळवले. रय्यिेवर िर अनववीि जुलूम होऊ लागले. पसैा व बायकाचंी अब्र ूयाचें रक्षण होणे शतय नाही हे 
रय्यिेस कळून चकुले. पैशाची मागणी केली असिा िी पुरी न केल्यास घरावर धाड घालणे, सरंजाम जप्ि 
करणे, लूटमार करणे, सुंदर बायका ओलीस ठेवणे असे प्रकार पुण्यािं सरास होऊ लागले. अप्पा बळविं 
मेहेंदळे ह्यानी आपल्या घरावर पेशव्याची धाड येणार हे कळिाच आत्महत्या करून सुटका करून घेिली. 
अमृिराव कारर्भारी होऊनही सजेराव घाटगेच्या र्भीिीनें स्विःसाठी साि लक्षाचंा सरंजाम घेऊन तर्भवडंीस 
जाऊन रातहले. बाजीराव यावळेी बाळोजी कुजर, अंिाजी माणकेश्वर याचं्या सल्ल्याने वागि होिे. त्यानंीही 
सरदारासं छळण्यास कमी केले नाही. पेशव्यानी परशुरामपंि प्रतितनधीस चोपून काढले, कातशराव 
होळकराचंा सरंजाम जप्ि केला, माधवराव रास्त्यासं कैद केले आतण पटवधचनासंही िोच रस्िा दाखतवला. 
[चोकशी, तहस्टरी ऑफ तब्रटीश तडप्लोमसी एट ध कोटच ऑफ ध पेशवाझ,] पोिुचतगजाचंा पुण्यािील वकील तवठ ठलराव 
गोरक्षवालावलीकर तदनाकं १६ एतप्रल १८०० च्या पिािं तलतहिो, “ह्या दरबारामध्ये पैशाचंी पुष्ट्कळच टंचाई 
आहे. मराठ्ाचें सरदार एकमेकाशी तवरोधाने वागिाि. त्या सवानी हे प्रदेश लुटून फस्ि केले आहेि. िे 
पेशव्याचंी सत्ा मानीि असले िरी त्याची आज्ञा िे वाटल्यास पाळिाि. पगार तमळि नसल्यामुळे ह्या 
सरकारचे व शशद्याचे अतधकारी िक्रार करीि आहेि. ह्या गोष्टीस फति शशद्याचंी िीन पथके अपवाद आहेि. 
येथील इंग्रजाचंा वकील पुष्ट्कळ खचच करिो व पेशव्यास मोठमोठे नजराणे देिो. सामावयिः येथील सवच 
लोक म्हणिाि की, लवकरच इंग्रज हा सवच प्रदेश हस्िगि करणार.” [तपसुलेकर, पोिुचतगज-मराठे सबंंध] 

 
अशा प्रकारची पुण्याची न्स्थिी असिाही इंग्रजातवरुद्ध तनजामास उठतवण्यासाठी पेशव्यानंी आपला 

हस्िक सदातशव मणकेश्वर यासं तनजामाकडील राजा रघुत्मराव याचं्या रे्भटीस पाठतवला. मुलूख देण्याचे 
आमीष तनजामअलीस दाखतवले. फ्रें चाना सुद्धा इंग्रजातंवरुद्ध उठतवले पण त्याचा काहीच उपयोग झाला 
नाही कारण पेशव्याचें हे प्रयत्न इंग्रजाना समजि होिे व त्यािं मोडिा आणण्याचे उपक्रम इंग्रज यशस्वीपणे 
करीि. इ. स. १८०१ मध्ये पेशव्यानी सवच मराठे सरदारासं एकि आणण्याचा प्रयत्न केला. मराठा मंडळ 
एकि आणण्यासाठी व हे प्रयत्न रेतसडेंट पामरला कळू नये म्हणनू पेशव्यानी ही मराठमंडळाची बैठक 
गोदािीरी बोलातवली. स्विःची फौज उर्भारण्याचेही त्यानी ठरतवले होिे. पण त्याि पेशव्यासं यश तमळाले 
नाही. ह्या नंिरही पेशव्यानी आपली मदि स्वीकारून शशद्याच्या जोखडािून व हलाखीच्या न्स्थिीिून मुति 
व्हाव ेअसा िगादा इगं्रज रेतसडेंटने लातवला होिा. पण पेशव्यानी ह्या ना त्या कारणाने रेतसडेंटचे ऐकले 
नाही. [सरदेसाई, वयु तहस्टरी, र्भा. ३,] 
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सन १८०१ च्या शवेटी पेशव े व इिर सरदार यामंधील र्भाडंणे तवकोपास गेली. त्याचा शवेट 
बाजीराव पेशव ेइंग्रजाकंडे वसईस १८०२ च्या अखेरीस जाऊन स्वराज्याचे दान इंग्रजाचं्या हािी देण्याि 
झाला त्याची हकीगि सागंावयास हवी िी अशी. 
 
यशवांतराव होळकराचा उदय : 

 
तदनाकं १५ ऑगस्ट १७९७ रोजी िुकोजीराव होळकर पुण्यास तनविचले. त्याचंा मुलगा काशीराव 

होळकराच्या गादीचा मालक झाला. दौलिराव शशद्याचे मनािं काशीरावास आपले हािाशी धरण्याचा 
तवचार होिा हे समजिाच काशीरावाचे तिघे बधूं मल्हारराव, तवठ ठलराव व यशविंराव यानंी फौज जमवनू 
काशीरावाचा गोट सोडून स्विंिपणे रहाणे केले. व संधी तमळिाच काशीरावास कैद कराव े शकवा शशद्याचे 
मुलखािं दंगा करावा असा तवचार केला. शशद्यास ही बािमी लागिाच त्याच्या पलटणानंी मल्हाररावावर 
हल्ला करून त्यास ठार मारले. [पुना रेतस कॉ., व्हा. ६,] मल्हाररावाचे पश्चाि तवठोजी व यशविंराव होळकर हे 
दोघे बंधू एकदम बाहेर पडले. या दोघाचंा उदे्दश सवचस्व पणास लावनू होळकर शाहीचे वजन जे शशद्याने नष्ट 
केले, िे पुनः प्रस्थातपि कराव ेअसा होिा. तवठोजी होळकर पंढरपुरच्या बाजूस येऊन अमृिराव पेशव्याच्या 
पक्षािं सामील झाले. त्यानी सैवय जमवनू पेशव्याचं्या मुलखाि जाळपोळ व. लुटालूट केली. रय्यिेस 
नागतवले. देवाचे दातगने लुटले. िेव्हा पेशव्यानी सेनापिी बापू गोखले यासं तवठोजीचा बंदोबस्ि करण्यास 
सातंगिले. बापू गोखले यानी तवठोजीस कैद करून पुण्यास पाठतवले. बाजीराव पेशव्यानंी त्यासं तदनाकं १६ 
एतप्रल १८०१ रोजी हत्ीच्या पायी देऊन ठार मारले. [तकत्ा, ले. ४०५, खरे, ऐ. ले. स.ं र्भा. १३,] मल्हाररावाच्या 
मृत्यूनंिर यशविंराव पणु्याहून तनसटले व जेजुरीस आले. जेजुरीचा खंडोबा हे त्याचें कुलदैवि व त्यासं 
नमस्कार करून र्भटकि र्भटकि नागपूर र्भोसल्याकंड िे आले. त्यासं दौलिरावाच्या सागंण्यावरून 
र्भोसल्यानी कैदेि टाकले. िे र्भोसल्याचं्या कैदेिून तदनांक ३१ जानेवारी १८०० रोजी सुटून धारच्या 
आनंदराव पवारापंाशी ३०० स्वारातनशी चाकरीस रातहले. पवाराचंा तदवाण रंगराव ओढेकर दौलिरावाचे 
पक्षाि होिा. त्याने यशविंरावाचा जम बसू तदला नाही. म्हणून यशविंराव पवाराकडून तनसटले. आतण 
िापी नमचदेकाठंच्या तनतबड अरण्यािं र्भटकि त्यानंी तर्भल्ल सैवय जमा केले. ह्याच वळेी त्यासं अति तवश्वासू 
असा लाला र्भवानी शकंर हा साथी तमळाला. यावळेी त्यानी मीरखान पठाण व जुने सरदार यासं सामील 
करून घेऊन माळव्यािं लुटालूट करण्यास सुरुवाि केली. [मालकम् सरजॉन, मेमोआयर ऑफ सेवरल इवडीया (१८८०) 

खं. १,] यावळेी बाजीरावानी होळकराचंा सवच सरंजाम जप्ि करवला. िेव्हा यशविंरावासं राग येऊन त्यानी 
शशद्याच्या माळव्यािील मुलखावर हल्ला चढतवला. त्यानी तवठोजीच्या मतृ्यूचा जाब पेशव्यास तवचारण्याचे 
ठरतवले. िसेच काशीरावातवरुद्ध युद्ध जाहीर करून काशीरावापाशी असलेल्या मल्हाररावाचा मुलगा 
खंडेराव यास होळकर गादीचा वारस म्हणून जाहीर केले. शशद्याच्या मुलखावर सारखे हल्ले करू 
लागल्यावर दौलिरावानी पुण्यािून आपले सैवयासह उत्रेकडे कूच केले. यशविंरावाकडून शशद्याचा 
मुलूख शजकून घेऊन त्यास परार्भिू करणे हा उदे्दश दौलिरावाचा होिा. दौलिराव उत्रेकडे आपल्यावर 
चालून येि आहे हे समजिाच यशविंरावासं आणखी बळ चढले. िेही सवच ियारीतनशी दौलिरावाचं्या 
सैवयाबरोबर दोन हाि करण्यास तनघाले. सन १८०१ च्या जून पासून शशदे होळकराचंा खरा सामना 
नमचदेवर सुरू झाला. त्याि सवच मुलूख बेचीराख झाला. दौलिरावानी आपल्या मदिीस आपला सासरा 
सजेराव घाटगे यास पुण्याहून बोलतवले. ऑतटोबरमध्ये सजेराव नमचदेवर शशद्यास रे्भटले. िदनंिर लढा 
होऊन शशद्यानी होळकराकडून इंदूर आतण उजै्जन शजकून घेिली. यशविंराव गप्प न बसिा त्यानी शशद्याच्या 
फौजेवर तदनाकं ३० ऑतटोबरला जोराि हल्ला करून घाटगे व दौलिराव याचंा पूणच परार्भव केला. गेलेला 
मुलूख तमळतवला. [सर जदुनाथ सरकार, फॉल ऑफ द मोंगल एम्पायर, व्हा. ४,] पेशव्यानंी दोघाही सरदारासं सलोख्याने 
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वागा म्हणून तनरोप पाठतवला. यशविंरावाचा जय झाल्यामुळे त्याचे वजन मराठ मंडळाि वाढले. त्यार्भोविी 
जीवास जीव देणारे शामराव महातडक, फते्शसग माने, तजवाजी यशविं, अमीरखान आतण पराशर दादाजी 
अशी माणसे जमा झाली. यशविंरावानी आपल्या पराक्रमाने शशद्याना व बाजीरावास कापंरे र्भरतवले. 
यशविंरावानी फते्शसग माने, शाहमदखान वगैरे सरदाराबंरोबर फौज देऊन पणु्याचे रोखे पाठतवले. त्या 
सरदारानंी खानदेश, गंगथडी, सोलापूर, तमरज, कृष्ट्णाकाठं वगैरे प्रदेशाि लुटालुट व जाळपोळ करून 
मुलूख उध्वस्ि केला. त्यानी नगर, नातशक प्रािं जाळून लुटून फस्ि केले. [ऐतिहातसक लेख सगं्रह व्हा. १४,] १८०२ 
मध्ये िापी नदीवर िळ ठेवनू यशविंरावानंी बाजीरावाशी बोलणी लातवली की, आपला पुिण्या खंडेराव 
यास दौलिरावाचे कैदेिून सोडवनू आपल्याकडे द्यावा िसेच आपला व शशद्याचा समेट करून द्यावा सवच 
सरंजामाची नीट व्यवस्था बाधूंन द्या. बाजीरावाना ह्यापकैी काहंीच करण्याची शहमि नव्हिी. बाजीरावाचा 
कारर्भारी बाळोजी कंुजर यानीं होळकराशंी िेढ धरून प्रकरण समेटावर येऊ तदले नाही. बाजीरावाना 
दौलिरावासं जवळ केल्याबद्दल व होळकराचं्या सरजामाची घालमेल केल्याबद्दल यशविंराव आपला सूड 
उगवणार हे समजून चुकले. एवढ्याि ज्या खंडेरावाची मागणी यशविंराव करि होिे त्यासं सजेराव घाटगे 
यानी त्याचं्या आईसह अतशरगड तकल्ल्यािं मोठ्ा बंदोबस्िाि ठेतवले. बाजीरावानीं शशद्यास फौजेसह 
पुण्यास येण्यास तनरोपावर तनरोप पाठतवले. होळकराचंा सरंजाम जप्ि केल्याचे फमान काढले. बाजीराव 
शशद्याच्या फौजेचे पुण्याि आगमन होण्याची आिुरिेने वाट पाहू लागले. त्याकतरिा यशविंराव होळकराशंी 
बोलणी लावनू वळे काढूपणा करू लागले. दरम्यान शशद्याची फौज पुण्याच्या तदशेने चालून येऊ लागली. 
िेव्हा यशविंरावाचं्या फौजेशी िोंड लागून शशद्याच्या फौजेस हडपसरला तदनाकं २५ ऑतटोबर १८०२ रोजी 
परार्भव पत्करावा लागला. [तकत्ा,] होळकरानी पेशव्यासं धनी मानून िुमची व शशद्याकडील माणसे 
सलुखासाठी पाठवा अशी तवनंिी केली. चार तदवस सिि तवनंिी केली. शवेटी यशविंरावासं आपण िोंड 
देऊ शकणार नाही आतण दौलिरावाचा उपयोग नाही हे लक्षाि आल्यामुळे बाजीराव पुणे सोडून इंग्रजाकंडे 
पळून जाऊ लागले. आपल्या पळण्याच्या मागावर महाडास असिानाच यशविंराव होळकरानी “िुम्ही 
इंग्रजाकडे जाऊ नका, परि या, मी िुमच्या रक्षणाची हमी घेिो” असा तनरोप पाठतवला होिा. पण स्विः 
सुद्धा कोणावरही तवश्वास न ठेवणाऱ्या बाजीरावानी, “मला िुमचीही मदि नको आतण शशद्याचीही नको, 
माझे दोस्ि इगं्रज आहेि” असा यशविंरावासं उलट तनरोप पाठतवला. महाडहून तदनाकं ३० ऑतटोबर 
१८०२ रोजी मंुबईस गव्हनचरकडे स्वदस्िुरचे पि पाठतवले व राजकारण केले. [पूना रेतस. कॉरस्पॉवडवस, र्भा. 
१०·३७.]. मंुबई वसईचा मागच धरला. आलेल्या संकटाचे तनवारण करण्यासाठी स्विःचे तजवाचे संरक्षणासाठी 
बाजीराव पेशव े इगं्रजाचें स्वाधीन झाले व त्यानंी इगं्रजाबंरोबर वसईचा िह केला (३१ तडसेंबर १८०२) 
[तकत्ा,].बाजीरावानी संकटाि येऊन इंग्रजाचंी मदि घ्यावी असा प्रयत्न गेली चार वषें इंग्रज करीि होिे. 
त्याचं्या प्रयत्नास यश आले. 
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पेशवा स्वािंत्र्य गमाविो 
 

कािंसूची 
 

१८०२, ऑक्टोबर २७ पुणे सोडून बाजीराव रायगडकडे कूच करतात. 
१८०२, नोव्हेंबर १२ अमृतराव पुण्यास येतात. 
१८०२, नोव्हेंबर १८ होळकराांचा क्षवश्वासू सरदार पराशर दादाजीचा मतृ्यू. 
१८०२, णडसेंबर १८ बाजीरावाांची इांग्रजाांशी तहाच्या वाटाघाटीस सुरूवात. 
१८०२, णडसेंबर ३१ बाजीराव इांग्रजाांशी वसईचा तह करतात. 
१८०३, जानेवारी पुणे दरबार, होळकर व अमृतराव पेशव े याांच्या पढुारीपणाने सवम मराठे 

सरदाराांची जूट बाांधतो. 
१८०३, फेबु्रवारी नशद्याांचा मुक्काम बऱ्हाणपुरला 
१८०३, माचच हैदराबादच्या तैनाती फौजेचा मुख्य स्टीव्हेनसन याचा वरोडा येथे लष्करासह 

मुक्काम. 
१८०३, माचच १२ जनरल वलेस्ली पणु्यास येण्यासाठी तुांगिद्रा नदी सैन्यासह ओलाांडतो. 
१८०३, माचच होळकर पुणे सोडतात. 
१८०३, एणप्रिं १९ अमृतराव क्षवनायकरावाांसह पुण्याहून क्षनघतात. 
१८०३, ऐणप्रिं २० वलेस्लीचे पणु्यास ससैन्य आगमन. 
१८०३, मे १३ कनमल क्लोजचे पुण्यास आगमन. 
१८०३, मे १३ इांग्रजाांनी पुण्यास जाहीर दरबार िरवनू बाजीराव याांस पेशवपेदावर बसक्षवले. 
१८०३, जून ४ नागपूरकर िोसले व नशदे याांची बोधवाड गावी िेट. 
१८०३, जून होळकर खानदेशी येतात. 
१८०३, ऑगस्ट इांग्रज वकील कनमल कॉलीन्स नशद्याांच्या लष्करातून कूच करतो. 
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२३ 
 

पेशवा स्वातांत्र्य गमावतो 
 

(१८०२-१८०३) 
 
हडपसर येथील तदवाळी तदवशीच्या लढाईि पेशव्याचें सैवय व शशद्याचें कवाइिी सैवय याचंा दारुण 

परार्भव यशविंराव होळकर यानंी केला. कवाइिी पलटणाचंा मोठा भ्रम लोकासं वाटि होिा िो 
यशविंरावानी या लढाईि साफ नाहीसा केला. होळकर पुण्याकडे चालून येऊ लागिाच बाजीरावानी 
कोकणाि पळून जाण्याची ियारी केली होिी. सल्लागाराचं्या आग्रहावरुन िे र्भीिर्भीिच होळकराचंा पाडाव 
होईल या आशनेे लढाईचे तदवसापयचवि पुण्याि रातहले. हडपसरच्या लढाईनंिर साडेसहा मतहने बाजीराव 
पुण्याच्या बाहेर वसईस इग्रजाचं्या आश्रयास यशविंरावाच्या हािी सापडू नये म्हणनू रातहले. यशविंरावानी 
बाजीरावासं पुण्यास परि आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. एकावळेी बाजीरावानीही पुण्यास परि येण्याचे 
योतजले होिे. पण त्याचें कारर्भारी बाळोजी कंुजर व शनबाजी र्भास्कर या दोघानंी बाजीरावाचे काहंी चालू 
तदले नाही. यशविंरावानी बाजीरावासं सहजासहजी पकडून पुण्यास आणले असिे पण धवयाशी दाडंगाई 
शकवा बेइमानी करावयाची नाही या होळकराचं्या उच्च र्भावनेचा फायदा बाजीरावानंी घेिला. बाजीराव ज्या 
तदवशी पुण्याहून पळाले त्या तदवशी त्याचंी उपासमार होऊ नये म्हणनू यशविंरावानी त्याजकडे एक गाडा 
अि पाठतवले. तदनाकं २७ ऑतटोबर १८०२ ला मध्यरािी बाजीरावानी आपल्या साथीदारासंह घाट उिरून 
रायगडाकडे कूच केले. त्यानी एक मतहना महाड नजीकच्या तबरवाडीि इंग्रजाशंी िहाची बोलणी करण्याि 
घालतवला. तबरवाडीहून आपले दोन वकील नारोपंि व बापूजीराव यासं मंुबईस गव्हनचर डंकनकडे 
बोलण्याकतरिा पाठतवले. त्याजबरोबर स्वदस्िूरचे तदनाकं ३० ऑतटोबर १८०२ चे [पू. रे. कॉ. नं. १०,] पि 
तदले होिे त्यािील आशय असा : 

 
“आमचा चाकर होळकर व दुसरे तकत्येक इसम आमचे तवरुद्ध उठून बंडखोरी केली. त्यामुळे 

आम्हास पुणे सोडून महाडास येणे र्भाग पडले. त्यानंी आम्हास गाठून र्भलिाच प्रकार करू नये म्हणनू 
आपला आश्रय करण्याचा इरादा. आम्ही आपणास असे कळतविो की, या बंडखोरापंैकी कोणी आम्हास 
आपल्या िाब्याि मागिील िर, िुम्ही िे तबलकूल मावय करू नये. शकवा िुम्ही आम्हास िुमच्याकडून तनघून 
जाण्यास सागंू नये. शकवा आमचे मनाि तनघून जाण्याचे आल्यास त्यास िुम्ही अटकाव करु नये. या अटी 
िुम्हास मावय असिील िर िुम्ही आमचे खचाची िजवीज करावी म्हणजे आम्ही िुमच्या आश्रयास येऊन 
राहिो. िुमचे उत्र आल्यावर आम्ही येथून तनघण्याचे करू. माि या अडचणीच्या प्रसंगािून तनर्भावनू 
जाण्यासाठी िुम्ही आपली मोठी लढाऊ जहाजे र्भरपूर दारुगोळा देऊन महाडचे बंदराि पाठवावी. 
त्याजंबरोबर एक सज्जन व शरू इंग्रज गृहस्थ आमच्या मजीनुसार वागेल असा पाठवावा. जास्ि खुलासा हे 
पि घेऊन येणार नारो गोशवद आवटी हे करिील. याचेच बरोबर महाडास गलबिे [खरे. इ, स. र्भा. १४] 
पाठवावी म्हणजे जरुर पडल्यास आम्ही त्याचा उपयोग करून आपल्याकडे तनघनू येऊ.” 

 
गव्हनचरने या पिावर जॉन मालकम याच्या अतधकाऱ्याचा सल्ला घेिला व त्याच्या लेखी 

सल्ल्यानुसार पेशव्याशंी त्याने पुढील वाटाघाटी केल्या. दरम्यान बाजीरावाकडे होळकराने आपला खास 
वकील र्भास्करराव महाडास पाठवनू तवनंिी केली की आपण तनधास्िपणे पुण्यास यावे, परंिु हा तवचार 
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पेशव्यासं पटला नाही [तसके्रट ॲवड पॉतलटीकल डायरी (मुं.) नं. १३४, तडसें. २३, १८०२,]. उलट आपल्याला होळकर 
पकडिील या र्भीिीने बाजीरावानी आपल्या बरोबरचा लवाजमा पणु्यास परि पाठतवला आतण स्विः 
सुवणचदुगास गेले. तिथेही पठाण तनकड करून येिाि असे कळिाच बायकामुले सुवणचदुगावर ठेवनू दोघे 
बंधू जहाजािं बसून रेवदंड्यास गेले. रेवदंड्याहून मंुबईस जाऊन िेथे मेजवानी घेऊन वसईस आले. िेथे 
यावळेी पणु्याचा रेतसडेंट क. तलोज याने त्याचंी गाठ घेिली. आतण मागचशीषच वद्य ९, श. १७२४ तदनाकं १८ 
तडसेंबर १८०२ च्या मुहूिावर बाजीरावानी िहाची वाटाघाट सुरु केली [ििैव.]. िी १०-१२ तदवस तलोजचे 
माफच ि गव्हनचराशंी चालली आतण इंग्रजाचंी फौज मदिीस घेण्याचा िह त्या सालच्या शवेटच्या तदवशी 
बाजीरावानी पुरा करून तदला [ििैव, डायरी १३५, जाने. २१, १८०३,]. 

 
बाजीराव इंग्रजाकंडे का गेले हे समजून घेणे जरूर आहे. तरयासिकार सरदेसाई म्हणिाि 

“यशविंराव व अमृिराव आपणास तनमाल्यवि करून जबरदस्िीने पातहजे िसा कारर्भार चालविील अशी 
बाजीरावास मोठी र्भीिी वाटि होिी. स्विःची नालायकी ओळखणारे त्याचे मन त्यास सारखे खाि होिे. 
शवेटी इगं्रजाकंडे गेला िेव्हा सुद्धा त्यास अशी आशा वाटि होिी की एकदा हा प्रसगं तनर्भावला म्हणजे 
कोणत्यािरी तलृप्िीने आपण इंग्रजाचें कचाट्ािून पार पडू. बाळोजी कंुजराच्या सल्ल्यानुसार 
बाजीरावानी वसईचा िह पुरा केला. िह पुरा झाल्यावर ह्या िहाचे घािकी पतरणामाची जाग बाळोजी कंुजर 
यास आली पण आिा फार उशीर झाला होिा [सरदेसाई, तरयासि, उत्र तव. र्भा. ३,]. 

 
दरम्यान यशविंराव होळकरानी आपला मुक्काम वानवडी येथील शशद्याचं्या वाड्याि ठेवनू पुण्याच्या 

बंदोबस्िास आपले सरदार पाठतवले. शशद्याचें लोकासं पळून जािा येऊ नये म्हणून पुण्याची नाकेबंदी 
केली. मोरोबादादा, नाना फडणीस, फडके बधूं याचं्या मंडळींची कैदेिून सुटका केली. अमृिरावास 
पुण्यास घेऊन येण्यास माणसे पाठतवली [ऐतिहातसक सकंीणच सातहत्य, र्भा. २, नं. १५, खरे, र्भा. १४,]. यावळेी होळकराचं्या 
तवश्वासािील व सवांचा आवडिा सरदार पराशर दादाजी तदनाकं १८ नोव्हेंबरला तनविचला. हा वतकलीच्या 
कामास लायक व सूज्ञ होिा. िो वतकली करण्यािं चिुर होिा. 

 
पुण्यास सवांना असा प्रश्न रे्भडसावि होिा की बाजीराव-इंग्रज संर्भाव्य युतिपासून मराठी राज्याचे 

संरक्षण कसे करावयाचे? अमृिरावासं पेशवा बनवनू होळकराच्या नेिृत्वाखाली पुण्यास सवच सरदारानंी ह्या 
कायासाठी एकि येण्याचे ठरतवले. ह्या बनावाि गायकवाड सामील झाले नाहीि. कारण २९ जुलै १९०२ 
च्या स्विंि िहाने गायकवाडानंी इंग्रजाशंी दोस्िीचा िह करून त्याचं्या िैनािी फौजेचा न्स्वकार केला 
होिा. 

 
पुण्याचा इंग्रज रेतसडेंट कनचल तलोज सरळ र्भला माणसू होिा. त्याजवर लॉडच वलेस्लीचे दडपण 

नसिे िर ऑथचर वलेस्लीच्या सहाय्याने त्याने शशदेहोळकराचंी समजूि घालून पणु्यास पेशवाईची वसे्र 
घेिलेल्या अमृिरावासं सरंक्षण देऊन मराठी राज्यािील घटकाचंी समजूि घािली असिी. पण 
बाजीरावानी संकटाि येऊन आपल्याकडे धाव घ्यावी असे वलेस्लीचे गेले चार वष ेप्रयत्न सुरू होिे. त्या 
प्रयत्नास बाजीरावानी इंग्रजाकंडे मदि मागनू यश आतणले. इंग्रजानंी बाजीरावाशंी अशा कुशलिेने िैनािी 
फौजेचा िह करावयाचा की, जेणेकरून िो सवच िऱ्हेने बाधंला जाईल. असे करिाना इंग्रजानंी त्यास रुष्ट 
शकवा नाराज न करिा त्याच्या कलाने सवच गोष्टी घ्यावयास हव्या असे जनरल मालकमने आपले मि 
गव्हनचर डंकनला लेखी तलहून तदले. इंग्रज मुत्सद्यानंी त्याप्रमाणे आपली पावले टाकण्यास सुरवाि केली. 
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बाजीराव महाडकडे गेल्यावर त्याचा र्भाऊ अमृिराव यानंी त्यास परि येण्यासाठी पिे व तनरोप 
वारंवार पाठतवले आतण र्भावी अनथाची सूचना तदली. बाजीरावानी उलट त्यासं आपल्याकडे बोलतवले. 

 
बाजीरावाचंा हा डाव ओळखून अमृिराव त्याचें रे्भटीस गेले नाहीि. बाजीरावासं खुद्द दौलिरावानी 

पि पाठवनू “िुम्ही तर्भऊ नका, थोडे तदवस तनर्भावनू वया की मी येऊन पोचिो आतण यशविंरावाचंा 
बंदोबस्ि करिो” असे सातंगिले होिे [ऐ. ले. स.ं र्भा. १४,]. त्याचे मिे इंग्रजाचें कबजाि बाजीरावाने जाण्यापेक्षा 
यशविंरावाचे कबजािं जाणे तििके वाईट नाही. अनेक अडचणीमुळे दौलिरावासं पुण्यास येिा आले 
नाही. 

 
तदनाकं १२ नोव्हेंबर रोजी अमृिराव पुण्यास आले आतण त्यानी होळकराचं्या िंिाने कारर्भार 

हािाि घेिला [ऐ. ले. गं. र्भा. १४,ले. नं. ६४९१.]. पुण्यािील जाणत्या मुत्सद्दी मंडळींचा यशविंरावानंी कारर्भारी 
मंडळाि समावशे केला. हे कारर्भारी मंडळ अमृिराव, होळकर, र्भोसले, पटवधचन आतण शशदे याचें असाव े
असे ठरले व त्यास शशद्याने आपला होकारही कळतवला होिा. इंग्रजानंा दूर ठेवण्याचा हा एकमेव मागच 
होिा. म्हणून शशद्यानी हे कारर्भारी मंडळ स्थापण्यास आपली संमिी तदली होिी. अमृिरावाचंा मुलगा 
तवनायकराव ह्यास यशोदाबाईच्या माडंीवर देऊन त्यास पेशव ेपदाची वसे्र द्यावी असा तवचार ठरला [पूना रे. 
कॉ. र्भा. १०,]. त्याप्रमाणे तवनायकरावाच्या नावं ेसािाऱ्याहून पेशवाईची वसे्र होळकरानंी तडसेंबरच्या शवेटच्या 
आठवड्याि आणतवली. ह्यावळेी बाजीराव वसईि राहून इंग्रजाशंी िहाच्या वाटाघाटी करि होिे. यावळेी 
सजेराव घाटगे यानंी घाि केला. त्यानंी होळकराचंा परार्भव करण्यासाठी बेगम समरुची मदि घेिली. 
बाजीरावासं महाडलाच राहाण्यास तनरोप पाठतवला. हे घडि असिाच बाजीराव तडसेंबरच्या सुरवािीस 
सवच मराठे सरदार नको नको म्हणि असिा इंग्रजाचं्या आश्रयास गेले. राजकारणाने तनराळे वळण घेिले. 
आिापयचवि शशदेहोळकराचंा झगडा चालू होिा. इंग्रजानंी बाजीरावास आश्रय तदल्यामुळे यापुढील र्भाडंण हे 
मराठे व इंग्रज याचें असा देखावा तनमाण झाला. बाजीरावानी इंग्रजाबंरोबर िह करु नये म्हणनू होळकरानंी 
तशकस्ि केली. स्विः येऊन बाजीरावास रे्भटून त्याचे मन वळतवण्याचे योतजले. पण बाजीरावानंी होळकरासं 
रे्भटून घेण्यास नकार तदला. दौलिराव शशदे व नागपूरकर र्भोसले याचं्या रे्भटीस येण्यास त्यानी ियारी 
दशचतवली. अशा वळेी अमृिराव होळकर यानंी जो तवचार बाजीरावाकडे पाठतवला होिा त्यास बगल 
देण्यासाठी कनचल तलोज यानी बाजीरावासं धमकावले. त्याचा इष्ट पतरणाम होऊन इंग्रजाचं्या मजीप्रमाणे 
पुण्यास व्यवस्था करण्याचे ठरवनू बाजीरावानी इंग्रजाशंी वसई येथे िह केला. (३१ तडसेंबर १८०२) 
[तकत्ा,]. 

 
वसईचा तह व नांतर : 

 
िहाच्या वाटाघाटी करिाना बाजीरावाचें िीन सहाय्यक होिे. एक रघुनाथराव तचनापट्टणकर 

इंग्रजाचं्या संगिीि मद्रास येथे वाढलेला व इंग्रजासं दैवि मानणारा. दुसरा बळविंराव नागनाथ व तिसरा 
खंडेराव नीळकंठ रास्िे हा बाजीरावाचें िैनािीस होिा. [तकत्ा, ले. ४०.] 

 
िहाची एकंदर सिरा कलमे. त्यािील मुख्य कलमाचंा मिलब असा : (१) एकाचे शिु तमि िेच 

दुसऱ्याचे शिु तमि मानणे; (२) इंग्रजानंी पेशवाई मुलखाचे संरक्षण करण्याची हमी घ्यावी; (३) त्यासाठी 
सहा पलटणे, िोफा व युद्धोपयोगी सामान पेशव्याचं्या मुलखाि कायम ठेवण्याची इंग्रजासं परवानगी 
असावी; (४) ह्या पलटणींच्या खचासाठी सव्वीस लक्ष नति उत्पिाचा मुलूख इंग्रजासं कायम देणे; (५) 
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इंग्रजाशंी तबघाड करणाऱ्या फ्रें च आतद दुसऱ्या टोपीकरास पेशव्याने आश्रय देऊ नये; (६) तनजाम वगैरे हर 
कोणाशी बाजीरावाचा िंटा असल्यास त्याचा तनकाल इगं्रज बहादुर करिील िो पेशव्याने मावय करणे; (७) 
गायकवाड व इंग्रज याचं्याि झालेल्या दोस्िीच्या करारास पेशव्याने मावयिा द्यावी. पेशव े व गायकवाड 
याचं्याि जो काहंी िंटा असेल त्याचा तनकाल इंग्रज देिील िो पेशव्यानंी मावय करावा; (८) कारणपरत्व े
सहापेक्षा जास्ि पलटणे इगं्रजानंी बाजीरावास व बाजीरावाने इंग्रजासं आपली फौज देऊन एकमेकाचें 
सहाय्यक करणे; (९) बाजीरावाने सुरि शहर इंग्रजासं द्याव;े (१०) इंग्रज व पेशव ेह्यानंी एकमेकासं आगाव ू
कळतवल्यातशवाय परदरबारशी कोणिेही राजकीय व्यवहार करु नयेि [पूना रे. कॉ. र्भा. १०, ले. ४१.]. 

 
वरीलप्रमाणे बाजीराव व इंग्रज याि िह घडून आला ही बािमी वसईहून पुण्यास लगेच पोचली. 

पुण्यास तदनाकं २ जानेवारी १८०३ रोजी अमृिराव, होळकर व त्याचा तदवाण गणपिराव, मीरखान, बाबा 
फडके, मोरोबा फडणीस, वगैरे मंडळी एकि जमनू पुढील तवचार करू लागली. बाजीरावानंी राज्य 
बुडतवले व इंग्रज घराि घािला, [तकत्ा, ले. ४१.] त्यास काढून लावावयाचे िर शशदे, नागपूरकर र्भोसले या 
सवांनी एकजुटीने वागून इंग्रजाशंी मुकाबला करावयास हवा हा तवचार सवचिासं पसिं पडला पण हे शशदे 
उत्रेि, होळकर दतक्षणेि, नागपूरकर र्भोसले नागपुराि, अशी न्स्थिी असल्यामुळे िे एकि येऊन, त्याचंी 
एकजूट होऊन इंग्रजातंवरुद्ध आघाडी बनवनू िी प्रत्यक्षाि घडवनू आणणे हा एकच मागच सवच मराठ्ानंा 
सुचि होिा. त्याप्रमाणे मराठे सरदाराकंडून हालचाली होऊ लागल्या. त्याची सवच हतकगि इंग्रजासं कळि 
होिी म्हणून इंग्रज सावध राहून त्याने हा बनाव होऊ न देण्याच्या तलृप्त्या शोधून कातढल्या व िे त्यािं 
यशस्वी झाले. जानेवारी १८०३ पासून पणेु दरबारने होळकर व अमृिराव पेशव े याचं्या पढुारीपणाने सवच 
मराठा मंडळाची जूट बनवनू मराठी राज्य सावरण्याचे ठरतवले. यशविंराव होळकर यासं अमृिरावानंी 
पुण्यास बोलातवले होिे. त्याबद्दल त्यास एक कोट रुपये देऊ केले होिे. 

 
अमृिराव पुण्यास १२ नोव्हेंबर रोजी आले व होळकराचं्या िंिाने कारर्भार पाहू लागले. पूवीच्या 

कारर्भारािील मंडळींना अधचचदं्र देऊन त्यानंा िुरंुगाि टाकले. नवीन कारर्भाऱ्याचं्या व होळकराचं्या 
शतनवारवाड्याि दररोज बठैकी होि व त्याि नाना प्रकारच्या चचाही होि असि. मुख्य चचा होळकराचं्या 
मागणीप्रमाणे त्यानंा पैसे कसे परि करावयाचे याची होि असे. मी, “शशद्याचा परार्भव करून िुम्हास 
पेशवाईवर बसतवले आिा माझे मागणीप्रमाणे एक कोट रुपये द्या” असा िगादा होळकरानंी अमृिरावासं 
लावला. कारर्भाऱ्यानंी यावर उपाय म्हणून पणेु शहराि लोकावंर पट्ट्ट्ा बसवनू पंचवीस लाख रुपये गोळा 
करण्याचे ठरतवले. त्याकतरिा पुढील चार मतहने पुण्याि लोकामंध्ये हाहाःकार उडाला [खरे, खं. १४, तडसे. ३०, 
१८०२, जाने. १८०३]. पैसे तमळतवण्यासाठी अमृिरावाचं्या माणसानी, पठाणानी पुणेकराचं्या घरास खणत्या 
लावल्या, लोकासं मारहाण केली. बायकाचें अंगावरील दातगने, घरािील र्भाडंी असे असेल िे तवकून मार 
खावनू लोकानंी होळकर व अमृिराव यानंा पैसे तदले; अशा रीिीने चार मतहवयाि ५० लाख रुपये उरे्भ 
झाले. आिा बाकी पिास लाख उरे्भ करण्यासाठी होळकरानंी आपला सरदार माने यास प्रतितनधीकडे 
पाठतवला. पैशाकतरिा लोकाचा छळ होळकरानीच केला असे नाही िर अमृिराव पेशव्यानीही केला 
[पेशवाईची अखेर,]. 

 
इंग्रजानंी पेशव्याशंी वसईस िह केल्यावर जानेवारी १८०३ पासून पेशव्यासं पुण्यास नेवनू पेशवपेद 

देणे हे उतद्दष्ट साध्य करण्याच्या ियारीस िे लागले. होळकर व होळकराचंा हस्िक माने याचं्या िसेच 
हंगामी पेशवा अमृिराव याचं्या अंदाधंुदीच्या चाळ्यानंा पायबंद घालण्याचे ठरतवले [खरे, खं. १४,]. 
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कनचल तलोज त्यावळेी पणु्यास इंग्रजाचंा रेतसडेंट होिा. त्याने वसईहून यशविंराव होळकरासं 
तलहून कळतवले की, “बाजीरावानी आमच्याशी रीिसर करार करून आमची लष्ट्करी मदि स्वीकारली 
आहे. हा करार पाळणे आमचे किचव्य आहे िेव्हा िुम्ही पुणे सोडून आपले हद्दीि तनघून जाव.े असे िुम्ही 
कराल िर इंग्रज सरकार बाजीरावाशी िुमची गोडी करून देईल आतण उर्भयिामंध्ये जो करार ठरेल त्यास 
बाजीरावाकडून व्यत्यय न येण्याची खबरदारी गव्हनचर जनरल घेिील. िरी इंग्रज सरकारशी िुमचा स्नेह 
आहे. िो कायम ठेवनू आपली फौज घेऊन िुम्ही िाबडिोब पुण्यािून तनघनू जाव.े िुम्ही पुण्याि रातहल्यास 
िुमचा आमचा तबघाड होण्याचा प्रसंग येईल याचा नीट तवचार करून काय करणे िे करावे [चोकशी, एच्. बी. डी. 

पू. रे. कॉ. व्हॉ. ७, १९ फेब्रु. १८०३,]. 
 
यावळेी होळकर आतण अमृिराव यानंी पुण्याची सत्ा आपल्या िाब्याि राखण्याचा प्रयत्न केला. 

इंग्रजाचं्या पिास उत्र देऊन त्यानी असे कळतवले की िुम्ही बाजीरावाशी केलेला करार आम्ही मानण्यास 
ियार आहोि. बाजीरावास पेशव ेपद देण्यास आमची कबुली आहे माि पेशवाईचा कारर्भार आमच्या िंिाने 
हाकण्यास देण्याि यावा; [तकत्ा, व्हॉ, ७, माचच १८०३,] हे तब्रटीशानंा पटण्यासारखे नव्हिे. 

 
इंग्रजातंवरुद्ध आपली जूट घडवनू आणण्याचे प्रयत्नाि तनजामास तमळवनू घेण्यासाठी बाबा फडके 

या आपल्या वतकलास अमृिरावाने हैदराबादेस पाठतवले [तकत्ा, खरे, १४,]. पटवधचन, रास्िे, शवचुरकर एकि 
होऊन धारवाडाकडे इंग्रज येि आहेि त्याचंा बंदोबस्ि करावा असे कळतवले. पण ह्यािून काहंीच तनष्ट्पि 
झाले नाही. राज्याि माजलेली बेबंदशाही चालूच रातहली. तिचा फायदा इंग्रजानंी उचलण्याचे ठरतवले. 
गव्हनचर जनरलने मंुबईचे गव्हनचर जोनाथन् डंकन व मद्रासचे गव्हनचर लॉडच तलाईव्ह ह्यानंा आपल्या 
योजनेि सामील होण्यास हुकुम तदला. माचच १८०३ मध्ये हैद्राबादच्या िैनािी फौजेचा मुख्य “स्टीव्हनसन” 
याने पशरडा येथे लष्ट्करी िळ तदला. ही पेशव्याचं्या राज्याची व पूवेकडील सीमा. कनाटकाि जनरल 
वलेस्लीजवळ १,७०० घोडेस्वार व ८०० पायदळ सैवय होिे. त्याला पणु्याच्या रोखाने कूच करण्याची आज्ञा 
तदल्या. [खरे, खं. १४,]. त्याने त्याप्रमाणे सैवयासह हतरहर सोडले आतण १२ माचच १८०३ रोजी िंुगर्भद्रा नदी 
ओलाडंली. [पुणे गॅझेतटअर, र्भा. २,] जनरल वलेस्लीने मराठ्ाचं्या मुलुखाि प्रवशे केल्यावर सवचसामावय 
मराठ्ासंाठी एक जाहीरनामा काढला. त्या जाहीरनाम्यामध्ये आपल्या इच्छा, आपले सद्हेिु कोणिे 
आहेि आतण पेशव्याचें तमि म्हणून आपण त्याला त्याचं्या गादीवर बसण्याकतरिा पुण्यास राखावे, हे 
सातंगिले. 

 
वलेस्लीने मराठी हद्दीि पाय ठेविाच सवच महाराष्ट्रर्भर जाहीरनामा तफरतवला की, “आम्ही पेशव े

सरकारचे दोस्ि या नात्याने पेशव्याचं्या आमंिणावरुन पुण्याकडे येि आहो. आम्हाला कोणाचेही शिुत्व 
करावयाचे नाही, शकवा कोणाचेही नुकसान करावयाचे नाही आमच्या लष्ट्कराला दाणावैरण लागेल िो 
आम्ही तवकि घेऊ आतण त्याचंी शकमि रोखीने देऊ. आम्हास सवांची मैिी पातहजे. कोणालाही 
आमच्याकडून इजा पोहचणार नाही. सवांनी आपापल्या घरी स्वस्थ आनंदाने रहाव.े” दतक्षणेिील सरदार व 
पेशव ेयाचें तविुष्ट वाढले होिे. इग्रजाचंी मदि घेऊन पेशव ेआपले सरंजाम जप्ि करिील असे त्यानंा र्भय 
वाटि असे. ही त्याचंी र्भीिी वलेस्लीने त्यानंा अर्भय देऊन घालतवली. त्यापैकी काही आनंदाने इंग्रजासं 
मदि करण्यास ियार झाले [खरे, र्भा. १४, माचच २८, १८०३.]. शशदे, होळकर, याचंी इग्रजातंवरुद्ध एकजूट जमली 
नाही. िसेच इिर सरदार पटवधचन, र्भोसले वगैरेपैकी अमृिराव व होळकर यानंा साद देण्यास पुढे झाले 
नाहीि. अशा प्रकारची पुण्याची न्स्थिी होिी. इंग्रजाचं्या खतलत्याप्रमाणे होळकर व अमृिराव यानंा 
ठरल्याप्रमाणे तशस्िशीर माघार घेणेही जमले नाही. तब्रटीश सैवय पेशव्यास घेऊन पुण्याकडे तनघाल्याचे 
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कळिाच अमृिराव काही काळ पुण्यासच रेंगाळि रातहले. पण होळकरानी पुणे सोडून माचचच्या मध्यावर िे 
औरंगाबाद येथे गेले. िेथून बीड, पैठण, जालनापूर, यामागे सैवयासह लुटालूट करि पैसे जमवीि जून 
१८०३ मध्ये खानदेशी आले [ििैव,]. तब्रटीशाचंी फौज पेशव े बाजीराव यास पणु्याजवळ घेऊन येिाच 
अमृिराव, तवनायकरावासंह १९ एतप्रल १८०३ ला पुण्याहून तनघाले. बरोबर फौजबद सरदार हतरपंि र्भाव े
होिे. त्यानंी रािी चाकणला मुक्काम केला. बरोबर पेशवपेदी िीन मतहने असिानंा लुटलेली संपत्ी, हत्ी, 
उंट याजंवर घालून घेिली होिी. तिथून िे नातसकला आले. नातसकला धमाल उडवनू नातसकचा अंमल 
श्री राजश्री रावसाहेब यानंी बसतवलेल्या के्षिाि “कारर्भार र्भाव ेकरिाि घरे खणिाि काहंी जाळली. ब्राह्मण 
व ब्राह्मणी तस्रयाचें पे्रि जाहले अनथाि बाकी रातहली नाही. ईश्वरे नेि झाकले िेव्हा यत्न कोणाचाच तदसि 
नाही [पेशवाईची अखेर, खरे, र्भा. १४, ९ सप्टें, १८०३].” याप्रमाणे अमृिरावानंी कहर उडवनू तदला. इकडे पुण्यास २० 
एतप्रल १८०३ रोजी इंग्रजाकंडील कनचल वलेस्ली आले. त्यानंा कोणाकडूनही फारसा तवरोध झाला नाही. 
पेशव्यासंह कनचल तलोज १३ मे १८०३ रोजी पणु्यास आला. कनचल वलेस्ली यासं बहुि सवमानाने सामोरा 
गेला. १३ मे रोजी जाहीर दरबार र्भरवनू “तहज हायनेस बाजीराव पंतडि प्रधान बहादुर” यानंी पेशवाईची 
अतधकारसूिे पुवहा हािी घेिल्याचे जाहीर करण्याि आले. हा प्रसंग इंग्रजानंी समारंर्भपूवचक गाजावाजा 
करि र्भपकेबाज थाटामाटाि घडवनू आणला [माटीन तडसपचेॅस, व्हॉ. ३, तस. पॉ. डायरी नं. १४३, मे १८०३,]. 
 

 
इंग्रज पेशवाईि घुसला हे शशदे, होळकर, र्भोसले ह्यानंा आवडले नाही. फेबु्रवारी १८०३ मध्ये 

शशद्याचंा मुक्काम बऱ्हाणपुरला असिा पेशव्याचें हस्िक बाळोजी कंुजर हे शशद्यासं रे्भटले व त्यानी पेशव्यानंा 
कोणत्या पतरन्स्थिीि इंग्रजाचं्या आश्रयास जाव ेलागले यासबंंधीचे सतवस्िर तनवदेन असलेले पि तदले. 
शशदेसुद्धा कूच करि पुण्याच्या तदशनेे तनघाले. वाटेि शशद्याचं्या गोटाि इंग्रजानंा घालतवण्याची खलबिे 
चालली होिी. शवेटी त्याचंा असा तवचार ठरला की, सवांची एकजूट करून इगं्रजासं घालवाव.े ह्या 
तवचारास नागपूरकर र्भोसल्यानंी चागंली साथ तदली. आतण पुढील पाउले उचलण्यासाठी िे दोघे सरदार 
बोधवाड गावंी मलकापूरजवळ ४ जून १८०३ ला एकमेकास रे्भटले [तरयासि, उत्र तवर्भाग, र्भा. ३]. र्भोसले आतण 
शशदे याचंा मुक्काम जुलैमध्ये फरदापूर येथे पडला. त्यावळेी होळकर खानदेशाि सुरिानपुरला होिे. 
शशद्यानंी होळकराशंी समेट करण्याच्या हेिूने सवच मागण्या मावय केल्या. आपल्याकडील होळकराचें सगळे 
नािेवाईक त्याने यशविंरावाच्या हवाली केले. उत्र शहदुस्थानाि होळकराचंा जो मुलूख शशद्यानी आपल्या 
िाब्यािं घेिला होिा िोही यशविंरावाचं्या स्वाधीन केला [सरदेसाई, एन्. एच्. एम. र्भा. ३,]. अशा रीिीने शशद्यानंी 
यशविंरावाशंी तदलजमाई करण्यासाठी पावले उचलली. यशविंरावही शशद्यानंा रे्भटण्यासाठी आपला 
मुक्काम हालवनू शशद्याचं्या तदशनेे दोन मुक्काम पुढे आले. पण शशदे-होळकर याचंी एकी होऊ न देण्याचे 
तनयिीने ठरतवलेले होिे असे तदसिे. कारण ह्या एकीच्या आड अमृिरावास शशद्यानी तलतहलेले पि आले. 
शशद्यानी अमृिराव पेशव्यास असे तलतहले होिे की, िूिच इगं्रजाचंा तनकाल लागेपयचवि होळकराचं्या मागण्या 
मावय करा. एकदा इगं्रजाचंा परार्भव झाल्यावर होळकराचा तनःपाि करिा येईल अशा आशयाचे शशद्याने 
अमृिरावास तलतहलेले पि कनचल वलेस्लीने हरकाऱ्याकडून तमळतवले [होळकर शाहीचा इतिहास, र्भा. २,] आतण 
होळकराकडे पाठवनू तदले. होळकराचं्या हािी हे शशद्याच्या तवश्वासघािकीपणाचे पि तमळिाच होळकर 
रागाने लालबुंद झाले. आपल्याला नाहीसे करण्याचा हा कट आहे हे त्यानी हेरले आतण र्भोसले व शशदे 
याचं्या मदिीस न जािा होळकर माळव्याि गेले आतण शशद्याचं्या मुलखािं धुमाकूळ घालू लागले. 

 
इंग्रजानंी मराठ्ाशंी केलेला सालबाईचा िह शशद्याचं्या मध्यस्थीने केला होिा. शशद्याचें म्हणणे असे 

होिे की, इंग्रजानंी पेशव्याशंी वसईचा िह करण्याअगोदर आपल्याला तवचारायला हव ेहोिे. [चोकशी, तहस्टरी 
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ऑफ तब्रटीश तडप्लोमसी,] पेशव्यानंी इंग्रजाशंी वसईचा िह करून मराठ्ाचें स्वािंत्र्य घालतवले िेव्हा इंग्रजासं 
धडा तशकतवणे इष्ट. कारण ह्या िहाने इंग्रजानंी मराठ्ाचं्या स्वािंत्र्यावरच घाला घािला होिा. उलट 
इंग्रजासं हा िह करिानंा शशदे व मराठे सरदार यानंा असे वाटणार याची जाणीव होिी. म्हणून त्यानंी मराठे 
सरदारानंा एकमेकापंासून फोडण्याचा व्यूह रचला होिा. िसेच शशद्याकंडील सरदारािं तफिुरी करणे, 
शशद्याचें फौजेिील युरोतपयन सेनातधकारी होिे त्याजंला तफितवणे असे प्रकार चालतवले होिे. तशवाय 
कोणत्याही क्षणी युद्धास िोंड लागल्यास आपण कमी पडू नये म्हणून इंग्रजानंी जय्यि ियारी केली होिी. 
[माटीन, तडसपॅचेस, व्हॉ. ३, तडसें. १८०३.] 

 
गव्हनचर जनरल वलेस्लीने आपला र्भाऊ जनरल वलेस्ली यास शशदें याचा िोफखाना धुळीस 

तमळवनू शशद्याचंी सत्ा तखळतखळी करण्याचा प्रयत्न करा असे पि तलतहले होिे. पणु्यास कनचल तलोज व 
वलेस्ली होिे त्यानंा सहाय्य करण्यास बाजीरावास सातंगिले. गव्हनचर जनरलने जनरल वलेस्लीस 
कनाटकािील जहातगरदार, होळकर, अमृिराव इत्यातदकाशी पातहजे िे करार करण्याचा सपूंणच अतधकार 
तदला. मराठ्ाकंडील युरोतपयन व एिदे्दशीय अंमलदार व त्याचें लोक यासं तफिवनू तनकामी करण्याचे 
कामतगरीवर मेजर तफ्रथ नावंाचा मुख्य अंमलदार गव्हनचर जनरलने नेमला. 

 
िीन मतहवयाचे आि मराठे सरदाराचंी नोकरी सोडून जे कोणी लोक, मग िे इंग्रज, फ्रें च शकवा 

शहदी कोणीही असोि, इंग्रजाचं्या पक्षाकडे येऊन तमळिील. त्यासं सत्कारपूवचक नोकरीि घेऊन पूवीप्रमाणे 
चालतवले जाईल. याचे उलट जे कोणी इंग्रजावंर शस्र उचलिील त्यास पुढे इगं्रजाचंा आश्रय कधीही 
तमळणार नाही. [तसके्रट ॲवड पॉतलटीकल डायरी नं १४९, ऑगस्ट २९, १८९३,] 
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२४ 
 

इांग्रजाांचे लशदे–भोसल्याांशी युद्ध 
 

(इ. स. १८०३, ऑगस्ट ते १८०४ जुिैं अखेर). 
 

कािंसूची 
 
१८०३, ऑगस्ट ७ जनरल लेकचे नशद्याांच्या मुलुखावर आक्मण. 
१८०३, ऑगस्ट ७ गव्हनमर जनरलचे जनरल स्टुअटमला जनरल वलेस्लीस मदत देण्याचे हुकूम. 
१८०३, ऑगस्ट ८ अहमदनगरचा क्षकल्ला काबीज करण्याचा वलेस्लीचा बनाव. 
१८०३, ऑगस्ट १२ वलेस्ली अहमदनगरचा क्षकल्ला नजकतो. 
१८०३, ऑगस्ट २९ जनरल वलेस्ली औरांगाबादेस दाखल. 
१८०३, सप्टेंबर ३ जनरल पेरॉन क्षफतूर होऊन इांग्रजास क्षमळतो. 
१८०३, सप्टेंबर ४ नशदे-िोसले याांचा मुक्काम पठैणजवळ. 
१८०३, सप्टेंबर ५ अक्षलगड इांग्रजाांचे ताब्यात. 
१८०३, सप्टेंबर १४ क्षब्रटीश फौज यमुना उतरून क्षदल्लीत येते. 
१८०३, सप्टेंबर १६ जनरल लेक बादशहाची िेट घेतो. 
१८०३, सप्टेंबर २१ वलेस्ली व स्टीव्हेनसन यानी मराठ्ाांशी लढाई देण्याचे ठरक्षवले. 
१८०३, सप्टेंबर २१ िोकदमन आक्षण जाफराबाद याांचे दरम्यान मराठा सैन्याचा तळ. 
१८०३, सप्टेंबर २४ जनरल लेक आग्र्यास जाण्यास क्षनघतो. 
१८०३, ऑक्टोबर ४ नशद्याांकडील सवम फ्रें च अक्षधकारी इांग्रजाांस क्षमळतात. 
१८०३, ऑक्टोबर १५ इांग्रजानी बऱ्हाणपूर शहर ताब्यात घेतले. 
१८०३, ऑक्टोबर १७ पयंत आग्रा, मथुरा जनरल लेकच्या ताब्यात येतात. 
१८०३, ऑक्टोबर २१ अशीरगड क्षकल्ला इांग्रजाांच्या ताब्यात. 
१८०३, नोव्हेंबर १ लासवाडीची नशदे फौज व जनरल लेक यामधील लढाई, नशद्याचा परािव. 
१८०३, णडसेंबर २३ िोसले इांग्रजाांशी देवगावचा तह करतात. 
१८०३, णडसेंबर २५ गाक्षवलगड इांग्रज हस्तगत करतात. 
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२४ 
 

इांग्रजाांचे लशदे–भोसल्याांशी युद्ध 
 

(इ. स.१८०३, ऑगस्ट ते १८०४, जुिैं अखेर) 
 
वसईचा िह होिाच त्या िहाला मावयिा देण्यातवषयी इंग्रजानंी शशदे व र्भोसले याचं्या दरबारािं 

िडजोडीचे बोलणे चालू ठेवले होिे आतण िे अद्यापही िसेच नेटाने चालू होिे. वसईच्या िहासबंंधी मराठे 
सरदारानंी आके्षप घेिले त्याचे िात्पयच असे : 

 
इंग्रजाशंी श्रीमिंानंी िह केला, त्याच्या नकला आम्हास तमळाल्यातशवाय त्या िहाला पेशव्याचंी 

मावयिा आहे असे म्हणिा येणार नाही. सालबाईच्या िहाि ठरल्याप्रमाणे शशद्याचं्या मध्यस्थीने हा िह 
करावयास हवा होिा. इंग्रजानंी िसे केले नाही. या िहाने मराठे राज्याच्या अन्स्ित्वावर गदा येि 
असल्यामुळे शशदे, होळकर, र्भोसले अशासारख्या बरोबरीच्या सरदाराचं्या संमिीतशवाय असला िह 
ठरतवण्याचा पेशव्यानंा अतधकारच नाहीं. िहाची कलमवार चचा इंग्रजाशंी होऊन िह सवच बाजूनी 
कायदेशीर ठरेपयचवि इंग्रजानंी मराठी राज्याि तशरू नये. मराठ्ांच्या या आके्षपावर इंग्रजानंी उत्रें तदली 
िी अशी : 

 
(१) मराठा सरदारानंा िहाच्या नकला देण्याची व्यवस्था इंग्रजानंी िाबडिोब केली; 
 
(२) सालबाईच्या िहानंिर पुढे चार वषांनी महादजी शशद्याचं्या संमिीने पुणे दरबारी स्विंि इंग्रज 

वकील राहू लागल्यामुळे त्या िारखेपासून शशद्याचंी मध्यस्िी रद्द समजली पातहजे; 
 
(३) पेशव े सवातधकारी आहेि. त्यानंा सोयीसाठी नवी वतहवाट पाडण्याचा शकवा जुनी वतहवाट 

मोडण्याचा पूणच अतधकार आहे. 
 
आमच्या मिैीपासून मराठी राज्याचा नाश होणार असे मराठे मानिाि; परंिु िी त्याचंी चकू आहे. 

राज्याि अव्यवस्था व बंडाळी माजली आहे. िी मोडून शािंिा व सुव्यवस्था तनमाण करावी एवढाच आमचा 
उदे्दश आहे. आम्ही मराठा राज्याचे खरेखुरे तमि आहोि. मराठ्ाशंी िहाच्या कलमाची चचा करण्याचा मुद्दा 
आपणास पसंि आहे असे सागंून िहाच्या कलमाचंी पुवहा चचा करण्याची त्यानंी ियारी दशचतवली. िेव्हा 
वाटाघाटीसाठी मराठा सरदारानी फौजेची जय्यि ियारी का चालतवली आहे? असे तवचारून इंग्रज 
म्हणाला की, हा वाद वाटाघाटीने तमटतवण्याची मराठ्ाचंी खरोखरच इच्छा असेल िर तशद्यानंी उजै्जन येथे 
व र्भोसल्यानंी नागपुरास परि जाव े आतण आम्हीही आपल्या हद्दीि परि जािो. पण मराठे सरदार परि 
जाणार नाहीि िर त्याचंा हेिू शिुत्वाचा आहे असे समजून आम्ही िाबडिोब युद्धास सुरुवाि करू. 
इंग्रजाशंी बोलण्याची ही वाटाघाट मराठे सरदारानंी बाह्यिः चालू ठेवली होिी परंिु आिून माि इंग्रजाशंी 
लढाईच करावी असा त्याचंा ठाम तनश्चय ठरला होिा. त्यावळेी रघोजी र्भोसले याने पटवधचनासं तलतहिाना 
शहदू धमच रक्षावा, स्वराज्य रहाव े हे तचत्ाि धरून राजश्री दौलिराव शशदे यासुद्धा या मसलिीस प्रवृत् 
झालो? िुम्ही आम्हासं येऊन तमळाव,े होळकरानंी इगं्रजाशंी युद्ध सुरू केले त्यावळेी प्रतितनधीस पि 
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पाठतवले व सातंगिले की, ज्यािं शहदू धमाची कायमी व पतरणामास नीट िे कराव.े यावरून त्यावळेच्या 
मराठ्ासं स्वराज्याबरोबर आपला शहदू धमचही बुडणार असे वाटू लागले. इंग्रजानंी सातंगिल्याप्रमाणे मराठे 
सरदारानंी आपआपल्या तठकाणी परि जावयाचे साफ नाकारले. तदनाकं ३ ऑगस्ट १८०३ रोजी इंग्रज 
वकील कनचल कॉलीवस हा शशद्यांच्या लष्ट्करािून कूच करून परि चालला आतण इंग्रजाचे शशदे-र्भोसले 
याचं्याशी जाहीरपणे युद्ध सुरू झाले. 

 
लशद्याांशी इांग्रजाांचे युद्ध : 

 
इंग्रजानंी आपल्याला मराठ्ाशंी युद्ध कराव ेलागणार हे गृहीि धरूनच जोराची ियारी चालतवली 

होिी. दतक्षणेि जनरल वलेस्लीच्या हािाखाली ३६ हजार सैवय होिे. जनरल वलेस्लीला दतक्षणेिील 
फौजाचंा सरसेनापिी म्हणून जाहीर केले होिे. कृष्ट्णा-िंुगर्भद्रा दुआबाि जनरल स्टुअटच आपल्या ८,००० 
सैवयासह युद्धाच्या ियारीने िळ देऊन होिा. आजुबाजूचे पाळेगार, बंडखोर, यानंा िाब्याि ठेऊन जनरल 
वलेस्लीला लागेल त्यावळेी मदि करण्याचे त्यास हुकूम तदले होिे. ७ ऑगस्ट १८०३ रोजी जनरल 
वलेस्ली बरोबर ९ हजार सैवय घेऊन आतण कनचल स्टीव्हेवस् न ह्याचे ८ हजार सैतनक ही दोवही सैवये 
अहमदनगरच्या तकल्याजवळ येऊन थडकली. तनजामाचे १५ हजार सैवय, अप्पा देसाई तनपाणकर 
याजंकडील ८ हजार सैवय आतण बापू गोखले यानंी जनरल वलेस्लीला मदि करावयाची असे हुकूम 
गव्हनचर जनरलने तदले होिे. सुरिजवळ कॅप्टन मरे आपल्या ८ हजार सैवयातनशी दतक्षणेि तनघण्याच्या 
ियारीि होिा. जनरल लेकला उत्रेिील सैवयाचे अतधपत्य देऊन कानपूर व लखनौ येथील सैवयास 
शशद्यावंर हल्ला करण्यासाठी ठेवले होिे. शशदे दतक्षणेि पुण्याच्या तदशनेे येि होिे, त्यास अडवनू 
धरण्यासाठी त्याचं्या िाब्यािील अहमदनगरचा तकल्ला कातबज करण्याचा बनाव वलेस्लीने घडवनू आणला. 
[सर जॉन मालकम, र्भाग १,] (८ ऑगस्ट १८०३). 

 
अहमदनगर णकल्ला : 

 
अहमदनगरचा तकल्ला धनधावय व सातहत्याने र्भरलेला व मजबूि असा शशद्याचं्या िाब्याि होिा. िेथे 

अरबाचंा बंदोबस्िही चागंला होिा. हा तकल्ला आपल्या िाब्याि घेिला िर पुणे, हैद्राबाद, बऱ्हाणपूर एवढ्या 
टापूवर तिथून नजर ठेविा येईल असे जनरल वलेस्लीस वाटून त्याने हा तकल्ला हस्िगि करण्याचे 
ठरतवले. हा तकल्ला फारच मजबूि होिा. हल्ला करून शजकून घेणे दुरापास्ि होिे. िेव्हा वलेस्लीने तफिुरी 
केली. तकल्यावरील गोरे अमंलदार आरंर्भीच तफिूर होऊन इंग्रजाकडे गेले. त्याचबरोबर देशी तशपाई व 
गोलंदाजही गेले. तकल्लेदार मल्हारराव कुळकणी श्रीगोंदेकर याने कौल घेऊन तकल्ला इंग्रजाचें स्वाधीन 
केला (१२ ऑगस्ट १८०३). इंग्रजानंी तकल्ला हस्िगि केल्यावर सर्भोविालचा प्रदेश हस्िगि करून िेथील 
वसुलाची व्यवस्था लावली. त्यासाठी जनरल वलेस्लीने एक इंग्रज कलेतटर नेमला. 

 
नगर हस्िगि झाल्यापासून जनरल वलेस्ली गवाने चढून २९ ऑगस्ट १८०३ रोजी गोखलेसुद्धा 

औरंगाबादेस दाखल झाले. िेव्हा तिकडून, शशदे, र्भोसले पेंढारी कंपूसुद्धा बदनापूरचा घाट चढून 
औरंगाबादेपासून सहा कोसावर मुक्काम केला. शहराचे शहावर कंपू व पेंढारी ठेवनू उर्भयिा सरदार पिास 
हजार फौजेतनशी पठैणावर दाखल झाले. वलेस्ली सदच होऊन तवचारािं पडले आहेि. तिवगच सरदार 
सामवयास येणार िेव्हा रगडा झगडा आहे. िारीख ४ सप्टेंबर रोजी शशदे-र्भोसल्याचंा मुक्काम पठैणजवळ 
आला. गंगा उिरून पणु्यास दसऱ्यास जाव े असा बेि आहे. गंगेवरून खंडोपिंास बोलणे करण्याकरिा 
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पुण्यास रवाना केले. बोलण्यािील र्भाव असा की, “इंग्रजासं तनरोप द्यावा म्हणजे सारे सरदाराचंा समेट 
होईल, नाही िर मराठे हािी लागि नाहीि. श्रीमिंास बहुि तवचार पडला आहे. वलेस्लीची फौज पुढे गेली 
होिी त्याचंी आघाडी तपछाडी मारून बहूि उपद्रव केला”. 

 
जनरल वलेस्ली गोदावरीचे उत्र काठाने मराठ्ाचें मागे गेला. मराठ्ानंी २१ सप्टेंबर १८०३ 

रोजी र्भोकदचन व जाफराबाद याचे दरम्यान िळ तदला. न्स्टव्हवसनने शशद्याचें जालना शहर िाब्याि घेिले. 
िारीख २१ रोजी न्स्टव्हवसन व वलेस्ली याचंी बदनापरुास रे्भट होऊन त्यानंी दोन टोळ्यानंी मराठ्ासं 
गाठून लढाई देण्याचा कायचक्रम ठरतवला व त्याप्रमाणे एकदम हल्ला करून असईकडे मोचा तफरतवला. 
मराठी लष्ट्कराच्या युतत्या आपण हल्ला न करिा इगं्रजाचं्या फौजेस चुकतवण्याच्याच तदसि होत्या. 
“दौलिराव शशदे याचंी ियारी नव्हिी, बेफाम होिे. िोफेचे बैल चारणीस होिे. िे आले नाहीि व 
पलटणािही काही तफिुरी होिी. िेव्हा ८०-९० िोफ रातहली,” [खरे, खं. १४,३ नोव्हें. १८०३,] युरोतपयन 
ऑतफसरही तशद्यासं सोडून इंग्रजाकंडे तनघून गेले (३ सप्टेंबर १८०३). प्रथम मराठ्ाचं्या िोफखावयाने 
इंग्रज िोफखावयावर जोराचा मारा करून त्याचं्या िोफा बद पाडल्या, िोफाचे बलै मरून पडले. मराठ्ाचंा 
िोफावरील मारा एवढा जबरदस्ि होिा की त्याचंी वाखाणणी जनरल वलेस्लीने आहे [गरवडू तडसपचेॅस, सप्टेंबर 
२४,१८०३,]. िोफा बंद पडल्यावर दौलिराव शशद्याने इगं्रजी लष्ट्करावर आपल्या स्वाराचंा हल्ला केला. त्यामुळे 
मराठ्ाचं्या िोफा बंद पडल्या. कारण िोफा चालू ठेवल्यास आपलेही लष्ट्कर मरेल ही र्भीिी होिी. शशद्यानंी 
हल्ला केला. त्यावळेी रघुजी र्भोसले लढाईच्या जागेवरून स्विः तनघून गेला होिा. िो स्विः हजर 
नसल्यामुळे त्याच्या लष्ट्कराचा जोर कमी पडला. मराठी सैवयाचा मोड झाला. लढाई थाबंली. इगं्रजानंा 
मराठ्ाचं्या १०० िोफा तमळाल्या. त्याच्यापैकी ७० िोफा उत्कृष्ट असे वलेस्ली म्हणिो [तकत्ा, ऑतटोबर १३, 
१८०३,]. हा जय इंग्रजानंा बराच महाग पडला. इंग्रजाचं्या लष्ट्करा पैकी ⅓ सैवय मारले गेले अगर जखमी 
झाले. परंिु त्यानंा जय तमळाल्यामुळे त्याचें पुढील काम सोपे झाले. 

 
रघुजी र्भोसले जसे लढाईच्या सुरवािीसच काही कारण नसिा पलायन करून तनघून गेले िसेच 

लढाईस िोंड लागल्यानंिर दौलिराव शशद्यानंीही त्याचंाच तकत्ा तगरतवला. ह्या भ्याडपणामुळे फौजेचा 
हुरुप जाऊन अपयश पदराि आले. ह्या लढाईनंिर शशद्याचंें मुख्य सैवय खानदेशािून कासारबारीच्या 
घाटाने पुण्याकडे रोख धरून तनघाले. कॅप्टन न्स्टव्हेवसन याने तदनाकं १५-१०-१८०३ रोजी बऱ्हाणपूर शहर 
तफिुरी करून िाब्याि घेिले. २१-१० रोजी शशद्याचें िाब्यािील अशीरगडचा बळकट तकल्ला तफिुरीने 
िाब्याि घेिला. ही दोन तठकाणे इंग्रजाचं्या िाब्याि आल्यामुळे जणू शशद्याचें इंग्रजानंी उत्रेकडील िार 
अडतवले. लगेच इंग्रजानंी सवच खानदेशर्भर आपला अमंल बसवनू तनजामाचा सैवयािील अतधकारी प्रािंर्भर 
नेमून िेथील वसूल घेणे सुरू केले. जनरल वलेस्लीने त्याचप्रमाणे अहमदनगर व औरंगाबादचे आसपासची 
शशद्याचंी सवच ठाणी हस्िगि करून िेथे आपला अंमल सुरू केला. असईच्या लढाईने दौलिराव शशद्याचं्या 
िोफखाना पलटणीचा एवढा नाश झाला की जनरल वलेस्लीच्या व त्यावळेच्या युद्धधुरीण इंग्रज सेनानींच्या 
मिे शशद्यानंा ही पलटण पुवहा उर्भी करिा येणे दुरापास्ि होिे. [माटीन, तडसपॅचीस व्हॉ. ३,२४ ऑतटोबर. १८०३,] 
बऱ्हाणपुर व अशीरगड ही तठकाणे इंग्रजाचें हािाि गेल्याचे समजल्यापासून र्भोसल्यास मोठीच धास्िी वाटू 
लागली आतण जनरल वलेस्लीस अडतवण्याचे सोडून िे केवळ आपल्या राज्याच्या बचावासाठी परि गेले. 

 
उत्रेि जनरल लेकने कानपूरपासून शशद्याचं्या मुलुखावर आक्रमण केले (७ ऑगस्ट १८०३). 

मोतहमेि अलीगड, तदल्ली, आग्रा ही तठकाणी त्याने कातबज केली. शशद्याकंडील जनरल पेरॉन ह्याने तफिुर 
होऊन आपल्या पलटणासंह िो इंग्रजासं तमळाला (३ सप्टेंबर १८०३.). त्यामुळे सहा मतहनेपयचवि शिुच्या 



 अनुक्रमणिका 

िासास दाद न देणारा असा अतलगडचा अशजतय तकल्ला तवनासायास इंग्रजाचं्या हािाि आला. (२५ सप्टेंबर 
१८०३) [तकत्ा,]. 

 
आग्रा व िंासवाडी : 

 
अतलगडचा तकल्ला जनरल लेकने ५-९-१८०३ रोजी िाब्याि घेिल्यावर तदनाकं ७ सप्टेंबर रोजी 

जनरल लेकने तदल्लीच्या रोखाने प्रस्थान केले, तदल्लीि यमुनेच्या काठी शशद्याचं्या फौजेशी जनरल लेकची 
खडाजंगी लढाई झाली, त्याि सुमारे िीन हजार लोक मारले गेले. जनरल लेकने यमुनेच्या काठी िळ 
तदला. त्या अगोदर बादशहाने इंग्रज छिाखाली येण्याचे कबूल केले होिे. यासंबधंीचा गुप्ि संदेश गव्हनचर 
जनरलने जनरल लेक यास कळतवला होिा. त्यानुसार तदनाकं १४ सप्टेंबर १८०३ रोजी तब्रटीश फौज यमुना 
उिरुन तदल्लीि आली. शशद्याकंडील फ्रें च अंमलदार लढाईचे कैदी म्हणनू जनरल लेकच्या स्वाधीन झाले. 
तदनाकं १६ सप्टेंबर रोजी जनरल लेकने बादशहाची रे्भट घेिली. ऑतटरलोनी या आपलं्या सेनापिीस 
तदल्लीच्या बंदोबस्िास ठेऊन जनरल लेक २४ सप्टेंबरला आग्रावर जाण्यास तनघाला. मथुरा, आग्रा हे 
दोवही तकल्ले १७ ऑतटोबरपयंि जनरल लेकच्या िाब्याि आले. तकल्ल्यािील सवच सामान दारुगोळा, 
िोफा, हत्याराचा कारखाना व प्रचंड द्रव्यसंचय जनरल लेकच्या हािी आले [मराठी तरयतसि उ. तव. ३,]. 
त्यानंिर जनरल लेकने र्भरिपुरपासून १२ कोसावंरील लासवाडी येथे शशद्याचं्या फौजेवर कडाडून हल्ला 
चढतवला (१ नोव्हेंबर १८०३). िंुबळ रणकंदन झाले. ह्याि शशद्याच्या समग्र फौजेचा संहार होऊन यमुना 
काठाचा संपूणच प्रदेश इंग्रजाचें कबजािं आला. लासवाडीच्या परार्भवाने शशद्याचं्या उत्रेिील सते्चा पायाच 
उखडला गेला. िथातप दतक्षणेि आडगावला एक लढाई झाली. जनरल वलेस्लीने र्भोसले व शशदे याचं्या 
फौजामंध्ये खुबीने फूट पाडून याचं्यावर एकदम हल्ला चढतवला व अल्पावकाशािच त्याजंवर सपूंणच तवजय 
संपादन केला. आडगावच्या लढाईनंिर जनरल वलेस्लीने लगेच गातवलगडावर चाल केली. 
गातवलगडावर न्स्टव्हवसन यास रवाना केले.त्याने तकल्यावर िोफाचंा मारा करून तकल्ला २५ तडसेंबर रोजी 
हस्िगि केला. ह्या पूवीच र्भोसल्यानी इंग्रजाशंी िह करून युद्धािून आपली सुटका करून घेिली होिी 
[ॲतचसन, तरटीज, एंगेजमेंट अवड सनद, र्भा. २,]. गातवलगडचा वढेा चालू असिा रघुची र्भोसल्याचें वकील 
वलेस्लीकडे जाऊन त्यानंी िहाचे बोलणे लावले. यावेळी जनरल वलेस्ली नागपूरवर हल्ला करण्याच्या 
इराद्याने चालला होिा. िेव्हा पुढील संकट टाळण्यासाठी रघुजीने २३ तडसेंबर रोजी इगं्रजाचं्या सवच अटीना 
मावयिा तलहून कळतवली [सरदेसाई, तकत्ा,]. त्याप्रमाणे देवगाव येथे तडसेंबर १८०३ मध्ये िह उरकून 
टाकण्याि आला [एतचसन रीटीझ अवड सनद, र्भा. २,]. त्याची कलमे अशी : (१) कटक परगणा व बाळासुरचें बंदर 
र्भोसल्यानंी इंग्रजासं द्यावे [हे ओतरसािील प्रदेश इ. स. १७५२ पासून नागपूरकर र्भोसल्याचं्या िाब्याि होिे.]; (२) पतश्चम वऱ्हाड 
तनजामास द्यावा; (३) इंग्रजानंी शहदुस्थानािील सवच सत्ाशी केलेले िह मावय करावेि; (४) 
इंग्रजातवरुद्धच्या जुटीि र्भोसल्यानी सामील होऊ नये आतण (५) इंग्रजाचं्या युरोपीय शिूस नोकरीस ठेव ू
नये. ह्या अटी रघूजीनी मावय करून िहावर सह्या केल्या. 

 
वर सातंगिले आहे की, इंग्रजानंी लासवाडीच्या लढाईि शशद्याचंा परार्भव केला. ह्या परार्भवाचे 

मुख्य कारण शशद्याकंडील लष्ट्करी अतधकारी पेरॉन याची तफिुरी. ह्या अतधकाऱ्याने इगं्रजाशंी सूि 
जमतवल्यामुळे इंग्रजाना शशद्याचंी ठाणी सरकरणे सोप गेले. शशद्याचंा लासवाडीस गव्हनचर लेकने परार्भव 
केला िो झाल्यावर त्याने िाबडिोब शशद्याचं्या सवच माडंतलकांशी स्विंि िह करून त्यानंा इगं्रजाचं्या 
अतधपत्याखाली आणले. इगं्रजाचं्या अटी मावय करून शशद्याना िह करावा लागला, त्यास सुरजी-
अंजनगावचा िह असे म्हणिाि. ह्या िहाच्या अटी अशा : (१) गंगा-यमुना यामधील दुआबाचा प्रदेश, 
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जयपूर, जोधपूरचे प्रदेश, यमुनाकाठचा सवच मुलूख, गोहदचा उत्रेकडील प्रदेश, र्भडोच वगैरे उत्रेिील 
मुलूख, अहमदनगरचा तकल्ला आतण अशजठ्ापासून दतक्षणेपयंिचा प्रदेश शशद्यानंी इंग्रजास द्यावा, (२) 
तदल्लीच्या बादशहावरील आपला िाबा इंग्रजानंी सोडावा, (३) पेशव,े गायकवाड, तनजाम व इंग्रजाचं्या 
अतधपत्याखाली आलेले इिर सवच सत्ाधीश ह्याबाबिचे सवच हक्क व दाव े शशद्यानंी सोडून द्यावे, (४) 
इंग्रजाचं्या फ् रेंच आतद करून युरोपीय शिूस शशद्यानंी आपल्या राज्याि ठेव ू नये आतण ह्या सगळ्याच्या 
बदल्याि (५) इंग्रजानी शशद्याचें रक्षण कराव.े ह्या सवच अटी दौलिराव शशदे यानंी मावय केल्या व िहावर 
सही केली ह्यामुळे स्विंि शशदेशाही संपुष्टाि आली. 

 
शशद्याचंा बीमोड केल्यावर इंग्रज होळकराकंडे वळले. साहसी, युद्धतनपणु व महत्त्वाकाकं्षी 

यशविंराव होळकरासं शतय िेवढा कमजोर करावा असे गव्हनचर जनरलास वाटू लागले. [सरदेसाई, म. तर. 

उत्र तवर्भाग-३] इंग्रजानी यशविंरावाशी सख्य राखून पाशठबाही तदला होिा. परंिु लागलीच त्याना 
यशविंरावाने खरा हक्कदार काशीराव याची दौलि बळकावली असल्याची जाणीव झाली. [तकत्ा.] इ. स. 
१८०४ मध्ये होळकरावर जेव्हा इंग्रजातवरुद्ध लढाईचा प्रसंग ठाकला िेव्हा त्याने प्रशसंनीय शौयाने व 
तचवटपणाने त्यास िोंड तदले. एवढेच नसून शसतदया व अवय मराठ्ासं आपल्याबरोबर इंग्रजातवरुद्ध 
लढण्यासाठी संघटीि करण्याचा प्रयत्न केला. [खरे, र्भा १४] यास फार उशीर झाला होिा. इगं्रजातवरुद्ध 
लढ्याि त्याचा तचवटपणा, शौयच, मुत्सदे्दतगरी प्रकट झाली परंिु त्यामुळे मराठ्ाचंा हेिु साध्य झाला नाही, 
त्याचा शशद्यातवषयी िेष व राजकीय अज्ञानामुळे त्याचें सहकायातवना लष्ट्करी न्स्थिी व राजकीय पतरन्स्थिी 
बदलण्याची सधंी कायमची दुरावली गेली. 

 
मराठ्ाचं्या या सवच उणीवा जरी मावय केल्या िरी याचं्या नाशास शशद्याकंडील युरोतपयन 

अतधकाऱ्याचंी तफिुरी जास्ि कारणीर्भिू ठरली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शशद्याचंा िोफखाना व 
पायदळ अगदी कायचक्षम होिे असे वलेस्लीने मावय केले आहे. त्याने आपला र्भाऊ हेन्री वलेस्ली यास 
तलहीले की शशद्याचें पायदळ तटपूपेक्षा र्भक्कम होिे, िोफखाना फारच उत्म होिा. त्याचप्रमाणे त्याचा 
शस्रसंर्भार इिका चागंला व तवपुल होिा व िो इंग्रजाचें िोडीचा होिा. [Basu RCP 463, quoting the Governor 

Generals despatch, October, 3, 1803] शशद्याचं्या लष्ट्कराची तशस्ि, घडण व शस्रासे्र याची जनरल लेकने प्रशसंा 
केलेली आहे. िो गव्हनचर जनरलला तलतहिो की “त्याचें लष्ट्कराि आमच्यापेक्षा चागंली र्भरिी केलेली 
आहे. कोणत्याही खचाि काटकसर केलेली नाही. त्याचेंकडे एका बंदुकीस तिपटीएवढे मनुष्ट्यबळ आहे. 
आमच्याकडे असलेल्या बलैापेक्षा त्याचं्याकडील बलैाचंी संख्या अतधक असून िे श्रेष्ठ दजाचे आहेि. िसेच 
िो कबूल करिो की लासवाडीच्या युद्धाि शशद्याचं्या तशपायानी फारच मदुचमकी गाजतवली. त्याच्या 
लष्ट्कराचे नेिृत्त्व जर फ्रें च अतधकाऱ्याकंडे असिे िर लासवाडीच्या लढाईचा तनकाल वगेळा लागला 
असिा. [मार्वटन तडसपचेॅस, र्भा. ३] मोठ्ा प्रमाणावर तफिुरी झाली. इिकेच नव्हे िर िी एवढ्या वगेानं झाली की 
४ ऑतटोबर १८०३ नंिर एकही फ्रें च अतधकारी शशद्याचं्या पदरी रातहला नाही. [तकत्ा,] एवढ्या मोठ्ा 
प्रमाणाि झालेल्या तफिुरीने पायदळाची न्स्थिी नेिृत्वहीन व गोंधळलेली झाली. [मॅतलसन, धी तडसायतसव्ह बॅटल्स,] 
या तफिुरीमुळे मराठा लष्ट्कराचे तनिीधैयच फार खच्ची झाले. पतरणामी शशद्याचें मजबिू व शस्रयुति तकल्ल े
इंग्रजानंा घेण्यास तकत्येक मतहने लागले िे काही तदवसाि पडले व त्यािील काही बंदुकीचा आवाज न 
करिा तमळाले [खरे र्भा. १४]. गव्हनचर जनरलचे पेरॉनच्या तफिुरीबाबि असे मि बनले की त्याने युद्धािून 
तनवृत्ी पत्करल्याने इंग्रजाचं्या शस्रास तवजय तमळणे शतय झाले व त्याचंी शहदुस्थानािील सत्ा दृढ झाली. 
हा तमळालेला तवजय इंग्रजाचें अपेके्षबाहेर होिा [Basu RCP]. 
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हे युद्ध इंग्रजाना खरोखर फायदेशीर ठरले. दौलिरावाची शतिी व साधनसामुग्री कमी झाली. 
फ्रें चाचंा िर एवढा बीमोड झाला की त्याना परि डोके वर काढिा येणे अशतय झालेच व पेरॉनकडे 
असलेला सवच मुलुख दोआबसह इंग्रजानंी आपल्या मुलुखास जोडला. मोगल सम्राट शाह आलमसुद्धा 
इंग्रजाचें तनयंिणाखाली आला. यमुना िीरावरील लहान लहान राज्ये इंग्रजाचें वचचस्वाखाली आली. 
गोहाद येथे ठेवलेल्या िैनािी फौजेमुळे वायव्य सरहद्दीचे शिूपासून रक्षण करण्यास मोलाची मदि झाली. 
र्भडोच घेिल्याने शशद्याचंा समुद्राशी असलेला संपकच  िुटला गेला िर गुजराि व कटकमधील प्रदेश 
घेिल्याने इंग्रजाचें महसुलाि लक्षणीय वाढ झाली [Mill, Vol. Ⅵ,]. 

 
शशदे व र्भोसल्यातवरुद्ध इंग्रजाचे अतवश्रािं युद्धामुळे पेशव्याचंी न्स्थिी फार तबकट झाली. त्यानी 

इंग्रजाचें पुण्यावरील लक्ष टाळण्यासाठी अमृिरावािफे िह केला. माि हा िह लवकराि लवकर मोडिा 
येईल असा तनणचयही पक्का केला. म्हणूनच त्याने िहावरील शाई वाळण्यापूवीच बाळाजी कंुजर, 
नारायणराव वैद्य व शनबाजी र्भास्कर याना वरील िहाची मातहिी देण्याकतरिा शशदे व र्भोसले याचें दरबारी 
पाठतवले. प्रत्यक्षाि त्यानी पुण्यास याव े असा हेिू होिा. [पेशवाईची अखेर,] त्याने पणु्याला येिाक्षणी वरील 
दोघाना पुण्यास येण्याबाबि पिे रवाना केली. [Mill, Ⅵ,] शशदे, र्भोसले याचं्या सयुंति प्रयत्नाने इंग्रजाना 
पुण्यापासून दूर हाकलण्यास फार मदि होईल असे त्यास वाटि होिे. 

 
होळकराचं्या र्भीिीमुळे पेशव्याना इंग्रजाशंी िह करणे र्भाग पडले. या िहािील अटीप्रमाणे इंग्रजानंा 

पेशव्याचं्या प्रदेशाचे रक्षण करण्याचे हक्क प्राप्ि झाले. िसेच बंडखोराना जेरीस आणण्याचे अतधकार 
तमळाले. खरे पाहािा इंग्रजाचंा धोका होळकरामुळे उत्पि झाला. पेशव्याला इंग्रजाबंद्दल एवढा अतवश्वास 
होिा की त्याचे पातठराखे व तमि याचें तवरुद्ध शस्र परजण्यास स्वप्नािही वळे घालवला नसिा. त्यानी 
होळकर, जो पेशव्याचं्या अतधकारास आव्हान देिो, त्यास मोकाट सोडून तनजाम, पेशव े व शशद्याचं्या 
प्रदेशाची लूट करावयास लावले. [Basu, Rise of Cristian Power in India,] इंग्रजानी िहाची कलमे मोडल्याचे 
पाहून पेशव्यास मोठा धक्का बसला. 

 
इंग्रजाचें होळकर व अमृिराव याजबरोबरचे संबधं वरील िहास बाध आणणारा दुसरा धक्कादायक 

अनुर्भव होय. १८०२ मध्ये मराठ्ावंर कोसळलेल्या अतरष्टाचे हे दोवही सरदार जनक ठरून पेशव्याचें शि ू
ठरले. त्यानंी पेशव्यातवरुद्ध कट करून त्याचेंवर शसे्र परजली. बंडखोराना तशक्षा करण्याऐवजी इंग्रजानी 
पेशव्याचं्या नकळि त्याचेंशी सूि जमतवले. त्यानी होळकराचे मन वळवनू अमृिरावास पेशव्यािफे ८ 
लाखाचंी जहागीर देऊन वश करून घेिले. सहातजकच इंग्रजाचंा कल पेशव्याचं्या शिूशी सलोखा राखणे 
िर तमिानंा तचरडून टाकण्याकडे होिा असे तदसून येिे. इंग्रजानी जेव्हा पेशव्याकंडे अमृिरावास 
द्यावयाच्या ८ लाखाच्या जातमनासाठी काही मुलुखावरील हक्क सोडण्यास सातंगिले त्यावळेी पेशव्याना 
आलेल्या र्भयकंर संकटाची कल्पना येिे. सहातजकच अगदी सुरवािीपासून इंग्रजाचें धोरण त्याचं्यामध्ये 
शिुत्व व िेढ वाढण्यास कारणीर्भिू ठरले. [Gurwood Despatch, sept. 28 1803,] 

 
इंग्रजानंी िहाच्या अटी स्विः धुडकावल्या, इिकेच नव्हे िर पेशव्याशंी वैर पत्करून िहाच्या 

शिीप्रमाणे त्यानी इंग्रजास १०,००० सैवय पुरवाव ेया मागणीचा आग्रह धरला [खरे, र्भा. १४,]. पेशव्याचें आर्वथक 
व लष्ट्करी दुरवस्थेमुळे त्याना ही मागणी मावय करणे अशतयच होिे. इंग्रजाचं्या दबावामुळे पेशव्यानी 
वलेस्लीस पुण्यामध्ये साथ तदलेल्या पटवधचन, शवचूरकर व रास्िे याना सैवय र्भरिीचे आदेश तदले व मराठा 
सरदाराना गुप्ि पिे पाठवनू इंग्रजाचें बाजूने युद्धाि सामील होऊ नये असेही कळतवले [चोकसी, तहस्टरी ऑफ 
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तब्रटीश तडप्लोमसी,]. पेशव ेआप्पासाहेब पटवधचनास सागंिाि की त्यानी िहावर नाखुशीने सही केली. खरे िर 
त्याना इंग्रजाचें जोखड शशदे व र्भोसले याचें मदिीने झुगारून द्यावयाचे होिे. म्हणून कोणत्याही 
पतरन्स्थिीि पटवधचनानी इंग्रजास मदि करू नये [खरे, तकत्ा,]. 

 
पेशव्यानंी युद्धामध्ये इंग्रजास सहाय्य केले नाहीच उलट मराठा सरदारानंा हर प्रकारे मदि करून 

इंग्रजाचंा मागच शतय िेवढा कठीण करण्याचे जोरदार प्रयत्न केले [Kaye, Vol Ⅰ]. िो त्याचेंशी संपकच  साधून 
इंग्रजातवरुद्ध त्याना उते्जन देि होिा [तकत्ा.] व त्याने इंग्रजाचंी रसद पूणचपणे थाबंवली [खरे, र्भा. १४,]. 
पतरणामी युद्धाचे प्रारंर्भी सैवयासाठी दाणागोटा तमळतवणे फार कठीण गेले. वलेस्ली कळतविो की देशाि 
धावय र्भरपूर आहे. इंग्रज त्याची शकमि मोजूनही लोक धावय तवक्रीस काढि नाहीि, यामागे पेशव े
सरकारचा हाि असल्याचा त्यास दाट संशय येिो. त्याची अशी िक्रार होिी की इंग्रजाचं्या मागण्यासंबधंाि 
पेशव्याचें कारर्भारी आश्वासनाची खैराि करिाि परंिु त्याची पूिचिा ितचिच करि असि [खरे, र्भा. १४,]. 

 
लष्ट्करी व राजकीय दृष्ट्ट्ा या काळाि पेशव्याचंी अशी न्स्थिी होिी की, इंग्रजाना थोडासुद्धा 

तवरोध दशचतवणे अशतय होिे. त्याचं्या असहायिेमुळे राग व िेष र्भावना बळावनू हृदय फुटून तनघाले िरीही 
त्याला बाहेरून तमित्व, पे्रमळपणा व कृिज्ञिा याचंा देखावा करून त्याच्या शतिीने जेवढा इंग्रजानंा तवरोध 
करिा येईल िेवढा र्भल्याबऱु्या मागाने करणे एवढाच पयाय त्याच्याकडे तशल्लक होिा [तकत्ा,]. 

 
अशा िऱ्हेने अगदी सुरवािीपासून पेशव्यानी सतदच्छा व तजव्हाळ्याचा देखावा केल्याने त्याच्या 

वृत्ीचा खराखुरा अंदाज जनरल वलेस्लीस लागला नाही. मे १८०३ मध्ये पेशव्यास पुनस्थातपि केल्यावर 
वलेस्लीस त्याची चपलिा व साम्यं तदसून आलेच; त्याचबरोबर िो आपले नुकसान सोसून िहाच्या 
शिीचे पालनही करीि नव्हिा. जूनच्या प्रारंर्भी जेव्हा त्याने शशदे व र्भोसले याचेंतवरुद्ध स्वारी करण्यासाठी 
पुणे सोडले िेव्हा त्यास पेशव्याचें सहाय्य तमळाले नाही. पेशव ेत्याचेशी मुद्दाम वैर धरून आहेि असे वाटले 
नाही. परंिु ८ जूनपयचवि त्यास पेशव े खरेच असमथच असल्याचा त्याचा संशय दुरातवला कारण मराठा 
सैवयास कोणीिरी इंग्रजास मदि करण्यापासून परावृत् करीि असल्याचे कटू सत्य उघडकीस आले. 
िद्नंिर त्याला दाणागोटा तमळतवण्याच्या कामी फार कष्ट पडायला लागले िेव्हा िो म्हणिो शिु प्रदेशाि 
त्याची न्स्थिी फारच वाईट होिी. पेशव ेइंग्रजाचें दोस्िीबाबि उदासीन असल्याने त्याचं्या सैवयाच्या धावय 
पुरवठ्ाि व्यत्यय तनमाण करिाि असे अनुमान त्याने काढले. पेशवा अशा प्रकारे कारर्भार हाकिो की 
त्याला आपल्यापेक्षा शिूपक्षाकडील दरबाराि काय घडामोडी चालल्या आहेि याची अतधक मातहिी असिे 
अशी वलेस्लीची जोरदार िक्रार होिी. याकतरिा त्याने कनचल तलोजला पेशव्याचें सतचव व इिर 
कारर्भाऱ्यानंा लाच देण्यास फमातवले [Gurwood Despatch, October 23, 1803,]. पेशव्याचें वैरर्भाव वृत्ीवर टीका 
करिाना वलेस्ली तलोजला म्हणिो की त्याने कंपनीबरोबर केलेल्या िहाचे तवरुद्ध विचन करण्यापेक्षा त्याने 
केलेल्या वृत्ीने आमचे नुकसान झाले [तकत्ा, ९ नोव्हें. १८०३.]. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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२५ 
 

होळकराशंी इंग्रजाचंी झोंबाझोंबी 
 

कािंसूची 
 

१७९७, सप्टेंबर १४ मल्हारराव होळकर, नशदे सरदार, मुजफरखान याांजकडून मारले जातात. 
१८०३, णडसेंबर अखेर होळकर जयपुरावर गेले. 
१८०४, फेबु्रवारी २७ नशदे याांजबरोबर इांग्रजाांचा तैनाती फौजेचा तह. 
१८०४, मे होळकराांचे इांग्रजाांशी युद्ध सुरू. 
१८०४, जुिैं ७ यशवांतरावाांची मांदसोर येथे इांग्रजी पलटणाांवर चाल. 
१८०४, ऑगस्ट २४ होळकराांच्या फौजेची इांग्रजाांशी बनारस नदीवर गाठ. 
१८०४, ऑक्टोबर ८ यशवांतराव क्षदल्लीच्या तटबांदीखाली. 
१८०४, ऑक्टोबर १४ यशवांतराव सवम फौजेक्षनशी क्षदल्लीवर हल्ला चढक्षवतात. 
१८०४, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर यशवांतरावाांची दुआबात स्वारी. 
१८०४, नोव्हेंबर १ जनरल लेक फौजेसह यशवांतराव होळकराांच्या पाठीशी दुआबात.  
१८०४, नोव्हेंबर १३ क्षडग क्षकल्ल्यावर इांग्रज फौज चालून जाते 
१८०४, नोव्हेंबर १६ जनरल लेक फरूकाबाद शहराांत पोचतो. 
१८०४, णडसेंबर १३ पासून इांग्रजाांचे क्षडग क्षकल्ल्यावर सारखे हल्ले 
१८०४, णडसेंबर २४ क्षडग क्षकल्ला इांग्रज नजकून घेतात 
१८०५, जानेवारी ७ इांग्रजाांशी जाट राजाची लढाई. 
१८०५, फेबु्रवारी १४ यशवांतराव रोक्षहलखांडात घुसतात. 
१८०५, एणप्रिं १० जाटराजाचा इांग्रजाशी समेट. 
१८०५, एणप्रिं यशवांतराव व नशदे याांची सांबळगडावर िेट. 
१८०५, मे यशवांतराव सांबळगड सोडून पुष्कर, अजमेर येथे येतात. 
१८०५, ऑगस्ट २५ यशवांतराव रेवाडीहून राजस्थानात क्षनघतात. 
१८०५, ऑक्टोबर जनरल लेक मथुरेहून यशवांतरावाांच्या पाठीवर जाण्यास क्षनघतो.. 
१८०५, नोव्हेंबर १३ यशवांतराव फौजेसह सतलज नदी उतरतात. 
१८०५, णडसेंबर २४ यशवांतराव होळकर इांग्रजाांशी तह करतात. 
१८०६, जून यशवांतरावाांचे क्षशखाांशी समेटाचे बोलणे चालू. 
१८०६, अखेर जयपूर जोधपूरकराांचे युद्ध जुांपले असता त्याांत यशवांतराव समेट घडवनू 

आणतात. 
१८०७ यशवांतराव तोफा ओतक्षवण्याचा कारखाना सुरू करतात. 
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१८०७, फेबु्रवारी १४ खांडेराव होळकराांचे देहावसान. 
१८०७, एणप्रिं-मे यशवांतराव होळकर कोट्याच्या िागात, 
१८०७, जुिैं ६ यशवांतराव माजपूर येथे फौजेची समजाक्षवशी करतात. 
१८०७, ऑगस्ट १५ यशवांतराव तोफाांच्या साच्याकक्षरता पाांच खांडी मेण मागक्षवतात. 
१८०८, एणप्रिं काशीराव होळकर, त्याांची पत्नी लक्ष्मीबाई व खांडेराव याांच्या छत्री 

बाांधण्याचा हुकूम. 
१८०८, ऑक्टोबर ८ देवाची आरती करत असता यशवांतरावाांची प्रकृती बेसावध झाली. 
१८०९ अखेरीस यशवांतरावाांचे दुखणे वाढते. 
१८१० सुरवातीस धमाकुां वरच्या क्षशरजोराने यशवांतरावाांवर दुधमर प्रसांग. 
१८११, ऑक्टोबर २७ िोजपुरा येथे यशवांतरावाांचे प्राणोत्क्मण. 
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होळकराांशी इांग्रजाांची झोंबाझोंबी 
 

मराठी साम्राज्याचे घटक शशदे व नागपूरकर र्भोसले हे इगं्रजाशंी लढि असिा यशविंराव होळकर 
आपल्या राज्याि जाऊन रातहले. इंग्रजानंी दोवही मराठे सरदाराचंा परार्भवकरून आपणास हव्या िशा 
अटींचा िह त्याजंकडून करून घेिला. हे युद्ध चालू असेपयचवि इंग्रज होळकराचं्या वाटेस गेले नाहीि. 
तदनाकं २७ फेबु्रवारी १८०४ ला शशद्याबंरोबर इग्रजाचंा िैनािी फौजेचा िह झाला आतण जनरल.वलेस्ली 
होळकराचं्या हालचालीकडे जास्ि लक्ष पुरव ूलागला. होळकर तडसेंबर १८०३ च्या अखेरीस जयपुरावर 
गेले. जयपूरच्या राजाने यापूवीचे इंग्रजाचंा आश्रय केला होिा. िरी होळकराचंा िेथून वार्वषक वगचणी गोळा 
करण्याचा हक्क होिाच िो होळकरानंी बजावला. त्याच सुमारास होळकरानंी नागपूरकर र्भोसले याजकडे 
इंग्रजातंवरुद्ध संधान बाधंण्यासाठी वकील पाठतवला. अजमीरचे सुमारास जाऊन जोधपूरकराचें संधाने पके्क 
करून इंग्रजातंवरुद्ध लढण्यासाठी जोधपूरकराचंी फौज आपल्या फौजेि सामील करून घेिली. 
होळकराचं्या ह्या हालचाली जनरल लेकने तटपून गव्हनचर जनरलला कळतवल्या व मागचदशचनाची इच्छा 
दशचतवली. गव्हनचर जनरलकडून तलहून आले की, “यशविंरावास िुम्ही एकदा तनक्षनू कळवा की, िुमच्या 
वाटेस जाण्याची आमची इच्छा नाही. माि िुम्ही आमची अगर आमच्याशी िहाने बद्ध झालेल्या 
रजवाड्याचंी कुरापि काढल्यास िी आम्ही सहन करणार नाही.” त्याप्रमाणे लेकने तदनाकं २९ जानेवारी 
१८०४ रोजी एक पि यशविंरावास तलतहले व त्यास कळतवले की, िुम्हास आमचेशी सलूख राखावयाचा 
असेल िर युद्धाची ियारी न करिा आपला वकील आमचेकडे पाठवा. [म. तर.,उत्र तवर्भाग, र्भा. ३,] 

 
होळकराचंा कारर्भारी तवठ्ठल महादेवही अशा समेटास अनुकूल होिा. होळकरानी इंग्रजाचं्या वरील 

पिास उत्र देऊन समेटाच्या बोलण्यासाठी आपले दोन वकील लॉडच लेककडे पाठतवले. त्याच सुमारास 
होळकरानंी इंग्रजातंवरुद्ध उठाव करण्याची पिे राजेरजवाड्यासं तलतहली, िी इगं्रजाचें हािी लागली. 
त्यावरून होळकराचें अंिरंग इंग्रजासं समजले. होळकराचं्या वतकलानी समेटासाठी इगं्रजासं मागण्या 
कळतवल्या अशा : (१) रजवाड्याकंडून चौथाई वसूल करण्याचा चालि आलेला आपला हक्क इगं्रजानी 
मावय करावा; (२) दुआबािं बारा परगणे, बुदेलखंडाि एक परगणा, िसेच इटावा आतण हयाना हे परगणे 
आमचे आहेि िे आमच्याकडे चालवाविे; (३)शशद्याशंी ज्या अटीवर िह झाला आहे, िशाच अटींवर 
आमच्याशी िह करावा. ह्या अटी लेकने धुडकावल्या आतण इंग्रजासं मावय होिील अशाच अटींवर 
आमच्याशी िह करावा असे कळतवले. होळकरासं राग येऊन त्यानी धमकावणीवजा पि इंग्रजास तलतहले 
“आमच्या फौजा समुद्राच्या लाटासंारख्या संबधं देश व्यापिील आतण शकेडो मलैाचं्या दौडी मारून 
अल्पावकाशाि दूरदूरचे प्रदेश जाळून लुटून टाकिील, िुम्हासं एका क्षणाची तवश्रािंी मी घेऊ देणार नाही. 
[वेलस्ली तडसपचेॅस, व्हॉ. ४,] या दाडंगाईच्या उत्राने इंग्रजानंा होळकराशंी युद्ध अपतरहायच वाटले. “लेकने 
युद्धाची ियारी चालतवली. होळकरानंी जय्यि ियारी करून िे शशद्याचं्या मुलखािं लुटालुट करण्यास गेले 
िसेच तशद्याकंडे बऱ्हाणपूरला वकील पाठवनू तवनंिी केली की, इंग्रजाचंा पाडाव करण्यासाठी िुम्ही 
आम्हास सामील व्हाव.े” शशद्याचंा वकील, होळकरानंी शशद्याच्या मुलखाि धुमाकूळ घालणे सोडून द्याव ेहे 
सागंण्यासाठी होळकराकंडे आला. त्यास होळकरानंी सातंगिले की, तशद्याचें नुकसान करण्याचा माझा 
इरादा नाही, इंग्रजाचंा पाडाव करणे हाच मुख्य हेिू आहे. त्याप्रमाणे यशविंरावानी जयपूरकराकंडून 
पंचवीस लाख रुपये खंडणी वसूल करून सव्वा लाख फौजेसह कोट्ास दाखल झाले. मारवाडाि आपली 
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फौज ठेतवली. मीरखान पठाणास वीस हजार फौज देऊन अजमेर प्रािंी ठेतवला. होळकराकंडे शशद्याकंडील 
कमी केलेली फौज चाकरीस रातहली हे लक्षाि घेऊन जनरल लेकने होळकराशंी तदनाकं १६ एतप्रल १८०४ 
रोजी युद्ध पकुारले. िेव्हा दौलिराव शशदे बऱ्हाणपुरास होिे त्यासं इंग्रजानंी अर्भय तदले. इंग्रजानंी 
होळकराशंी युद्ध पुकारल्यावर होळकराचं्या सेविे जे न्व्हकटसच, डॉड व ऱ्यान असे िीन युरोतपयन अंमलदार 
होिे त्यानी इगं्रजी जातहरनाम्याचा फायदा घेऊन इंग्रजाशंी लढण्याचे नाकारले, िेव्हा यशविंरावाने त्याचंा 
तशरच्छेद करून त्याचंी डोकी कापून लोकासं दहशि बसतवण्याकतरिा िी र्भाल्यावरून तफरतवली. तशवाय 
यापूवीच तदल्लीच्या बादशहाकडे सधंान बाधूंन त्याजंकडून “महाराजातधराज, राजराजेश्वर आतण 
अतलजाबहाद्दर” अशी पदवी तमळतवली. त्यावरून बादशहाचा कबजा होळकर घेणार अशी इंग्रजासं र्भीति 
पडली. इंग्रजानंी होळकराचं्या गादीवर यशविंरावाचंा हक्का नाही असे त्यासं कळतवल्यावर अतिशय तचडून 
जाऊन िे उघडपणे इंग्रजातंवरुद्ध लहान मोठ्ा राजासं उठव ू लागले. बुंदेले, जाट, शीख इत्यातदकासं 
त्यानी उठावणीची पिे तलतहली, काबलूच्या दुराणी शहासही अशीच पिे तलहून त्यास पजंाबवर स्वारी 
करण्याची फूस तदली. यामुळे इंग्रजाचें होळकराशंी युद्ध मे १८०४ मध्ये सुरू झाले. 

 
पतहल्याच पावसाळ्यािं मुकंुदरा शखडीि कनचल मॉवसनला यशविंरावानी कोंडून धतरले. 

यशविंरावाचं्या गतनमी युद्ध काव्यापुढे मॉवसनने हाि टेकले. होळकरानंी मॉवसनचा दोन मतहने 
आगऱ्यापाविेो पाठलाग केला, त्यास क्षणाचीही फुरसद तमळू तदली नाही. ह्या सबंंधींचे वणचन होळकर 
कैतफयिीि तदलेले व्यवन्स्थि व मार्वमक आहे, िे असे, “यशविंराव होळकर सडी स्वारी ज्येष्ठ अखेर 
मंदसोरास आले. िेथे एक मतहना मुक्काम केला. इंग्रजांची पलटणे कोटेवाल्याची फौज व बापू शसदे बरोबर 
घेऊन मुकंुदऱ्याचे मागाने उिरून रामपुरा व तहगलगडाखाली वगैरे जप्िी बसवनू गरोठेनजीक आले. हे 
विचमान मंदसोर मुक्कामी यशविंरावास समजिाचं िेथे लोकाचंी दीलर्भरी करून ज्येष्ठ वद्य ३० च्या तदवशी 
(७ जुलै १८०४) पलटणावर चाल केली. अंिूरचे घाटे चमचण्विी उिरून सडा घोडा राऊि ऐंशीं हजार 
हलवनू अग्नीचा कल्लोळ असा येऊन गरोठेहून दोन कोसावंर मुक्काम केला. लढाई फार मािब्बर झाली. 
तफरंगी हरुन मुकंुददऱ्याचे मागे तनघाला. कोटेवाल्याची माणसे फार करून कामास येऊन सरदार धरला. 
एक तफरंगी खासा (Lucan) मुकत्यार हत्ीवर मारला. वरकड, िोफा डेरे जेथील िेथे टाकून सडे जीव 
घेऊन तनघाले. कोटेवाल्यानंी तफरंग्यासं नावा देऊन नदीपार करून तदली. िो मागाहून यशविंरावाची 
सडी स्वारी कोट्ास दाखल झाली. तफरंग्यासं सामील झाल्यामुले कोटेवाल्यावंर त्याचंा दािं. िो अवयाय 
िूिच पदरी घालून काहंी पकैा घेऊन चमचण्विी उिरले. िों बाजीराव बापूजी इदं्रगडीं होिे. लाखेरीचे 
डोंगराचे मातहिगार. त्यानंी तर्भल्ल जमा करून जागजागी नाकीं बाधूंन फौज फार करून लुटली. टोप्या, 
अंगरखे व बंदुका गाड्यावर घालून आणले. पुढे तफरंग्याशंी गाठं बनास नदीवर श्रावण वद्य ४ स (िारीख 
२४ ऑगस्ट १८०४) घालून िेथेही झटपट बरीच केली. माणसे तकिी मातरली, तकिी नदीि उड्या टाकून 
गेले, त्याजंवर घोडे पाण्यािं घालून मातरले. त्या लढाईि सरशी तफरंग्याचंीच होिी. इकडील कंपूचा 
मालक माकणशसग मारला जाऊन िोफा त्यानंी घेिल्या होत्या. परंिु, महाराज (यशविंराव) र्भाग्यवान. 
जािीने िोफेवर येऊन आपण िोफा चालवनू शेंकडो माणसे मारली. याप्रमाणे लढाई फते् करून तपच्छावर 
चालले. नदीस पाणी यामुळे िोफखाना उिरंू पावला नाहीं. सडा घोटा उिरून कंपू मागे टाकले. िोफा 
पलटणास सावरून फाविा ं तकल्ले खुशालगडाि तशरले. त्याचें मुकाबल्यास होळकराकडील तचमणाजी 
कृष्ट्ण याचें पथक होिे. त्यावर िाशरेा देऊन बाहेर पडले िे आगऱ्याचे मागे गेले. महाराजाचंी स्वारी श्रावण 
वद्य९ स फते्पुर तशक्रीस दाखल झाली.” [म. तर. उत्र तव. ३, होळकर कैतफयि.] 
 
यशवांतरावाांची दुआबात स्वारी (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १८०४) : 
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फते्पुराहून कूच करून यशविंराव मथुरेस गेले. िेथे इगं्रजाचंा सरंजाम होिा, िो तनघून परि 

आग्ऱ्यास आला व मथुरेस पोचल्यावर महाराज तदनाकं ८ ऑतटोबरला तदल्लीच्या िटबंदीखाली आले. 
यावळेी तदल्लीचा नामधारी बादशहा इंग्रजाचें अंतकि होिा. बादशहाच्या नावाचे बळ आपल्या सते्स जोडणे 
हा हेिू होिा. “आपण बादशहाचे सेवक” अशा अथाचा नवा तशक्का यशविंरावानी पाडला व उपयोगाि 
आणला िो बादशहासंबधंीचा लोकादर आपल्याकडे वळावा या हेिूचा होिा. तदल्लीि इंग्रजाचंी फौज थोडी 
असल्याने, तदल्ली काबीज करून बादशहास िाब्याि घेिा आल्यास इंग्रजावंर कडी होईल, अशी 
महाराजानंा आशा वाटि होिी. परंिु, तदल्लीचा पाडाव करावयास यशविंरावानंा पुरेशी सवड तमळाली 
नाही. तदल्लीवर यशविंरावानीं बरेच लहान मोठे हल्ल े करून पातहले. तदनाकं १४ ऑतटोबरला सवच 
फौजेतनशी मोठा हल्ला चढतवला. हे सारे हल्ले वाया गेले आतण नव ेहल्ले कराव ेिर इंग्रज सेनापिी लाबं लाबं 
मजला मारून तदल्लीनजीक आल्याची खबर यशविंरावाचं्या कानी आली. िेव्हा त्यानंी तदल्लीचा नाद 
सोडला. िे यमुना ओलाडूंन दुआबािं घुसले. 

 
दुआब हा समदृ्ध प्रदेश. िो लुटला जाऊ नये म्हणून सेनापिी लेक तदनाकं १ नोव्हेंबरला अतिशय 

लगबगीने मोठी फौज घेऊन यशविंरावाचं्या पाठलागास तनघाला. यशविंरावानंी तदनाकं १८ 
ऑतटोबरनंिर तदल्ली सोडली. त्याच तदवशी लेक िेथे पोचला. बारा िेरा तदवस िो तदल्लीस रातहला. 
यशविंरावानी दुआबािं चाल करून फरुक्काबाद शहरास िे तर्भडले, अशा प्रकारची संशयािीि बािमी 
लेकला लागिाच जनरल लेकने तदल्ली सोडली आतण लाबं मजला करीि िो सदर शहरी तदनाकं १६ 
नोव्हेंबरला आला. १७ च्या पहाटेस त्याने महाराजाचं्या िळावर हल्ला केला. यशविंराव सावध होिे िे 
अत्यंि चपळिेने तनसटले. महाराज सहीसलामि तनघनू गेले याचे जनरल लेकला अतिशय वाईट वाटले. 

 
यशविंराव मॉवसनचे लचके िोडि असिाना त्यानी र्भरिपूरच्या राजाशी स्नेह केला. र्भरिपूर जाट 

राण्याने महाराजासं इंग्रजातंवरुद्ध सहाय्य देऊ केले म्हणून महाराजानी तदल्लीस जािाना आपली फार मोठी 
फौज र्भरिपूर राज्यािील डीगच्या तकल्ल्याच्या आश्रयास ठेतवली होिी. मॉवसनला हे तदल्लीस असिा 
समजले िेव्हा ह्या फौजेचा नाश करण्यासाठी इंग्रज फौज तदनाकं १३ नोव्हेंबर रोजी डीगवर चालून गेली व 
जोराचा हल्ला करून मॉवसनने तकल्ल्याबाहेरील महाराजाचंी फौज बुडतवली. पण िटबंदीच्या आि दुसरी 
फौज होिी व तिच्या िटबंदीचा घेर काबीज केल्यातशवाय डीगच्या लढाईचा तनकाल लागणारा नव्हिा. 
यासाठी इंग्रजानंी िट फोडणाऱ्या मोठ्ा िोफा आग्राहून आणतवल्या आतण १३ तडसेंबरपासून दहा बारा 
तदवस िटावरील वगेवगेळ्या र्भागावंर सारखे हल्ले चढतवले िेव्हा तडसेंबर २४ रोजी रािी तकल्ला इगं्रजाचें 
हािी पडला. तदनाकं २५ रोजी पहािाि िो तकल्ला तरकामा. २५ वी िारीख उजाडण्यापूवीच तकल्ल्यािंील 
सवचजण शिलूा कळू न देिा ंतकल्ल्याबाहेर तनघनू गेले होिे. 

 
उत्रेि यशविंरावाशंी युद्ध सुरू होिाच होळकराचंा दतक्षणेिील सगळा मुलूख इंग्रजाने दाबला. 

महाराजानंी त्याची पवा न करिा िे िळहािी तशर घेऊन स्वराज्यासाठी, स्वधमासाठी इंग्रजासंारख्या 
बलाढ्य शिशूी एकाकी लढि होिे. 

 
लढाई चालू असिा यशविंरावाशंी समेट करावा म्हणनू शशद्यािंफे व इिर मुत्सद्यािंफे इंग्रजानंी 

प्रयत्न केले, पण िे तनष्ट्फळ ठरले. 
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डीग हे तठकाण इंग्रजानंी शजकल्यावर यशविंरावाचें व र्भरिपूरच्या राजाचे सयुंति सैवय र्भरिपूर 
तकल्ल्याच्या आश्रयास केले. र्भरिपूरच्या जाट राजास यशविंरावाचं्या शौयच, साहसाचे कौिुक वाटि होिे व 
या वीराच्या शौयच, साहसास प्रोत्साहन देणे योग्य असें वाटून त्यानें यशविंरावासं द्रव्याची व सैवयाची मदि 
केली. िेव्हा यशविंरावाचंा परार्भव करून र्भरिपूरच्या राजाच्या डोळ्यािं अंजन घालण्यासाठी इंग्रज सैवय 
र्भरिपुरावर चालून गेले (७ जानेवारी १८०५). 

 
र्भरिपूरचा तकल्ला हे एक तवशाल बाधंकाम आहे. हा तकल्ला र्भरिपूर शहरापासून वगेळा नाही. सारे 

शहर हे सर्भोविालच्या िटामुळे तकल्ला बनले आहे. िट अतिशय रंुद व उंच आहे. त्याच्या र्भोविी चागंला 
खोल आतण रंुद खंदक असल्यामुळे िो अशजतयच समजला जाई. तकल्ल्याची शर्भि तचखलाने उर्भारली 
असून िी तर्भजवली की, िोफेचे गोळे तिच्याि रुिून बसि. 

 
सन १८०५ च्या जानेवारी फेबु्रवारीि एकंदर चार वळेा नव ेनव ेडावपेच अंमलाि आणून इंग्रजानंी 

र्भरिपूरच्या तकल्ल्यावर तनकराचे हल्ले चढतवले. दोन मतहने तकल्ला यशस्वी लढतवल्यावर र्भरिपूरच्या 
राजाने इंग्रजाचं्या दबावामुळे कच खाल्ली व त्याने यशविंरावानंा सोडतचठ्ठी तदली. ह्या दोन मतहवयाि 
यशविंराव तकल्ल्याबाहेर राहून तकल्ल्यास वढेा घालणाऱ्या इंग्रज सैतनकावंर हल्ले करून त्यानंा हैराण 
करीि होिे. तकल्ल्याची लढाई संपिा संपिा एकदा यशविंरावाचं्या िळावर लेकने छापा घािला. 
यशविंराव िेथून गेले व लढाईचे प्रकरण आटोपले. 

 
होळकराचंा सरदार मीरखान र्भरिपूरला होिा, िो दुआबाि घुसला. दुआब प्रदेश इंग्रजाचं्या 

िाब्याि होिा. १४ फेबु्रवारी १८०५ ला िो रोतहलखंडाि घुसला. १६ फेबु्रवारीस त्याने मुरादाबाद गाठले. 
िेथील कलेतटराशी लढाई देऊन इंग्रज सैवयाच्या पाठलागामुळे िो आपल्या घोडदलासह शरेकोट व 
अफझलगड ह्या दोन ठाण्यामध्ये आला. तदनाकं १० माचच रोजी िो अमरोहा येथे होिा. तदनाकं २० माचच 
१८०५ रोजी मीरखान यमुना उिरून र्भरिपुराकडे तनघाला व र्भरिपूरच्या छावणीि दाखल झाला. 

 
जाटाशंी इंग्रजाचंा समेटाचा िह झाला (१० एतप्रल १८०५), त्याची कलमे अशी –(१) जाटाने 

इंग्रजासं युद्ध खचाबद्दल २० लाख रुपये हप्त्याने द्याव े आतण (२) जाटाकडे पूवी मुलूख होिा िो सवच 
इंग्रजानंी त्याजकडे कायम ठेवावा. जाटाने ही कलमे आनंदाने कबलू केली. इंग्रजानंी माि प्रचंड खचच व 
वािाहि झालेली तनमूटपणे सहन करून व थोडी बहुि अबु्र बचावनू अडचणीि सापडलेला हाि िूिास 
मोकळा करून घेिला. जाटावरील हा िेष त्यानंी पुढे वीस वषांनी कसा उगवनू घेिला हे इतिहास जाणिो. 
अशा प्रकारे जाट स्वस्थ बसल्यावर होळकर उघडा पडला. त्याच्याकडे इंग्रजानंी काही मतहने तबलकूल 
लक्ष तदले नाही. मध्यंिरी लॉडच वलेस्लीच्या हािचा कारर्भार जाऊन कॉनवॉतलस अतधकारावर आल्याने 
पूवींचे सगळेच धोरण तफरले. 

 
होळकराांचे युध्दाांत लशद्याांची कुां चबिा : 

 
र्भरिपूरची लढाई थाबंल्यावर अतलजा बहाद्दर, दौलिराव शशदे हे मोठी फौज घेऊन र्भरिपूरला 

जाण्यास तनघाले, हेिू इंग्रज व होळकर याचंा समेट घडवनू आणावयाचा होिा. फौजेसह तशद्यानंी 
र्भरिपूरला जाऊ नये असे इंग्रज बजावि. असिाही त्याची पिास न बाळगिा यशविंरावाचंी चंबळ नदीच्या 
काठी संबळगडावर सन १८०५ च्या एतप्रल मतहवयामध्ये रे्भट घेिली. आगि स्वागिाचा प्रास्िातवक समारंर्भ 
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उरकून नंिर दोन तदवस समेटाचे बोलणे चालून पुढील कलमे ठरली—(१) दोघानंी (शशदे होळकरानंी) 
पेशव्यानंा आपले स्वामी समजून त्याचंी आज्ञा पाळावी. त्या योगाने पेशव्याचंी िहापूवींची प्रतिष्ठा व सत्ा 
स्थापन होईल; (२) एखादे नव ेकाम करावयाचे मनाि आणल्यास आधी एकमेकाचंी सल्लामसलि घेऊन 
नंिर दोघानी एकोप्याने िे काम करावे; (३) पेशव्याचं्या सरदाराचं्या जतमनी देशाि अनेक तठकाणी आहेि. 
अशा सरदाराचें दोघानंी नुकसान करू नये शकवा त्यावर जुलूम करू नये. उलट त्याचं्या वाटेस जर कोणी 
जाईल िर त्यातवरुद्ध दोघानी मदि करावी आतण पाठबळ पुरवावे; (४) पेशव्याचंी नोकरी सोडणाऱ्या 
सरदाराला आश्रय शकवा उते्जन देऊ नये, (५) एका राज्यािील सरदाराना दुसऱ्या राज्यािील प्रदेशािून 
जाण्याचे कारण पडल्यास त्यानी त्या प्रदेशाच्या सरंक्षणाची जास्िीि जास्ि काळजी घ्यावी; (६) दोवही 
राज्यापंैकी एका राज्यावर कोणा तिसऱ्याने चढाई केल्यास दोघानंी एकोप्याने वागावे; (७) जयपूर, 
जोधपूरची खंडणी जोडीने करावी आतण त्या खंडणीची दोघाि समान वाटणी व्हावी; (८) आपले पूवचज ज्या 
नीिीतनयमानी मिैी संर्भाळीि होिे िेच नीिीतनयम आिाही पाळले जाविे; (९) एका राज्यािील जमीनदार 
दुसऱ्या राज्यािं पळून गेल्यास त्या राज्याने आश्रय देऊ नये; (१०) एखाद्याने नवा मुलूख शजकल्यास त्या 
मुलखाची सारख्या प्रमाणाि दोघामंध्ये वाटणी करण्याि यावी; (११) एकाच्या सरदाराने दुसऱ्याच्या 
राज्यािला पसैा उकळल्यास िी रक्कम ज्याची त्याची त्याच्या तहशोबी जमा करण्याि यावी. हा समेट 
कागदावर रातहला, अंमलाि आला नाही. िरी पण होळकरानंा सरदार अंबूजी इंगळे याजंकडून ५० लाख 
रुपये दंड म्हणून वसूल करण्याची सधंी दौलिरावानी तदली. इंगळे १८०४ मध्ये इंग्रजासं तफिूर तफिूर 
झाल्याबद्दल त्याजवर दौलिरावाचा रोष होिा. पण इगंळे मािवर सरदार, त्याला तशक्षा एकट्ाकडून होणे 
धाष्टयाचें अस दौलिरावासं वाटल म्हणनू शशदे होळकराचंा समेट झाल्यावर दोघानंाही पैशाचंी अडचण 
होिी िी श्रीमंि सरदार अंबजूी इंगळे याजंकडून र्भागेल असे वाटल्यावरून होळकरानंी शशद्याचं्या अनुमिीनें 
अंबूजी इंगळे यासं कैद केले.दोन िीन तदवस कैदेि ठेतवल्यावर इंगळे यानंी होळकरासं ५० लाख रुपये दंड 
तदला व सुटका करून घेिली. होळकरानंी ह्यािील शकतचि द्रव्य दौलिरावासं देऊन बाकी रक्कम पुढील 
युद्धाचे खचास आपल्याकडे ठेतवली. 

 
होळकराांचा उठाव : 
 

मे १८०५ ि समेटाची जागा संबळगड सोडून यशविराव मेवाड, मारवाड, तदल्ली, अशा तठकाणी 
तफरि रातहले. पुष्ट्कर, अजमेर हे त्याचंें या तदवसािं एक प्रकारे मुख्य ठाणे होिे. येथे येऊन यशविंराव 
इंग्रजाचं्या लष्ट्करी हालचालींच्या बािम्या काढीि होिे. इंग्रजानाही र्भरिपूरच्या लढाईनंिर आपल्या 
फौजेची जुळवाजुळव करण्यास सवड हवी होिी. पण त्यानंा यशविंरावाचंा तपच्छा सोडावयाचा नव्हिा. 
यशविंराव त्याचंा सदर हेिू ओळखून होिे. पजंाब हा त्यानी दौडीचा प्रदेश ठरवनू पंजाबािील शीख व 
त्याचं्या पतलकडील अफगाण याचं्याशी त्यांचा पिव्यवहार सुरु होिा. तदनाकं २५ ऑगस्ट १८०५ रोजी 
यशविंराव राजस्थानच्या बाजूस, तदल्लीच्या अतलकडे असलेल्या रेवाडी नावंाच्या गावंाहून तनघाले. 
मीरखान िीन चार तदवस मागे रातहला होिा. शशद्यानंा सामील करून घ्याव े या उदे्दशाने िो रेवाडीहून 
हालला नाही. यशविंरावानी तशखाशंी संधान बाधूंन त्यानंा अनुकूल करून घेिले होिे. त्याचें फ्रें च व 
पोिुचतगज गोवकेर याचंी मदि तमळतवण्याचे प्रयत्न चालले होिे. 

 
यशवांतरावाांच्या पांजाबातीिं हािंचािंी : 
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तशखाशंी सख्य जोडण्याचा प्रयत्न महाराजानंी र्भरिपूर सोडल्यानंिर चालतवला होिा. सप्टेंबर 
मतहवयाि होळकरानी सुमारे १२ हजार देशी स्वार, पिास िोफा व थोडे पायदळ बरोबर घेऊन पंजाबकडे 
कूच केले. शखेावरीिून माचेडीकराचंा मुलुख ओलाडूंन तकत्येक संस्थातनकासं सामील करून घेऊन 
यशविंराव पतियाळा येथे गेला. मागून जनरल लेकने रेवाडी व नानाळ येथे आपली ठाणी बसवनू 
यशविंरावाचंा पाठलाग चालतवला. ऑतटोबराि ज. लेक मथुरेहून पुढे तनघाला. होळकरानंी रणतजिशसग 
तशखास सामील होण्यातवषयी कळतवले पण त्याने साफ जबाब न देिा चालढकल चालतवली. पंजाबाि 
पोचल्यावर महाराजाचं्या हालचाली अशा : “पतियाळेकर राजे आतदकरून तशखाचं्या रे्भटी जाहल्या. 
मसलिीस अनुकूल; परंिु त्याचें घराि राणी कुबेर एक होऊन कलह पडला, त्याचंी समजूिी करावी 
यातनतमत् आठ पधंरा तदवस मुक्कामही करून रातहलो. दोहीकडून िाला न पडे, असे पाहून दोहीकडेही 
एकेकास ठेवनू लाहोरवाल्याचंी संधाने आली व शहाकडीलही (काबलूचा अमीर) पिे आली. त्याजला 
सामील करून घेऊन पुवहा माघारें शिूच्या मुकाबल्यास जावे, या तवचारे पतियाळ्याहून कूच करून छ. १ 
रमजानीस (१३ नोव्हेंबर १८०५) सिलज नदी उत्र िीरास फौज कंपूसतहि आलो. िेथून शहाकडील पिे 
आली की, अटक नदीचा पूल ियार होऊन दोन िीन दस्िे (पथके) पार उिरले. आणखीही उिारा 
चाललाच आहे. दरोबस्ि फौजेसुद्धा सत्वरच येऊन पोहोचेल; या र्भावी तलतहल्यावरून नदीिीराहून पढेु 
अमृिसर लाहोरच्या तजल्ह्याि येऊन पोहोचलो. लाहोरवाले राजश्री रणतजिशसग आतदकरून दरोबस्ि 
शीख सामील झाले, इिःपर थोडतयाच तदवसािं आवघ्यास एकि करून श्रीलक्ष्मीकािंाचे कृपे (ने) शिूचा 
परार्भव करून इदं्रप्रस्थ श्री मथुरा ह्या तजल्ह्यािं येऊन पोहचिो. पतियाळा नरेशाकंडून द्रव्य तमळेना म्हणनू 
होळकरानंी त्याचं्या प्रदेशािं लुटालूट सुरु केली. शीख समाज व त्याचें धमचगुरु होळकरानंा अनुकूल होिे, 
पण राजे, जहातगरदार इत्यातद पढुारी माि होळकरानंी पंजाबािूंन जाव ेअसे इन्च्छणारे होिे. ह्या सूिास 
अनुसरून रणतजिशसगाने यशविंरावाचंा व इंग्रजाचंा समेट घडवनू आणण्यासाठी मध्यस्िी केली. त्यािं 
त्यास यश आले. तडसेंबर १८०५ च्या शवेटी िहाच्या वाटाघाटी झाल्या. होळकराचंी समजूि घालून युद्ध 
संपवाव ेअसा लेकला गव्हनचर जनरल चा हुकूम होिा. त्यामुळे िह होण्यास तवलंब लागला नाही. व्यास 
नदीच्या काठी राजपूर घाट येथे तदनाकं २४ तडसेंबर १८०५ रोजी िह कायम झाला. 

 
होळकर-इांग्रज तहनामा : िहनामा सरकार कंपनी इंग्रज बहाद्दर याचें सरदारासी महाराजाचें मवसुफ यासी 
तकत्येक प्रकारे जुदाई झाली होिी. सापं्रि उर्भयपक्षी दोस्िी मुकरर जहाली. त्यास गव्हनचर सर जॉजच हलरो 
बालो बारोनेट साहेब बहादूर याजंकडील मुखत्यार लॉडच तलक साहेब बहादूर त्याजकडील मुखत्यार 
कनचल जॉन मालकम साहेब बहादूर याचें तवद्यमाने व महाराजे यशविंराव होळकर याजंकडील सेख 
हबीबलु्ला व बालाराम शटे याचें तवद्यमाने करार ठरला. करारनामेचीं कलमें ठरली िी बी िपसील :– 
 

(१) कलम पतहले— सरकार कंपनी इंगे्रज बहादुर याजकडील सरकार करार कतरिाि की 
काहराजे यशविंराव होळकर यासंी लढाई मोकुफ जाहली. पुढें माहराजे मोसूफ करार कतरिाि की 
सरकार कंपनी इंगे्रज बहादूर यासी व त्याचे इलाखेदारासी व दोस्िासी कोणे प्रकारे शिुत्वाची मसलि 
करणार नाहीं व ज्यामध्ये त्याचें नुकसान िे करणार नाही. 

 
(२) कलम दुसरें— माहराजे यशविंराव होळकर करार करिाि की, रामपुरा व टोक व बुदी व 

लाखेरी व समधी, मालोगावं व दतिया वगैरे मुलूख बुंदीचे पाहडाचे उत्रेस आहे िो आजपयंि सरकार 
दौलिमदार कंपनी इंगे्रज बहादुर याचें इलाख्यािं कायम आहे त्या मुलकाचा दावा करणार नाही व आस्िा 
धरणार नाही. 
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(३) कलम तिसरे— सरकार कंपनी इंगे्रज बहादूर याचें सरदार करार करीि आहेि की, 

होळकराचें खानदानचा कतदम िालुका व मुलुख माळव्याि व दुसरे राजे मेवाड व मारवाड व हाडोिी व 
चंबल नदीचे दक्षणेस राजे आहेि त्याचें मुलुखाि, त्यासं उपद्रव देणार नाही व अम्मल दखल करणार 
नाही, आणखी करार करीि आहेि की होळकराचें िालुतयाचंा मुलुख िापी नदीचे दतक्षणेस व दतक्षण प्रािंी 
आहे िो अद्याप सरकार कंपनी इगें्रज बाहदूर याजकडील सरदाराचें हस्िगि आहे. िो महाराज यशविंराव 
होळकर याचें सरकाराि माघारा द्यावा. मगर चादंवडचा तकल्ला व परगणा अंबाड व सेवगावं व गंगा 
गोदावरीचे दतक्षणेकडील गावही मकाने माि सरकार कंपनी इंगे्रज बहादूर याचें स्वाधीन राहिील. परंिु 
होळकराचं्या खानदानाचे थोरपणावर नजर देऊन करार केला जािो. माहाराजे यशविंराव होळकर 
याजंकडून दोस्िी कायम राहील व कोणे एक प्रकारे सरकार कंपनी इंगे्रज बाहदूर व त्याजंकडील 
इलाखेदार व दोस्ि याचें िालुतयािं उपद्रव न लागल्यास मुलूख मजकूरही तदढा वषानी माहराजे 
यशविंराव होळकर याचें स्वाधीन केला जाईल. 

 
(४) कलम चवथे— माहराजे यशविंराव होळकर करार कतरिाि की, परगणें कोंच बुदेलखडाचा 

तजल्हा आम्ही सोडला. याचा दावा करणार नाही. परंिु सरकार कंपनी इंगे्रज बहादुर याचें सरदार करार 
कतरिाि की, महाराजे मवसूफ याजंकडील दोस्िीची मजबिुी यथान्स्थि रातहल्यास ज्याप्रमाणे, 
बाळाबाईस जहागीर तदल्ली आहे त्याप्रमाणे कोंच महाराजे मौसूफ याचंी कवया र्भीमाबाई यासं दोन वषानंिर 
कंपनी सरकारािून जाहगीर तदला जाईल. 

 
(५) कलम पाचव—े महाराजे यशविंराव होळकर करार कतरिाि कीं, सरकार कंपनी इंगे्रज 

बहादुर याचंा मुलूख व याचें सरदारानंी घेिलेला मुलूख व त्याचें इलाखेदार व दोस्ि याचें िालुतकयासी 
कोणेतवसी दावा करणार नाही. 

 
(६) कलम साहव—े महाराजे यशविंराव होळकर करार कतरिाि की, सरकार कंपनी इंग्रज 

बहादुर याचें रजाबंदीतशवाय कधीही कोणेयेक तफरंगी याचें मुलुखािील माणसू नोकर ठेवणार नाही.  
 
(७) कलम सािव—े माहाराजे यशविंराव होळकर करार कतरिाि की, सजेराव घाटगे यानी 

लबाडी करून मुलखाची खराबी केली त्याहीमध्ये सरकार कंपनी इंग्रज बहादूर यासी लबाड्या बहुि 
अयोग्य केल्या याजकतरिा ं सरकार दौलिमदार कंपनी इंगे्रज बहादूर याचें सरदारानंी त्या बदजािाचे 
लबाडीचा उस्िहारनामा तलहून पाठतवला यास्िव सजेराव मजकूर याजला आपले इलाख्याचे मुलखाचे 
मसलिीि घेणार नाही व चाकरीस ठेवणार नाही. 

 
(८) कलम आठव—े सरकार दौलिमदार कंपनी इगं्रज बाहदूर याजंकडील सरदार करार 

कतरिाि की, महाराजे यशविंराव होळकर सलाह मुकरर करून िहनामे दुरुस्ि जाहल्यावर आपले 
िालुतयाकडे कूच करून जािील. त्यासं आम्हाकंडून कोणही मुजातहम होणार नाही. कोणे गोष्टीतवषयी 
अडथळा होणार नाही व त्याचें कोणत्याही कामाि दखल करणार नाही. परंिु यास शथच की त्यानंी आपला 
िहनामा दुरस्ि होिाच पतटयाले व खटल वगैरे िालुके सरकार व जयपूरचे राजे डाव ेहािाकडे टाकून 
दरकूच आपले िालुतयाि जाव.े मागामधी सरकार वगैरे मुलुख लागल्यास रयिीस कोणेतवशी उपद्रव होऊ 
न पाव,े आपले फौजेपासून त्याची रखवाली करावी. 
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(९) येणेप्रमाणें िहनामा नौ कलमाचा छ २ शवाल िारीख २४ तडसेंबर १८०५ इ.स. १२२० तहजरी, 

तबयास नदीचे िीरी, रायपूराचे घाटावर, उर्भयपक्षी मसतलिीने तलतहण्याि आला. महाराजे यशविंराव 
होळकर याचें मुखत्यार सेख हतबबुल्ला व बाळाराम सेठ याचें मोहर दस्िकातनशी तलहून जनरल लाडच लीक 
साहेब बहादूर याचें हवाला केला व एक करणेल मालकम साहेब बाहदूर याचें दस्िखिीतनशी तलहून 
होळकराकंडील मुखत्यारास तदला [होळकरशाहीच्या इतिहासाचीं साधनें, र्भाग २ रा, स.ं वावा. ठाकूर. प्रा. फाटक, यशवंिराव 
होळकर, अतचसन तरटीज, र्भा. ७]. 

 
अशा रीिीने वलेस्लीने चढाईने सुरु केलेल्या युद्धाचा िात्पुरिा शवेट झाला. तटपू, तनजाम व मराठे 

ही िीनच प्रकरणे वलेस्लीच्या कारर्भाराि मुख्य होिी. त्यापैकी तटपूचे राज्य इंग्रजानंी शजकून िेथील 
प्रािंाची व्यवस्था पूणचपणे नीट ठेतवली. म्हणनूच पुढील युद्धाि इंग्रजासं पैशाचा व फौजेचा उत्कृष्ठ पुरवठा 
झाला. म्हैसुरािील डाव जसा आपण लवकर शजकला िसाच मराठ्ानंाही बोलबोल म्हणिा ं शजकू अशी 
वलेस्लीची अपेक्षा होिी िी सवचथैव तवफल ठरली. इंग्रजाशंी िह झाल्यावर यशविंरावानंी सन १८०६ च्या 
जून मध्ये तशद्याशंी समेटाचे बोलणेजे पूवी चालू होिे िसेच चालू ठेतवले. पण शशद्यानीं आपल्या विचमाने 
सलगीचे विचन यशविंरावाशंी ठेवावयचे नाही, असा तनश्चय केला. िेव्हा जुलैच्या प्रारंंर्भी यशविंराव पुष्ट्कर 
िीथावर गेले. १८०७ च्या एतप्रल मे-महािं िे कोट्ाच्या र्भागाि होिे. िेथून १८०७ जुलै रोजी स्वराज्यािं 
मानपऱु्यास रातहले. िेथें आल्यावर अडीच मतहने पाविेो मुक्काम गावाि होिा. फौज वगैरे कारखाना बाहेर 
होिा. २१ ऑतटोबर १८०७ ला गावं सोडून यशविंरावानंी अध्या कोसाची मजल मारली व िेथेच मतहनार्भर 
रातहले. दरम्यान इगं्रजाशंी झालेल्या समेटाच्या िहाप्रमाणे महाराजानंा इंग्रजानंी लढाई चालू असिा 
दाबलेला मुलूख परि तमळाला. शशद्याकंडील मुलूख परि तमळण्यास शशद्याचं्या अतधकाऱ्याशंी कटकटी 
कराव्या लागल्या. १८०७ च्या जून-जुलैंि होळकराचंा दतक्षणेकडील मुलूख िहनाम्याप्रमाणे होळकराचं्या 
कबजािं यावयाचा िर त्याला पेशव े अडथळा करीि होिे. लढाईमुळे राज्याची तवसकटलेली घडी नीट 
बसतवण्यास व राज्याचा गाडा नीट चालतवण्यासाठी होळकरानंी ह्या दोन वषाि बरीच मेहनि घेिली होिी. 

 
िसेच इंग्रजाशंीं आपले पनुरपी युद्ध होणार ह्या र्भावनेने होळकरानंीं र्भानपुऱ्यास िोफा ओितवण्याचा 

कारखाना वगेाने चालू केला. इंग्रजाचें खरे बळ िोफा असून त्याचं्याशी यशस्वी सामना करावयाचा िर 
त्याचं्यासारखेच उत्म कायचक्षम िोफाचें प्रचंड बळ आपल्यापाशी पातहजे, या र्भावनेने महाराज िोफा 
ओिण्यामागे लागले होिे. िोफाचंा कारखाना इ.स. १८०७ ि वगेाने चालू केला. १८०७ च्या ऑगस्ट १५ 
ला त्यानंी िोफाचं्या साच्याकतरिा पाच खंडी मेण मागतवले. िोफाबंद्दलची त्यानंी पिािं कळतवलेली 
हकीगि अशी “र्भानपतुरयास आल्यावर नवीन िोफा तजनसीच्या पंचवीस व पलटणीच्या शरं्भर यकूण 
पंचवीस िोफा ियार झाल्या” इितया वगेाने हे िोफा ियार करण्याचे काम चालू झाले होिे. पूवीचे 
सैवयािंील कंपू मोडून तनवडक माणसे छाटून बारा पलटणे नवीन र्भरली. िोफाचंा कारखाना आटोपल्यावर 
महाराज महालाचे तहशबे पाहू लागले. 
 
खांडेराव, काशीराव व यशवांतराव होळकर मृत्यू : 
 

यशविंराव होळकरानंी आपल्या पराक्रमाने होळकराचं्या दौलिीची मालकी तसद्ध केली. राजे 
रजवाडे व इंग्रज याजंकडील सवच करार त्याचं्याच नाव े झाले. तशतयािं पूवी खंडेरावाचे नावं होिे. हा 
खंडेराव िुकोजी होळकराचंा पुि मल्हारराव याचा मुलगा. िुकोजीस चार मुलगे, िीन बायकापंासून 
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झालेले होिे. काशीराव व मल्हारराव हे दोघे औरसपिु. दुसरे दोघे अनौरस पुि वडील तवठोजी व धाकटा 
यशविंराव. िुकोजीने मरणापूवी काशीरावास. दौलिीची मालकी तदली होिी व बाकीच्या तिघानंी त्याच्या 
तवचाराि राहून राज्य चालवाव ेअसे सातंगिले होिे. िुकोजी मेल्यावर होळकराचं्या दौलिीसाठी ह्या बधूंि 
र्भाडंणे सुरू झाली. त्याि मल्हारराव हुशार लढवय्या होिा. त्याचा काटा काढण्यासाठी काशीरावाने 
शशद्यास तफितवले. शशद्याचंें सैवय मल्हाररावास धरण्यास गेले असिा झटापटीि मल्हारावाची गदचन शशदे 
सरदार मुजफरखान याने छातटली (१४-९-१७९७). िेव्हा मल्हाररवाचे गरोदर बायकोस पुण्याि केशव 
गणेश कंुटे यानंी आश्रय तदला. तिथेच िी प्रसूि होऊन तिला मुलगा झाला. त्याचे नाव खंडेराव. सन १८०६ 
च्या अखेरीस जयपूर व जोधपूरकर याचें युद्ध जंुपले. जोधपुरकरानंी युद्धारंर्भी यशविंरावाचें कुटंुबास 
आश्रय तदला होिा. हा उपकार स्मरून त्या दोघाचंा समेट करून तदला आतण खंडेराव व कुटंुब यासं घेऊन 
यशविंराव आपल्या मुलुखािं परि येऊ लागले. अजमीरजवळ तकशनगड परगण्याि कूच होि असिा 
हरमाड्याचे मुक्कामास आले; िेथे खंडेरावाचे प्रकृिीस महामारीची तवकृिी झाली. तदनाकं १४ फेबु्रवारी 
१८०७ रोजी देहावसान झाले. िेव्हा िेथे काही तदवस मुक्काम करून यशविंराव कोट्ाचे सुमारे चमचण्विी 
उिरून पाटणास मुक्कामास आले. िेथून फौजेची समजातवशी करून तदनाकं ६ जुलै १८०७ रोजी र्भानपूर 
येथे आले. 

 
बंधू काशीरावास यशविंरावाने उत्र खानदेशाि तबजागड येथे पाठतवले होिे. त्यास सोडवनू 

गादीवर आणण्याच्या हेिूने काहीनी बंडावा केला. त्याचे पातरपत्य करण्यासाठी यशविंरावानंी 
आपल्याकडील र्भली मोठी फौज र्भानपुऱ्याहून तबजागडास पाठतवली. तिने बंडखोराचंा पाडाव केला पण 
त्या झटपटीि काशीराव मारला गेला. काशीराव, त्याची पत्नी लक्ष्मीबाई व खंडेराव या तिघाचंी छिी 
महाराजानंी स. १८०८ च्या एतप्रलमध्ये उर्भारण्याचा हुकूम तदला. इंग्रजाशंी िह केल्यावर यशविंरावानी 
स्वस्थ न बसिा मराठी राज्य पूवच न्स्थिीस आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. र्भानपुऱ्यास िोफा 
ओितवण्याचा कारखाना काढला. महालाचें तहशबे नीट लातवले. ह्या दोवही कामाि तनमग्न असिा त्यानंा 
तचत् भ्रम झाला. ग्वाल्हेरचे गोसावी मतहपि बाबा ढोली बाबा र्भानपऱु्यास आले असिा त्याचें ठायी आस्था 
बसून उपदेश घेिला. त्यानंी ब्राह्मण र्भोजन, मंि जप करण्यास सातंगिले. त्याप्रमाणे क्रम चालला. त्या 
तदवशी तदनाकं ८-१०-१८०८ च्या रािी देवाची आरिी करीि असिा प्रकृिी बेसावध झाली. दंगा करु 
लागले. दोघा चौघानंी धरून वाडयाि नेले. माघ मासी र्भानपऱु्याहून रामपऱु्यास आले. स. १८०९ अखेरीस 
यशविंरावाचें दुखणे वाढू लागले. स. १८१० च्या सुरवािीस धमा कंुवरच्या तशरजोरीने यशविंरावावंर दुधचर 
प्रसंग आला होिा. िें प्रकरण मीरखान गफूरखान या सरदाराने तमटतवले व त्याने आपली माणसे 
कारर्भाराि घुसवनू जोर जुलुम करून राज्याची घडी तवसकटून टाकली. महाराजाचें दुखणे वाढिच होिे. 
औषधोपचार, गंडेंदोरे आतद दैवी उपाय चालू होिे, िरीही दुखण्याला उिार पडला नाही. वायुचा प्रकोप 
होऊन, अंग उडू लागले. तदनाकं २७ ऑतटोबर १८११ रोजी सकाळी र्भानपुरा येथे प्राणोत्क्रमण झाले. 

 
यशविंरावाचं्या मृत्यनंूिर त्याचें तचरंजीव मल्हारराव यासं होळकरशाहीचा अतधकार तमळाला; 

त्याचें आड कोणीही आले नाही. 
 

यशवांतरावाांची योग्यता : 
 

बाजीराव पेशव ेगादीवर आल्यावsर दोन वषानी मराठेशाहीवर पारिंत्र्याच्या र्भीषण छाया पसरल्या. 
वसईच्या िहाने पेशव ेस्वािंत्र्य गमावनू बसले. हे स्वािंत्र्य पुवहा तमळवाव ेत्यासाठी इगं्रजानंा मराठेशाहीच्या 
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कारर्भारापासून दूर ठेवाव,े या काहीशा अशतयप्राय कायाला अत्यिं ईषनेे डोतयावर घेऊन या कतरिा एकटे 
यशविंराव त्या कालाि झटले म्हणनू िे स्वािंत्र्यवीर. स्वािंत्र्य रक्षणासाठी “न र्भिूो न र्भतवष्ट्यति” असा 
महान प्रयत्न त्यानंी एकट्ाने केला. शशदे, र्भोसले, हरले, बाजीराव साहेब पळाले, िेव्हा गेलेल्या 
मराठेशाहीचे अखेरचे स्वािंत्र्य तटकतवण्याचा प्रयत्न यशविंरावानी एकाकी केला म्हणनू िे शवेटचे स्वािंत्र्य 
वीर म्हणून इतिहासाि अजरामर झाले. यशविंरावाचं्या हयािीि त्याचंा लौतकक इिका वाढला होिा, कीं 
हैदराबादकर तनजाम अल्लीच्या बेगमेने राजा मतहपिराम यास मुद्दाम यशविंरावाकंड पाठवून आपल्या 
दरबारािील वतजराची बंडाळी मोडण्यासाठी त्यास फौज घेऊन मदिीस बोलातवले. पण त्यास वडे 
लागल्याने िी गोष्ट तसद्धीस गेली नाही. [म. तर., र्भा. ३, खं.३,] 

⬤ ⬤ ⬤ 
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गेलेली सत्ा तमळतवण्याची बाजीरावाचंी धडपड 
 

कािंसूची 
 

१८०३ सावांतवाडीकर खेमसावताांचा मृत्यू. 
१८०४, ऑगस्ट ९ अमृतरावास इांग्रज दर महाची पेन्शन देतात. 
१८०५ इांग्रजाांनी क्षकत्तरूकराांचा निा उतरक्षवला. 
१८०६ कोल्हापूरकर सावांतवाडीकराांचा परािव करतात. 
१८०७ क्षनपाणकराांचे व कोल्हापूरकराांचे सांबांध क्षबघडतात. 
१८०८, फेबु्रवारी ताई तेक्षलणीचे बांड मोडून काढण्याकक्षरता सेनापती गोखले वासोटा 

क्षकल्ल्यािोवती मोचेबांदी करतात. 
१८०८, फेबु्रवारी ४ क्षनपाणीकर कोल्हापूरकराांच्या फौजेचा परािव करतात. 
१८०८, जून क्षनपाणीकर कोल्हापूरकराांच्या मुलीशी लग्न करतात. 
१८०८, ऑगस्ट वासोटा क्षकल्ला गोखले काबीज करतात. 
१८०९, जुिैं रेक्षसडेंट क्लोजची पुण्याहून हैदराबादेच्या रेक्षसडेंट पदावर नेमणूक. 
१८१०, एणप्रिं एग्ल्फन्स्टनची पुण्याचा रेक्षसडेंट म्हणून नेमणूक होते 
१८१० सरदार बाबा फडके याांचा वसई क्षकल्यात कैदेत मृत्यू. 
१८११ पेशव ेपांताांची कैदेतून सुटका करतात. 
१८१२, ऑक्टोबर १ कोल्हापूरकर इांग्रजाांशी तैनाती फौजेचा तांह करून माांडक्षलक बनतात. 
१८१३, जुिैं ११ फोडम नावाच्या इांग्रज अक्षधकाऱ्यास बाजीराव आपल्या सेवते ठेवनू घेतात. 
१८४८ पांताांचा मृत्यू. 
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२६ 
 

गेिेंिंी सता णमळणवण्याची बाजीरावाांची धडपड 
 

शशदे, होळकर, नागपूरकर र्भोसले याचं्या परार्भवामुळे बाजीरावास आश्चयाचा धक्का बसला आतण 
त्याचें नीतिधैयच संपले. इंग्रजाचें जू झुगारून देण्यास कोणी प्रबळ सहाय्यकिा नाही याची त्यास खािी 
पटली. िरीसुद्धा त्याने आपल्याजवळील साधनसंपदा एकतिि करून त्याच्या सहाय्याने सवच शन्तितनशी 
शतय असेल त्या मागाने तब्रतटशानंा तवरोध करण्याचे त्यानी ठरतवले. 

 
बाजीरावाचंी राजकीय सत्ा, इंग्रजाचं्या कृपेमुळे बाजीराव पुण्यास पेशवा म्हणनू स्थानापि 

झाल्यानंिर न्स्थरावली. मराठी राज्याि शािंिा नादूं लागली असा यामुळे आर्भास तनमाण झाला. पेशव्यानंा 
हे ठाऊक होिे की खरी सत्ा सुख शािंीने राबतवण्यास मराठे सरदारामंध्ये एकोपा व्हावयास हवा, िसेच 
आर्वथक सुबत्ातह लार्भावयास हवी, िरच लष्ट्करी साम्यच वाढतविा येिे. 

 
िथातप, १८०३ नंिर मराठी राज्याची न्स्थति दयनीय होिी. पेशव्याचंी सत्ा, वलेस्ली म्हणिो 

त्याप्रमाणे नावालाच होिी. राजधानीपासून ५ मलैाचं्या पढेु पेशव्याचं्या सते्चे नावं नव्हिे. 
 
ज्या कारकुनावर शकवा अंमलदारावर तवश्वासून त्याजवर तजल्ह्याचा कारर्भार सोपतवल असा 

एकही तवश्वासू माणसू त्याचं्या नोकरीि नव्हिा. इगं्रजानंी त्याना पेशवाईवर आणून बसतवल्यावर 
बाजीरावाचंी सत्ा तखळतखळी करण्याच्या हेिूने िे अिंःस्थ कारवाया करू लागले. मंिी व पेशव्याचें 
जबाबदार अतधकारी यानंा त्यानंी लाच देऊन आपल्या बाजूचे करून घेिले. त्यामुळे पेशव्याचं्या 
दरबारािंील सवच बािम्या इगं्रजानंा कळू लागल्या. पेशव्याना आपल्या नोकरीिील अतवश्वासू, घािकी व 
तफिूर नोकर कोण आहेि याचा सुगावा लागला होिा. अशा तफिूर नोकरानंा नोकरीिून काढून टाकण्याचे 
बाजीरावानी ठरतवले. पण त्यािं त्यास यश आले नाही. बयाजी नाईक हा पेशव्याकंडून इंग्रजाकंडे गेलेला 
मराठा वकील. पण िो इंग्रजासं तफिूर आहे, हे कळल्यावर बाजीरावानी त्यास नोकरीिून कमी केले, पण 
इंग्रजानंीं ह्या इसमास नोकरीस ठेवण्यास बाजीरावास र्भाग पाडले [PRC Vol. Ⅶ, Jan. 29, 1805,]. 

 
तब्रतटशाचं्या गुलामतगरीचा फास बाजीरावाच्या गळ्यार्भोविी आवळला जाि होिा. ही गोष्ट बाजूला 

ठेवली िरी होळकर आतण पठाण याचें मुलुखािील दंगेधोपे, िसेच, १८०३ सालचा दुष्ट्काळ यामुळे पेशवा 
जेरीस आला. त्याने लोकाचें दुःख तनवारण करण्यासाठी आयाि धावयावरील कर माफ केले आतण िशाच 
प्रकारच्या इिर सवलिी तदल्या. िथापी होळकर रेझरीमधील सवच पैका व चीजवस्िु, घोडे, हत्ी, िोफा 
इत्यातद आपल्याबरोबर घेऊन गेला. लोक, बॅवकसच, धंदेवाईक, दुकानदार, ब्राह्मण आतद जे पळून गेले 
होिे, िे सवच पुण्यास येऊ लागले. [साने, पेशव्याचंी बखर,] 

 
सवचि गोंधळ व बजबजपरुी माजली होिी. ग्रामसेवक अमलदाराचें ऐकेनासे झाले आतण 

सरदेशमुखाचं्या सते्स कोणी जुमानीनाि. 
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पेशव ेनावंाचे मुख्य होिे. त्याजंकडे लष्ट्करी साम्यच नव्हिे िसेच आर्वथक बळही नव्हिे. ह्या त्याचं्या 
कमकुविपणाचा फायदा घेऊन अनेक मराठे सरदार महाराष्ट्रािं पेशव्याचं्या राज्यािं धुमाकूळ घालीि 
होिे. होळकरानंा पुण्यास आणण्याि अमृिराव पेशवे, मोरोबादादा फडणवीस व बाबा फडके हे तिघे पढुारी 
होिे. त्यापकैी फडणवीस व अमृिराव इंग्रजासं सामील झाले. त्यानंा इंग्रजानंी दरमहाची नेमणूक वसली 
(पेवशन) तदली. [ऐ. ले. स.ं र्भा. १५,] (९ ऑगस्ट १८०४). बाबा फडके इंग्रजासं सामील झाले नाहीि. 
शवेटपयचवि िे इंग्रजाशंी लढि रातहले. इंग्रजाचं्या अफाट शन्ति साम्यापढेु त्याचंा तनर्भाव लागला नाही 
म्हणून िे श्वशूर तमरजकर याचं्या आश्रयास गेले. इंग्रजानंी त्यानंा पेशव्याचं्या स्वाधीन करण्याचा िगादा 
लावल्यामुळे त्यानंा पेशव्याचं्या स्वाधीन करण्याि आले. पेशव्यानी त्यास कैद करून वसईच्या तकल्यावर 
ठेतवले तिथे िे १८१० च्या सुमारास कैदेि मृत्यू पावले. 

 
मराठी राज्याि शािंिा प्रस्थातपि करण्याचा इगं्रजाचंा उद्योग चालू असिा मराठी राज्याचे खावदं 

पेशव े याचंा कारर्भार पूणचपणे मनमानी आतण अव्यवन्स्थि चालू होिा. त्याचं्या वागणुकीला कोणिेही 
िाळिंि नव्हिे. पोरकट देणग्या, हेकट वागणकू, आचरट धमचर्भोळेपणा नायतकणी व त्याचें साशजदे याचंा 
दौलिजादा या श्रीमिाचं्या खाजगी विचनाच्या चिुःसीमाच होि. [तकत्ा,] 

 
माने प्रणतणनधी प्रकरि : फते्शसग माने नावाचा होळकराचा शूर सरदार होिा. होळकराने 

फते्शसगास कनाटक प्रािंावर पंधरा लक्ष रुपयाचं्या वरािा तदल्या. माने द्रव्य वसुलीसाठी फौजेसह 
रतहमिपुरला आला. िेथून त्याने पंिाकंडे दहा लक्ष खंडणीची मागणी केली. पंिाचंी आई एवढी रक्कम 
कबूल करण्यास घोळ घालू लागली िेव्हा मावयाच्या सरदारानी कऱ्हाड प्रािंािील लोकाचं्या घरास 
खणत्या लावनू लोकापासून हजारो रुपये उकळले. इितयाि पिं होळकराचा सरदार हतरपंि र्भाव ेयाच्या 
िावडीिून तनसटून पुण्याहून सािारा प्रािंी आले. पंि, सािारा प्रािंी आल्यावर म्हसवडचा सुर्भानजी माने, 
मल्हारजी वोडके, सरनोबि, अरब व पठाण जमािदार पंिारं्भोविी गोळा झाले. हे सवच तमळून प्रािंािं 
लुटालूट करू लागले. 

 
मावयाच्या बंडाचा बीमोड सागंलीकर व पंिाकंडील फडणीस यानंी केला. िदनंिर ह्या दोघानंी 

खुद्द पंिाचंा बंदोबस्ि करण्याचे काम हािी घेिले. पंिाचं्या फौजेच्या लहान लहान टोळ्या प्रािंर्भर पसरल्या 
होत्या, त्याचंा प्रथम नाश करण्याि आला. िरी पंिानंी आपला बंडावा चालूच ठेतवला. त्याचा बंदोबस्ि 
करण्याचे काम बाजीराव पेशव्यानी सेनापिी गोखले याजंवर सोपतवले. त्याप्रमाणे गोखले यानी पंिाचंा 
परार्भव करून त्यासं व त्याचं्या बायका-मुलास कैद केले आतण पंिाचंा मुलूख खालसा केला व िे 
कनाटकािं आपल्या प्रािंाचा बंदोबस्ि करण्यास गेले. 

 
ताई तेणिंिीचे बांड : 

 
गोखले दूर गेलेले पाहून पिंाचं्यािफे सािारा प्रािंी दुसरे एक मोठे बंड उरे्भ रातहले. हे िाई 

िेतलणीचे बंड होय. ही पंिाचंी अंगवस्र. या बाईला पुढारी बनवनू वासोटा तकल्याच्या गडकऱ्यानी बंडाचे 
तनशाण उर्भारले. या बंडवाल्यानंी जयगड, मोरतगरी, कमळंगड मकरंदगड, वगैरे तकल्ले काबीज केले आतण 
मोठा जमाव करून र्भोविालच्या मुलुखाि लुटालूट सुरू केली. या दंग्याचे विचमान ऐकून गोखले 
घाईघाईने परि सािारा प्रािंी आले. अनेक तठकाणी बंडखोराचं्या जमावाचा बीमोड करीि गोखले 
वासोट्ाच्या पाय्याशी आले िेव्हा तकल्यािील गडकऱ्यानंी गोखल्याशंी िहाचे बोलणे लातवले. 
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गडकऱ्याचंी मुख्य अट पंिाचंी सुटका करावी व त्याचंा मुलूख त्यानंा परि देण्याि यावा. यावर २-३ मतहने 
वाटाघाटी चालल्या. गडकरी आपल्या अटीि फेरफार करण्यास तबलकूल कबूल नव्हिे. पेशव े पिंाचंी 
सुटका करण्यास कबूल झाले नाहीि, िेव्हा मोचेबंदी करून तकल्ला काबीज करावा असे गोखल्यानंी ठरवनू 
फेबु्रवारी १८०८ ि तकल्यार्भोविी मोचेबंदी केली. गोखल्याजंवळ िोफा व दारूगोळा याचंा र्भरपूर साठा 
नव्हिा म्हणून काम रेंगाळि चालले. पावसाळा नजीक आला िेव्हा िे लष्ट्कराि छप्परबंदी करू लागले. 
िेव्हा गडकऱ्यानी िहाचे बोलणे करून जून मतहवयाि तकल्ल गोखल्याचें स्वाधीन केला. गडकरी आपले 
सामान घेऊन सुरतक्षिपणे खाली उिरले. कोंकणाि पिंाचंा मतहपिगड म्हणनू एक डोंगरी तकल्ला होिा 
िोही गोखल्यानंी स. १८०८ च्या ऑगस्ट मतहवयाि काबीज केला. इ.स.१८११ साली पेशव्यानंी पंिाचंी 
कैदेिून सुटका केली व त्याचं्या खाजगी खचासाठी थोडेसे उत्पिही िोडून तदले. प्रतितनधी घराण्याच्या 
जहातगरीपकैी जो थोडासा मुलूख त्यावळेी पेशव्यानी पिंाचं्या िाब्यािं तदला त्याचेच पुढे इंग्रजी अमदानींि 
औंध संस्थान बनले. पिं पुष्ट्कळ वष ेजगले व पाऊणश ेवषांचे होऊन इ.स. १८४८ साली मतृ्यू पावले. 
 
पटवधचन सरदाराांची दैना–कनाटकाांत पाळेगाराांचे दांगे : 
 

इ. स. १७६३-६४ साली पटवधचनासं जहातगर तमळाली िेव्हा तमरज, िासगाव आतण कुरंुदवाड 
अशी पटवधचनाचंी िीन ठाणी होिी. प्रथम प्रथम पटवधचनािं तवलक्षण एकोपा होिा. पण कालािंराने 
त्याचं्याि र्भाडंणे सुरू झाली. तमरज घराण्याि गंगाधरराव गोशवद आतण शचिामणराव पाडुंरंग या चुलत्या-
पुिण्याि झालेले र्भाडंण सागंली आतण तमरज असे दोन र्भाग करून तमटतवण्याि आले.पुढे िासगाव व 
जमखंडीकर घराण्याि वाटण्या झाल्या. ह्या सवांस पेशव्यानंी मावयिा तदली. ही पटवधचन मंडळी फौज 
बाळगून पेशव्यानंी सोपतवलेल्या मोठमोठ्ा कामतगऱ्या पार पाडीि. 

 
दतक्षणेिील वर उल्लतेखलेले सरदार हे सरंजामी सरदार होिे. त्यानंी सैवय बाळगनू पेशव्याचंी 

चाकरी करावयाची असा तशरस्िा होिा. [PRC, Vol. Ⅶ, July 8, 1804,] िे वशंपरंपरेने सरंजामदार नव्हिे. एका 
जहातगरदाराची बदली दुसऱ्या जहातगरीवर होि असे. इंग्रजाशंी िह केल्याने पेशव े परावलंबी बनले. 
पेशव्याचंी सत्ा कमकुवि झाल्याचे ह्या जहातगरदाराचं्या ध्यानाि आल्यावर िे आपले सैवय स्विःच्या 
फायद्यातशवाय कोठेही पाठतवण्याचे टाळू लागले. [Ibid, Vol. Ⅻ, Oct. 26, 1811,] पुणे दरबाराकडून आलेले 
हुकूम िे मानीनासे झाले. एकमेकाचं्या कुरापिी काढून िे आपसाि लढू लागले. त्यामुळे सवचि अराजक 
माजले. लोकाचं्या दैनंतदन जीवनािील आपत्ीि त्यामुळे आणखीन र्भर पडली व त्यानंा जीवन असह्य होऊ 
लागले. कनाटकाि लहान मोठ्ा सवचच देसायानंी बंडे करून मुलूख उद्ध्वस्ि केला होिा. जाबंोटकर, 
पाच्छापूरकर, काकिीकर अनगोळकर या देसायाचें दंगे पेठ िालुतयािं चालू होिे. तकत्रूकर, सरलष्ट्कर 
आतण डंबलचा र्भीमराव मंुढरगी आतण िोिया वाघ याचें दंगे नवलगंुद व जालेहाळ िालुतयाि चालू होिे. 
[ऐ.ले.स.ं, र्भा. १५,] रास्िे आतण सागंलीकर या बंडखोर पाळेगाराचं्या बंदोबस्िास कनाटकाि होिे. त्यानंी ह्या 
पाळेगाराचंा तठकतठकाणी पाडाव करून त्याजंकडून मोठमोठ्ा खंडण्या वसूल केल्या. सागंलीकराचं्या या 
कनाटकािील स्वारीने त्यािील मराठी अंमलाचा दरारा पुवहा प्रस्थातपि झाला. 

 
सन १८०५ अखेर इंग्रजाशी चालेली शशदे, नागपूरकर र्भोसले व होळकर याचंी युदे्ध पुरी होऊन 

इंग्रज व मराठे दोघेही काही काळ शािंिेि घालव ूलागले. वसईि िहनामा झाल्यावर राज्याचा बंदोबस्ि 
कंपनी सरदारचे दोस्िीमुळे बंडावा वगैरे मोडून मुलूख आबाद झाला. सालोसाल वसुलाची पैदास वाढि 
गेली. सारे सरदार हुकमि मानू लागले. त्यावरून श्रीमिंाचंी मजी सुप्रसि होिी. सदातशव माणकेश्वराने 
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रेतसडेंटाशी रहस्य ठेवनू श्रीमंिाचें तहि साधले. “तलोज पुण्यास रेतसडेवसीवर असेपयचवि हा प्रकार 
चालला. िो स. १८०९ च्या जुलै मतहवयाि पणेु सोडून हैदराबादेस गेला िेव्हा त्या जागी हेन्री रसेलची 
हंगामी नेमणकू झाली. दुसऱ्या वषी म्हणजे स.१८१० साली एन्ल्फवस्टनची नेमणूक पुण्याचे रेतसडेवसीवर 
होऊन िो १८१० च्या उवहाळ्याि पणु्यास दाखल झाला. 

 
याच वळेी बाजीरावाची मजी शिबकजी डेंगळे याजवर बसून त्याने त्यास कारर्भाराि घेिले. 

सदातशव माणकेश्वर पेशव्याचं्या मजीिून उिरला. 
 
बाजीरावास ह्यावळेी इंग्रजी फौजेच्या सहाय्याने सरदाराचें सरंजाम खालसा करून आपले उत्पि 

वाढवाव ेअसे वाटू लागले. िेव्हा त्याने पटवधचन, रास्िे, तनपाणकर याचें सरंजाम खालसा करून आपले 
उत्पि वाढतवण्याचा बेि केला. िसेच कोल्हापूरकर छिपिी आतण साविंवाडीकर याजंवरही बाजीराव 
आपले अतधराज्य सागंू लागले. िेव्हा ह्या मंडळीनी त्याजतवरुद्ध रेतसडेंटकडे कागाळ्या नेल्या. 

 
कोल्हापूरकर छिपिींनी पेशव ेव पटवधचन याचें मुलुखाि छापे घालण्याचा जणू तशरस्िा ठेतवला. 

१८०३ मध्ये कोल्हापूरकरानंी साि हजार माणसासंह पटवधचनाचें तमरज लुटले, अष्टा काबीज केले. 
घोरपड्याचं्या कापशीसर्भोविीचा प्रदेश उध्वस्ि केला आतण गोकाकवरून कनाटकाि उिरले. िेथे काही 
स्वाथी पाळेगाराचं्या सहाय्याने मनोलीस वढेा तदला. मनोलीचे संरक्षण करण्यासाठी पटवधचन पढेु धावले. 
िेव्हा कोल्हापूरकर व पटवधचन याि युद्ध जंुपले. िे जून १८०४ पयचवि चालले. त्याि राजाकडील सरदार 
शहाजी पाढंरे आतण त्याचे शकेडो सैतनक मारले गेले. राजाचा परार्भव झाला. पटवधचनानंी आपले अष्टा 
तजकून घेिले. ह्या वळेी इगं्रजाचें युद्ध शशदे व र्भोसले याजंबरोबर चालू होिे. म्हणून, गव्हनचर जनरल 
वलेस्लीने राजास युद्ध थाबंतवण्यास सातंगिले. त्याचा इष्ट िो पतरणाम होऊन युद्ध थाबंले. कोल्हापूरकर 
छिपिींनी साविंवाडीकर खेमसाविं इ. स. १८०३ मध्ये तनविचल्यावर त्याजंमध्ये गादीच्या वारसाचे िंटे 
सुरू झाले असिा ं त्याचा फायदा घेऊन साविंवाडीकराचं्या मुलुखावर हल्ले चढतवले. इ.स. १८०६ ि 
कोल्हापूरकरानंी साविंवाडीकराचंा परार्भव केला. िेव्हा वाडीची राणी लक्ष्मीबाई तहने मदिीकतरिा 
पेशव्यासं तवनंिी केली. पेशव े यानंी तनपाणीकर देसाई यानंा साविंवाडीकराचं्या मदिीस पाठवनू त्यानंा 
तचकोडी आतण मनोली हे दोवही परगणे शजकून घेण्यास सातंगिले. ह्यामुळे तनपाणीकर देसाई व 
कोल्हापूरकराचें र्भाडंण स. १८१६ पयचवि चालले. 

 
तकत्रूकर देसाई हे खरे पेशव्याचें माडंलीक. पण पेशवाईस लागलेल्या ग्रहणाचा फायदा घेऊन 

तकत्रूकरानंी स्विः स्विंि होऊन आजूबाजूच्या मुलुखाि पाय पसरले. तब्रतटशाचंी मजी राखण्याकतरिा या 
देसाईनी तब्रतटशाचंी फौज धारवाड, हुबळी, तमरज या मागे पुण्यास जाि असिा िीस अतिशय मदि केली 
[ऐ. ले. स.ं, र्भा. १५,] पण स. १८०५ मध्ये इंग्रजानंी तकत्रूकराचंा नक्षा उिरतवला. सोलापूरच्या तकल्याि 
नानाचं्या वळेेचे मुत्सद्दी व सावकार यानंी आपआपल्या इस्टेटी ठेतवल्या होत्या हे बाजीरावास ठावकू होिे. 
िेव्हा िी मालमत्ा जप्ि करावी म्हणनू पेशव्यांनी िेथील तकल्लेदार रामचदं्र तशवाजी याचं्या सैवयाि तफिूर 
करून त्या तवरुद्ध बंड करावयास लावले. रामचंद्रपंिास कैद केले व सवच तचजवस्िंूची जप्िी करतवली. 
[तकत्ा,] 

 
गोखले व तनपाणीकर आप्पा देसाई ह्या दोघा ंसरदारासं दुसरे बाजीराव पेशव ेयानंी सरंजाम तदले 

होिे. रामचदं्रपिं अमात्याचा परार्भव केल्यावर इ.स. १८०६ मध्ये गोखल्यानंी पंिाचंा १८ लाख वार्वषक 
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उत्पिाचा मुलूख आपल्या िाब्याि घेिला िो पेशव्यानंी वारंवार हुकूम सोडले असिा परि तदलाच नाही. 
[पी. आर. सी., व्हॉ. १२, जून १६, १८११,] 

 
अप्पा देसाई तनपाणीकर यानंा दुसऱ्या बाजीरावानंी १० लाख उत्पिाचा सरंजाम १८०३ मध्ये तदला 

व त्यास सरलष्ट्कर नेतमले. १९ व्या शिकाच्या सुरवािीपासून तनपाणीकर कोल्हापूरकराबंरोबर सिि 
लढाई देि होिे. त्यानंीसुद्धा काहंी मुलूख संपातदला होिा. [तकत्ा.] 

 
माधवराव रास्िे याचें पूवचज पेशव्याचें सावकार. माधवराव रास्त्यासं दुसरे बाजीराव यासं पेशव ेपद 

तमळण्यापूवी ११ लाख रुपये उत्पिाची जहागीर पेशव े दरबारािून तदलेली होिी. नाना फडतणसाचें 
माधवराव हे सहाय्यकिे, म्हणून बाजीराव पेशव े यानंी त्यानंा कैद केले. त्याचंा सरंजाम जप्ि करण्याचे 
प्रयत्न झाले. पण होळकर पुण्यावर चालून येिाच रास्त्याचंी मदि तमळावी म्हणनू त्याचंा जमीनजुमला 
त्याजंकडे राहू तदला. िरी पण रास्िे याचंा पेशव्यासंबंधीचा कलुतषिपणा नाहीसा झाला नाही. त्यानंी 
पेशव्यासं मदि िर केली नाहीच उलट त्यानंी इंग्रजाचंी दोस्िी संपादन केली. [तकत्ा, व्हॉ. ७, ११ जुलै १८०४,] 

 
सवच दतक्षणी जहातगरदारािं पटवधचन बलाढ्य होिे. कनाटक व दतक्षण महाराष्ट्र या प्रदेशाि 

पटवधचनाकंडे ३० लाख वार्वषक उत्पिाचा मुलूख होिा. सागंलीकर पटवधचनाकंडे जो मुलूख सरंजामास 
होिा त्या ऐवजी त्यानंी २,००० घोडेस्वार बाळगावयास हव ेहोिे पण प्रत्यक्षांि ५०० श ेघोडेस्वार बाळगनू 
वर उलट पेशव्याचंा अिीव िेष िे करीि होिे. [तकत्ा, व्हॉ १२, १ तडसें. १८०९,] सवच पटवधचनाि सागंलीच 
शचिामणराव पटवधचन हे पराक्रमी, महत्त्वाकाकं्षी, कधी एका जागी न बसणारे पेशव्याचंा सिि अिीव िेष 
करणारे होिे. त्यानंी पंिप्रतितनधीस पेशव्यातंवरुद्ध मदि केली होिी. [ऐ. ले. स.ं १५, ले. ८०२६.] इ. स. १८०५ 
मध्ये त्यानंी काहंी फौज जमा करून पेशव्याचं्या मुलुखाि धुमाकूळ घािला होिा. सावनूर व तकत्रूकराचं्या 
मुलुखावर छापे घालून अप्पा देसाई आतण बापू गोखले याचं्या मुलुखाि तशरून लुटालुट केली. 
कनाटकािील पेशव्याचं्या मुलुखावर हल्ल े चढवनू त्यािील पाळेगाराकंडून खंडण्या वसूल केल्या. 
पटवधचनाचं्या ह्या उपद्व्यापास इंग्रजानंी मुलुखतगरी स्वाऱ्या असे नावं देऊन त्या वळेीच बंद करावयास 
हव्याि अशा प्रकारचे पि गव्हनचर जनरलला रेतसडेंटनी कलकत्त्यास पाठतवले. [पी. आर. सी., व्हॉ. ७, जून ९, 
१८०५,] 

 
शशदे व र्भोसले याजंबरोबर इंग्रजाचें युद्ध चालू असिा दतक्षणी सरंजामदाराचं्या आपसाि व 

पेशव्याचं्या मुलुखाि लढाया दतक्षण महाराष्ट्राि व कनाटकाि चालूच होत्या. सरंजामदाराचं्या ह्या 
आपसािील मारामाऱ्यामुंळे म्हैसूरच्या रेतसडेंटला आपल्या सरहद्दीवर शािंिा राखणे कठीण होऊ लागले. 
हे जहातगरदार एवढे उवमत् बनले की त्यानी पणेु दरबारची सत्ा झुगारून देऊन पुणे दरबारास कोणत्याही 
प्रकारची मदि देण्याचे िे उघडपणे नाकारू लागले. यामुळे पेशव े दरबारास ह्या बंडखोरासं वठणीवर 
आणण्यासाठी फौजा ठेवाव्या लागल्या. 

 
इंग्रजाचंी िैनािी फौज बाजीरावाचे साह्यास नसिी िर दतक्षणच्या सरदारानंी बाजीराव पेशव्यासं 

कैदसुद्धा केले असिे. यावळेी रेतसडेंट एन्ल्फवस्टनने मोठ्ा धूिचपणे पावले टाकली. दतक्षणी सरदाराचें 
सरंजाम जप्ि करून त्यासं तचरडण्यासाठी बाजीराव िैनािी फौजेची कुमक मागि होिा. पण दतक्षणी 
सरदार एन्ल्फवस्टनच्या बाजूचे होिे. ह्या तपढीजाि सरदारानंा नाहीसे करणे इंग्रजास योग्य वाटले नाही. 
िसेच त्यानंा बाजीरावापासून फोडून स्विंि करणे हेही गैरच वाटले. िेव्हा दतक्षणेिील सरदार व पेशवा 
बाजीराव याचंा सलूख घडवनू आणावा ह्यासाठी त्याने एक िडजोडीचा मसुदा ियार केला व अप्रत्यक्षरीत्या 
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इंग्रज सरकारचे वजन वाढतवले. बाजीरावाशी व दतक्षणी सरदाराशंी पुष्ट्कळ काळ वाटाघाटी केल्यावर 
पेशव्यासं व जहातगरदारासं मावय होईल अशी खालील यादी ियार केली :— 

 
(१) जहातगरदारावंरील पेशव्यानी पूवीचे िेष सोडून द्याव;े 
 
(२) पूवीच्या सनदासं व तरवाजास सोडून नवीन मागण्या पेशव्याने त्याजंकडे इंग्रजाचं्या 

परवानगीतशवाय करू नयेि; 
(३) िैनाि जाबत्याि ठरल्याप्रमाणे जहातगरदारानंी फौजा बाळगून पेशव्याचंी नोकरी करावी; 
(४) इंग्रजाचें परवानगीतशवाय त्याचें सरंजाम जप्ि करू नयेि; 
(५) रे्भटीच्या व अवय प्रसंगी पेशव्यानंी त्याचंा योग्य सवमान ठेवावा; 
(६) सनदेबाहेर जे प्रदेश सरदाराचं्या िाब्याि असिील िे त्यानी सोडून पेशव्याचें हवाली करावे; 
(७) उर्भयिामंध्ये िक्रार उपन्स्थि झाल्यास जो तनवाडा इंग्रज करिील िो उर्भयिानंी मावय 

करावा; 
 

(८) जहातगरदाराशंी कोणिाही करार परर्भारे करण्यास इंग्रज सरकार मुखत्यार आहे. हा मसुदा 
घेऊन एन्ल्फवस्टन बाजीरावास आषाढ मासी पंढरपुरास रे्भटला. बरोबर पटवधचन आतद जहातगरदार मंडळी 
होिी. पंढरपूर के्षिी वरील करार एन्ल्फवस्टनने बाजीरावाकडून पुरा करून घेिला. [पी. आर. सी. व्हॉ. १२, ८ जुलै 
१८१२, जुलै १९, १८१२, म. तर. उत्र तवर्भाग, र्भा. ३,] ह्या करारानंिर दतक्षण सरदारानंी जो पेशव्याचंा मुलूख 
बळकावला होिा िो त्यासं परि देण्यास इंग्रजानंी र्भाग पाडले. बाजीरावास माि आपली दतक्षण 
जहातगरदारावंरील सत्ा इगं्रजानी काढून घेिली यामुळे इंग्रजाबद्दल िेष वाटू लागला आतण आपले बळ 
वाढवण्याच्या मागे िो लागला. 
 
कोल्हापुरकराांच्या सतवेर णनयांत्रि : 
 

तसधोजीराव शनबाळकर देसाई उफच  आप्पासाहेब तनपाणकर याचें आतण कोल्हापूर राज्याचे संबधं 
१८०७ साली अतधकच तबघडले. साविंवाडीच्या लक्ष्मीबाई र्भोसले यानंी छिपिींच्या तवरुद्ध आप्पासाहेब 
तनपाणकराकडे मदि मातगिली. तनपाणकर हे पेशव्याचें जहातगरदार. िेव्हा पेशव्याचंा रुकार त्यानंी 
तमळतवला आतण कोल्हापूरवर प्रचंड फौज घेऊन स. १८०७ च्या मे मध्ये स्वारी केली. हे युद्ध पुढे सहा मतहने 
चालले. ४ फेबु्रवारी १८०८ रोजी कोल्हापूरच्या फौजेवर जोराचा हल्ला करून महाराजाचं्या फौजेची 
दाणादाण उडतवली. कोल्हापूरकराचंा दारुण परार्भव झाला. तसधोजीराव शनबाळकराचंा जय झाला. त्यानंी 
तचकोडी, मनोली हे िालुके आपल्या िाब्याि घेिले आतण महाराजाचं्या मुलीशी जून १८०८ मध्ये लग्न 
केले. 
 

एवढे करूनही तनपाणकर स्वस्थ बसले नाहीि. रत्नाकरपंि राजाज्ञा याचंी सेवातनवृत्ी व िदनंिर 
सेनापिी प्रीिीराव घोरपडे याचें देहावसंान हे पाहून तनपाणीकरानंी पवुहा कोल्हापूर राज्यास उपद्रव 
देण्याचा कायचक्रम पूवचवि चालू केला. त्याचं्याजवळ फार मोठी फौज होिी. पेशव्याचंी आिून फूस आतण 
इंग्रजाचंी िटस्थिा यामुळे तनपाणीकराचें अतधकच फावले. त्यानंी कोल्हापूरवर मोहीम काढली. 
तसधोजीराव शनबाळकर, तनपाणीकर याचंा परार्भव करणे बरेच अवघड होिे. त्याचंा उपद्रव िर थाबंेना. 
अशा न्स्थिीि करवीरकरानंी आपले पुण्यािील वकील स्वरुपजी क्षीरसागर यानंा ह्या कामी इंग्रजाचंी मदि 
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तमळण्याची खपटप करावी असे सुचतवले. त्याप्रमाणे एन्ल्फवस्टनकडे वतकलाने मदिीची याचना केली. 
इंग्रजाने करवीरकराचं्या राजकारणाि तशरकाव करण्यासाठी चागंली सधंी असल्याचे हेरले. वसईच्या 
िहानंिर पतश्चम तकनाऱ्यावर एक शसधुदुगच सोडला िर इंग्रजाचंी सत्ा अबातधि होिी. िेवढा एक शसधुदुगच 
आपल्या हािी आल्यावर र्भारिाच्या पतश्चम तकनाऱ्यावरील सवच सत्ा आपल्या हािी येईल हे इग्रजासं ठावकू 
होिे. करवीरकराचंी अडचण ओळखून एन्ल्फवस्टनने तसधोजीरावाचंा बंदोबस्ि करण्याअगोदर 
कोल्हापूरकरानंी इंग्रजाशंी िह करावा असे सुचतवले. दोवही बाजूनी िहाच्या अटी एकमेकाकंडे सादर 
करण्याि आल्या. तनपाणीकर व पेशव ेह्या िहाच्यातवरुद्ध होिे. पेशव ेकरवीरकरासं कळवीि की, रेतसडेंटचे 
म्हणणे तबलकूल ऐकू नये व त्यानंा मालवणचा तकल्ला देऊ नये. त्याच वळेी रेतसडेंटला कळवीि की, 
करवीरचे राज्य पेशव्याचं्या मुलुखािील असल्यामुळे कंपनी सरकारला त्याच्याशी स्विंि िह करिा येणार 
नाही. पण पेशव्याचें म्हणणे मानून न घेिा इंग्रजानंी आपल्या मिलबाकतरिा तदनाकं १ ऑतटोबर १८१२ 
रोजी कोल्हापूरकराशंी िह केला [मेजर गॅ्रहॅम, स्टॅतटन्स्टकल तरपोटच ऑफ कोल्हापूर,]. या िहाची कलमे खालीलप्रमाणे 
:— 
 

(१) तचकोडी व मनोळी या दोवही महालावंरील हक्क छिपिीनी सोडून द्याविे आतण िे पेशव्याचं्या 
िाब्याि देण्याि याविे; 
 

(२) मालवणचे बंदर आतण त्याच्या पतरसरािंील शसधुदुगच, राजकोट, पद्मगड आतण सजेकोट ही 
सवच तठकाणे इगं्रजानंा देण्याि यावीि; 
 

(३) महाराज छिपिींनी कोठेही आरमार अथवा लढाऊ जहाज ठेव ूनये; 
 

(४) इंग्रज सरकारचा सल्ला घेिल्यातशवाय छिपिींनी कोणत्याही परकी सते्शी लढाई करू नये. 
असा काही प्रसंग उद र्भवला िर प्रथम इंग्रजाकंडे िे प्रकरण सोपवाव ेआतण त्यानंी त्याची िड लावावी. ह्या 
करारावर तदनाकं ८ ऑतटोबर १८१२ रोजी सह्या होऊन करवीरकर माडंलीक बनले. 
 

 
लसधुदुगच णकल्ला, मािंवि 
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पेशवा इांग्रज सेनापती नेमतो : 
 

बाजीरावास जहातगरदाराचें र्भय वाटि होिे पण िे बुडि नाहीि असे तदसले िेव्हा 
स्वसंरक्षणाकतरिा इगं्रज अंमलदार ठेवनू त्याजकडून नवीन फौज ियार करून घ्यावी असा तवचार त्याचं्या 
मनाि आला. िेव्हा वरकरणी पेंढाऱ्यापासून रक्षण करण्यासाठी आपणास अशी फौज ियार करावयाची 
आहे असे इंग्रजासं तलहून कळतवले व इंग्रजाकंडे नवी फौज ठेवण्याची त्याने घाई केली. इंग्रज 
अंमलदाराच्या हािाखाली नवी फौज पेशवा ियार करणार ही कल्पना इंग्रजानंाही मानवली. इंग्रजानंी 
पेशव्यासं िशी परवानगी तदल्यावर कॅप्टन फोडच नावंाच्या इंग्रज अंमलदारास ११ जुलै १८१३ पासून 
नोकरीस ठेतवले आतण त्याचे अतधपत्याखाली नवी पलटणे ियार करतवली. ह्या सवास पगार दरमहा, 
इंग्रजी रीिीप्रमाणे, तिजोरीिून रोकड देण्याचे ठरले. एन्ल्फवस्टन म्हणिो की “बाजीरावाने पलटणे ियार 
करावी हा आमचा फार हेिू होिा, िो तसद्धीस गेला. त्याचंा पगार वगैरे खचच उदारपणाने, सरळ हािाने 
आतण शहाणपणाने ठरला आहे” ह्या पलटणाि मराठे थोडेच होिे. बाकी सारे लोक कंपनीच्या मुलुखािील 
व शहदुस्िानािील र्भरले होिे. पेशवे सरकार इंग्रज सरकारशी स्नेहाने वागेल िोपयचवि त्याचंी चाकरी आम्ही 
इमाने-इिबारे करू अशी त्या लोकानी आपण होऊन शपथ घेिली होिी. 
 

स्वसंरक्षणाथच एक पलटण ियार करतवल्यावर बाजीरावास आपण तनर्भचय असे वाटू लागले. आपली 
शतिी उत्रोत्र वाढि जाऊन आपण बलाढ्य होऊ असेही त्यासं वाटले असाव ेपण हे मनचे माडें होिे. 
त्याला पलटणे हवी होिी िी इग्रजाशंी लढाई करण्यासाठी. त्याचे प्रत्यंिर बाजीराव पंढरपुरी गेले असिा 
त्यानंी तिथे ब्रह्महत्या घडवनू आणली ह्या घटनेि तदसून येिे. पंढरपूर येथे जहातगरदार व पेशव ेयाजंमध्ये 
इंग्रजाचं्या मध्यस्थीने करार झाला. त्यानंिर मुलुखाि शािंिा नादंावयास हवी होिी. पण िसे काही घडले 
नाही. रास्त्यानंा पेशव्यानंी अनेकदा हुकूम करूनही आपले बारगीर घेऊन पेशव्याचं्या सेवसे िे आले नाहीि 
[पूना रे. कॉ. व्हा. १२, जानें. ६, १८१२,]. अप्पा देसाई तनपाणकराचें विचन उिेगजनक रातहले. त्याने कराराप्रमाणे 
र्भोजे व यशकंुर्भा ही गाव े पेशव्याकंडे परि केली नाहीच पण मंिी आतण एन्ल्फवस्टन याजंकडील बािमी 
गोळा करण्यास आलेल्या जासुदानाहंी त्याने हाकलून लावले. आपल्या जहातगरीिील प्रजाजनाशंी िो 
इितया तनष्ठूरिेने व कू्ररिेने वागला की काही लोक त्याच्या पाशवी कृत्यानंी मेलेसुद्धा. पटवधचनाचं्या 
जहातगरीिून त्याने रु. ३,६००० चा वसूल गोळा केला होिा िोही देण्याचे नाकारले. प्रतितनधींच्या 
जहातगरीिील पाच वषांचे उत्पि गोखले यानंी लाटले. त्यानंी प्रतितनधींचा परार्भव केला. म्हणून त्यास १६ 
लाख बतक्षसी तदली होिी व त्यास लागेल िेवढे घोडेस्वार नोकरीस ठेवण्याची परवानगी तदली होिी. पण 
ज्यावळेी त्याजवळील घोडेस्वाराचंी मोजणी केली त्यावळेी त्याचं्या सागंीच्या एक-िृतियाशं संख्यासुद्धा 
र्भरली नाही. अशाच प्रकारच्या िक्रारी बाकीच्या सरंजामदाराचं्या बाबिीि होत्या. खुद्द पटवधचनाचं्या 
बाबिीिसुद्धा असाच प्रकार होिा. “पटवधचनासं लष्ट्करी नोकरीकतरिा मुलूख सरंजामास लावनू तदला. 
त्यावर िे अनेक वष ेचरले आतण त्याच्या मोबदल्याि आमची चाकरी न करिा र्भरपूर तशव्या तदल्या” असे 
पेशव ेवारंवार म्हणि असि. “चोहोंकडे दंगे आहेि, उरे्भ रहावयास तठकाणा रातहला नाही. इकडील प्रािंाि 
रीि रातहली नाही” अशा प्रकारचे तचि त्यावळेच्या महाराष्ट्राचे होिे. रास्िे, गोखले हे दोवही सरदार उवमत् 
झाले असून िे आपले ऐकि नाहीि असे पाहून बाजीराव पेशव्यानंी त्याचंी जहातगर जप्ि करण्याचा आपला 
मानस इंग्रजाकंडे बोलून दाखतवला. एन्ल्फवस्टनने ह्या बाबिीि त्यास सबूरीचा सल्ला तदला. अशा िऱ्हेने 
एन्ल्फवस्टन आतण बाजीराव पेशव ेयाजंमधील िेढ वाढि चालली. 
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गुजरािेिील माडंवी संस्थान पेशव्याचें माडंतलक होिे. वसईच्या िहाच्या वळेी पेशव्यानंी 
माडंवीबावि रु. ६५ हजार खंडणी इंग्रजानंा देण्याचे कबूल केले होिे, सवच संस्थान नव्हे. इंग्रजानंी 
माडंवीवर आपला िाबा तमळवनू िेथे आपली वतकलाि बसतवली. इंग्रजानंा गुजरािवर लक्ष ठेवण्याकतरिा 
माडंवी आपल्या िाब्याि हवी होिी, म्हणून बाजीराव पेशव्यासं बाजूस ठेवनू बाजीरावाच्या तवरोधास न 
जुमानिा माडंवीस आपली रेतसडेवसी बसतवली. पेशव्याशंी इंग्रजाचंी कुरबूर खालील िीन कारणामुंळे जास्ि 
वाढली : 
 

(१) झाशी, काल्पी व सागर या जहातगरदाकंडून पेशव्यासं खंडणी यावयाची होिी िी व 
शहदुस्थािंील इिर तठकाणचा वसूल करण्यास बुदेलखंडािं एक सर सुर्भा नेमण्याचा तवचार बाजीरावानंी 
इंग्रजासं बोलून दाखतवला. िेव्हा वसईच्या िहाकडे बोट दाखवनू इगं्रजानंी ह्या स्विंि नेमणुकीस व इिर 
राजे रजवाड्याशंी पेशव्यानंी अशा प्रकारे वागण्यास नकार तदला [पी. आर. सी. व्हॉ. ७, ६ मे १८०८,]. 
 

(२) वसई िहानंिर इंग्रजाचं्या सहाय्याने बाजीरावास पेशवाई प्राप्ि झाल्यावर त्याि तनजामाच्या 
राज्यावरील आपला चौथाई हक्काचा वसूल तनजामकडून येणे आहे हे इंग्रजाचं्या तनदशचनास आतणले. 
इंग्रजानंी चौथाई वसुलीचे पेशव्याचें हक्क मावय केले पण पेशव े जेव्हा तनजामाचे अदोनी आतण बेदर या 
प्रािंािून चौथ वसूल सैवय पाठवनू गोळा करण्याच्या गोष्टी बोलू लागले िेव्हा इंग्रजानंी ह्या गोष्टीस साफ 
नकार तदला [तकत्ा, ३० मे, १८१०,]. (३) गायकवाडाकंडे पेशव्याचें खूप येणे होिे, िे वसूल कराव े म्हणून 
पेशव्यानंी गायकवाडाशंी बोलणी करण्यास आपली माणसे पाठतवण्याचा तवचार व्यति केला. स. १८०२ 
नंिर गायकवाडीि इग्रजातंशवाय पान हालि नव्हिे. इंग्रजानंी गायकवाड-पेशव े िंटा तमटतवण्याचे 
आपल्यावर घेिले. बाजीराव पेशव ेयानंी त्या बाबिीि स्वस्थ असाव ेअसा सल्ला तदला. 
 

पेशव्याचंा अहमदनगर तकल्ला इंग्रजाचं्या िाब्याि असून त्याि इंग्रजी सैवय होिे. हा तकल्ला खाली 
करून आपणास द्यावा अशी मागणी बाजीरावानी केली असिा िीस इग्रजानंी इ. स. १८१३ मध्ये नकार 
तदला [तकत्ा, व्हॉ. १२, ५ नोव्हेंबर, १८१३,]. अशा रीिीने बाजीरावानंी राज्याच्या बळकटीकतरिा, न्स्थरिेकतरिा, 
राज्याच्या मालकीचा वसूल तमळून राज्याची आर्वथक न्स्थिी सुधारण्यासाठी सुचतवलेले उपाय इंग्रजानंी 
हाणून पाडले. सवच बाजूनी आपली मुस्कटदाबी होि असलेली पाहून बाजीराव चडफडले. ह्यािून मागच 
काढण्यासाठी सवच मराठे सरदाराचंी एकी घडवनू आणावी आतण एका शतिीतनशी इंग्रजाशंी मुकाबला 
करावा हा हेिू मनाि आणनू बाजीरावानंी शशदे-होळकराचें आपसािील वैमनस्य नाहीसे करून त्याचें 
सहाय्य आपल्या कायास तमळतवण्यासाठी आपला वकील बाळाजी कंुजर यासं शशदे होळकराकंडे वसईच्या 
िहानंिर पाठतवले होिे [तकत्ा, व्हॉ. ११, तद. ५ माचच १८०७,]. बाळाजी शहदुस्थानाि ४ वष ेरातहला व इ. स. १८०७ 
मध्ये बरोबर शशद्याचें पि घेऊन परिला. शशदे यानंी आपण पेशव्याचें नोकर असून इगं्रजासं घालतवण्याच्या 
कामाि बाजीरावास इमाने इिबारे मदि करू असे कळतवले होिे. हे पि इंग्रजाचं्या हािी तमळाले [तकत्ा, व्हॉ. 

७, ५ मे १८०७,]. 
 

बाजीरावानी सािारचे छिपिीशी चागंले संबध राखण्याच्या उदे्दशाने त्याचंा िनखा दरसाल रु. 
१०,००० केला. ह्यािं पेशव्याकंडून वळेोवळेी रे्भटीच्या वळेी नजराणा म्हणनू देण्याि येणाऱ्या रकमेचा 
समावशे नव्हिा िसेच छिपिींना आदराची व वडीलकीची वागणकू देण्याि येऊ लागली [तकत्ा, ३० जून, 
१८१०,]. 
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तर्भल्ल आतद रानटी लोकाचं्या धाडीपासून रयिेचा बचाव करावा म्हणून नारशसह खंडेराव व 
मनोहरगीर गोसावी ह्या दोन सरदाराकंडे त्याचं्या बदंोबस्िाचे काम सोपतवले. देवगड, तवजयदुगच, 
सुवणचदुगच, रायगड, वसई, तशवनेर, माहुली, शिबक आतद तकल्लेदारानंा पिे पाठवनू तकल्ल्याि धावयाचा व 
शस्रास्राचंा साठा करण्यास फमातवले. 
 

स. १८०३ पासून िे १८०४ पयचवि ह्या ना त्या कारणाने पेशव्यानी आपले लष्ट्कर वाढतवले. शवेटी 
इंग्रजानंी त्यासं इग्रज पलटण ठेवण्यास सातंगिले. िे पटून बाजीरावानंी दोन इंग्रज बटातलयन आपल्या 
सेविे ठेतवली [तकत्ा, १४ जुलै, १८१२,]. हे वर सातंगिले आहे. 
 

शशदे व र्भोसले याचेंशी इंग्रजाचें युद्ध झाल्यानंिर पेंढारी पेशव्याचं्या मुलुखावर हल्ल ेकरू लागले. 
िेव्हा त्याचं्या मुख्यास जहातगर देऊन त्यास गप्प कराव े असे पेशव्यासं वाटून त्यानी िशी परवानगी 
इंग्रजाकंडे मातगिली. पण इंग्रजानंी पेंढारी पेशव े युिी आपणास र्भारी पडेल हे लक्षाि घेऊन परवानगी 
नाकारली. िरीही पेशव्यानंी गुपचूपपणे बाळोजी कंुजरामाफच ि पेंढाऱ्याचंा पुढारी तचिू याजकडून 
इंग्रजातंवरुद्ध सहाय्य करण्याचे आश्वासन तमळतवले [पी. सी. गुप्िा, म. तर. उत्र तवर्भाग, ३,]. 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२७ 
 

इंग्रजाचंा गायकवाडींि तशरकाव 
 

कािंसूची 
 
१८००, सप्टेंबर गोनवदराव गायकवाडाांचा मृत्यू. 
१८०२, माचच ३ कनमल वॉकर फौजेसह बडोद्यास दाखल. 
१८०२, जून ३ आनांदराव गायकवाड इांग्रजास क्षचखली व सुरत अठ ठाक्षवशी हे प्राांत इनाम 

देतात. 
१८०२, जून ६ गायकवाडाांशी इांग्रजाांचा तह. 
१८०३ कनमल वॉकरचे कामगार गायकवाडीत दाखल. 
१८०३ कॅप्टन सेटन ‘टरनेट’ नावाचे जहाज घेऊन द्वारकेस येतो. 
१८०५ कनमल वॉकर यास काठेवाडीतील राजे-रजवाड्याांकडून मुलुखक्षगरीचा बांदोबस्त 

करण्यासांबांधी पत्र. 
१८०६, नोव्हेंबर १८ बाबाजीना गायकवाडीकडून खाजगी दरकाच्या कामाची सनद. 
१८०७, फेबु्रवारी ७ सेनापती बाबाजीस गव्हमनमर डांकनचे पत्र. 
१८०७, ऑगस्ट कनमल वॉकर व सेनापती बाबाजी आपआपल्या फौजेक्षनशी काठेवाडात दाखल. 
१७०७, ऑगस्ट कनमल वॉकरचा फौजेसह मोरवीतील मुटू गावो मुक्काम. 
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२७ 
 

इांग्रजाांचा गायकवाडीत णशरकाव 
 

दमाजी गायकवाडापासून गुजरािेि गायकवाड सवच सत्ाधीश म्हणून वावरि होिे. फते्शसगबाबा 
तनविचल्यावर सेना सरखासखेलीची वसे्र गोशवदराव यास तदली. 
 

गोशवदराव महाराज पणु्यास असिा त्यास ज्या सरदार मंडळीनी सहाय्य केले, त्याि रावजी 
पुण्याहून तनघाला आतण बडोद्यास आला [पू. रे. कॉ. व्हॉ., २, ले. २१५.]. गोशवदरावाना इ. स. १७९३ ि गादी प्राप्ि 
होिाच त्यानी रावजीच्या उपकाराबद्दल आपली तदवाणतगरी त्यास तदली. त्याचा र्भाऊ बाबाजी यास 
आपल्या सैवयाचे आतधपत्य तदले. गोशवदराव बहुधा रावजीच्या तवचाराने चालि. बाजीराव पेशव्यानंी 
दरसाल ५ लक्ष रु. घेण्याच्या कराराने अहमदाबादची वतहवाट गायकवाडासं तदली. 
 
कजच व बहादरी याांचे बीजारोपि : 
 

गोशवदराव गादीवर बसल्यानंिर पुणे दरबारािून त्यानंा आठ लक्षाचंी सूट तमळाली होिी, िरी 
त्यानंा नजराण्याबद्दल व कजाबद्दल रु. ७८,३३,२१२ द्याव े लागून तशवाय रु. ३९,८२,७८९ बाकी रातहले 
होिे [इतलयद, रुलसच ऑफ बरोडा,]. या कजाच्या फेडीसाठी गोशवदरावानी सावकार लोकाचें कजच काढले होिे. 
कजाचा मोबदला म्हणनू सावकाराकंडे ससं्थानचे बहुिेक महाल गहाण लावनू तदले होिे. पण ज्याचं्याकडे 
गहाण शकवा इजाऱ्याने महाल लावनू तदले होिे िेच त्याचे मालक झाले होिे. वयाय-मनसुबा सवच त्याचं्या 
हािाि होिा. जरी राज्याची सवच सूिे सरदाराचं्या हािी होिी िरी तिजोरीि पसैा नसल्यामुळे िी सत्ा 
त्याचं्या हािाि फार काळ तटकली नाही. ज्याच्याजवळ सैवयाला देण्याला पैसा होिा त्या व्यापारी लोकाचं्या 
हािािं िी सत्ा गेली. हे व्यापारी लोक अरब तशबंदी या र्भाडोिी फौजेस पैसा देि. त्यामुळे ही अरब फौज 
या व्यापाऱ्याचं्या हुकमिीखाली होिी. 
 
आनांदरावास गादी प्राप्त : 
 

िारीख २० सप्टेंबर १८०० ला गोशवदराव महाराज वारले िेव्हा तदवाण रावजी आप्पाजी यानी 
आनंदरावास गादीवर बसवनू राज्यकारर्भार सुरू केला. 
 
अरबाांचा दांगा : 
 

यावळेी खतजवयाि अरबाचें पगार देण्यास पैसा नसल्यामुळे त्या अरब फौजेपासून रावजीस व 
आनंदराव महाराज याना फार िास होऊ लागला. एकदा िर रावजीवर व आनंदराव महाराजावंर कैद 
होण्याचा प्रसंग आला होिा, कारण या समयी लष्ट्करािील लोकाचें पगार बरेच चढले होिे. या सबबीचा 
लार्भ घेऊन कावहोजीने अरब लोकािं तफिूर करतवला. त्यानंी बडोद्याचे दरवाजे बदं करतवले व शहराि 
िुफान चालतवले [SPDD 117 of 1801,]. बाबाजीने ही न्स्थिी पाहून मीर कमालुद्दीन यास मध्यस्थी घालून, 



 अनुक्रमणिका 

सामळ बेचर व मंगळ पारख याचंी अरबासं, बहादरी (हवाला) देववनू तकत्येकाचें पगार चुकिे करून हा 
दंगा शािं करतवला. 
 
पुिे दरबारकडून मदतीचा नकार : 
 

अरबाचं्या ह्या अत्याचारातशवाय शशदे व होळकर याजंकडून बडोद्यास िास पोचि होिा [तकत्ा, No. 
125 of 1802,]. कच्छ, जामनगर वगैरे राज्यानंी काठेवाडाि बंडाळी चालतवली होिी िी तमटतवणे हे व 
त्यातशवाय वरप्रमाणे बडोद्याची न्स्थिी या वळेी फारच तबघडलेली असल्याने तदवाण रावजी याने पेशव े
सरकारकडे गायकवाडाचं्या संरक्षणासाठी मदि मातगिली. परंिु िी देण्याचे त्या सरकाराि कोणत्यातह 
प्रकारचे साम्यच त्यावळेी नव्हिे. पेशव ेसरकारने रावजीस स्पष्ट कळतवले की, “इकडे बखेडा चालू आहे 
िेव्हा गायकवाडास मदि कशी देिा येईल? याचा तवचार करून िुम्हास वाटेल त्या रीिीने िुमचा बंदोबस्ि 
िुम्ही करून घ्या. इकडून मदि तमळू शकणार नाही [का. प्र. ३. सा. अंक ९,]”. 
 
गायकवाडाांस इांग्रजी मदत : 
 

पेशव े सरकारकडून हा जबाब तमळाल्यामुळे रावजीचा तनरुपाय झाला. इितयाि मल्हाररावाने 
इंग्रज सरकारजवळ मदि मातगिल्याचे रावजीस समजले. मल्हाररावाने इंग्रज सरकारजवळ मदि 
मातगिली व मदिीदाखल इगं्रजासं चौऱ्याशंी परगणा व सुरिचा चौथ देण्याचे कबलू केले. तचखली परगणा 
देऊ केला “गव्हनचर डंकनने रावजीची तवनंिी मावय केली. रावजीच्या मदिीकतरिा कनचल अलेतझाडंर 
वॉकर याच्याबरोबर थोडेसे लष्ट्कर देऊन त्यास बडोद्यास पाठतवले [ब रा ऐ वें खं. ४, ले. २५.]. अशा रीिीने 
गायकवाड राजघराण्यािील िंटा िुटण्याकतरिा परकीयाकडे आपोआप गेला. िारीख ३ माचच १८०२ ला 
कनचल वॉकर फौजेसह बडोद्यास आला. त्याचे बडोद्यास स्वागि करण्याि आले. या फौजेच्या मदिीने 
गायकवाड सरकारने मल्हाररावाचे बंड मोडून काढले. 
 
इांग्रजाांस इनाम : 
 

यावर आनंदराव खूष झाले. त्यानंी इगं्रजास िारीख ३ जून १८०२ च्या सनदेनें [तकत्ा, ले. ३२.] 
तचखली व सुरि अठातवशी हे प्रािं डंकनच्या नावं ेइनाम तदले. मदिीस आलेल्या फौजेचा खचचतह देण्याचे 
कबूल केले. 
 
इांग्रजाांशी सांरक्षिाचा तह : 
 

शवेटी बडोदे राज्याचे संरक्षण व्हाव े या उदे्दशाने तदवाण रावजी व सेनापति बाबाजी यानी ईस्ट 
इंतडया कंपनीचे मुख्य प्रतितनधी जॉनथन डंकन याचेंशी इ. स. १८०२ मध्ये एक िह केला. गायकवाड 
सरकारच्या शिूंच्या पातरपत्यासाठी अथवा बडोदे राज्याच्या संरक्षणासाठी कंपनीने दोन हजार फौज, 
तशवाय, िोफखाना कायमचा ठेवावा. िसेच या सबतसतडअरी अथाि िैनािी फौजेच्या खचास धोलका 
परगण्याचा व मल्हाररावाच्या िाब्याि नसलेल्या नतडयाद िालुतयाचा वसूल इंग्रजासं तमळावा असे ठरले. 
िसेच, दोवही राज्याि एकमेकाचें वकील नेमाव े अशा प्रकारचा करार िारीख ६ जून रोजी झाला. ईस्ट 
इंतडया कंपनीस आनंदराव महाराजानंी तलहून तदलेल्या कराराखाली कनचल अलेतझाडंर वॉकर यानेही 
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कंपनी सरकारिफे असा शरेा मारला की, “जोपयचवि गायकवाड सरकारचे व कंपनीचे राज्य कायम राहील 
िोपयचवि याचं्या संरक्षणाचे जोखीम आमच्या कंपनीने अंगावर घेिले आहे हे मी पूणच आश्वासन देिो”. 
 

कंपनीने जो पूवोति करार केला िो गायकवाड सरकारनेतह कबलू केला. या कलमाि कंपनीने 
तदवाण रावजी व त्याचें सवच आप्िेष्ट याचें संरक्षण करण्यासंबंधीचे कलम घािले [SPDD No. 129 of 1802,]. 
 
वसईच्या तहाने इग्रजाांस गुजरातचा मुिुंख णमळतो : 
 

पण हा िारीख ६ जूनचा करार कोटच ऑफ डायरेतटरने मावय केला नाही. हा िह १७८२ च्या 
सालबाईच्या िहाच्या अगदी तवरुद्ध आहे असे मि त्यानी तदले. माि गायकवाडानंी जो मुलूख या 
कराराववये देऊ केला होिा िो त्याचंा त्यास परि द्यावा, अशा प्रकारचा इंग्रजी खतलिा प्रतसद्ध झाला नाही. 
इितयाि यशविंराव होळकराचं्या पुण्यािील िुफानी धुमाकुळामुळे पेशवा बाजीराव पळून इंग्रजाचं्या 
आश्रयास गेला. त्याने आपणास पेशवाई इंग्रजानी तमळवनू द्यावी म्हणून तडसेंबर १८०२ मध्यें वसई येथे िह 
केला. त्या िहाच्या कलमाि गायकवाडांशी झालेल्या िहाचा तनदेश करून इंग्रजानी त्या िहास मजुंरी 
तदली. १८०२ च्या वसई िहाने पेशव्याने मराठ्ाचं्या स्वािंत्र्याचे दान इंग्रजाचं्या हािावर ठेवले. सुरिवरील 
मराठ्ाचंा मालकी हक्क इंग्रजासं बहाल केला त्यामुळे सुरि तजल्हा पूणचपणे इंग्रजी अमलाखाली आला. 
िैनािी फौजेच्या खचाकतरिा त्याने गुजरािेिील पेशवाई अंमलाखालील रु. १२,२८,००० वसुलाचा मुलूख 
इंग्रजासं िोडून तदला. बडोदे व पुणे दरबाराच्या वादाि इंग्रजाचंी मध्यस्थी मावय केली. गायकवाडासं या 
िैनािी फौजेच्या खचाबद्दल रु. ७,८०,००० (साि लक्ष ऐंशी हजार) एवढ्या उत्पिाचा मुलूख इगं्रजासं 
िोडून द्यावा लागला. अशा रीिीने इंग्रज गुजरािेि व गायकवाडीि घुसले [खोबरेकर, गुजरािेिील मराठी राजवट,]. 
 

काठेवाडाि बाबाजीच्या ज्या स्वाऱ्या झाल्या त्याि त्याने गायकवाड सरकारिफे जी कामतगरी 
बजातवली िी फारच मोठी होिी. बाबाजीची काठेवाडािील पतहली स्वारी [तकत्ा, Elliot, Rulers of Baroda,] इ. 
स. १८०३-१८०४, दुसरी इ. स. १८०५-१८०६ मध्ये व तिसरी इ. स. १८०७-१८०८ मध्ये पुरी झाली. या 
तिवही स्वाऱ्याि त्याने गायकवाड सरकारची सत्ा काठेवाडाि व महीकाठ्ाि मजबूि बसतवली. 
“रासमाळा” नावंाच्या गं्रथाि फोबचसने र्भाट-चारण लोकाचं्या कवनामंधून बाबाजीच्या काठेवाडािील 
मुलुखतगरीच्या स्वाऱ्याचें वणचन केले आहे. 
 

बाबाजीने पोरबंदर, चुडासमा वगैरे राज्ये काबीज करून, काठेवाडािील एकंदर चार हजार 
राज्यावर गायकवाड सरकारची खंडणी बसतवली. कोणीही त्याच्यासमोर उर्भा रहाि नसे. सवच सौराष्ट्र प्रािं 
शजकून त्याने तसहोरवर स्वारी केली [Forbes, Part II,]. बाबाजीने काठेवाडी मुलुखतगरी करून एकंदर रक्कम 
रु. ६७,६७,२८८ आणली. त्याने सरकारी चाकरी एकतनष्ठेने केली. कडी व काठेवाड प्रािंी स्वारी करून 
बंदोबस्ि चागंला केला म्हणून सरकारािून त्यास िारीख १८ नोव्हेंबर १८०६ रोजी खासगी दरकाच्या 
कामाची सनद तमळाली [बडोदे रेकॉडच फे. नं. ४, द. नं. ३९६, पु. ७, तन. २१; खोबरेकर, गुजरािेिील मराठी राजवट,]. 
 
सांरक्षि व कायमच्या खांडिीचा बांदोबस्त : 
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गुजराि काठेवाडािील पेशव ेर्भागाचा वसूल गायकवाड करीि होिे, पण १७९८ िे १८०२ पयचवि 
जवळजवळ चार वष े या वसुलापैकी काहंीच वसूल झाला नव्हिा म्हणनू एकंदर बाकी सुमारे ५० लाख 
िंुबली होिी. 
 

१८०२ मध्ये गायकवाडीि इंग्रजाचंा तशरकाव झाल्यानंिर बाबाजीने व रावजीने काठेवाडच्या 
मुलुखतगरी स्वारीकतरिा इगं्रज सैतनकाचं्या दोन िुकड्याचंी मदि मातगिली होिी. कनचल वॉकरने 
गायकवाडाचंी मागणी वतरष्ठ सरकारास कळतवली. िेव्हा गव्हनचर डंकनने १,८०० सैतनक पाठतवण्याकतरिा 
सुतप्रम सरकारची परवानगी मातगिली. पण शशद्याबंरोबरच्या झटापटीि इंग्रजानंा सगळी शतिी एकवटावी 
लागल्यामुळे काठेवाडाि सैतनकी मदि पाठतवण्याचा तवचार झाला नाही. बाबाजी माि या मदिीची वाट न 
पाहिा काठेवाड मुलुखतगरीवर गेला. शशद्याबंरोबर िह झाल्यावर १८०४ मध्ये डंकनने ऑथचर वलेस्लीला 
बाबाजीच्या काठेवाड कामतगरीबद्दल कळतवले [Wallace, the Gaikwar and his relations with the British Government,]. 
 
इांग्रजाांचा काठवाडात णशरण्याचा हेतू : 
 

ित्पूवी १ एतप्रल १८०३ ला गव्हनचर डंकनने बडोदा रेतसडेंट कनचल वॉकरला कळतवले की, सैवय 
पाठवनू वसुली करण्यापेक्षा एखादी दुसरी जादा सोईची योजना अंमलाि आल्यास पहा. त्याचा तवचार 
असा की पेशवा व गायकवाड याचंी सैवये दरवषी काठेवाडाि दौडतवण्यापेक्षा एखादी कायम वसुलाची 
पद्धिी अमलाि आल्यास चागंले. 
 

ही गोष्ट कनचल वॉकरने गायकवाड सरदाराचं्या कानावर घािली, िेव्हा रावजी आप्पाजीस प्रथमिः 
ही योजना पसंि पडली नाही. बाबाजीस मल्हारराव गायकवाडाचा व मुकंुदरावाचा बंदोबस्ि करण्याकतरिा 
इंग्रजाचं्या िैनािी फौजेचा वापर करावयाचा होिा. रावजींचे व बाबाजीचे म्हणणे पडले की, काठेवाडािील 
िालुकदार िलवार दाखतवल्यावर खंडणी देण्याि र्भषूण मानिाि िेव्हा सैवय पाठतवल्यातशवाय िे खंडणी 
देणार कसे [तकत्ा.]? िरी पण कनचल वॉकरने काठेवाडाि आपल्यािफे आपला प्रतितनधी म्हणून मौलवी 
महमद अली याची रवानगी केली. त्याजबरोबर िालुकदारास देण्याकतरिा पिे तदली [तकत्ा.]. 
 

१८०३ मध्ये कॅप्टन सेटन हा टरनेट नावंाचे लढाऊ जहाज घेऊन िारकेस आला आतण िेथील 
मुख्याकंडून त्यानी चाचेंतगरी करून जी तब्रतटश जहाजे लुटली होिी त्याजंबद्दल र्भरपाई मागू लागला. 
 

ह्या वळेपयचवि इंग्रजासं काठेवाडची पूणच मातहिी नव्हिी [BGS, XXXVII, Walkar, Report,]. िी व्हाबी, 
काठेवाड जमल्यास आपल्या छिाखाली यावा ही मतनषा इंग्रजाचंी. त्यास अनुसरून कनचल वॉकरने 
बाबाजीबरोबर काठेवाडाि रवाना केलेला आपला हस्िक मौलवी महमद अली याने काठेवाडािील 
िालुकदारास रे्भटून त्याचं्या इंग्रजातंवषयीच्या मिाचा कानोसा घेिला. रे्भटीि त्यास असे समजले की, काही 
िालुकदार र्भावनगरकर, जुनागडकर आतण गायकवाड याचं्या मुलुखतगरीमुळे िस्ि झाले असून िे 
इंग्रजाचं्या संरक्षणाखाली येण्यास ियार आहेि. िेव्हा त्याने िशा आशयाचे तवनंिी अजच लाल, शादूचल, 
ज्योिा, दोसा, देवा, जेिा, सुरिी, उिाडा, फलातरया आतण असे तकत्येक िालुकदार याजंकडून तलहवनू 
घेिले आतण बडोद्यास कनचल वॉकरकडे पाठवनू तदले [BGS, XXXVII, Walkar, Report,]. 
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कनचल वॉकरला हे तवनंिी अजच म्हणजे यतक्षणीची काडंीच सापडली असे वाटू लागले. 
“र्भावनगरकर व जुनागडकर हे आमच्यावर वारंवार स्वाऱ्या करिाि, आमचा मुलूख वैराण करिाि, 
त्याजंपासून आम्हासं कंपनी सरकारकडून संरक्षण तमळाल्यास आम्ही आमच्या राज्याचा काही मुलूख 
संरक्षण खचाकतरिा िोडून देण्यास ियार आहोि”. अशा आशयाची अनेक पिे कनचल वॉकरच्या हािाि 
आली [तकत्ा,]. त्याचीच “री” आणखी काही संस्थातनकानी ओढली आतण सरकारच्या संरक्षणाची मागणी 
केली [Gaikwads of Baroda, Vol. VII]. 
 

कनचल वॉकरने काठेवाडािील संस्थानाना अर्भय देण्याची आपली योजना आखली आतण िी 
मंजुरीकतरिा सुतप्रम कोटाकडे रवाना केली. त्या योजनेि त्याने िीन हेिु प्रतिपातदले होिे : 
 

(१) मुलुखतगरीच्या नावाखाली गायकवाडी सरकारला त्या प्रािंािून खंडणी तमळतवण्याकतरिा 
सैतनकी मदि; 
 

(२) इंग्रजी कारर्भारतवषयक खािे त्या प्रािंी उघडणे; 
 

(३) ज्या राजेरजवाड्यानंी इंग्रजाचं्या मदिीची मागणी केली होिी त्याना स्विःच्या छिाखाली 
घेऊन संरक्षण देणे [तकत्ा,]. 
 

िसेच, ही योजना अमलाि आल्यास, इंग्रजाचें काठेवाडािील खालील तहिसंबधं रतक्षले जाण्याची 
शतयिातह त्याने प्रतिपातदली होिी [Wallace, खोबरेकर, गु. म. रा.]. 
 

(१) बाबाजीला मदि पाठतवण्याने त्या सरदाराजंवळ वाढलेले अमयाद सैवयबळ कमी होईल; 
 

(२) मुलुखतगरी-वसुलाचा तवतनयोग योग्य कारणाकतरिाच होिो हे पहाणे सोपे जाईल; 
 

(३) आपणाला तमळावयाच्या पैशाच्या बरािा या मुलुखतगरीवसुलावर तमळतविा येिील; 
 

(४) वाटल्यास, काठेवाडाि आपणास काही मुलूखही घेिा येईल िसेच पोरबंदरसारखे बंदर 
आपल्या िाब्याि आणिा येईल. असे झाले िर पोरबंदरवाल्यानी पर्वशयन प्रतितनधीचे जहाज त्याचं्यासमोर 
फुटले असिा त्यािील माल लंपास केला, त्याचा सूड घेिा येईल. िसेच फ्रावस व पोिुचगीज या िदे्दशीय 
सत्ाधीशाना अरबी समुद्रापासून दूर ठेवणे येथील बंदर िाब्याि असल्यास सोपे जाईल; 
 

(५) गायकवाड व पेशव ेयाचं्या तहिसंबधंास बाध न आणिा मुलुखतगरी पद्धिीि सुधारणा करिा 
येईल; 

 
(६) बाजूच्या कच्छचा मुलूख इंग्रजानंा घेणे सोईस्कर होईल. 

 
बोडच ऑफ डायरेतटसचकडून वॉकरच्या योजनेस मावयिा आल्यातशवाय त्यास काठेवाडािील 

राजेरजवाड्यानी केलेल्या तवनंिी अजास उत्र देिा येईना. त्याने या िालुकदारास आपल्या रे्भटीस 
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बडोद्यास बोलातवले. तवनंिी अजाबद्दल त्यास कळून चकुले की जोतडया बंदर, मोरवी, तचिळ, जेिपूर 
आतण कंडोळा आतद संस्थाने इंग्रज सरकारच्या आश्रयाची अपेक्षा करिाि व असे अर्भय तमळाल्यास िे 
कंपनी सरकारला काही मुलुख िोडून देण्यास ियार आहेि [Gaikwads, Vol. VII,]. 
 

१८०५ मध्ये खुद्द कनचल वॉकरला काठेवाडािील बहुिेक राजेरजवाड्याकडून मध्यस्थीने 
मुलुखतगरीचा बंदोबस्ि करण्यासबंधींची पिे आली [तकत्ा, P. 517.]. 
 

याच सुमारास पुवहा बाबाजीनेतह इंग्रज सैवयाच्या मदिीची मागणी केली आतण काठेवाड 
बंदोबस्िाकतरिा कायम योजना आखण्यास तवनतवले [तकत्ा,]. 
 

काठेवाडाि बाबाजीच्या ज्या िीन स्वाऱ्या झाल्या, त्याि त्याने खंडणीची रक्कम रु. ५१,०३,९८३ 
वसूल केली. 
 

या िीन स्वाऱ्याि त्याने सहा वषाची चढलेली खंडणी वसूल केली. म्हणजे दरसाल सरासरीन रु. 
८,५०,४९३ रुपयाचंी खंडणी गायकवाड सरकारास सावचर्भौमत्वाच्या हक्काबद्दल त्याने तमळवनू तदली. 
 

गुजरािेि मराठ्ाचंी जी राज्यसत्ा चालू होिी िी परगणे इजाऱ्याने देऊन अथवा गहाण ठेवनू पैसे 
एकि करणे ह्यापेक्षा जास्ि वाढलेली होिी असे आढळून येि नाही. 
 

बाबाजीने गायकवाड सरकारची सत्ा वाढवनू त्याचें वचचस्व काठेवाडाि तचरकाल कायम रहाव ेव 
त्याचं्या आश्रयास आलेल्या राजाचें अथवा त्यानी पराक्रमाने शजकलेल्या राज्याचें कायमचे तहि व्हाव े
याकतरिा कायमचा बंदोबस्ि करण्याचा तवचार ठरतवला व त्या कामास त्याने महाराजा आनंदराव 
गायकवाड याचेंकडून राजाज्ञा तमळतवली [खोबरेकर, मराठी राजवट]. 
 

काठेवाडािील खंडणीचा कायमचा बंदोबस्ि करण्यासाठी बाबाजी व कनचल वॉकर यानी फौजेसह 
इ. स. १८०७ च्या ऑगस्ट मतहवयाि मोरवीच्या िाब्यािील गूटू गावाजवळ मुक्काम केला [GBB.]. 
काठेवाडािील एकोणिीस संस्थानास बाबाजीने व कनचल वॉकर याने आपल्या उदे्दशाची पिे पाठवनू त्यास 
कायमचा बंदोबस्ि करून घेण्यासाठी आपआपले वकील गुटू मुक्कामी पाठतवण्यातवषयी सूचना तदली. 
 

या आवाहनपिाि असा आशय दशचतवला होिा की, “दरसाल गायकवाड सरकारची फौज 
काठेवाडाि येऊन खंडणी वसूल करिे. त्यामुळे प्रजेला व काठेवाडािील राज्याना फारच नुकसान व िास 
र्भोगावा लागिो. काठेवाडािील सवच राज्य-मंडळापासून खंडणी घेण्याचा गायकवाड सरकाराचंा हक्क 
तनर्वववाद शातबि झालेला आहे त्यामुळे आिा िो आकडा कायम होण्याची खास जरुर आहे. ह्या समयी िो 
नक्की न केला िर फौजेस येण्याची जरुर पडेल व त्यामुळ काठेवाडािील राज्यकत्यांस फारच िास व 
नुकसान सहन करण्याचा प्रसंग येईल. िुम्ही या समयी आपला पक्का बंदोबस्ि करून न घ्याल िर िुम्हास 
त्याचे फळ तमळणार नाही. गायकवाड सरकारच्या व त्याचं्या मदिीस आलेल्या कंपनीच्या फौजेशी सामना 
करण्यास िुम्ही ियार होिा, हे कोणत्यातह बाजूने चागंले नाही. अशा लढाईचा पतरणाम दंड व लढाईचा 
खचच देण्याचे रुपाने नेहमी िुम्हासं र्भोगावा लागिो. या कारणाने िुम्ही आपले मुखत्यार वकील आमचे 
मुक्कामावर जरुर पाठवाव े[तकत्ा.]. ही सूचना झालावाड प्रािंािील ९ राज्यानंा, गोतहलवाड प्रािंािील ४ व 
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हालार प्रािंािील १६ तमळून २९ राज्यकत्यांस तदली होिी. शलबडी, वढवाण, धागंध्रा, सायला, चुडा, मुळी, 
सुदामडा, धाधंलपूर, वाकंानेर, र्भावनगर, वळा, लाठी, देवाणी, मोरबी, वाळंर्भा, मातळया, धोळ, नवानगर, 
पोरबंदर, बेटवा, जुनागड, गोंडळ, जेिपूर, राजकोट, कोडा, सरधार, राजपुरा आतण जसदण या २९ 
राज्यानंा ही सूचना तदली होिी. 
 

या सूचनेचा काहंी राज्यानंी चागंला स्वीकार केला व काहंी राज्यकत्यांनी िर हे सूचनापि 
तवचारािच घेिले नाही. ज्या राज्याकंडून योग्य प्रतितनधी येिील, त्याचंा माि बंदोबस्ि करावा व जे न 
येिील त्याचं्या संबधंाने पाठीमागनू योग्य िो तवचार कतरिा येईल, असे बाबाजीने ठरतवले होिे. पूवोति 
पिाचंा जबाब तकत्येक राज्याकंडून अनुकूल आला, व तकत्येकानंी िर जुवया िक्रारी उपन्स्थि करण्याचा व 
आमची गेलेली गाव े परि द्याल, िर कायमचा बंदोबस्ि करण्यास आम्ही ियार आहोि असे कळतवले 
[खोबरेकर, मराठी राजवट]. 
 

या महत्त्वाच्या कामास सुरवाि करण्यापूवीं मंुबईचा गव्हनचर जोनाथन डंकन याने तदनाकं ७ 
फब्रुवारी १८०७ च्या पिाने बाबाजीस कळतवले होिे की “हल्ली ईश्वर कृपेने बंदोबस्िास प्रारंर्भ झाला 
त्यातवषयी िुम्हास इकडील हीच सल्ला आहे कीं, रेतसडेंटच्या अनुमिीने व िुम्ही आपल्या अक्कलहुशारीने 
श्रमाि कमी न होिा, योग्य रीिीने बंदोबस्ि अंमलाि आणाव.े तदवाण तसिाराम रावजी यास 
राज्यकारर्भाराच्या मोठ्ा कामाि चागंली मदि द्यावी”. 
 

काठेवाडाि हे कायमचा बंदोबस्ि करण्याचे काम सुरु झाल्यानंिर आनंदराव महाराजांनी 
बाबाजीस राज्यकारर्भारािील महत्त्वाच्या कामाकतरिा बडोद्यास बोलावनू घेिले. त्यामुळे त्यास िे काम 
अपूणच न्स्थिीि ठेवनू बडोद्यास परि जाव ेलागले. िथातप, त्याने आपला कारर्भारी तवठ ठलराव देवजी यास 
पुढे कशा रीिीने अंमलाि आणावयाचे त्याची धोरणे ठरवनू तदली व नंिर िो बडोद्यास गेला. बाबाजीने 
मुत्सद्दीपणाचे तशक्षण तवठ ठलरावास तदलेले असल्याने व वळेोवळेी बाबाजी बडोद्याहून योग्य हुकूम देि 
गेल्यामुळे तवठ ठलराव देवजी हा या समयी चागंला लौतककास चढला. िसेच त्याने कनचल वॉकरचीही 
चागंली प्रीिी तमळतवली [BGS XXXVII,]. कनचल वॉकर याने िारीख १० सप्टेंबर सन १८०७ चे पि बाबाजीस 
पाठतवले. त्याि िो तवठ ठलराव देवजीसबंधी तलतहिो की, “आजम तवठ ठलराव देवाजी याचंी तनत्यसर रे्भट 
होि असिे. त्याच्या अतिसहवासाने मशारतनल्हेतवषयी तदवसेंतदवस तवशषे खािी होिे. बाबाजीसाहेब आपण 
तदवाणजीतवषयी आम्हास सातंगिले होिे त्या अववये मशारतनल्हेची न्स्थिी, रीिी व सवच गोष्टी वाकबगारी व 
पोति अक्कल व कामकाजाि फार हुशार हे सवच समक्ष झाल्याचे दृष्टीस आले. त्या अथे जादा काय तलहाव.े 
मोठी सूट देण्याचा प्रसंग आम्हास (बाबाजी व आम्ही) आला. कंपनी व गायकवाड सरकार यानी परस्पराि 
र्भाडूंन मृत्युपंथास जाणाऱ्या राज्याचा ह्या उत्कृष्ट प्रकाराने खरोखर बचाव केला आहे. ही सुधारणा 
गायकवाड सरकारच्या उदार मिाचं्या अतधकाऱ्याच्या महि प्रयासामुळे झाली आहे.” 
 

काठेवाडाि गायकवाड सरकारचे जे हक्क आहेि िे यापुढे केवळ लष्ट्कराच्या बळावरच अव्याहि 
चालणारे नाहीि. िे हक्क शािंिेने व स्वसंिोषाने देण्याचे त्या राजमंडळाने आिा आम्हापुढे लेखाचं्या िारे 
कबूल केले आहे. त्याचें परस्पराि जे लेख झाले आहेि िे प्रतिज्ञापूवचक असल्याने, सुधारणेच्या तशखरास 
जाऊन पोचलेल्या राज्याच्या दृढ संबंधाप्रमाणे त्या कराराचंी गं्रथी आिा खािीने मजबूि होईल. हे करार 
दीघच काळपयचवि अबातधि रहाविे व गायकवाड सरकारची सवचिोपरी सत्ा तनरंिर कायम रहावी की 
ज्यावर काठेवाडािील र्भावी लार्भाचंा खरा आधार अवलंबून रातहला आहे. त्याच्या संरक्षणासाठी 
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गायकवाडी फौजेचा व कंपनीच्या फौजेच्या मुक्काम काठेवाडाि ठेवण्याची खास जरुर आहे [खोबरेकर, 
गुजरािेिील मराठी राजवट,]. 
 

पेशव्याचं्या गुजरािेिील र्भागाचा मतिा गायकवाडाकंडे असल्यामुळे खंडणीही गायकवाडच वसूल 
करीि असि. त्यामुळे एकंदर गुजराि प्रािंावर या वळेी गायकवाडाचें पूणच वचचस्व होिे. 
 

मुलुखतगरी पद्धि रयिेस दुःखकारक असून, कोणत्यातह पक्षास िी सुखकारक नाही, असे कंपनी 
सरकारास पतहल्यापासून वाटि होिे. आनंदराव मल्हाररावाशंी त्याचंा िह झाल्यानंिर, पुढे लवकरच इ. 
स. १८०३ साली गायकवाडी राज्याची व्यवस्था सुधारण्याच्या उदे्दशाने व देशाची न्स्थिी समजून घेण्यासाठी 
कनचल वॉकर याने आपले कामगार पाठतवले होिे. संस्थातनकाचंी खंडणी ठरवनू देऊन, िेवढीच 
त्याजंकडून वसूल करून घेिली असिा, सालोसाल पेशव ेव गायकवाड याचं्या मुलुखतगरीच्या स्वाऱ्यानंी 
त्याचें जे नुकसान व्हावयाचे िे बंद होईल. हा फायदा त्या ससं्थातनकासं दाखवनू, खंडणीचा बंदोबस्ि 
करण्यास त्याचंी कबलुी तमळवावी असा या सालच्या एतप्रल मतहवयाि मंुबईच्या गव्हनचरने वॉकर यास हुकूम 
पाठतवला [खोबरेकर, मराठी राजवट,]. 
 

याप्रमाणे इ. स. १८०७ साली ऑगस्ट मतहवयाि कनचल वॉकर व बाबाजी हे काठेवाडाि आपापल्या 
फौजेसह आले व सवच रजवाड्याचंी जमाबंदी व आजपयचवि र्भरलेली खंडणी पाहून, त्याप्रमाणे पुढे देण्याच्या 
खंडणीची रक्कम सवांच्या सल्ल्याने व कबलुीने मुक्रर केली. या व्यवस्थेस काठेवाडािील काही राजे लोक 
नाकबूल होिे. परंिु इगं्रज व गायकवाडी फौजेच्या दाबाने खंडणीची रक्कम कबूल केली [तकत्ा,]. 
 

ही व्यवस्था ठरतवण्यापासून कंपनी सरकारने आपले अनेक फायदे पातहले होिे. काठेवाडाि 
गायकवाडाचंा अंमल सावचर्भौम राजासारखा होिा. िो या व्यवस्थेमुळे कमी झाला. हा पतरणाम लक्षािं 
आणनूच रावजी अप्पाजीनी या व्यवस्थेस प्रथम आपली नाकबुली दशचतवली असावी. पोरबंदर, ओखामंडळ 
वगैरे तठकाणचे लोकानंा इंग्रज व्यापाऱ्याचं्या गलबिासं िास पोचि होिा, िो कमी करून पोरबंदर आपल्या 
स्वाधीन करून घ्याव े असातह त्याचंा उदे्दश होिा. या समयी फ्रें च सरकारचे प्राबल्य वाढले होिे व 
पोरबंदरचा राजा फ्रावसचे सरकारशी दळणवळण ठेतविो असे या वळेी आढळून आले होिे. सबब या सवच 
काठेवाड प्रािंाि एक िरी बंदर आपल्या सते्चे असाव े असे त्यासं (कंपनीस) वाटि होिे. काठेवाडाि 
आपले वजन वाढतवण्याच्या उदे्दशाने गायकवाड सरकारास फायदा दाखवनू त्यानंी ही व्यवस्था करतवली 
[तकत्ा,]. 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२८ 
 

पेशव–ेगायकवाड िंटा तमटतवण्यासाठी इंग्रजाचंी मध्यस्थी 
 

कािंसूची 
 
१७९३ पेशव्याांनी गोनवदराव गायकवाडास एक लाख रुपये उसने क्षदले. 
१७९७ पेशव ेदरबारने गायकवाडाांकडे देण्याची रक्कम माक्षगतली. 
१७९८ गायकवाड व पेशव ेयाांजमधील देण्या-घेण्याच्या आर्शथक व्यवहार पुरा होतो. 
१८०२ इांग्रज गायकवाडास कडीच्या मल्हारराव गायकवाडाांचा बांदोबस्त करण्यास मदत 

करतात. 
१८०२, ११ जुिैं कनमल वॉकर पक्षहला इांग्रज रेक्षसडेंट म्हणून बडोद्यात हजर. 
१८०३, जुिैं गायकवाडाांकडून इांग्रज सैन्याच्या खचाकक्षरता क्षवजापूर महालजहाक्षगर क्षमळतो. 
१८०४ पेशव ेगायकवाडास देण्याची नवी रक्कम ठरवनू देतात. 
१८०४, २ ऑक्टोबर पेशव ेगायकवाडास अहमदाबादचा इजारा देतात. 
१८०४, १ णडसेंबर गायकवाडी सैन्य रामपुऱ्यास येऊन त्याांनी पगार न क्षमळाल्यामुळे पुढे चालण्यास 

नकार क्षदला. 
१८०५, जानेवारी काकाजीच्या सैन्याची क्षवरुद्ध हालचाल. 
१८०५, फेबु्रवारी नक्षडयादच्या बाजूस कोळ्याांचा उठाव. 
१८०५, माचच गायकवाडी सैन्य मक्षहकाठा मुलुखक्षगरीसाठी रवाना. 
१८०५, २१ एणप्रिं गायकवाड आक्षण क्षब्रटीश याांजमध्ये तह. 
१८०६, ३ एणप्रिं गोनवदराव गायकवाडाांची सुवणमतुला होऊन सवम सोने ब्राम्हणास वाटले. 
१८०७, जून कनमल वॉकर क्षशबांदीची सुधारणा करतात. 
१८०८, २८ णडसेंबर इांग्रज अहमदबाद, पटण आदी क्षकल्याांची मागणी गायकवाडाांपाशी करतात. 
१८०८, १२ जुिैं गायकवाड आक्षण इांग्रज यामध्ये तह होऊन गायकवाडाांनी आणखी परगणे इांग्रजास 

क्षदले. 
१८०९ क्षसताराम क्षदवाण याांजकडील ३ पागा काढून घेण्यात येतात. 
१८१०, २८ नोव्हेंबर बाबाजी अप्पाजीचा मतृ्यू. 
१८११ गायकवाडाांकडे पेशव्याांकडून देण्याची मागणी. 
१८११ गायकवाडाांच्या खक्षलत्यास पेशव्याांकडून उत्तर. 
१८१२, फेबु्रवारी गायकवाड सरकारचे सवम कजम इांग्रजाांनी फेडून टाकले. 
१८१२ कान्होजी गायकवाडाचे बांड. 
१८१३ गांगाधरशास्रीस गायकवाडीतील मुतालीकी क्षदली. 
१८१४ मागील ठरावाप्रमाणे दहा वषांनी पेशव-ेगायकवाड ठरावाची मुदत समाप्त. 
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पेशवे–गायकवाड तांटा णमटणवण्यासाठी इांग्रजाांची मध्यस्िी 
 
गायकवाडीत इांग्रजाांचा पक्का पाय : 
 

इ. स. १८०२ मध्ये इग्रजानंी गायकवाडासं कडीच्या मल्हाररावाचा बंदोबस्ि करण्यास मदि केली. 
त्याच वषी त्यानंी अरब लोकासं गायकवाडीिून काढून लातवले. यास्िव दोन हजार तब्रतटश सैवय व 
युरोतपयन िोफखाना गायकवाडानंी िैनािीि ठेवनू त्याचंा खचच द्यावा असे ठरले. या ठरावाि ठरलेल्या 
शिीवर ६ जून १८०२ चा िहनामा करण्याि आला. या िहाच्या शिीि खालील कलम घालण्याि आले. 
“पुढेतह कोणी आम्हावर बदनजर धरील िर आम्ही चाहिो की, कंपनी इंग्रज बहादूर यानंी त्यास नशीहि 
करून आमचा बचाव करावा. व आमचे वाकडे प्रसंगाि कोणास लेख करून तदला असेल िो रद्द असे, त्या 
लेखास कोणी मावय करू नये व मेजर वॉकर आमचे बऱ्याचे जे काम करिील त्या कामास सवांनी मदि 
असाव े[बडोदे सरकार, िहनामे करार,]”. या िहाने इंग्रजास अमयाद अतधकार प्राप्ि झाले. त्यामुळे गायकवाडी 
राज्यकारर्भाराि त्यानंा त्याचं्या मनाि येईल त्याप्रमाणे ढवळाढवळ करावयाची सतंध तमळाली. त्यानंी 
बडोद्याचे तदवाणाचे प्रत्येक कामावर बारकाईने नजर ठेतवली. त्या कामाकतरिा गव्हनचर डंकनने नेमलेला 
मेजर वॉकर हा बडोद्यास पतहला रेतसडेंड म्हणून िारीख ११ जुलै रोजी हजर झाला. त्याने बडोद्यास इंग्रज 
सरकारचा बावटा रोतवला. येणेप्रमाणे बडोद्याचे राज्याि इंग्रज वतकलाची स्थापना झाली [बराऐवें, खं ४, ले. 

७६.]. त्यानंा जुलै १८०३ ला गायकवाडाकडून इंग्रज सैवयाच्या खचाकतरिा तवजापूर महाल जहागीर म्हणनू 
तमळाला. िो त्यानंी बळविंराव कासी नावंाच्या इसमास दर साली रु. १,३०,००१ मतत्याने लावनू तदला 
[बराऐवें, खं ४, ले. ७६.]. 
 
पेशवा व इांग्रज : 
 

३१ तडसेंबर १८०२ मध्ये पेशव्याचंा व इंग्रजाचंा वसई मुक्कामी जो िह होऊन िस्सबंंधी कौल करार 
झाले, त्यािं पेशव ेसरकारने इंग्रज दोस्िाला घोघो, राजपूर, चूडा आतण सुरि, तचखली चौऱ्यायंशी वगैरे 
परगण्यामंध्ये जे आपले हक्क होिे िे सवच तलहून तदले [एस् पीडीडी नं. १४८,]. आतण गायकवाड व इंग्रज तमि 
याचं्यामध्ये जे कौल करार झाले होिे िे सवच मंजूर करून त्यातशवाय आणखीन असे तलहून तदले की, 
आमच्यामध्ये व गायकवाडामध्ये देण्याघेण्याचे संबंधाचा जो वाद आहे त्याबद्दलची लवादतगरी इगं्रजानंी 
करावी व िे जो वयाय देिील िो आम्हासं कबलू आहे [पू. रे. कॉ. व्हॉ. १०, कलम १४.]. 
 
वसईच्या तहानांतरची स्स्िती : 
 

वसईच्या िहानंिर शशदे व इंग्रजाचें युद्ध सुरु झाले. युद्धिहकुबीनंिर र्भडोच व पावागडवरील हक्क 
शशद्यास सोडून द्याव े लागले [तसके्रट अवड पॉतलटीकल डायरी, नं. १४८,] आतण तडसेंबर १८०३ मध्ये शशद्याशंी 
सलोख्याचा ठराव झाला. 
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या युद्धािं गायकवाडाकडील िैनािी फौज शशद्यातंवरुद्ध लढि होिी. सीमेपलीकडे-हद्दीपलीकडे 
नेलेल्या सैवयाचा खचच मंुबई सरकारने करावयाचा या ित्त्वाप्रमाणे गायकवाडी िैनािी फौजेचा खचच इंग्रज 
सरकारने सोसला. 
 
होळकर व इांग्रज : 
 

िदनंिर होळकर व इंग्रज यामंध्ये लढाया झाल्या त्या १८०६ पयचवि तनरतनराळ्या वळेी व 
तनरतनराळ्या तठकाणी अटीिटीचे सामन या दोघाचं्या सैवयाि झाले. या मुदिीि गुजरािवर होळकराचंी 
धाड येईल की काय असे सारखे वाटि होिे. पण इंग्रजानंी वळेीचे घेिलेल्या सावधतगरीमुळे बडोद्यामध्ये 
एका साबकाराच्या चाळ्यानंी होऊ घािलेल्या गुप्ि कटाचा बंदोबस्ि िाबडिोब झाला [गॅझेटीअसच बडोदे, र्भा. 
७,]. 
 
इांग्रजाांशी चािूं असिेंल्या युध्दाांत मराठ्ाांनी घेतिेंिंा भाग : 
 

कनचल मुरे तब्रतटश सेनेचा मुख्यातधपति होिा. मेजर वॉकरने कनचल मुरेला गायकवाडी फौजेची 
मदि घेण्यास सातंगिले. कनचल मुरने मेजर वॉकरच्या इच्छेस मोठ्ा मुन्ष्ट्कलीने होकार तदला. इकडे 
कनचल वॉकरने मोठ्ा पतरश्रमाने गायकवाड सेनातधकारी सखाराम तदवाणजी आदींना आपल्या सैवयासह 
इंग्रजानंा साहाय्य करण्यास सातंगिले. िेतह अगदी असहायिेने कबूल झाले. कारण त्या युद्धाि र्भाग 
घेिल्यानंिर त्याचा फायदा काय होणार होिा शकवा त्याचं्या सैवयाच्या पगाराची थकबाकी कोणी द्यावयाची 
याबद्दल अतनतश्चििा होिी. हे कोणीतह कबूल केले नव्हिे. त्याप्रमाणे गोपाळ गोशवद-गायकबाडी फौजेचे 
एक अतधकारी यानंी पढेु युद्धाि र्भाग घेण्यास नकार तदला. काकाजीने मुरे यास कावहोजीस पकडण्यास 
मदि न करिा िोही मोडासाची मुलूखतगरी करण्याकतरिा अकस्मात् तनघाला. सखाराम तदवाणजीने 
सातंगिले की, आपण तनघण्यास ियार आहोि पण सैण्याची कूच त्याचं्या मजीतवरुद्ध करण्यास असमथच 
आहोि. अशा न्स्थंिीि साधारणिः गायकवाडाकडील ८५० घोडेस्वार त्यानंा तनयतमि पगार देण्याच्या 
बोलीने इंग्रजाचं्या साहाय्यास गेले [तस. ॲवड पॉ. डा. १९८,]. १ तडसेंबर १८०४ मध्ये जेव्हा हे सैवय रामपऱु्याजवळ 
आले, िेव्हा त्यानंा त्याचंा पगार न तमळाल्याची सबब सागंून त्याने पुढे चालण्यास नकार तदला. ही अडचण 
तनवारली, सैवयाचा पगार तदला [तकत्ा, १६२,], परंिु जानेवारी १८०५ मध्ये काकाजीच्या हािाखालील याच 
सैवयाने अशी काही तवरुद्ध हालचाल केली आतण दोहादवरून िे पेटलादला गेले. या सैवयाचं्या हालचालीने 
रेसीडेंट काळजीि पडला. कारण या वळेी बडोद्यामध्ये सैवय तबलकूल नव्हिे आतण हेच जर हालचाल 
करून आले िर? असा शकिु त्याचं्या मनाि उर्भा रातहला. परंिु या सैवयाच्या विचणुकीमुळे तदवाण तसिाराम 
अस्वस्थ झाला. त्याने हे सैवय महीकाठ्ाच्या मुलुखतगरीवर रवाना केले (माचच १८०५). खरे पहािा या 
सैवयाची थकबाकी नव्हिी पण हा नुसिा धुमाकूळ चालू होिा व यास सीिाराम कारणीर्भिू आहे, कारण िो 
सखाराम व काकाजीच्या तवचाराने चालिो, हे क. वॉकरने जाणले आतण बाबाजीच्या मुलुखतगरीनंिर सवच 
सैवयास रजा देण्याचे ठरतवले आतण सीिारामलातह अधचचंद्र देण्याचे तनतश्चि केले. 
 
अहमदाबादचा इजारा : 
 

२ ऑतटोबर १८०४ मध्ये पेशव्यानंी गायकवाडास अहमदाबादचा इजारा वार्वषक रु. ४ लाखाचं्या 
करारान १० वषांच्या बोलीने तदला. त्याची वतहवाट र्भगविंराव गायकवाडास सातंगिली. 
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१ फेबु्रवारी १८०५ मध्ये सुमारे एक हजार कोळी आतण ७,००० घोडेस्वारानंी नतडयादच्या बाजूस 

उठाव केला. पण कनचल वशेडग्टनच्या हािाखालील लहानशा िुकडीन त्याचंा खरपूस समाचार घेिला 
[तकत्ा, १७९,]. 
 

२. गायकवाड व तब्रतटश याजंमध्ये २१ एतप्रल १८०५ ला डेतफतटतनव्ह िह [बडोदें सरकार, िहनामे करार,] 
झाला. िहाि १८०२ पासून वळेोवळेी जे िह व करार झाले त्याचंी सवच कलमे एकि आणली. 
 

३. िैनािी फौज ३,००० नी वाढतवली आतण इंग्रजी िोफखावयाची एक िुकडी ठेवनू तदली. 
 

४. वरील फौज व िोफखाना इंग्रजासं वाटेल अशा अत्यिं गरजेच्या वळेी उपयोगी आणावयाचा व 
त्यापैकी एका बटातलयनने काठेवाडला तब्रतटशाचं्या म्हणण्याप्रमाणे जावयाचे. 
 

५. वरील फौजेच्या खचाकतरिा ११,७०,००० उत्पिाचा मुलूख गायकवाडानी िोडून द्यावयाचा. 
पूवी तदलेली तठकाणें चोरसी, तचखली, सुरि, चौथ आतण खेड ही तहशबेाि धरावयाची नाहीि. 
 

७. गायकवाडानी कंपनी सरकारास ४१,५८,७३२ रु. ची रसद तदली. 
 

९. गायकवाडानी कोणिातह युरोतपयन, अमेतरकन शकवा कंपनी सरकारचा रतहवाशी इंग्रजाचं्या 
संमिीतशवाय नोकरीस ठेवावयाचा नाही. आतण गायकवाडाचा नोकर तब्रतटशानंी ठेवावयाचा नाही. 
 

१०. संस्थानचे परराष्ट्रीय धोरण कंपनी सरकारने चालवावयाचे. 
 

११. गायकवाडाने आपले पेशव्याबरोबरचे सवच िंटे िडजोडीकतरिा इंग्रजाकंडे सोपवाव.े 
 

१६. दोवही राज्यािंील चोर व हराम यानंा आसरा देऊ नये. 
 
तोडून णदिेंिें परगिे [बडोदे सरकारं, िहनामें करार, पुना रे. कॉ. व्हॉ. १०, कलम १४.] : 
 

  रुपये  
धोलका ४ लाख   
नतडयाद २ लाख २५ हजार  
तवजापूर १ लाख ३० हजार  
मािर १ लाख ३० हजार  
मोबा १ लाख १० हजार  
कडी ० लाख २५ हजार  
तकम कथोदरची    
जकाि ० लाख ५० हजार  

एकूण १० लाख ७० हजार  
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आतण बाकीच्या १ लाखाकतरिा काटेवाडवर वरािा तदल्या. 
 
गायकवाड व इांग्रज याांचे म्हििे : 
 

मागून असे तदसून आले कीं, दुमाला व इनाम गावामुळे वरील परगण्याचंा वसूल १० लाख ७० 
हजार र्भरणार नाही. िसेच १ लाखाच्या वरािा काठेवाडवर तदलेल्या. मुलूख नव्हे. पण गायकवाडानी 
सातंगिले की, पुढील सालािील उत्पिे जास्ि होिील. त्याला प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे धोलका परगणा. 
मंुबई सरकारने गायकवाडास एवढेच कळतवले की प्रत्येक परगण्याचा वसूल मागील िीन सालाच्या 
सरासरीवर आकारला आहे. १२ जुलै १८०८ ला (गायकवाड व इंग्रज यामंध्ये) असे ठरले की, िोडून 
तदलेला मुलुख रु. १,७६,१६८ वसूल देि नाही [गायकवाडस् ऑफ बरोडा र्भा. ७,] म्हणून आणखी पुढील परगणे 
द्याविे :— 
 

 रुपये  
र्भावनगरचा घासदाणा ७४,५००  
नतडयादवर वरािा ५०,०००  
सोश्वरा, सादरा, मरबीज १,४५०  
हैदराबाद १,०००  
धोलकामधील गायकवाड िाब्यािील गाव े १५,०००  
मोढेरा ९००  
मािर ९,२५०  
तवजापूर ६,७०२  
रंगारघाट ३,७५०  
सेिा ९५०  
मोढेरामधील गाव ११,८६०  

एकंदर रक्कम १,७६,१६८  
 

फते्शसग गायकवाडाला होळकराचं्या पठाणाकंडून सोडवनू आतणल्याचे मागील प्रकरणी सातंगिले 
आहेच. यास त्याचे वडील गोशवदराव गायकवाड यानंी जेजुरीच्या खंडोबाच्या सेवसे सोडला होिा. देवाच्या 
सेविूेन मुति करण्यास त्याची सुवणचिुला वहावयास हवी. िी ३ एतप्रल १८०६ मध्ये केली आतण सवच सोने 
ब्राह्मणासं वाटंले. िदनंिर त्याचे लग्न केले [ब. रा ऐ वें खं. ४, ले. ९६, १००.] या दोवही कायांना खचच आला. 
त्यावळेी राज्य कजाि असल्यामुळे जास्िच कजच झाले. 
 

फते्शसगास आणण्याचे कारण तदवाणाच्या हािािील सत्ा कमी करणे हे होय [तसके्र. ॲवड, पॉतल., 
डायरी नं. २०५,]. तदवाण सुधारणा घडवनू आणण्याच्या आड येि होिा. कारण त्याची सारी तर्भस्ि सरदार 
सैवयातधकारी याजंवरच होिी आतण करनॅक व वॉकरला िर हीच शन्ति कमी करावयाची होिी. १८०७ च्या 
प्रारंर्भी तदवाण तसिाराम बाबाजीस िो आदल्या वषी काठेवाडमध्ये वढवाणला वढेा घालून बसला असिा 
रे्भटला आतण त्यास बडोद्यास जाऊन आपल्या बाजूने बोलण्यास सागंू लागला. बाबाजीने कबलू केले. पण 
तसिाराम आपल्या चुलत्याच्या वाढत्या पराक्रमामुळे त्याचंा िेश करू लागला. िसेच कंपनी सरकारला व 
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महाराजासं न तवचारिा त्याने खूप पसैा खचच केला. काकाजीने आपल्या मुलाच्या सैवयाच्या पागा 
वाढतवल्या. मंुबई सरकारला याचा राग आला. त्यानंी बाबाजीस बडोद्यास आणून जे कौन्वसल नेमले त्यािं 
फते्शसग व बाबाजीस जागा तदल्या, अतधकार [ब. रा ऐ बे, खं. ४, ले. ९६; १००.] तदले. बाबाजीस “खाजगीवाले” 
हा तकिाब तदला व त्याबद्दल आतण पागेच्या खचास तमळून १२,२९०१ रु. वार्वषक िनखा ठरतवला आतण 
कारर्भाराि काही अतधकार तदले. 
 

१८०७ जूनपयचवि तशबंदीची सुधारणा [तसके्रट ॲवड पॉ. डा, २०६,] केल्यानंिर मेजर वॉकरने बडोद्याच्या 
देखरेखीकतरिा कॅ. करनॅकला ठेतवले व स्विः काठेवाडाि गेला. त्याने जािानंा सवातधकार बाबाजीस 
तदले होिे [तकत्ा, २०९,]. तहशबे-पद्धिीि सुधारणा, लायक व नवीन कमतबसदाराचं्या नेमणुका, पूवी 
झालेल्या पैशाचं्या अफरािफरीबद्दल जामीन घेणे, त्या अफरािफरींची वयायालयीन चौकशी करणे, फौजेची 
सखं्या कमी करणें, शतय असेल तिथें जाहतगरी खालसा करणें, जहातगरदारानंा पेवशनी देणे, 
जहातगरदाराचंी एक यादी ियार करणे, वतजफदाराकंडून बाकी वसूल करणे, मतिापद्धिी नाहीशी करणे, 
असामदारानंा काढून टाकणे शकवा त्याजंकडून काम करून घेणे आतण शवेटी प्रत्येक महाला वा आकार 
ठरतवणे, इिकी कामे बाबाजींस सातंगिली [तकत्ा, २११,] होिी. बाबाजीने यािंील बहुिेक सुधारणा घडवनू 
आणल्या. सागंायचेच िर पागेदार व तशलेदार याजंवरील खचच अध्यावर आणला आतण महाल मजकुराची 
वतहवाट पूवीपेक्षा ंचागंल्या िऱ्हेने होऊ लागली. 
 

कनचल वॉकर बडोद्यास आला आतण त्याने वरील सुधारणा करण्याचा सपाटा सुरू केला त्यामुळे 
तदवाण तसिारामची िळपायाची आग होऊ लागली. इितयाि त्याचा हफीज गुलाम हुसेन नावाच्या 
उपद्व्याप्याबरोबर असलेला पिव्यवहार सापडला [गायकवाडस ऑफ बरोडा, व्हा. ७,]. त्याि गुजरािेिून तब्रतटश 
सत्ा नाहीशी करण्यासंबधंीचे कागदपि होिे. तसिारामला यासंबधंीचा जाब तवचारला असिा िो १८०२ 
च्या १० व्या कलमावर बोट ठेव ूलागला [तकत्ा,]. त्याचा काही उपयोग न होिा. त्याप्रमाणे संरक्षण इगं्रज 
सरकारकडून तमळणार नाही, असे त्यास सातंगिले. 
 

२८ तडसेंबर १८०८ तसिारामच्या िाब्याि असलेले पट्टण, गल्हा हे महाल, साखेंडा, पट्टण व 
अहमदाबाद हे तकल्ले याचंी मागणी तब्रतटशानंी केली. िसेच, बाबाजीसतह त्याच्या िाब्यािील तवसनगर व 
वीरा हे तकल्ले सोडण्यास सातंगिले. ही सवच व्यवस्था नवीन सुधारणाचे एक अंगच होय. पण तसिारामने 
आपणास सरकारािून १६ लाख रु. तमळाल्यानंिरच वरील हुकूम मातनला. खरे पहािा सरकारचा बोजा 
त्याजवर होिा. पण त्याने अगदी जे शािंपणाने सातंगिले की, झालेल्या गोष्टी पुवहा र्भरून येि नाहीि िेच 
खरे [तकत्ा,]. नंिर तसिारामने तकल्ले व महाल िाब्याि तदले. १८०९ मध्ये तसिारामच्या ३ पागा त्याजवळून 
काढून घेिल्या, कारण त्यानंा महीकाठं्ाच्या मुलुखतगरीस जाण्यास िो हुकूम देईना. िसेच 
त्याजजवळील पाचंश ेघोडेस्वारतह कमी केले. अशा रीिीने गायकवाडाचा फौजेचा खचच कमी करण्याकडे 
रेतसडेंटने आपले सवच लक्ष वधेले होिें. 
 
इांग्रज व गायकवाड : 
 

बाबाजी अप्पाजी २८ नोव्हेंबर १८१० मध्ये तनबिचला. त्याच्या जागी त्याचा मुलगा तवठ ठलराव र्भाऊ 
याची नेमणूक [तकत्ा, व्हा ८] झाली. त्याने िी जागा दोन वष े र्भषूतवली, पण त्याची किचबगारी कमी पडू 



 अनुक्रमणिका 

लागल्यामुळे गगंाधरशास्री यास १८१३ मध्ये मुिातलकी तदली व त्यास सालीना ६० हजार रुपये िनखा 
ठरतवला. 
 

बाबाजीच्या तनधनापयचवि तवठ ठलराव देवजी हा बाबाजी अप्पाजी सुरे्भ याचे विीने काठेवाडची 
वतहवाट करीि होिा. कडीच्या मल्हाररावाचा बंदोबस्ि करिाना तवठ ठलराव देवजीने मोठा पराक्रम 
गाजतवला होिा. त्या सालापासून (सन १८१०) तवठ ठलरावासकाठेवाडचे सुरे्भ कायम करून सालीना 
२,६४३ रुपये तजतलबीची नेमणूक करून तदली [बरोडा, फे. ४, द. ४०२, पु. ४, तन. १३.]. 
 

फेबु्रवारी १८१२ मध्ये गायकवाड सरकारने इंग्रजाचें सवच कजच फेडून टाकले. त्यामुळे गायकवाड 
सरकारची पूवीची आर्वथक हलाखी नाहीशी झाली. आतण आिा सरकारला चागंले तदवस येिील असे वाटू 
लागले िोच अनपेतक्षि घटना घडू लागल्या. त्या घटनाचें तनवदेन करण्यापूवी इंग्रजाचें कजच गायकवाड 
सरकारने कसे तनवारले हे थोडतयाि पाहू. 
 

इंग्रजी पलटणीच्या खचाकतरिा जो मुलूख गायकवाडानंी िोडून तदला होिा त्यातशवाय त्या 
सैवयावर होि असलेला तनयतमि खचच, बंडखोर अरबानंा तपटाळून लाविानंा त्याचंी चुकिी केलेली बाकी, 
अहमदाबादच्या इजाऱ्यावर शशद्याचं्या तहश्श्याचे तदलेले देणे, फते्शसगाकतरिा खंडणी, सैवयाची थकबाकी, 
मल्हारराव व कावहोजी गायकवाड याचं्या खचास, वगैरे सवच खचा बाबीकतरिा म्हणून एकंदर रु. 
६७,०८,०३४ इंग्रजानंी गायकवाडानंा कजच तदले होिे. 
 

या कजाची फेड लोन कजे [बडोदें गव्हनचमेंट यादी व्हा. ७] उर्भारून, पारखावर हवाला देऊन, प्रत्यही 
जामीन राहून [तकत्ा,] अशा तनरतनराळ्या उपायानंी कंपनी सरकारने करावयास लावली. मुलकी 
राज्यव्यवस्थेचा खचच २ लाख ७५ हजार होिा िो ४ लक्षावंर आला [तकत्ा,]. गायकवाडाचं्या कुटुतबयाकतरिा 
४ लाख २३ हजार रुपये खचच, महसूल खचच, धार्वमक खचच वगैरे बाजूस ठेवले यामुळे १८१२ पयचवि आर्वथक 
घडी नीट बसली. पण ही आर्वथक घडी १८१२ पासून तबघडण्यास नवीनच कारणे उपन्स्थि झाली. 
 
बांडखोर कान्होजीचे उपद्व्याप : 
 

कावहोजीला िुरंुगाि ठेवनू त्याच्या खचास नेमणूक करून तदली होिी हे मागेच सातंगिले आहे. 
त्याला येण्यास बडोद्यास परवानगी तदली िेव्हा िो पादरा मुक्कामी राहू लागला. इ. स. १८१२ मध्ये ह्या 
तबलंदर महार्भागाने स्विःस गादी तमळतवण्याचा शवेटचा प्रयत्न केला [गायकवाडस् ऑफ बरोडा व्हा. ८,]. या 
उपद्व्यापाि त्यास राणी ितिाबाई सामील झाल्या. राज्याि बखेडा करून गुजरािेि गोंधळ माजवण्याच्या 
हेिूने नवानगरच्या जाम जसाजीने या चळवळीस उचलून धरले. िोच या चळवळीचे मूळ होिा [तकत्ा.]. 
त्याचे इंग्रजाशंी वाकडे होिे. उठाव केल्याने इंग्रजाचें लक्ष बडाद्याहून दुसरीकडे वधेले जाईल हा त्याचा हेिु 
होिा. म्हणून त्याने कावहोजीस सैवय आतण पैसा देण्याचे कबूल केले आतण जर यश आले िर तवजापूर 
परगणा बक्षीस देण्याचे आश्वासन तदले. कंपनी सरकारबरोबर समझोिा केल्यावर त्याने कावहोजीचा नाद 
सोडला. तसिारामला या कटाची मातहिी होिी, पण यापासून फलतनष्ट्पतत् काही होणार नाही हे त्यास 
माहीि होिे म्हणून त्याने त्याि र्भाग घेिला नाही. 
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मीरखान व पठाणाची मदि आतण माळवा व गुजरािेिील त्याचे सैवय हे नवानगरच्या पशैािून 
घ्यावयाचे, लुनावळकर रामतदन पठाण, धारचा महमद अबूद, गुजरािेिील कोळी हे उठावास ियार झाले 
नाहीि. परंिु जमादार उमर याने आपल्या एक हजार अरब सहकाऱ्यातंनशी मदिीचे आश्वासन तदले. िसेच 
अबदुल रतहमान यानेतह त्यानंा मदिीचे अश्वासन तदले [इतलयट, रुलसच ऑफ बरोडा,]. पादऱ्याला 
कावहोजीबरोबर १२५ घोडे व १५० सैतनक ियार होिे आतण िो नवानगरच्या कुमकेची वाट पहाि होिा. 
रेतसडेंट या वळेी काठेवाडला होिा. आतण राजधानीि िर सैवय नव्हिे. कोळ्यानंी मंत्र्याच्या घरावर हल्ल े
करावयाचे, अरबानंी रेतसडेन्वस आतण शास्रीच्या घरावर रोख धरावयाचा, ितिाबाईने तवकेट दरवाजा 
उघडावयाचा आतण कावहोजी व त्याचे सहकारी यानंा आंि घ्यावयाचे. पण हळू हळू सवच कट उघडकीस 
आला. आतण हा कट उघडण्याच्या पूवीच कॅप्टन बालंटाईनने आपल्या लहान िुकडीच्या साहाय्याने 
पाद्र्याला वढेा तदला आतण कावहोजीला पकडले [गायकवाडस ऑफ बरोडा व्हा. ८,]. िद्नंिर कावहोजीला सुरिेस 
रवाना केले. सुरिेहून मंुबईस आतण शवेटी मद्रासला त्याला कायमचे ठेवले [तकत्ा,]. राणी ितिाबाईवर 
सुद्धा नजर ठेवली. आतण काही वळेा िर तिला िुरुगािच ठेवली होिी. शास्रीने या बाबिीि पढुाकार 
घेिल्यामुळे शास्रीचा काटा काढण्याचे तिने ठरतवले, तसिारामला सुद्धा हेच हव ेहोिे. त्याने शास्रीतवरुद्धच्या 
कारवायाि र्भाग घेिला. आतण यासाठी पणेु दरबारशी सधंान बातंधले. 
 
पेशवे गायकवाड : 
 

वसईच्या िहाने बाजीराव पेशव्याचंी आपल्या सरदारावंरील सत्ा नाहीशी झाली हे त्यास 
उमगल्यावर िो चडफडू लागला. िहाि जखडल्यामुळे माडंतलक गायकवाडाशंी पिव्यवहार करावयाचा 
िो इंग्रजािंफे करावा लागावा याचे त्यास फार वैषम्य वाटू लागले. िहाने कशी तवतचि पतरन्स्थिी तनमाण 
केली पहा. पेशव ेदरबारचे माडंतलक गायकवाड, ठरलेली वार्वषक खंडणी देि होिे. पेशवा गायकवाडाचंी 
फौज पूवीप्रमाणे मदिीस बोलाव ू शकि नव्हिा. गादीवर बसिानंा अजूनतह नजराणा तदला जाई, पण 
त्याची रक्कम आपल्या मनाप्रमाणे पेशव्यानंी ठरतवणे बंद पडले. गादीवर कोणी बसाव े हा प्रश्नसुद्धा पणेु 
दरबारच्या कके्षिून तनसटला. नाहीसे झालेले हे सवच अतधकार तमळतवण्याची दोन साधने पेशव्याजंवळ 
होिी. अहमदाबादचा इजारा १८१४ मध्ये संपि होिा त्याचा मतिा पवुहा गायकवाडासं न देणे व अशा रीिीने 
त्याशंी र्भाडंण उकरुन काढणे. िसेच काठेवाडची खंडणीची कायम िरिूद होिानंा पेशव्याचं्या 
काठेवाडािील हक्काची दखल इंग्रज व गायकवाड या दोघानंीतह घेिली नाही. याचा वचपातह पेशव्यास 
काढावयाचा होिा. दुसरे असे की, पेशव्यानंा गायकवाडाकंडून पूवी सातंगिल्याप्रमाणे रक्कम येणे होिी. या 
सवांचा बाऊ गायकवाडानंा दाखवनू त्यानंा आपल्या कबजाि घेण्याचे कायच पेशव्यासं करावयाचे होिे [पूना रे. 

कॉ. व्हा. १२,]. 
 

बडोदे सरकाराि सुद्धा दोन पक्ष होिे. एक पक्ष इंग्रजाचंा पक्षपािी होिा. त्याचे नेिृत्व 
गंगाधरशास्त्रींकडे होिे. दुसऱ्या पक्षाचा ओढा पेशव्याकंडे होिा. िो पक्ष इंग्रज बडोद्याि नको असे म्हणणारा 
होिा. या पक्षाचे आधार राणी गतहनाबाई व पदच्युि तदवाण तसिाराम हे होिे. दरबारी राजकारणाि या 
दोवही पक्षाचंी चुरस जसजशी वाढू लागली िसिसा आनंदराव गायकवाडाच्या मनाचा कल दुसऱ्या 
पक्षाच्या बाजूस झुकू लागला. त्यालातह वाटू लागले की, इंग्रजानंी आपणास आपल्या हािचे बाहुलें  
बनतवले. फते्शसग गायकवाडसुद्धा या कारर्भारी मंडळीच्या वागणुकीने थोडा श्रमी बनला व शास्रीपाटीचे 
ऐकेनासा झाला. आतण कारर्भाराकडे दुलचक्ष करून स्विः ऐषआरामाि राहू लागला. आतण राणी 
गतहनाबाईच्या सल्ल्याने वाग ूलागला. राणी ितिाबाईचा अपमान शास्रीकडून झाला म्हणून िी सूडबुद्धीने 
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इंग्रजाचं्या व पयायाने शास्रीच्या तवरुद्ध कारस्थान करण्याि र्भाग घेि होिी. िर तसिारामाला 
बाजीरावाकडून बडोद्याचे तदवाणपद तमळवावयाचे होिे [गेनसे-बानाजी, गायकवाडस ऑफ बरोडा, व्हॉ. ९,]. कारण 
बडोद्याचा तदवाण नेमण्याचा पूवीचा हक्क पेशव्यासं चालू असावा असा बाजीरावाचा दावा होिा. तसिारामाने 
याजकतरिा आपली संधाने पुणे व मंुबई या दोन तठकाणी ठेतवली. पुण्यास बंधूजी गायकवाड व र्भगविंराव, 
गोशवदरावाचा मुलगा या दोघास ठेतवले [तकत्ा.]. मंुबईस हफीज महमद दाऊद व मतहपिराव, 
गोशवदरावाचा मेहुणा याचं्याशी बडोद्याचे सावकार हतरर्भतिी याचं्यािफे सधंान बातंधले आतण त्याजवर 
मंुबईच्या सेके्रटरएटमधील गुतपिे आणण्याची कामतगरी सोपतवली. बडोद्यामध्ये स्विः तसिाराम ितिाबाईस 
वारंवार रे्भटि असे [तकत्ा,]. एकदा िर आनंदराव गायकवाडानंी या बंडखोरानंा सामील होऊन पुण्यास 
जाण्याची ियारी करून ठेवली. हें तब्रतटश रेतसडेंटच्या नजरेस फते्शसगाने आतणल्यामुळे त्याने 
आनंदरावाच्या हालचालीचा योग्य िो बंदोबस्ि केला. पुण्यािील रेतसडेंटचा कारकून खरशटेजी शटे 
यानेतह गायकवाडातंवरुद्ध उपद्व्याप चालू केले होिे. शिबकजी डेंगळ्याचे नाव पुढे करून त्याने 
अहमदाबादचा इजारा स्विःस तमळण्याची खटपट केली होिी. यामुळे खरशटेजीचे र्भय शास्रीस वाटि 
होिे. या सवच र्भानगडी तमटतवण्यास पुणे दरबारी गायकवाडाचंा वकील पाठतवण्यास जी कारणे घडली 
त्याचे मूळ पेशव ेगायकवाडाचे आर्वथक संबधंाि सापडिे. 
 

स. १८०० मध्ये पेशव्याने गायकवाडास गुजरािचे उत्पिाचा काही तहस्सा आतण काठेवाडािूंन 
तमळणारी खंडणी तमळून प्रति वषी पाचं लक्ष रुपये पाचं वषपेयचवि देण्याचा ठराव केला होिा. पढेु 
बाजीरावाने वसईच्या िहाने रायपूर, घोघो, धंधुका, खंबायि वगैरे मुलूख इंग्रजास तदल्यामुळे त्या मुलखाचे 
उत्पि वजा करून िेवढ्यापरुिी नवी रक्कम इ. स. १८०४ मध्ये पेशव्याने गायकवाडास ठरवनू तदली. परंिु 
त्याि काटकसरीने पाचं लक्षाचं्या तठकाणी साडे चार लक्ष रुपये करून िे दहा वषपेयचवि प्रतिवषी देण्याचा 
पुनः नवीन ठराव केला. ह्या नवीन ठरावाप्रमाणे िी दहा वषाची मुदि १८१४ मध्ये पुरी व्हावयाची होिी, 
पण...ित्पूवी पेशव्यासं गायकवाड इंग्रजाचं्या सल्ल्याने वागिाि हे पसंि पडले नाही. म्हणून गायकवाडानंा 
जरब बसावी या इच्छेने पेशव्यानंी गायकवाडावर थकबाकी कातढली त्याचा आशय असा. 
 

१७५२ च्या वाटणी िहाने गायकवाडानंी आपले सैवय घेऊन पेशव्याचें मदिीस जाव े असे ठरले 
होिे. दमाजी त्याप्रमाणे पातनपिवर गेला होिा. इ. स. १७७९ च्या सुमारास फते्शसगाने सैवय घेऊन 
पेशव्यासं मदि करणे या अटीऐवजी खंडणी म्हणून दरसाल रु. १४,५४,००० पेशव्यास देण्याचे कबलू केले, 
तशवाय प्रत्येक गायकवाड गादीवर बसि असिानंा नजराणा तदला जाि असे िो वगेळाचा. याप्रमाणे 
गायकवाडचे पेशव्यानंा देणे वाढि होिे. 
 
१७६९ ते १७९८ पयंत आर्थिक व्यवहार कसे होते ते पहा [गायकवाडस् ऑफ बरोडा व्हा. ९, खोबरेकर, गुजरािेिील मराठी 
राजवट] : 
 

तशरस्त्याप्रमाणे गायकवाडानंी पेशव्यासं द्यावयाची खंडणी याचं्या वळेी 
 

दमाजी  २६,२५,०००  
गोशवदराव  २३,३७,०००  
फते्शसग  ३८,८७,००२  
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मानाजी  २३,३७,०००  
गोशवदराव  ५४,५३,०००  
 एकंदर १,६६,३९,००२  
सैवय घेऊन सेवा केली म्हणनू सूट    
सयाजीराव  ६,७५,०००  
फते्शसग  ११,१२,५००  
मानाजी  १३,५०,०००  
गोशवदराव  ४७,५०,०००  
 एकंदर ७८,६२,५००  
गादी नजराणा    
गोशवदरावकडून  १७,५०,००१  
फते्शसग  ५,००,०००  
मानाजी  ३३,१३,००१  
गोशवदराव  ५६,३८,००१  
 एकंदर १,१२,०१,००३  
असेच  ४२,७४,४२९  
सावकारानंा  १,५०,०००  
बाबीकडील महालापंैकी  १,२५,०००  
एकंदर रक्कम    
वजा जािा देणें [पी. आर. सी. व्हॉ. १२,]  ४,०२,५१,९३४  
खालील रकमा गायकवाडाकंडून पेशव्यासं तमळाल्या—  
१७७० पूवी दमाजीकडून  ३६,९५,१३६  
  १०,५०,०००  
१७७० च्या सुमारास   
गोशवदराव  १८,००,०००  
१७७१  २५,००,०००  
१७७२  १४,००,०००  
१७७३ सयाजीराव १४,८५,८८४  
१७७८ फते्शसग ६,००,०००  
१७७९ फते्शसग १०,५०,०००  
१७८२ फते्शसग ४,००,००१  
१७८८ फते्शसग २८,७९,०००  
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१७९१ मानाजी ५,००,००१  
१७९५·९८ गोशवदराव ७८,३३,२१२  
तशवाय वळेोवळेी तदलेल्या इिर लहान रकमा तमळून एकदंर  
चुकिी झालेली रक्कम  २,९६,९८,६४५  
खालील रकमा सूट म्हणनू—  
फते्शसग  ५,७०,५००  
गोशवदराव  ६०,००,०००  
 एकंदर ६५,७०,५००  
एकंदर सूट व फेड तमळून  
 रक्कम ३,६२,६९,१४५  
 बाकी ३९,८२,७८९  

 
गोशवदरावास गादीवर बसण्यास परवानगी देण्यासाठी पेशव्यानी एक कोटी वीस हजार रुपये 

मातगिले. १७९७ मध्ये ही रक्कम तमळण्याकतरिा िगादा लागला आतण गेल्या चार वषांची खंडणीची 
थकबाकी व पूवींचे देणे तमळून एकंदर रक्कम रु. १,७८,१६,००१ गायकवाडाकंडून पेशव्याचे येणे रातहले. 
पैकी रु. ७८,३३,२१२ एवढी रक्कम फेड केली. फेडीि साठ लाखाचंी सूट. हे सवच जमेस धरिा एकंदर रक्कम 
रु. ३९,८२,७८९ एवढी गायकवाडाकंडून पेशव्यासं येणे होिी. देण्या-घेण्याचा हा आर्वथक तहशबे १७९८ 
मध्ये पुरा झाला व त्या वषापयचविची गायकवाडाकंडे वरील रक्कम बाकी म्हणनू रातहली. 
 

पुढे लवकरच गोशवदराव तदवगंि झाले. त्याचं्यामागून आनंदराव ितिाधीन झाले. पण 
आनंदरावाला सुखासुखी गादी तमळू द्यावयाची नसल्यामुळे कावहोजी व कडीचे मल्हारराव यानंी बखेडे सुरु 
केले. अरबानंी उठाव केला. हे सवच शमण्याकतरिा गायकवाडास इंग्रजाचंी मदि मागावी लागली इगं्रजानंी 
आपली फौज तदली. कडीच्या मल्हाररावाचा बंदोबस्ि केला. कावहोजीस पळवनू लातवले आतण अरबानंा 
हुसकावनू लावनू अरबाचं्या जागी आपली इंग्रजी फौज गायकवाडींि आणतवली. या सवच र्भानगडी तमटिा 
तमटिा १८०२ साल सुरु झाले. पेशव्याशंी इंग्रजाचें घतनष्ठ संबंध आले. यशविंराव होळकराचं्या पुण्यािील 
आगमनामुळे पेशव्याने पुण्यािून पलायन केले. िो इंग्रजाचं्या आश्रयास गेला. वसईस इंग्रजाकंडे जाऊन 
त्याने िह केला. त्यािं गुजरािमधील काही महाल इंग्रजासं िोडून तदले. १८०४ च्या जानेवारीि इंग्रजानंी 
बाजीरावास पुण्यास पेशवाईवर आणून बसतवल. 
 

एक दोन वष ेगेल्यानंिर बाजीरावास आपण इंग्रजाशंी िह केल्याचा पश्चािाप वाटू लागला. इिकेच 
नव्हे िर गायकवाड आपल्या हािचे सुटले याबद्दल त्यास खंि वाटू लागली. िेव्हा गायकवाडावर 
नजराणा, खंडणी, सैवय मदि वगैरेची एकंदर तहशबेाची थकबाकी काढली आतण आपणास आपले पसेै 
परि तमळण्याची मागणी केली. 
 

१८११ मध्ये या मागणीची याद पुवहा ियार केली. त्यािं पूवी दाखतवलेल्या रु. ३९,८२,७९९ या 
बाकीि रकमा वाढतवल्या. त्या अशा [तकत्ा,], 
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दर वषीचा पेशव ेसरकारास द्यावयाचा नजराणा व पूवी ठरल्याप्रमाणे िीन हजार 
स्वारासंह पेशव्याबंरोबर लढाईस जाणे शकवा ज्या वळेी या स्वाराचंी गरज नसेल त्या वळेी 
त्याचं्या खचाएवढी रक्कम पेशव्यासं देणे. तमळून दर वषाची रक्कम 

(१४,
५४,०००) 

अशी रक्कम इ. स. १७९७ िे १८११ पयचविची बाकी २,०३,
५६,००० 

दमाजी गायकवाडाने नवीन बाबी महाल वतहवाटीस घेिानंा उत्पि तनम्मे 
सरकारािं र्भरीन असे कबलू केले होिे, त्याप्रमाणे सरकारचा कारकून महालाि सन 
१७७० मध्ये जाऊन त्याने उत्पिाचे दोन खडे ियार करून सरकारािं घ्यावयाचे महाल 
पूवी कराराप्रमाणे दाखतवले पण महाल सरकारािं आले नाहीि. 

 

इ. स. १७७२ मध्ये १ लाख रुपये पेशव्यासं तदले, पण त्याचा िपशील नाही. 
वरीलप्रमाणे १७७६ मध्ये ५५ हजार रुपये पेशव ेसरकारास द्यावयाचे असे 
ठरले. फते्शसगराव गायकवाड बडोद्यास आल्यावर त्याचं्या सल्ल्याने 
सवच देण्याचा फडशा पडेल असेतह ठरले, पण १७७३ मध्ये या 
आश्वासनापंैकी कशाचीतह पूर्वि झाली नाही. म्हणून वरील कलमाि 
नमूद केलेली रक्कम १७७० पासून १८११ पयचवि म्हणजे सुमारे ४२ वषांची 
बाकी रातहली. पैकी वर उल्लेतखलेले १ लाख रुपये वजा जािा १७७२ 
पासून देणे रातहलेली रक्कम रु. 

 
१७९४ मध्ये गोशवदरावाने सेनाखासखेल पदाबंद्दल पेशव्यासं नजराणा तदला 

होिा, पण त्याच्या मुलाने िो तदला नव्हिा. म्हणनू नजराण्याची रक्कम. 
येणे रु. 

 
 
 
 
 
 
 
४१,०

०,००० 
 
 
 
५६,३

८,००१ 
एकंदर येणे रु. ३,४०,

७६,७९० 
 

वर तनदेतशल्याप्रमाणे बाजीराव आनंदरावाचं्या ितिाधीन अतधकाराबद्दल व सेनाखासखेल या 
पदाबद्दल रु. ५६,३८,००१ मागू लागला. ही रक्कम आजपयंि गायकवाडानंी तदलेल्या सवच रकमाहून मोठी 
होिी [तकत्ा,]. तशवाय इिर तकरकोळ मागण्या खालीलप्रमाणे केल्या. 
 

गोशवदरावाने १७९२ मध्ये िीन हत्ी आतण पाच घोडे देऊ केले होिे िे (पण हे १८०३ नंिर तदल्याचे 
गायकवाडाचें म्हणणे). 
 

१७९३ मध्यें गोशवदरावास एक लाख रुपये उसने तदले. एक लाखाचे जवाहीर, बाळाजी नाईक 
तर्भडे नावंाच्या बँकरकडून [तकत्ा खोबरेकर, गुजरािेिील मराठी राजवट,] देतवले. रु. ५०,१९,८८७. 
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रतनया गाव सावळी परगण्यािील सिरा वष ेबळजबरीने गायकवाडानंी आपल्या िाब्याि ठेतवला. 
त्याचा दर वषीचा वसूल रु. २० हजार आिा द्याव ेव िे गावं पेशव्याचं्या िाब्याि द्याव े[गेनसे-बानाजी, गायकवाडस् 

ऑफ बरोडा, व्हॉ. ७,]. 
 

फडणीस महादजी मल्हार तदवगंि झाला. त्याचा पुि तवष्ट्णु महादेब यासं फडतणशी तमळावी अशी 
पेशव्याचंी इच्छा. िरी तशरस्त्याप्रमाणे पगार व कारकुनी त्यास तमळावी. 
 

पुण्याच्या काही सावकराचें गायकवाड देणे लागिाि त्यास जामीन पेशव े आहेि. िे देणे 
गायकवाडानंी लवकर फेडाव.े 
 

पूवी ठराव की, गायकवाडानंी पेशव्यासं एक लाखाचे जवाहीर द्याव े (इिर पैशाचं्या 
व्यवहाराव्यतितरति) िे अद्याप तमळाले नाही िर आिा द्याव.े 
 

अशा प्रकारच्या बाजीरावाचं्या मागण्या होत्या. 
 

शवेटी गायकवाडानंा या रकमािून सूट न देिा पेशव्यानंी कळतवले की होळकराचं्या दंग्यामुळे 
तहशबेाचे कागद नाहीसे झाले. जे सापंडले त्याजवरून हा वरील तहशबे देि आहोि. आणखीन कागद 
सापडल्यास आणखीन काही रक्कमा याि तमळतवल्या जािील [पी. आर. सी. व्हॉ. १२,]. 
 
गायकवाडाांचे म्हििे : 
 

वरील िक्रारीि बाजीरावानें गायकवाडांवर दहा लक्ष रुपये येणे काढले गायकवाडाचें म्हणणे असे 
होिे की, बाजीरावाचें वडील राघोबा दादा याचंा पेशवाईचे गादीवर जेव्हा कोणी तनर्भाव लागो देईना िेव्हा 
त्याचंा पक्ष धरून र्भाडंण्याि गोशवदराव गायकवाडाचें हस्िे बडोद्यास खतजवयावर फार कजच चढले. 
आनंदराव गायकवाडाचंी ही िक्रार ऐतकल्यावर बाजीराव म्हणाला की िी गोष्ट खरी असल्यास त्यासंबधंीने 
माझे वतडलाकतरिा मी िुमच्याकडे तनघणाऱ्या बाकीि सहा लक्षाचंी सूट घालिो, बाकीच्या चार लक्षाचंी 
र्भरिी िुम्हालंा केली पातहजे [ब, रा, ऐवें, खं. ५, क. ३४.]. 
 

परंिु गायकवाडाचं्या तहशबेतनसानंी तहशबेाची यादी करून बाजीरावावंरच जास्ि येणे दाखतवले. 
 

गायकवाडानंी आपल्या उत्रादाखल पाठतवलेल्या खतलत्याि पेशव्यानंा १७९८ पयचवि तमळावयाची 
रक्कम रु. ३९,८२,७८९ आतण १७९८ िे १८११ पयचवि नजराणा व सैवयाबद्दल द्यावयाची रक्कम रु. 
२,०३,५६,००० तमळून एकंदर द्यावयाची रक्कम रु २,४३,३८,७८९ देणे आहे असे कबूल केले. त्याि त्यानंीं 
सूट मातगिली नाही. पण उत्राचा खतलिा ियार करून त्याि पेशव्याकंडून गायकवाडानंी येणे असलेल्या 
रकमा खालीलप्रमाणे नमूद केल्या : पतहल्या पुरंदरच्या िहाने गायकवाडानंा र्भडोच हािचे घालवाव े
लागले. र्भडोचवरील हक्क सोडिानंा गायकवाडानंा नुकसानर्भरपाई काहीच तमळाली नाही. पुनःपुनः मागणी 
करूनतह त्याबद्दल नकारच देण्याि आला. गायकवाडावर अवयाय व्हावा याच इच्छेने पेशव्यानंी मुद्दाम 
र्भरपाई तदली नाही. एल् तफवस्टनने र्भडोचचा वसूल अदाजे ६ लक्षाचंा मानून गायकवाडाना त्याच्या दोन-
िृिीयाशं तहश्श्याचा अधावा तमळावा असे सातंगिले. परंिु कॅ. करनॅक, या वळेचा बडोद्याचा रेतसडेंट होिा. 
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त्याने र्भडोचचा वसूल एकंदर रु. ८ िे ९ लाख आतण याच्या दोन िृिीयाशं गायकवाडाचंा तहस्सा असे 
सातंगिले. ही वसुलाची रक्कम गायकवाडानंी र्भडोचवरचा िाबा सोडला तिथपासून तमळावयाची. िर तिचा 
एकंदर आंकडा रु. २१,६००,००० र्भरि होिा. 
 

असे ठरले होिे की, जर गायकवाडाचे नािेवाईक वा अवलतबि, यापैकी कोणी गायकवाडाचें 
तवरुद्ध उठाव करील िर त्याला चेपून काढण्याकतरिा पेशव्यानंी गायकवाडासं मदि करावी. असे असिा 
पेशव्यानंी खालील प्रसंगी गायकवाडासं मदि केली नाही [पूना रे. कॉ., व्हॉ. १२, ले. ११८ सी.]. 
 

किंम— (१) गोशवदराव गायकवाडाचं्या तनधनानंिर कावहोजीने राज्याि गादीकरीिा बंड 
पुकारले, तिजोरी जप्ि केली. कावहोजीचे पातरपत्य करण्याकतरिा सरकारचा पैसा खूप खचच झाला. 
त्यावळेी त्याचा तहशबे सुमारे २,१६,००,०००. 
 

(२) १८०२ मध्ये कडीच्या मल्हारराव गायकवाडाने गायकवाडीतवरुद्ध उठाव केला. सैवय जमवनू 
तवसनगरचा तकल्ला बळकावला. त्याच्या पातरपत्याकतरिा गायकवाड सरकारला नवीन सैवय-र्भरिी करावी 
लागली. कंपनी सरकारची मदि घ्यावी लागली यामुळे खचच झाला. 
 

(३) १८०३ मध्ये अरबानंी उठाव केला. बीमोड करण्यासाठी गायकवाड सरकारला कंपनी 
सरकारची मदि घ्यावी लागली. सबधं राज्याि शािंिा राखण्याकतरिा अतधक सैवय ठेवाव ेलागले यामुळे 
सरकारला फारच खचच करावा लागला. 
 

(४) १८०४ िे १८०६ या िीन वषाि शशदे, होळकर र्भोसले वगैरेंच्या धुमाकुळामुळे सरहद्दीवर जादा 
फौज ठेवावी लागली. याबद्दल दर वषाचा खचच रु. ६,७५,००० एवढा येि असे यावरून िीन वषांचा खचच रु. 
२०,२५,०००. 
 

आबाजी शलूेकराने अहमदाबादेस आल्यावर गायकवाडीस जास्ि िास देण्यास सुरुवाि केली. 
त्याने सैवय वाढतवले आतण गायकवाडाचंी आगळीक करू लागला. पेशव्यांकडे िक्रार केली असिा 
पेशव्यानंी त्याचा पाडाव करण्यास सातंगिले. त्याचा पाडाव होऊन आबादी होण्यास ८ मतहने लागले. 
पाडाव करिानंा काही मािबर लोक कामास आले. त्याचं्या कुटुतबयानंा पोटगी देणे र्भाग पडले. हा खचच व 
कारवाई खचच तमळून एकंदर रु. ८०,००,००० 
 

अशा प्रकारच्या खचाच्या रकमेची बेरीज रु. ३,०६,२५,०००. 
 

गायकवाडानंी वरील बंडाळ्या कंपनी सरकारच्या सहाय्याने मोडल्या. त्याकतरिा कंपनी 
सरकारला दोन हजार बलाढ्य फौज मदिीस द्यावी लागली. त्या फौजेच्या खचाकतरिा रु. १४,५०,०००, 
वसुलाच्या आकाराची जहागीर लावनू देणे र्भाग पडले. ही व्यवस्था िशीच चालू रातहली. िरी 
गायकवाडीच्या सवच अडचणी लक्षाि घेऊन मागील थकबाकीस फाटा द्यावा. म्हणजे सरकारची समदृ्धी 
होईल. 
 

वरािा तदलेला पसैातह खची घालावा. 
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आनंदरावानें सेनाखासखेलीच्या वस्राबंद्दल पेशव्यासं नजराणा द्यावयाची रक्कम रु. ५८,३८,००१, 

एवढी रक्कम गोशवदरावाने देण्याचे कबलू केले, कारण त्या वळेी राज्याि सुबत्ा व र्भरर्भराट होिी. 
आनंदराव गादीवर आल्यानंिर राज्यािंगचि कावहोजी, अरब व मल्हारराव यानंी केलेली बंडेच मोडण्याि 
तकिी िरी खचच आला. सरकार पेचाि आले या गोष्टींचा तवचार होऊन सरकारने तखलािीच्या रकमेची 
मागणी सोडावी. सूट द्यावी. 
 

बाबी महालाच्या वसुलाबद्दल रु. ४१,००,००० मातगिले आहेि. त्याबद्दल सागंणे असे [खोबरेकर, 
गुजरािेिीळ मराठी राजवट,]— 
 

१७६३ मध्ये छिपति रामराजे यानंी दमाजीराव गायकवाडासं सेनाखासखेल हा हुद्दा तदला व 
सेनाखासखेलीची वसे्र तदली. दमाजीबावाच्या पश्चाि फते्शसग गायकवाडास सेनाखासखेली तमळाली. 
त्याबद्दल त्याने पेशव्यास १ लाख रुपये नजराणा व २५ हजार रुपये बाबी महालापकैी तदले. फते्शसगाच्या 
कारकीदीि पेशव्याचें दोन-िीन वळेा तहशबे चुकिे केले. त्याच्या मृत्यूनंिर मानाजीला तखलािचा मान 
तमळाला. त्याजपासूनही चापून पैसा वसूल केला. याच्या पश्चाि िदनंिर गोशवदरावास तखलाि व तकिाब 
तदले. याच्या कारकीदीि पेशव े गायकवाडाचें तहशबे चकुिे झाले. बाकी काही रातहली नाही. िदनंिर 
१७७४ िे १८११ पयचवि बाबी महालासबंंधी त्यानंी कुठेतह असे ऐकले नाही की पेशव्यासं याचे पैसे देणे आहे. 
याउलट िो प्रािं रानटी लोकानंी र्भरलेला असल्यामुळे गायकवाडानंी तिथे सैवय ठेतवले. त्यामुळे पेशव े
सरकारच्या सरहद्दीवरील मुलुखाचे रक्षण होऊ लागले. तशवाय हा मुलूख िाब्याि आणण्यास गायकवाड 
सरकारला सिि दोन वष ेमेहनि करावी लागली. त्यामुळे लष्ट्करावर जो खचच झाला िो अद्याप र्भरून येि 
नाही असे गायकवाडाचें म्हणणे पडले. १८०० मध्ये जो पतहला पाच वषाचा पट्टा (करारनामा) झाला होिा 
िो पुरा होण्यापूवीच पेशव्याने इंग्रजाशंी िह करून पट्ट्ट्ािील काही मुलूख पेशव्याने इंग्रजासं तदल्यामुळे 
कराराप्रमाणे र्भरिी होण्यास िूट आली. या खतलत्यास पेशव्याकंडून १८११ मध्ये उत्र तमळाले [पूना रे, कॉ., 
व्हॉ. १२, सी.]. त्याि त्यानंी गायकवाडाचं्या प्रत्येक मुद्यास िपशीलवार उत्र तदले आहे. नजराण्याची रक्कम 
रु. २,४३,३८,७८९ गायकवाडाकंडून पेशव्यासं का ंतमळायला हवी याची सबळ कारणे देऊन र्भडोचबाबि 
येणे असलेल्या रकमेचा फोलपणा दाखवनू तदला. िसेच कावहोजी, कडीचा मल्हारराव यानंी केलेली बडें 
हे गायकवाडाचं्या र्भाऊबंदकीचे बखेडे होिे त्याबद्दलची तफयाद पुण्यास आली नाही म्हणून त्याचंा बंदोबस्ि 
पुणे दरबाराने केला नाही. त्याि दरबाराला दोष देणे चकुीचे असेतह नमूद केले. या उिराि एकंदर आठ 
कलमे असून त्यापैकी चार इगं्रज व पेशव्याचं्या िहामुळे उद र्भवलेल्या प्रकरणी खची घािली असून दुसऱ्या 
चाराचंा िपशील गायकवाड सरकार व पेशव ेयाचं्या वाटाघाटीसंबधंी आहे. गायकवाडाचं्या प्रत्येक मुद्यास 
िपशीलवार उत्र तदलेले याि सापडिे. 
 

याप्रमाणे पेशव े व गायकवाड या दोवही पक्षानंी आपआपल्या कागदपिावंरून एकमेकावंर बाकी 
दाखतवली त्यामुळे त्याचं्या देण्या-घेण्यासंबधंीचा तनकाल होणे अशतय झाले. कोणिातह पक्ष आपला हेका 
सोडण्यास ियार होईना. पेशव्यानंी दाखतवलेली बाकी गायकवाडास पसिं नव्हिी. गायकवाडांनी 
पेशव्यावंर दाखतवलेली बाकी पेशव्यासं पसंि नव्हिी. अशारीिीने िंटा अतनर्वणि रातहला. िेव्हा दोवही पक्ष 
हा िंटा तमटतवण्याकतरिा इगं्रजाकंडे धावले. उर्भय पक्षाचंी समजूि घालण्याचे काम १८०३ व १८०५ च्या 
िहाप्रमाणे इंग्रजाकंडे आले होिे त्याप्रमाणे इंग्रजानंी बापू मैराळ नावाच्या पोति व तहशबेी गृहस्थास पुण्यास 
पाठतवले. 
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२९ 
 

गंगाधरशास्त्र्याचंा खून व बाजीरावाचंी गळचेपी 
 

कािंसूची 
 
१८१२, १४ सप्टेंबर बापू मरैाळ याांस पणु्यास पाठवनू देण्यासाठी पेशव्याांचे गायकवाडास पत्र. 
१८१३, १९ ऑक्टोबर गांगाधरशास्री पुण्यास जाण्यासाठी बडोदे सोडतात. 
१८१३, नोव्हेंबर-णडसेंबर गांगाधरशास्रीचा मुांबईत मुक्काम. 
१८१४, फेबु्रवारी गांगाधरशास्री पुण्यास येतात. 
१८१४, णडसेंबर पेशव्याांनी गायकवाडाांकडील अहमदाबादचा इजारा काढून घेऊन तो 

नत्रबकजी डेंगळे याांस साांक्षगतला. 
१८१५, ८ फेबु्रवारी शास्रीनी पेशव्याांचे कारिारी माणकेश्वर याांची िेट घेतली. 
१८१५, २ एणप्रिं गांगाधरशास्री पेशव्याांची िेट घेतात. 
१८१५, २० जुिैं गांगाधर शास्त्र्याांचा पांढरपूरास खून होतो. 
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२९ 
 

गांगाधर शास्त्र्याचा खून व बाजीरावाांची गळचेपी 
 
पुण्याांतीिं व्यवस्िा : 
 

बापू मरैाळ पुण्यास गेला त्या वळेी. बाजीरावाचं्या नालायकी अमलामुळे पेशवाई दरबारचा लौतकक 
आतण दरारा ही नाहीशी होि चालली होिी. वयाय, नीिी व खरे-खोटेपणा जाणणाऱ्याचंा अर्भाव होिा. 
एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकरणाचा योग्य रीिीने व तनःपक्षपािीपणाने तनकाल लावणारा असा त्या दरबाराि 
एकही मुख्य नव्हिा. 
 
मैराळचे पुण्यास आगमन—पुण्याची स्स्िती : 
 

मरैाळ हा स्वर्भाविः प्रामातणक व शािं प्रकृिीचा मनुष्ट्य. िो पेशव ेदरबारची व्यवस्था बघून काहीएक 
उिावळी न करिा िसाच स्वस्थ बसला. हे पाहून त्याचा खचच जास्ि होिो िेव्हा गंगाधरशास्री पटवधचन हे 
िेथील मातहिीचे, पेशव्याचं्या ज्ञािीचे, पूवचपतरतचि, दोवही सरकाराचे तवश्वासू आतण आमच्या दौलिीची 
खैरखाई करून दौलिीचा फायदा करणारे म्हणून त्यास बापू मरैाळच्या ऐवजी वतकलीस पाठतवण्यातवषयीं 
आनंदराव गायकवाडाचें रेतसडेंट जेम्स तरतबट यास िा. १४ सप्टेंबर १८१२ ला पि गेले. [बडोदे फेतरस्ि ४, द. 
४०३, पु. ५, तन. १३; खोबरेकर, गुजरािेिील मराठी राजवट,] गंगाधर कृष्ट्णशास्री पटवधचन हा मेणवलीचा राहाणारा. याचा 
जवम सन १७७५ चे सुमारास झाला. त्यास वयाचे ८ व्या वषी पुण्यास पेशव्याचे वाड्याि कारकुनीचे काम 
तमळाले. पुढे शास्रीने वाईस जाऊन वयाचे २० वषपेयचवि शास्राध्ययन केलें . पढेु बाळोजी कंुजरबरोबर राहून 
बाजीरावाची मजी संपातदली. हे पाहून नाना फडणवीस त्याचा िेष करू लागला. पढेु शास्त्र्याचें वतडलासं 
नाना आपला सूड घेईल अशी धास्िी पडून िो कुटंुबासह बडोद्यास राहावयास गेला. रावजी अप्पाजीचा व 
शास्त्र्याचे वतडलाचंा तवशषे स्नेह होिा. गायकवाडीिून पटवधचनास १२०० रुपये वषासन करून देण्याि 
आले. रेतसडेंट वॉकरचा त्याजवर अत्यिं लोर्भ होिा. त्याने आनंदरावास िा. १५-१२-१८०८ ला खास पि 
तलहून शास्री याचंी त्याजकडे तशफारस केलेली आढळिे. इंग्रजासं आि आणणारा मुख्य पुरूष तदवाण 
रावजी आप्पाजी त्याला शास्रीची मदि र्भरपूर होिी. [गगंाधरशास्री पटवधचन याचंें आत्मचतरि, िैव ३, अं. १] १८०३ मध्ये 
शास्रीची नेमणूक रेतसडेन्वसशी गुप्ि बोलणे करण्याच्या कामावर प्रथम झाली. िरी पण शास्रीस पुण्यास 
पाठतवण्याच्या पूवचियारीस सबंध १८१३ साल गेले. तिथपयचवि मरैाळ पुण्यािच रातहला. तमळून एकंदरीि 
बापू मरैाळ पुण्याि िीन वष ेपेशव्यानंी राहवनू घेिले (१८११-१८१३) [पुना. रे. कॉ., व्हॉ. १२,]. 
 
शास्त्रींचे पुण्यास प्रयाि : 
 

मुम्बई सरकारच्या सागंण्यावरून शास्री पुण्यास जाण्यास तनघाला. त्याने १९ ऑतटोबर १८१३ 
रोजी बडोदे सोडले [शास्री दप्िर, ले. ३३.] व िो मुम्बईस आला. सबधं नोव्हेंबर व तडसेंबर हे दोन मतहने त्याने 
मुम्बईि घालतवले. तिथे त्या वळेच्या गव्हनचरशी व मुख्य सतचव फॅ्रवसीस बॉडचनशी त्याने पेशव्याशीं 
करावयाच्या बोलण्यासंबधंी वाटाघाटी केल्या. पणेु दरबारशी आपणास गायकवाडांची वतकली करावयाची 
आहे, हे लक्षाि ठेवनू या वतकली पेशाि मुरलेल्या मुम्बईच्या इंग्रज अतधकाऱ्याचंा त्याने सल्ला घेिला. या 
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दरम्यान इंग्रज सरकारचे मुम्बईचे मुख्य सतचव बॉडचन यानंी त्या वळेचे पेशव ेदरबारी वकील म्हणनू असलेले 
प्रतसद्ध मुत्सद्दी एन्ल्फवस्टन याशंी शास्रीतवषयी चचा केली. एन्ल्फवस्टनकडे शास्रीचे गुणानुवाद गातयले [पू. 

ना. रे. कॉ., व्हॉ. १०, ले. १३०.] व पुणे मुक्कामाि शास्रीस एन्ल्फवस्टनने संरक्षण द्याव े ही गव्हनचराचंी इच्छातह 
तनवतेदली [पू. ना. रे. कॉ., व्हॉ. १०, ले. १३०.]. शास्रींच्या मुम्बई वास्िव्याि बडोद्याचे रेतसडेंट करनॅक याचं्याशी 
शास्रींचा पिव्यवहार होिा [पू. ना. रे. कॉ., व्हॉ. १०, ले. १३०.] पणेु येथील वास्िव्याि शास्रीस अंदाजे दर महा िीन 
हजार रूपय खचच येईल िेव्हा या रकमेची मंजुरी मुम्बई सरकारकडे शास्रीने मागावी अशी सूचना करनॅकने 
शास्रीस केली [पू. ना. रे. कॉ., व्हॉ. १०, ले. १३०.]. पुढें करनॅकला शास्री मुम्बईि असिा मुम्बई सरकारने 
बोलातवले [शास्री दप्िर, ले. ३८, ४०, ४७.]. करनॅक फेबु्रवारीच्या पतहल्या आठवड्याि मुम्बईस पोहचला. िेथे 
गव्हनचर, रेतसडेंट करनॅक व शास्री या तिघानंी तमळून बडोदा प्रकरणी कामकाजाचे कागद ियार केले [शास्री 
दप्िर, ले. ३८, ४०, ४७.]. 
 

शास्री पेशव्यानंा रे्भटण्यास पणु्यास येणार हे रेतसडेंट एन्ल्फवस्टनला कळल्यापासून पणेु दरबारचे व 
खुद्द पेशव्याचें शास्रीतवषयी काय मि आहे हे अजमावण्याचा प्रयत्न एन्ल्फवस्टनने केला. त्याकतरिा त्याने 
पेशव्याचंी मुलाखि ३ नोव्हेंबर रोजी घेिली [शास्री दप्िर, ले. ३८, ४०, ४७.]. या वळेी पेशव्याचा रुबाब फार मोठा 
होिा. पेशवा मराठी राज्याचा धनी होिा. िो अद्याप इंग्रजाचं्या हािचे बाहुले बनला नव्हिा. त्याच्या 
लहरीप्रमाणे आतण कायचक्रमाप्रमाणे इिरानंी चालवायचे होिे. 
 

एन्ल्फवस्टनने पणेु दरबारी मंडळीस गायकवाडीचे वकील म्हणनू गंगाधर शास्री येणार असल्याचे 
सातंगिले. पण दरबारी मंडळीवर याचा काहीच पतरणाम झाला नाही. शास्री जािीने ब्राम्हण, दरबारी 
मंडळीचा जािर्भाई. पण िो इंग्रजाचंा पक्षपािी म्हणनू प्रतसद्ध असल्यामुळे पुण्यािील स्वराज्य कंपूस िो शि ू
असा र्भासू लागला. बडोद्यािील तसिाराम व गहनाबाई याचंा राष्ट्रीय पक्ष शास्रींच्या तवरुद्ध होिा. त्यानंी 
पुण्यास संधान बाधंले, एन्ल्फवस्टनचा कारकून खुरशीद शटे वश केला. शिबकजी डेंगळ्यास वश केले. खुद्द 
बाजीरावाच्या मनाि शास्री स्वराज्य-तवके्रिा आहे असे र्भरवले. [पू ना. रे. कॉ. व्हा. १० ले. १२२ ले. १३१, १३३.] 
 

अशा वािावरणाि शास्री पुण्यास फेबु्रवारी १८१४ मध्ये आला. [पू ना. रे. कॉ. व्हा. १० ले. १२२ ले. १३१, १३३.] 
सोबि श्रीमिास नजर द्यावयाची रुपये २०,१०० शकमिीची वसे्र होिी. [पू ना. रे. कॉ. व्हा. १० ले. १२२ ले. १३१, १३३.] 
पण पेशव ेतिथाटनास गेलेले व कारर्भारी आजारी यामुळे शास्रीस एक मतहना असाच घालवावा लागला. [पू 

ना. रे. कॉ. व्हा. १० ले. १२२, ले. १३१, १३३.] िदनंिर माचचच्या २२ िारखेस पेशव्याचं्या कारर्भाऱ्याशंी शास्री याचंी 
मुलाखि झाली. मुलाखिीच्या वळेी शास्रींच्या तवनंिीवरून रेतसडेंट एन्ल्फवस्टन हजर होिा. 
 

रसेल साहेब, खुसचदजी मोदी हा रेतसडेंटमधील कारकून हेतह हजर होिे. नानाचे वाड्यािं दुसऱ्या 
मजल्याचे तदवाणखावयाि बैठक झाली होिी. पुणे दरबारचे बाजूने सदातशवपंि र्भाऊ यानंी शास्त्र्यांचे 
स्वागि केले. रे्भटीि शास्रींनी श्रीमिंानंा रामराम सागंनू पोषाख पाठतवला असे बोलून सोबि आणलेले 
पोषाख र्भाऊच्या स्वाधीन केले. नंिर एकमेकाचं्या बाजूचे के्षम कुशल एकमेकानंी तदलखुलास बोलून 
दाखतवले. आम्ही िुम्ही परकी नाही, एकच आहो, जाबसालही शलगडिील, शचिा नाही, असे र्भाऊंचे 
बोलणे पडले. नंिर बोलण्याचा तदवस ठरला. अत्र गुलाब र्भाऊने हािाने वाटंले [ब. रा. ऐ. वे., खं. ५ ले. ४०, ५०, 
५३.] आतण मंडळीस तनरोप तदला. रे्भटीि खरे पाहिा काहीच महत्त्वाचे बोलणे झाले नाही. बाजीराव यावळेी 
नातशकच्या िीथचयािेस गेला होिा. िो रामनवमी करून यावयाचा होिा. िोपयचवि शास्री कारर्भाऱ्याशी 
बोलणे करून वळे तनर्भावीि होिे. 
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बाजीराव वैशाखाि पुण्यास यावयाचा होिा. िोपयचवि बापू मरैाळ व शास्री सदातशवपंि र्भाऊशी 

कामकाजाची बोलणी करीि होिे. [ब. रा. ऐ. वे., खं. ५ ले. ४०, ५०, ५३.] अशा न्स्थिीि एतप्रल मतहना गेला. मे 
मतहवयाि पेशव्याचंी स्वारी पणु्यास आली. [ब. रा. ऐ. वे., खं. ५ ले. ४०, ५०, ५३.] पण पेशवा शास्रीची रे्भट घेण्यास 
काकूं करू लागला. शास्री, आपल्या नोकराचा नोकर आज बरोबरीच्या नात्याने शिु सरकारचा वकील 
बनून आपल्याशी बोलणी करावयास येिो हेच मुळी पेशव्यासं मजूंर नव्हिे. [पू ना. रे. कॉ. व्हा., १२,] त्याने 
शास्रीशी बोलणी करण्यास नकार तदला पण रे्भट माि घेिली. कारर्भारी मंडळी गायकवाडाकंडील येणे 
असलेल्या बाकीबद्दल घोळ घालू लागले. अहमदाबादचा इजारा गायकवाडास पुवहा तमळणार नाही हे 
पेशव्यानें स्पष्ट केले. याच्या मुळाशी रेतसडेवसीिील कारकून खुसेदजी सेट मोदी याचें अंग असाव े असे 
एलतफवस्टन व शास्री यासं वाटू लागले. अहमदाबादचा इजारा आपणासं तमळावा, पेशव्यानंी िो तवठ्ठल 
नरशसगच्या नाव ेकरावा आतण त्याने िो शिबकजी डेंगळ्याच्या नाव ेपेशव्याकडून घ्यावा असा शटेजीचा डाव 
होिा. [पूना रे. कॉ. व्हॉ. १२,] शटेजीस शिबकजी डेंगळ्याचंी पतुष्ट होिी. 
 

पेशव े सरकारच्या जाबसालाचंा उलगडा आतण अहमदाबादचा बंदोबस्ि ही दोवही कामे 
होण्याकतरिा शास्रींनी पेशव्याचं्या बहुिेक अटी मावय केल्या पण त्याचा काही ऊपयोग झाला नाही. कारण 
याच वळेी तसिाराम रावजी हा शास्रीतवरूद्ध बडोद्याहून सूिे हलवीि होिा. त्याने आपला तवश्वासू 
गोशवदराव ऊफच  गोशवद बंधूजी यास पुण्यास पाठतवले. त्याने बडोद्याचे हतरर्भन्ति पारख यास वश करून 
त्याच्यािफे मंुबईस सधंान बातंधले. या कटाि शिबकजी डेंगळेही सामील होिा. 
 

शास्री दुष्ट, तवरूद्ध पक्षाची चाकरी करिो, त्यास दूर करून आपणास बडोद्याची तदवाणतगरी 
पेशव्यानंी द्यावी अशी खटपट रावजीची होिी. त्याकतरिा त्याने हफीज नावाच्या इसमाची कास धतरली. या 
हफीजने रावजीच्या तदवाणतगरीस मुम्बई गव्हनचराची [शास्री दप्िर, ले. ५०, ५७, ५८, ५९, ७१, ७४, ७६, ७७, ब. रा. ऐ. बे. खं. 
५, ले. ९२.] मूक संमति तमळतवली होिी. िसेच पेशव ेव गायकवाड यांचे दरबारी संबधंाि जेणेकरून तबघाड 
होईल अशीं तवघ्ने उर्भी केली. [शास्री दप्िर, ले. ५०, ५७, ५८, ५९, ७१, ७४, ७६, ७७, ब. रा. ऐ. बे. खं. ५, ले. ९२.] त्याचा 
पतरणाम म्हणून अहमदाबादचा (प्रािं झालावाड, काठेवाड व सोरठ येथील पेशव े अंमलाचा) इजारा 
गायकवाडकडून काढून घेण्याि आला आतण िो शिबकजी डेंगळ्याकडे तडसेंबर १८१४ मध्ये सातंगिला. 
[शास्री दप्िर, ले. ५०, ५७, ५८, ५९, ७१, ७४, ७६, ७७, ब. रा. ऐ. बे. खं. ५, ले. ९२.] 
 

िदनंिर ८ फेबु्रवारी १८१५ ला शास्रीने पेशव्याचंा कारर्भारी र्भाऊ माणकेश्वराची गाठ घेिली. 
काठेवाड-मामल्यासंबधंी सतवस्िर बोलणे झाले िे एन्ल्फवस्टनला कळतवले [शास्री दप्िर, ले. ५०, ५७, ५८, ५९, ७१, 
७४, ७६, ७७, ब. रा. ऐ. बे. खं. ५, ले. ९२.]. या दरम्यान र्भगविंराव गायकवाड (गायकवाडािंफे अहमदाबादचा 
इजारा करणारा) तसिारामाच्या सांगण्यावरून पुष्ट्यास आला [शास्री दप्िर, ले. ५०, ५७, ५८, ५९, ७१, ७४, ७६, ७७, ब. रा. 

ऐ. बे. खं. ५, ले. ९२.]. बधूंजी पुण्यास होिा. या दोघानंी शिबकजीची रे्भट घेिली. र्भाऊची रे्भट घेिली. खलबिे 
चालतवली [शास्री दप्िर, ले. ५०, ५७, ५८, ५९, ७१, ७४, ७६, ७७, ब. रा. ऐ. बे. खं. ५, ले. ९२.]. हे सवच शास्री आपल्या उघड्या 
डोळ्यानंी पहाि होिा. त्याने अखेरीस २ एतप्रल १८१५ मध्ये बाजीराव पेशव्याची रे्भट घेिली. सोबि बापू 
मरैाळ, बाप्पाजी अकाटकर व जीवनराव हे होिे. पुण्याि िब्बल चौदा मतहने थाबंल्यानंिर शास्रीला ही 
पेशव्याचंी रे्भट घडि होिी. रे्भटीचा योग इिका उशीरा येण्याचे कारण कंपनी सरकारच्या प्रतितनधीची 
रे्भटीच्या वळेी उपन्स्थिी हे होय. िे पेशव्यासं नको होिे. कंपनीची दरम्यानतगरी असू नये असे पेशव्याचें 
म्हणणे होिे. [शास्री दप्िर, ले. ५०, ५७, ५८, ५९, ७१, ७४, ७६, ७७, ब. रा. ऐ. ब.े खं. ५, ले. ९२.] 
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पेशवा आपल्या मधुर संर्भाषणाने मुख्य कामाचा उलगडा पुढे ढकलीि आहे असे एन्ल्फवस्टनचे 
म्हणणे होिे. [शास्री दप्िर, ले. ७८.] पण शास्रीस वाटि होिे की, पेशव्याशंी चाललेली आपली बोलणी फलदू्रप 
होऊन आपण अखेरीस तवजयी होऊ. म्हणून त्याकतरिातह पेशव्याबंरोबर नातशकला जाण्यास रुकार तदला 
[पूना रे. कॉ. व्हा. १२, ले. १७८, ले. १८३.]. 
 

शास्री पेशव्याबंरोबर नातशकास जाण्यास दुसरे कारण असे की, पेशव्याने आपली मेहुणी शास्रीच्या 
मुलास देण्याचे तनतश्चि केले. लग्नसंमारंर्भास सुरुवाि झाली. या सवच व्यवहाराि शिबकजी मध्यस्थ होिा. 
पेशव्याशंी शास्रींची सोयरीक व्हावी असा मनसबा डेंगळ्याने घडवनू आणलेला. पण काहंी कारणावरून हे 
लग्न झाले नाही. शास्रीस तवषाद वाटला. या नातशकपयंिच्या प्रवासाि शिबकजी डेगळे शास्रीचा खून 
करणार अशा वािा सवचि पसरि होत्या. शास्रीने यावर तवश्वास ठेतवला नाही. नातशकहून पेशव ेपंढरपुरास 
यावयास तनघाले. शास्रींना बरोबर घेिले. शास्रीने बापू मरैाळला नातशकासच रहावयास सातंगिले, स्विः 
पेशव्याबंरोबर शास्री पंढरपुरास आले [पूना रे. कॉ. व्हा. १२, ले. १७८ ले. १८३.]. सोबि शिबकजी डेंगळे व बंधुजीतह 
होिे. शास्रींना पाडुंरंगाच्या आरिीस येण्यास तवनंिी झाली. शास्रीने स्विःस बरे नसिातह त्याचा स्वीकार 
केला. शास्री पढंरीनाथाच्या देवळाि गेले. आरिी झाली. िेव्हा मुक्कामास येण्यास परिले. वाट बोळािून 
होिी. सोबिच्या इसमानंी मुद्दाम तबनवस्िीची वाट या वळेी तनवडली होिी. रािी साडे आठची वळे. शास्री 
बोळाि आले त्या वळेी त्याचं्यावर एकदम हल्ला झाला. ४-५ इसामानंी हल्ला करून शास्रीच्या देहाचे िुकडे 
िुकडे केले [पूना रे. कॉ. व्हा. १२, ले. १७८, ले. १८३.] (२० जुलै १८१५) ही बािमी बापू मरैाळ यास दुसऱ्या तदवशी 
समजली. इगं्रज दोस्िासं समजली. जो िो शिबकजी डेंगळ्याचा संशय घेऊ लागला. मंुबई सरकारची या 
बाबिची कारवाई सुरु झाली. कारण िे शास्रींच्या बऱ्यावाइटास जामीन होिे. कलकत्ा िे मुबई पिापिी 
सुरु झाली. बडोद्यास तरपोटच गेला. िेव्हा फत्शसग हळहळला. त्याला मनािून शास्री नको होिा. पण हे 
उघडकीस आल्यास इगं्रजाचंा रोष पत्करावा लागिो म्हणून त्यान शास्रींच्या खुनाबाबि आश्चयच व्यति केले 
आतण र्भरपाई म्हणनू बडोद्याची मुिातलकी शास्रींचा मुलगा तर्भमाशकंर यास तदली. इंग्रज सरकारने 
पेशव्याकंडे शास्रींचा खुनी शिबकजी डेंगळे याची मागणी केली. डेंगळ्यासं इंग्रजाचें स्वाधीन करण्यास 
बाजीराव ियार होईना. िेव्हा लढाईस ियार व्हावे, असा खतलिा इंग्रजाकंडून पेशव े दरबारी गेला. 
बाजीरावास पच पडला. त्याने इंग्रजासं सुचतवल की डेंगळ्यास िुमच्या स्वाधीन न करिा मी त्यास 
वसंिगड तकल्ल्याि कैदेि ठेविो [पूना रे. कॉ. व्हा. १२, ले. १७८ ले. १८३.]. इगं्रज या सूचनेस कबूल होईना. त्यानंी 
पेशव्यासं पुण्यावर हल्ला करण्याची धमकी तदली [पूना रे. कॉ. व्हा. १२, ले. १७८ ले. १८३.]. या धमकीचा उपयोग 
होऊन शिबकजी डेंगळ्यास स्वाधीन करण्यास पेशवा ियार झाला [पूना रे. कॉ. व्हा. १२, ले. १७८. ले. १८३.] व 
त्यास इग्रजाचं्या स्वाधीन केले. स्वाधीन झाल्यावर त्यास वसई तकल्ल्याि इंग्रजानंी कैदेि ठेतवले [तकत्ा.]. 
इंग्रजानंी गायकवाड सरकारचे वतकलापासून पेशव े सरकारचे जाबसालातवषयी सारे कागदपि मागनू 
घेिले [ब. रा. ऐ. वे. खं. ५, ले. १४३, ले. १६४.]. पेशव्याचें म्हणण्याचे कागदतह घेिले. स्विः एन्ल्फवस्टनने तहशबे 
केला. िेव्हा त्यास पेशव्याचंा दावा ३ कोट, ६ लक्ष, ५४ हजार, ७९९ रु. इिकाच आहे असे तदसून आले. 
त्यािून कमी करावयाची रक्कम खालीलप्रमाणे— 
 

रु. २०,२५,००० १८०१-१८०३ सालाबद्दल कमी. 
 २,१६,००,००० र्भडोचबाबि. 

 २०,००,००० अहमदाबादचे मसलिबाबि शलूेकर याचे वळेेस. 

रु. २,५६,२५,०००  
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बाकी पेशव्याचें गायकवाडीकडून देणे पिास लक्ष चौपन हजार सािश ेनव्याण्णव रु. असे बडोद्याचे 

रेतसडेंट करनॅक यानंी कळतवले [ब. रा. ऐ. वे. खं. ५, ले. १४३, ले. १६४.]. इंग्रज सरकारने मध्यस्थी करून हे पेशव-े
गायकवाडामंधील र्भाडंण तमटतवण्याचे ठरतवले. त्यावरून एन्ल्फवस्टनने पेशव्याचं्या दाव्यासंबधंीची एक 
र्भली मोठी यादी ियार केली. िी मंुबई सरकारला पाठतवली. त्याचे उत्र बडोद्याचे रेतसडेंट करनॅक याने 
३८ कलमाि ियार केले व िे मंुबईस रवाना केले [पूना रे. कॉ. व्हा., १२, ले. १९८, ले. ३६, ले. ४३ िे ४५.]. हा सवच 
पिव्यवहार वाचण्यालायक आहे. परकीय सत्ा लवादतगरी कशी करिे याचा उत्कृष्ठ नमुना इथे पहावयास 
सापंडिो. या रदबदलीि १८१६ साल गेले. इकडे दरम्यान इंग्रज व पेशव्याचं्या कटकटी वाढि होत्या. 
पेशव ेपुण्याि सैवय जमव ूलागले. त्यास इंग्रज हरकि घेऊ लागले [पूना रे. कॉ. व्हा., १२, ले. १९८, ले. ३६, ले. ४३ िे 
४५.]. त्या बाबिीि पेशव्यास बाळोजी कंुजर फूस देऊ लागला [पूना रे. कॉ. व्हा., १२, ले. १९८, ले. ३६, ले. ४३ िे ४५.]. 
इितयाि शिबकजी डेंगळ्याने वसईच्या तकल्ल्यािून पलायन केले. इंग्रजानंी त्याला पकडून देण्यासाठी 
बाजीरावासं गळ घािली. आपल्या चलाखीने कंपनी सरकारचे समाधान होि नाही, आपल्या गव्हनचर 
जनरलची इिराजी होणार असे बाजीरावास वाटू लागले. िो इंग्रजाचें समाधान कसे कराव ेया तववचंनेि 
पडला [ब. रा. ऐ. वे., तकत्ा.]. गव्हनचर जनरलने मंुबई सरकारला पेशव्यातंवरुद्ध युद्ध पुकारण्यास हुकूम 
सोडला. गुजराि व कोंकण प्रािं िाबडिोब घ्याव ेअसा त्याि खुलासा केला [पूना रे. कॉ. व्हॉ. १२, तकत्ा.]. त्यानंी 
धाकानेच पेशव्याचें चार तकल्ले घेिले [पूना रे. कॉ. व्हॉ. १२, तकत्ा.]. या कृत्याने बाजीराव घाबरला. एक मतहवयाि 
शिबकजीस िुमच्या स्वाधीन करिो असे िो इंग्रजासं सागंू लागला. इंग्रजानंी युद्धाची जय्यि ियारी केली. 
 

शवेटीं बाजीरावाचा नाइलाज होऊन त्यानें शिबकजीस पकडून देणाऱ्यासं बक्षीस तदलें  जाईल, 
अशा प्रकारची जातहराि राज्यािंील सवच कमातवसदाराकंडे रवाना केली [ब. रा. ऐं. व.े खं ५, ले. १४३,]. 
 

कारण इंग्रजानंी युद्धाची ियारी केली. शिबकजी डेंगळ्यास धरून आणण्यासाठी एलतफस्टनच्या 
सुचनेवरून बाजीरावाने बापू गोखल्यास त्यावर पाठतवले. बापू गोखले हाि हलतवि परि आला आतण सागं ू
लागला की सवच शािं आहे. डेंगळ्याचंा बंडावा वगैरे काही नाही. बाजीरावाची शिबकजीस फूस असून त्यास 
पैसा व मदि बाजीरावच पुरविो हे समजल्यावर १५ माचच १८१७ रोजी एलतफस्टनने कनचल न्स्मथची फौज 
पुण्यास बोलातवली. तनजामाकडील िैनािी फौजही बोलातवली. २१ माचच रोजी गव्हनचर जनरलला खतलिा 
तलहून बाजीरावाशी सलोखा ठेवणे आिा तबलकुल शतय नाही असे कळतवले व युद्ध पुकारण्याचे हुकुम 
मागतवले. बाजीरावानेसुद्धा युद्धाची ियारी झपाट्ाने चालतवली होिी. इंग्रजाचं्या फौजानंी ८ मे १८१७ 
रोजी सकाळी पणु्यास वढेा घािला. हे कळिाच बाजीरावाने इंग्रजाशी युद्ध पुकारण्याचा तनश्चय केला. परंिु 
लागलीच इग्रजाकंडे शरणागिीची याचना केली व शिबकजीस पकडून देण्याबद्दल २ लाखाचे बतक्षस व 
गाव इनाम देण्याचे जाहीरनामे लावले. त्यावरच काम तनर्भावले नाही. एलतफस्टनने बाजीरावाची रे्भट 
घेऊन नवीन िहाच्या कलमाची वाटाघाट केली. हा िह गव्हनचर जनरलच्या हुकुमावरून पेशव्यावंर 
लादला गेला. त्यािील मुख्य मिलब म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरील पेशव्याचें ३४ लाख वसुलाचे सवच प्रदेश 
इंग्रजानंी आपल्या कबजाि घेिले आतण इिर मराठे सरदाराशंी त्याचंा सबंध कायमचा िोडून लावला. 
िदनुसार बाजीरावाजवळ असलेले शशदे, होळकर आदींचे वतकल पुण्यािून काढून बाहेर असलेले त्याचें 
वतकल यास परि बोलवाव ेलागले. ह्या िहाची संपूणच कलमे पेशवाईची अखेर ह्या बखरीि पृ. १७६ िे १८६ 
वर तदली आहेि. शवेटी हो ना करिा तदनाकं १३ जून १८१७ रोजी पेशव्यानें ह्या िहावर मोठ्ा नाखुशीने 
सही केली. नंिर िो गव्हनचर जनरलकडे पाठतवण्याि येऊन तदनाकं ५ जुलै १८१७ रोजी मजूंर होऊन 
आला. ह्या िहाने बाजीरावाचे राज्य जाऊन िो एक लहानसा संस्थातनक बनला. इंग्रजानंी शिबकजीवर 
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फौजा रवाना केल्या होत्या. त्यानंी त्याचा चोहीकडून कोंडमारा करिाच िो नमचदा उिरून पावसाळ्याि 
चोळी महेश्वर येथे जाऊन रातहला. 
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पेशवाईचा अस्ि 
 

कािंसूची 
 
१८१५, ऑक्टोबर नत्रबकजी डेंगळे इांग्रजाांचे स्वाधीन. 
१८१६, फेबु्रवारी पेंढाऱ्याांची इांग्रजी मुलुखाांत चढाई. 
१८१६, १० माचच पेंढाऱ्याांची फौज माळव्याांतून क्षनघून मच्छलीपट टणला पोंचते. 
१८१६, २७ एणप्रिं मुधोजी आप्पासाहेब तैनाती फौजेचा स्वीकार करतात. 
१८१६, १७ मे पेंढारी नममदा उतरून नेमावर येथे येतात. 
१८१६, २७ जून मुधोजी आप्पासाहेबाांचे नेलांगखेडीच्या बागेत वास्तव्य. 
१८१६, १२ सप्टेंबर नत्रबकजी डेंगळेचे तुरुां गाांतून पलायन. 
१८१७, फेबु्रवारी नत्रबकजी नीरा नदीच्या काठी असल्याची एल  क्षफन्स्टन यास बातमी 

लागते. 
१८१७, १ फेबु्रवारी परसोजी िोसलेचा मृत्यू. 
१८१७, १५ माचच कनमल ग्स्मथ यास पणु्यावर चालून जाण्याचा एल  क्षफन्स्टनचा हुकूम. 
१८१७, १ एणप्रिं नत्रबकजी डेंगळेचा पाठलाग करण्याबद्दल एल  क्षफन्स्टनचे बाजीरावास 

कडक पत्र. 
१८१७, ६ एणप्रिं बाजीराव एल  क्षफन्स्टन यास िेटीस बोलक्षवतात. 
१८१७, २१ एणप्रिं आप्पासाहेब सेनासाहेब पदावर अक्षधक्षित. 
१८१७, ८ मे इांग्रज फौजेचा पणु्यास वढेा. 
१८१७, १६ मे पेशव्याांचे राज्य नजकण्याचा गव्हनमर जनरलचा ठराव. 
१८१७, २० मे नत्रबकजी डेंगळे यास पकडून देण्याबद्दल बाजीराव पेशव े इनाम जाहीर 

करतात. 
१८१७, १ जून एल  क्षफन्स्टनचा बाजीरावाबरोबर दुसरा तह. 
१८१७, १३ जून बाजीराव साहेब तहावर सही करतात. 
१८१७, ९ ऑगस्ट मालकम व बाजीराव साहेब याांची पुणे येथे िेट. 
१८१७, १६ ऑक्टोबर बाजीराव व एल  क्षफन्स्टन याांची िेट. 
१८१७, १६ ऑक्टोबर गव्हनमर जनरल पेंढाऱ्याांवरील मोक्षहमेचे हुकूम देतो. 
१८१७, १६ ऑक्टोबर गव्हनमर जनरलचा आग्रा येथे मुक्काम. 
१८१७, नोव्हेंबर बुांदेलखांडाच्या बाजूकडील पेंढाऱ्याांच्या जमावावर इांग्रजाांचा हल्ला. 
१८१७, ५ नोव्हेंबर बाजीरावाांचा पुण्याच्या रेक्षसडेन्सीवर हल्ला. 
१८१७, ५ नोव्हेंबर नशद्याांचा इांग्रजाांशीं नवीन तह. 
१८१७, ५ नोव्हेंबर मराठा-इांग्रज युद्धास तोंड लागते. 
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१८१७, १६ नोव्हेंबर बाजीराव पेशव ेपणुें सोडतात. 
१८१७, २९ नोव्हेंबर इांग्रज फौजा बाजीरावावर चालून येतात. 
१८१७, णडसेंबर तुळसाबाईकडे मालकम तहाच्या अटी पाठक्षवतो. 
१८१७, १३ णडसेंबर करीमखान व वसील महमद या पेंढाऱ्याांच्या पुढाऱ्याांचा शहाबाद येथे 

बीमोड. 
१८१७, १४ णडसेंबर बाजीराव पेशव्याांचा क्षसद्धटेक येथे मुक्काम. 
१८१७, १४ णडसेंबर इांग्रज होळकराांवर चालून जातात. 
१८१७, १६ णडसेंबर आप्पासाहेब फौजेस रजा देतात व त्याांचे वास्तव्य रेक्षसडेग्न्सत. 
१८१७, १७ णडसेंबर रामदीन आक्षद लष्करी अक्षधकाऱ्याांकडून गणपतराव तुळसाबाई याांना कैद. 
१८१७, २० णडसेंबर तुळसाबाईचा खून. 
१८१७, २१ णडसेंबर मालकम व क्षहस्लॉप याांचा होळकराांच्या फौजेवर हल्ला. 
१८१७, ३० णडसेंबर नत्रबकजी डेंगळेचा चाकण येथे मुक्काम. 
१८१७, ३० णडसेंबर इांग्रजाांचे क्षनशाण शक्षनवार वाड्यावर फडकते. 
१८१७, ३१ णडसेंबर नत्रबकजी डेंगळे क्षशरुरहून क्षनघतो. 
१८१८, १ जानेवारी कोरेगाांवची लढाई व बाजीराव पेशव्याांचे पलायन. 
१८१८, ६ जानेवारी मांदसोरचा तह. 
१८१८, ९ जानेवारी आप्पासाहेब इांग्रजाांच्या मागण्या कबलू करून राजवाड्याांत परततात. 
१८१८, ३ फेबु्रवारी पेंढाऱ्याांचा पुढारी नामदारखान कनमल अॅडॅम यास शरण येतो. 
१८१८, ११ फेबु्रवारी एल  क्षफन्स्टन राजाच्यानाव ेबाजीराव बांड आहे असा जाहीरनामा काढतो. 
१८१८, १५ फेबु्रवारी पेंढाऱ्याांचा पुढारी करीमखान मालकमला शरण येतो, 
१८१८, १९ फेबु्रवारी बाजीराव पेशव्याांचा आष्टी येथे मुक्काम. 
१८१८, २० फेबु्रवारी आष्टीची लढाई. 
१८१८, ४ माचच. एल  क्षफन्स्टन सातारा राजास आपल्या ताब्याांत घेतो. 
१८१८, १६ माचच आप्पासाहेबाांस इांग्रज क्षफरून रेक्षसडेग्न्सत आणतात. 
१८१८, १९ एणप्रिं बाजीरावाांचा क्षशवणी येथे परािव. 
१८१८, ३ मे आप्पासाहेब व त्याांच्या साथीदाराांची रवानगी. अलाहाबादच्या क्षकल्ल्याांत. 
१८१८, १२ मे आप्पासाहेबाांचा रायचूर येथे मुक्काम. 
१८१८, १३ मे आप्पासाबाांचे गौंडाांच्या मुलुखाांत पलायन. 
१८१८, १६ मे बाजीराव पेशव ेआपले वकील मालकमकडे पाठक्षवतो. 
१८१८, १ जून बाजीराव मालकम िेट. 
१८१८, ३ जून बाजीराव मालकमच्या स्वाधीन. 
१८१८, २६ जून रघुजी बापूसाहेब याांचे दत्तक्षवधान. 
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१८१८, १ ऑक्टोबर रघुजी बापूसाहेब याांचा राज्यारोहण समारांि. 
१८१९, ९ एणप्रिं अशीरगडचा क्षकल्ला इांग्रज सर करतात. 
१८४०, १५ जुिैं आप्पासाहेबाांचा जोधपूर येथे मृत्यू. 
 

 
माऊां ट स्टुअटच एल्फीन्स्टन 
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३० 
 

पेशवाईचा अस्त 
 

शिबकजी डेंगळेचे िुरूगािूंन पलायन — इंग्रज बाजीरावावर नवीन िह लादिाि — नागपूरचे 
अप्पासाहेब —पेंढारी याचंा उद्योग व तनःपाि — होळकराचं्या सते्चा नाश — इंग्रजाशंी लढाईस 
सज्ज होण्याचा पेशव्याचंा जाहीरनामा — पेशव्याचें पुण्यािून पलायन — इंग्रजाचंा जाहीरनामा — 
बाजीरावाचे दैत्य — बाजीरावाची मालकमला शरणागिी. 

 
ठाण्याचे तुरुां गाांतून लत्रबकजीचे आकस्स्मत पिंायन : 
 

शिबकजी ऑतटोबर १८१५ ि इग्रजाचें स्वाधीन झाल्यावर त्यास गव्हनचर जनरलच्या हुकुमाप्रमाणे 
ठाण्याचे िुरंुगाि बंतदस्ि ठेवण्याि आले. त्यावर इंग्रज तशबंदीचा पहारा ठेतवला. एन्ल्फवस्टनने गव्हनचर 
जनरलच्या हुकुमावरुन ही व्यवस्था केली खरी पण त्यास स्विःस िी पसिं नव्हिी. ठाणे हे पुणे व मंुबईस 
जवळ असल्यामुळे दळणवळण ठेवण्यास खूप मागच होिे. त्याचा फायदा पेशव्याने घेिला. इगं्रजी 
तशबंदीमधील तशपायाच्या नोकरीि पुण्याहून आलेला माणूस घोड्याची तनगा राखण्यासाठी घुसला. िो 
बाजीरावाने पाठतवलेला होिा. िो गाणी गायचा आतण त्या गाण्याचा अथच त्या इंग्रज सोतजरासं न कळिा 
शिबकजीस कळून एकमेकाचें सवाल जबाब होि असि. एक तदवस शिबकजीच्या पलायनाची तसद्धिा 
करुन िसा इशारा कवनाच्यािारे त्याने शिबकजीस तदला. तदनाकं १२ सप्टेंबर १८१६ रोजी शिबकजीने 
िबेल्याच्या शर्भिीस र्भोक पातडले व िो बाहेर पडला आतण फरारी झाला [पी. आर. सी. र्भा. १२, ले. १७ सप्टेंबर 
१८१६.]. शिबकजीबरोबर िो मोिद्दारही होिा. शिबकजी प्रथम खानदेशाि गेला व बागलाणकडील डोंगराि 
तर्भल्ल, रामोशी, मागं याचं्याि तमसळून राहू लागला. त्यानंिर कालािंराने शिबकजीने सािाऱ्याच्या बाजून 
बाजूच्या महादेव टेकड्याि येऊन आपला मुक्काम ठोकला. ह्या त्याच्या हालचाली बाजीरावाच्या 
सल्ल्यावरून होि होत्या असा इग्रजासं संशय होिा [चोकसी, लास्ट फेझ, गुप्िा, बाजीराव,]. ह्या दरम्यान बाजीराव 
रेतसडेंटबरोबर गोड बोलून त्याची मजी सारं्भाळू लागला. सन १८१७ च्या सुरुवािीस पेंढाऱ्याचंा उपद्रव 
जास्ि वाढला. त्याचंा बंदोबस्ि करण्यासाठी इंग्रजानंी जोराची ियारी करण्यास सुरुवाि केली. ह्या 
बाबिीि बाजीरावानेही इंग्रज रेतसडेंटास दोन चार महत्वाच्या इगं्रजाचं्या प्यावर पडणाऱ्या अशा सूचना 
केल्या. त्यामुळे एल् तफवस्टन खूष झाला आतण त्याने बाजीरावाच्या विचणुकीबद्दल चागंला तरपोटच केला. 
बाजीराव आपल्याशी गोड बोलून गुप्िपणे लढाईची ियारी करु लागला होिा. याचा संशय पतहल्यादंा 
एल् तफवस्टन यास आला नाही. १८१७ च्या फेबु्रवारीमध्ये एल् तफवस्टन यास बािमी लागली की शिबकजी 
नीरा नदीकाठीच्या र्भागाि आहे. त्याचा पाठलाग करण्यास एल् तफवस्टनने बाजीरावास सातंगिले. 
बाजीरावाने सेनापिी बापू गोखलेस शिबकजीचा बंदोबस्ि करण्यास सातंगिले. गोखले नीरेहून परि आले 
आतण त्यानंी शिबकजीच्या काहीच हालचाली नीरेच्या काठी नाहीि असे पेशव्यास सातंगिले [पी. आर. सी. र्भा. 
१३,]. हे वृत् एल् तफवस्टनला कळतवले गेले िेव्हा एल् तफवस्टनने बाजीरावाची कपट नीिी ओळखली आतण 
बाजीरावाची रे्भट घेऊन त्यास बजाऊन सातंगिले की “शिबकजीस आम्ही पकडू पण िुमची त्याजला आिून 
फूस आहे, िी बंद करा. िसेच िुम्ही फौजा जमवनू जी लष्ट्करी ियारी करीि आहाि िीही लगेच बंद 
करा”. त्यावर बाजीरावाने अत्यंि कागंावा केला. मी इग्रज सरकारची मजी सारं्भाळण्याि इिका ित्पर 
असिा मजवर हे नसिे कुर्भाडं रचण्याि येि आहे”, अशी त्याने बिावणी केली पण त्याचा पतरणाम 
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एन्ल्फवस्टनच्या मनावर न होिा त्यान तदनाक १५ माचच १८१७ रोजी कनचल न्स्मथला सैवयासह पुण्यावर 
चालून जाण्यास सातंगिल. िसेच गव्हनचर जनरलला खतलिा पाठवनू बाजीरावातवरुद्ध उघडपणे युद्ध 
पूकारण्याची परवानगी मातगिली. 
 
बाजीरावावर नवीन तह िंादिंा : 
 

पेशव्याने सुद्धा इंग्रजाशंी लढाई करण्याकतरिा गुप्िपणे ियारी चालतवली होिी. त्याने 
आपल्याकडील जडजवाहर व खतजना रायगड तकल्ल्याि सुरतक्षििेसाठी पाठवनू तदला. तदनाकं १ एतप्रल 
१८१७ रोजी एल् तफवस्टनने बाजीरावास एक कडक पि तलहून कळतवले की शिबकजीचा पाठलाग जर 
झाला नाही िर इंग्रज सरकारला आपल्याशी जाहीररीत्या युद्ध पुकाराव ेलागेल व त्याच्या बऱ्या वाइटाचे 
धनी िुम्हीच व्हाल. तदनाकं ६ एतप्रलला बाजीरावाने एल् तफवस्टनला रे्भटीस बोलातवले व नेहमीच्या पद्धिीने 
त्याने लाचारी दाखवनू लाघवी बोलून डेंगळेच्या बाबिीि आपण तनरपराधी आहोि अशी बिावणी केली. 
एल् तफवस्टनने त्यावर कठोरपणे सातंगिले की एक मतहवयाचे आि िुम्ही शिबकजीस पकडून आणून आमचे 
स्वाधीन करा आतण िोपयचवि जामीन म्हणनू िुमचे चार तकल्ले रायगड, पुरंदर, शसहगड व शिबक आमचे 
िाब्याि द्या. या दरडावणीने बाजीराव अगदी घाबरून गेला. तदनाकं ८ मे १८१७ रोजी सकाळी इग्रज 
फौजानी एल् तफवस्टनच्या हुकुमावरुन पुणे शहरास वढेा तदला [तकत्ा]. हे कळिाच बाजीरावाची बोबडी 
वळली. लगेच दहा वाजिा त्याने तकल्ल्याच्या सोडतचठ्ा तलहून मुकाट्ाने एल् तफवस्टनकडे पाठवनू 
तदल्या. िेवढ्याने हािघाईवर आलेले प्रकरण िात्पुरिे तमटतवले. बाजीरावाने शिबकजीस पकडण्याचे 
काहीच केले नाही हे इंग्रजानंी त्याच्या वारंवार लक्षाि आणून तदल्यावर तदनाकं २० मे रोजी त्याने 
शिबकजीस पकडून देण्याबद्दल दोन लाखाचें बक्षीस व इनाम गाव देण्याचे जाहीरनामे लावले. डेंगळेचा 
पत्ा ठावकू असून िो दाखवनू न तदल्यास त्याचे पातरपत्य होईल असेंही जाहीरनाम्यािं देऊन डेंगळेच्या 
बारा साथीदाराचंी नावंहेी तदली [जॉन तब्रग्जस् मेमायसच,]. 
 

बाजीराव शिबकजी डेंगळ्यास इग्रजाचें स्वाधीन करण्यास अनमान करीि होिा ह्याचे कारण ह्या 
वळेी त्याने बाळाजी कंुजरच्या पढुाकाराने सवच मराठे सरदाराचंी एकजूट घडवनू आणनू इंग्रजाशंी लढाई 
देण्याचे त्याचे मनाि घाटि होिे. पेशव्याचें राज्य शजकून त्यास नामशषे करण्याचा ठराव गव्हनचर जनरलने 
तदनाकं १६ मे १८१७ रोजी केला व िसे हुकूम तठकतठकाणच्या आपल्या रेतसडेंटासं पाठतवले [पी. आर. सी. व्हा. 
१३, ले. ४७.]. त्या धोरणाने सवच इंग्रजी फौजाचंी हालचाल सुरू झाली. 
 

गव्हनचर जनरलचा वरील ठराव तमळिाचं एल् तफवस्टनने गव्हनचर जनरलच्या मजुंरीने आलेला 
नवीन िह त्यािंील अटींसह तदनाकं १ जून १८१७ रोजी बाजीरावास तदला. िो न्स्वकारण्याची बाजीरावाने 
प्रथम काकूं केली. एल् तफवस्टनने बाजीरावास तनक्षून असे सातंगिले की हा िह िुम्ही न न्स्वकारला िर 
आम्ही िुमच्याशी युद्ध करून िो न्स्वकारण्यास र्भाग पाडू. िेव्हा ंबाजीरावाने घाबरून केतवलवाण्या न्स्थिीि 
नाईलाजाने ह्या िहावर तदनाकं १३ जून १८१७ रोजी सह्या केल्या. ह्या िहाने शिबकजी हा शास्रींचा खुनी 
असे बाजीरावास मावय कराव े लागले. इिर संस्थातनकाशंी बाजीरावाचे संबधं िोडले. त्याचें वकील 
ह्यानंिर आपआपल्या राज्यािं परि गेले. महाराष्ट्राबाहेरील सवच मुलूख इंग्रजाचें िाब्यािं आला. बाजीराव 
एक सामावय संस्थातनक रातहला. या िहाने एल् तफवस्टनने नुसत्या दमाने बाजीरावास रेशमासारखा मऊ 
केला. पेशव्याचंी सत्ा व वैर्भव नाहींसे करून िो राजदंड कंपनी सरकारने आपल्या हािी घेिला. पुण्याच्या 
िहावर सही करिाना बाजीरावाचा संिाप व उदे्रक अनावर झाला. शहदुस्िानािंील पेंढाऱ्याचंा सुळसुळाट 
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बंद करावा असा कंपनी सरकारने याच वळेी तनश्चय केला. त्यासाठी शहदी ससं्थातनकाचंी मदि तशष्टाई 
करून घ्यावी असे ठरवनू कंपनी सरकारने या तशष्टाईसाठी मालकम साहेबाची नेमणूक केली. मालकम 
नागपूरकर र्भोंसले व शशदे याचं्या रे्भटी घेऊन पुण्यास आला आतण बाजीरावाची तदनाकं ९ ऑगस्ट १८१७ 
रोजी रे्भट घेिली. मालकम पेशव्यास दोन तदवस रे्भटला. या रे्भटीि बाजीरावाने एल् तफवस्टनबद्दल बरीच 
िक्रार केली. मालकमने पेशव्याकंडून पेंढाऱ्याचं्या पातरपत्यासाठी मदिीचे आश्वासन तमळतवले व िो परि 
गेला. आपण पूवीचे सवचसत्ाधारी पेशव े नसून कंपनी सरकारच्या कृपाछिाखाली वावरणारे सामावय 
माडंतलक झालो आहोंि, िेव्हा ंही न्स्थिी बदलली पातहजे या कतरिा कंपनी सरकारशी समरागंणावर दोन 
हाि केले पातहजेि. हा एकच उपाय तशल्लक असल्यामुळे िो आिा त्या ियारीस लागला. हे जाणनू 
पेशव्याशी आपल्याला लवकरच युद्ध कराव ेलागेल, त्याचबरोंबर नागपूरकर र्भोंसले, पेंढारी आतण होळकर 
याचं्याशी युद्ध करून त्याचें पातरपत्य करण्यासाठी इगं्रजानें पावले उचलली. 
 
नागपूरकर भोंसिेंचा पाडाव : 
 

इ. स. १८०३ मध्ये इंग्रजाकंडून मार खाल्यापासून नागपूरकर रघूजी र्भोसले कोणाशीही कशाही 
प्रकारचे राजकीय संबंध न ठेविा आपले नागपूर राज्य सारं्भाळीि होिे. तब्रतटशानंी त्यास िैनािी फौजेचा 
करार करण्यास वारंवार सातंगिले पण त्याने त्या गोष्टीस ठामपणे नकार तदला. यशविंराव होळकराने 
ज्यावळेी मदिीकतरिा हाकं तदली िेव्हाहंी िो गप्प बसला. माि त्याने दौलिराव शशद्याशी मिैीचे सबधं 
रातखले होिे. कॉनचवॉलीस गव्हनचर जनरल होऊन आल्यावर त्याने लॉडच वलेस्लीचे चढाईचे धोरण बदलून 
शहदी सस्थातनकाचं्या आपसािंील र्भाडंणािं न पडण्याचे ठरतवले. ह्या धोरणाचा फायदा शशदे व नागपूरकर 
र्भोसले यानंी एक होऊन उठतवला. र्भोपाळच्या नबाबाने होशगंाबाद आतण तशवनी हे दोन रघुजीचे तजल्हे 
शजकून घेऊन िे आपल्या राज्यािं तवलीन केले होिे. नागपूरकर र्भोसले यानंी शशद्याचं्या सहाय्याने 
र्भोपाळकरावंर इ. स. १८०७ मध्ये दबाव आतणला आतण िे दोवही तजल्हे परि तमळतवले. र्भोपाळ नबाबाने 
इंग्रजाचं्या सहाय्याने मराठ्ाकंडील माळव्याचा प्रदेश लाटला हे मराठे सरदारानंा सलि होिे. 
 

इ. स. १८०९ मध्ये होळकराचंा सरदार मीरखान याचे सहाय्याने र्भोपाळच्या नबाबाने रघूजीवर 
हल्ला करण्याचा धाक घािला. रघूजीन ह्या दोघाचं्या आक्रमक चढाईस मोठ्ा धैयाने िोंड तदले आतण 
दोघानंा माघार घेण्यास र्भाग पातडले. ह्या प्रसगी गव्हनचर जनरल लॉडच शमटो याने कनचल तलोजच्या 
नेिृत्वाखाली तब्रटीश फौज रघूजीच्या मदिीसाठी पाठवनू तदली. हेिू हा की रघूजीने ही तब्रटीश फौज 
आपल्या राज्याच्या सरक्षणासाठी कायम ठेवावी. ह्या कृत्याबद्दल रघूजीने इंग्रजाचें आर्भार न मानिा उलट 
नापसंिी व्यति केली. िदनंिर इ. स. १८१३ व १८१४ या वषी शशदे व र्भोसले या दोघानंी तमळून र्भोपाळवर 
हल्ला केला. र्भोपाळचा नबाब वझीर मुहमदखानाने शौयाची कमाल करून िो वढेा उठतवण्यास र्भाग पाडले. 
 

इ. स. १८१४ मध्ये इंग्रजाचें नेपाळशी युद्ध सुरू झाले. त्यावळेी सुरतक्षिेचे उपाय म्हणून इंग्रजानंी 
सवच शहदी संस्थातनकाचंी मिैी संपादण्याचे त्यानंी प्रयत्न केले. ह्याच धोरणानुसार त्यानी नेपाळच्या नरेशाशी 
मिैीचा िह केला (२९ ऑतटोबर १८१४) व शशद्याचं्या जोखडािूंन त्याची मुतििा केली. नेपाळचे युद्ध माचच 
इ. स. १८१६ ि संपले. ह्याच मतहवयािं तदनाकं २२ माचच रोजी रघुजीचा प्रतिकार नाहीसा होऊन इग्रजासं 
नागपूरमध्ये पाय रोवण्यास फावले [पूना रेतस. कॉ. व्हा. ५ ले. २२७.]. 
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रघूजीस परसोजी र्भोसले नावाचा ३८ वषाचा मुलगा होिा. त्यास सधंीवाि होऊन अंधत्व आले 
होिे. त्यामुळे राज्यकारर्भार पहाण्यास िो नालायक होिा. रघूजीचा र्भाऊ व्यंकोजी मवयाबापू ह्याला मुधोजी 
िथा अप्पासाहेब नावाचा २० वषाचा मुलगा होिा. आतण िो सवाथाने राज्यकारर्भार चालतवण्यास समथच 
होिा. मयि रघूजीचे अप्पासाहेबावर प्रथम मुळीच पे्रम नव्हिे. िथापी अंिसमयी त्यास बोलावनू आणनू 
सातगिले की, “बाळासाहेब तनबुचद्ध आहे. त्याचा संर्भाळ करा आतण घराण्याची अब्र ूसंर्भाळा”. 
 

रघूजी तनविचल्यावर दरबारािील तशरजोर सरदाराि फूट पडली. एक पक्ष मुधोजी अप्पासाहेबास 
गादीवर बसतवण्यास अनुकूल होिा िर दुसरा पक्ष त्याच्या तवरुद्ध होिा. तब्रटीश रेतसडेंट जेंकीवस स्विः 
दरबाराि हजर राहून सवच घडामोडी बारकाव्याने लक्षपूवचक पहाि होिा. त्याला दरबारािील दुहीचा 
फायदा घेऊन नागपूरकराकंडून िैनािी फौजेचा करार करून घ्यावयाचा होिा. त्याने मुधोजी 
अप्पासाहेबाचे मन वळवनू त्यास िैनािी फौजेचा करार करण्यास र्भाग पाडले. मुधोजी अप्पासाहेबाने 
अतिशय गुप्िरुपे तदनाकं २७ मे १८१६ च्या रािी िैनािी फौजेचा स्वीकार करण्याच्या कारारावर सह्या 
केल्या [आर, एम. तसवहा, र्भोसलेज ऑफ् नागपूर तध लास्ट फेज,]. माि इंग्रजाशंी करार करण्याच्या तवरुद्ध नागपूरकर 
र्भोसल्याचे दरबारी लोक होिे. नागपूरकरानंी िैनािी फौजेचा स्वीकार केल्याचे गव्हनचर जनरलने जाहीर 
केले. अप्पासाहेबाने धैयच आतण धाडशीपणा दाखवनू हा िैनािी फौजेचा करार घडवनू आणला म्हणनू 
गव्हनचर जनरलने अप्पासाहेबाचे अतर्भनंदन केले. िैनािी फौजेच्या पूिीसाठी कनचल डोव्हरन आपली फौज 
घेऊन नागपूरािं हजर झाला. ह्या गोष्टीचा परसोजीची आई, त्याची बायको काशीबाई आतण बहुिेक सवच 
दरबारी लोक यानंी तधक्कार केला. इंग्रज फौज नागपुरािं आल्याबद्दल सवच लोकासं वैषम्य वाटले. इंग्रजासं 
घराि आणण्यापूवी त्याने आपणासं एका शब्दानेही तवचारले नाही याचा त्यासं तवशषे संिाप आला. ह्या 
संिापाच्या लाटेमुळे अप्पासाहेबास नागपूरािं रहाणे धोतयाचे वाटून त्याने िैनािी फौजेच्या छावणीि 
िेलंगखेडीच्या बागेि जाऊन तदनाकं २७ जून १८१६ रोजी वास्िव्य केले. 
 
परसोजीचा मृत्यु, अप्पासाहेबाची गादीवर स्िापना (फेबु्रवारी १८१७) : 
 

अप्पासाहेब छावणीि रहाण्यास गेल्यावर त्याचे तवरुद्ध जबरदस्ि कारस्थान सुरू झाले. परसोजी 
तजविं असेपयचवि आपल्या हािी पूणच सत्ा येणार नाही व आपल्या तवरुद्धच्या कारस्थानाचंा बीमोड करिा 
येणार नाही हे लक्षािं घेऊन परसोजीस नाहीसा करण्याचा घाट त्याने रतचला. जानेवारी १८१७ च्या 
अखेरीस वैिागनू अप्पासाहेब एकाएकी नागपूर सोडून चादं्यास गेला. मागे नागपूरचे वाड्यािं तदनाकं १ 
फेबु्रवारी रोजी सकाळी परसोजी र्भोसले तबछावयािच मरण पावलेला आढळला [तकत्ा,]. त्याचा मृत्यु 
कशामुळे झाला हे कळेना िेंव्हा जेंतकवसने खाजगी िपास केला. पण त्यास काही तवशषे कारण आढळून 
आले नाही. परसोजीची धमचपत्नी काशीबाई सिी गेली. अप्पासाहेबाने पणु्यास पेशव्याकंडे सेनासाहेब 
पदाची वसे्र आणण्यासाठी माणसे पाठतवली. पण ह्यावळेी बाजीरावाने इंग्रजाशंी िह केल्यामुळे 
महाराष्ट्राबाहेरील संस्थातनकाशंी त्याचे संबधं िुटले. पेशव्याकंडून वसे्र तमळणे बंद झाले िेव्हा 
अप्पासाहेबाने तदनाकं २१ एतप्रल १८१७ रोजी समारंर्भ करून सेनासाहेब पदावर अतधष्टीि झाला [तकत्ा.]. 
 

बाजीराव समस्ि मराठे सरदारानंा एकि करून इगं्रजाशंी लढाई करून त्यानंा घालवनू देण्याच्या 
ियारीस लागला आहे. त्यािं र्भोसल्यानंी सामील व्हावयास हव े अशा प्रकारचे तनमंिण बाजीरावाकडून 
आल्यावर अप्पासाहेबासही हे िैनािी फौजेचे जू झुगारून द्याव ेअसे वाटू लागले. त्यासाठी अत्यिं गुप्ििेने 
तठकतठकाणच्या फौजा व सरदार त्याने आपल्या िफेचे केले. शशदे, होळकर व पेशव ेयाचें वकील नागपुरािं 
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होिे; त्याचंी कारस्थाने अप्पासाहेबाशी उघड उघड चालू झाली. अप्पासाहेबाने पेशव्यासं इंग्रजांचे जू 
झुगारून देण्याच्या कामाि मदि देण्याचे ठरतवले व त्याप्रमाणे आश्वासनही तदले. इ. स. १८१७ च्या 
सप्टेंबराि त्याने पेशव्याचंा पढुारी तचत् ूयाच्याशी मिैी करून खूप सैवय र्भरिी केली. बाजीरावाने तदनाकं ५ 
नोव्हेंबर रोजी पुण्याच्या इंग्रज रेतसडेवसीवर हल्ला केला हे कळिाच अप्पासाहेबानंही नागपूर रेसीडेवसीवर 
हल्ला केला. बाजीरावाने सेनासाहेब सुभ्याची वसे्र अप्पासाहेबास पाठतवली. िी त्याने रेतसडेंट नको म्हणि 
असिा समारंर्भपूवचक तदनाकं २४ नोव्हेंबर रोजी न्स्वकारली [तकत्ा,]. हा समारंर्भ म्हणजे इंग्रजानंा उघड 
उघड आव्हान होिे. तसिाबडी टेकडीच्या खाली रेतसडेवसी होिी. या टेकडीवर रेतसडेंटने आपली फौज 
जमतवली. अप्पासाहेबाकडे १८ हजार फौज व २६ िोफा होत्या. त्यािं अरबाचें पथक होिे. त्या पथकाने 
तदनाकं २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी रेतसडेवसीच्या फौजेवर हल्ला केला आतण तसिाबडी टेकडी िाब्याि 
घेिली. इग्रजी फौजेनं रेसीडेवसीि आश्रय घेिला. इग्रजाकंडील घोडेस्वार पलटणीचा कॅप्टन तफट्ट्जरल्ड 
आपल्या घोडेस्वारासंह अरबाचं्या अंगावर घुसला. त्याबरोबर अरब मागे सरले. िेव्हा त्याजंवर ह्या 
घोडेस्वारानी उिरून िोफा चालतवल्या. काही वळे असा होिा की नेटाचा सगं्राम झाल्यावर अप्पासाहेबाचे 
लोक कचरून चहूबाजूनी पळू लागले. दुपारनंिर इंग्रजाचंा जय झाला. िेव्हा जेंतकवसने राजास िहाच्या 
अटी न्स्वकारण्यास सातंगिले. याच वळेी इग्रजासं सैवयाची मदि आली. जेंतकवसने राजास खतलिा पाठवनू 
कळतवले की, त्याने आपल्याकडील सैवयास सोडतचठी द्यावी, िोफा इग्रजाचं्या हवाली कराव्याि आतण 
स्विः रेसीडेवसीमध्ये येऊन रहाव.े त्याप्रमाणे अप्पासाहेबाने स्विःकडील सैवयास अरबाचंा परार्भव 
झाल्यावर रजा तदली आतण तदनाकं १६ तडसेंबर रोजी रेसीडेवसीमध्ये येऊन राहू लागला. तदनाकं ३० 
तडसेंबर रोजी इंग्रजानंी आपले तनशाण राजवाड्यावर लावले सवच तकल्यावंर त्यानंी आपल्या फौजा ठेऊन 
तदल्या आतण २४ लाख उत्पिाच मुलुख फौजेच्या खचाकतरिा आपल्या िाब्याि ठेऊन तसिाबडीची टेकडी 
िटबंदीकतरिा आपल्या िाब्याि ठेवली. नवीन िहाने इंग्रजाचं्या मागण्या कबलू करून अप्पासाहेबाने 
तदनाकं ९ जानेवारी १८१८ रोजी पनुः वाड्याि प्रवशे केला. परंिु ह्या मानी पुरुषास अपमानकारक िह 
न्स्वकारून आपण इगं्रजाचें माडंलीक बनल्याबद्दल अत्यिं दुःख व खंि वाटू लागली. इितयािं पेशव्यानंी 
पुण्यािून पळ काढला आतण अप्पासाहेबाकडे माणसे पाठवनू आपणासं येऊन तमळाव े असे कळतवले. 
त्याप्रमाणे पेशवा नागपूरकडे आल्यावर त्यास जाऊन तमळाव े हा बेि अप्पासाहेबाने गुप्िपणे केला. हे 
कारस्थान इंग्रजासं कळिाच त्यास तदनाकं १६ माचच रोजी रेसीडेवसीि आतणले [पूना रेतस. कॉ. व्हा. ५ ले. २३५.]. 
त्यानंिर अप्पासाहेबावर चौकशी बसवनू त्याने आपल्या पुिण्याचा खून केल्याचा आरोप ह्या चौकशीि तसद्ध 
झाला. गव्हनचर जनरलने हुकूम केला की त्यास अलाहाबादच्या तकल्यािं कैदेि ठेवाव.े परसोजीची बायको 
दुगाबाई तहला रघूजीची कवया बनूबाई गुजर तहचा बजाबा नावाचा १० वषाचा मुलगा दत्क देऊन त्याचे 
नाव रघूजी बापूसाहेब असे ठेवले आतण तदनाकं २६ जून १८१८ रोजी त्यास दत्तवधान करून तवधी पूवचक 
गादीवर बसतवले. दसऱ्याच्या मूहूिाने तदनाकं १ ऑतटोबर १८१८ रोजी राज्यारोहण समारंर्भ करण्याि 
आला. नागपूरच्या सवच राज्यािं नवीन तब्रटीश अतधकाऱ्याचंी नेमणकू करण्याि आली व कारर्भार तब्रटीश 
पद्धिीने सुरू करण्याि आला. 
 
अप्पासाहेबाचा वनवास, अखेर आणि योग्यता (णदनाांक ३ मे १८१८ ते १७ जुिैं १८४०) : 
 

तदनाकं ३ मे रोजी अप्पासाहेब व त्याचे साथीदार यानंा अलाहाबादच्या तकल्यािं ठेवण्यासाठी 
इंग्रजी पलटणी चालू लागल्या. अप्पासाहेबास ही कैद जाचक वाटली. तदनाकं १२ मे रोजी 
जबलपूरजवळील रायपूर गावी मुक्कामास थाबंले असिानंा पहाऱ्यावरील तशपायास अप्पासाहेबाने वश 
करून घेिले. तदनाकं १३ मे रोजी पहाटेस पहाऱ्यावरील तशपायाने दुसऱ्या एका तशपायाचे सपूंणच कपडे 
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िंबुि आणनू अप्पासाहेबास तदले. िे घालून िो चालू लागला आतण टप्प्याचे घोडे टेतवले होिे त्यावरून 
फरारी झाला [तकत्ा, ले. २३६.]. तदवस उगवल्यावर खरी बािमी बाहेर आली िेव्हा चहूकडे िपासासाठी 
फौजा रवाना करण्याि आल्या. अप्पासाहेबाने गोंडाचं्या मुलुखाि आश्रय घेिला. नेमाडािील महादेवाचे 
डोंगरािील चीनशहा नावाच्या गोंड राजाने त्यास आश्रय तदला. पावसाळ्यांि डोंगराळ प्रदेशािं शोध करणे 
मुष्ट्कील होऊन बसले. दोन वष ेइग्रजानंी मध्यप्रदेशचे रान धंुडले परंिु त्याचं्या हािी अप्पासाहेब लागला 
नाही. अप्पासाहेबास पेंढारी आतण पुण्याकडील सेविूेन कमी केलेली फौज येऊन तमळाली. त्यानंी गतनमी 
पद्धिीने लढून इंग्रजी फौजेस वारंवार चकतवले. गौंड प्रदेशािून इंग्रजी फौज अप्पासाहेबावर चालून 
आल्यावर त्याने अशीरगड तकल्याचा आश्रय घेिला. ह्या तकल्याचा तकल्लेदार शशद्यािंफे यशविं लाड होिा. 
त्याने अप्पासाहेबास आश्रय तदला. इंग्रजानंी तकल्यास वढेा घालून तदनाकं ९ एतप्रल १८१९ रोजी तकल्ला सर 
केला परंिु त्याअगोदरच अप्पासाहेब तकल्यािून तनसटला होिा. अनेक वष ेउत्र शहदुस्थानाि िो र्भटकला 
पण त्याला कोणीही आश्रय तदला नाही. माि जोधपूरचा राजा मानशसगानं त्याची सवच प्रकारची हमी 
पत्करून त्यास आपल्या िाब्याि घेिला आतण त्याच्या इिमामाप्रमाणे त्याचा खचच त्याने चालतवला. 
िेव्हापासून अप्पासाहेबाचे वास्िव्य जोधपुरािच कायम झाले. तदनाकं १५ जुलै १८४० रोजी हा शूर मराठा 
राजपुरुष वयाच्या ४४ व्या वषी मरण पावला [आर. एम. तसवहा, तकत्ा]. 
 
पेंढाऱ्याांचा उद्योग : 
 

पेंढाऱ्याचंी उत्पत्ी मराठ्ाचं्या आरंर्भापासूनची आहे. मुख्य लढाई संपल्यावर परार्भिू शिूपक्षाची 
लूट करून त्याचा फिा उडतवण्याच्या कामासाठी सवच मराठे सरदार आपल्याबरोबर पेंढाऱ्याचंी पथके 
नेहमीच बाळगीि असि. तशवाजी, संिाजी घोरपडे याचं्या काळापासून ही पद्धि होिी. ही फौज पगारी 
नव्हिी. िी लुटीवर आपली गुजराण करीि असे. शिूच्या गोटाची लूटालूट व शिूपक्षाच्या मुलुखावर िाव 
मारून िो उद्धवस्ि करून त्यािूंन खंडणी व पैसा तमळतवणे ही कामे पेंढाऱ्याचं्या फौजेची होिी. 
औरंगजेबाच्या शवेटच्या कारकीदीपासून बाजारबणुगे फौजेची सुरुवाि झाली. पतहल्या बाजीरावाचे सरदार 
शशदे, होळकर, पवार व इिर यानंी आपल्या बरोबरही बाजारबुणगे फौज राखण्याचा तशरस्िा पाडला. ह्या 
फौजेचा सरदार कोणालाही आपला मुख्य मानि नसे. त्याच्या हािाखाली घोडदळ असे आतण घोडदळासह 
मोतहम करण्याि िे पटाईि होिे. स्विःच्या किृचत्त्वावर तर्भस्ि ठेऊन स्विःस सुचेल त्याप्रमाणे िे वागि 
असि. त्यानंा कोणी धनी नव्हिा. मराठी सत्ा जोपयचवि सुदृढ होिी आतण त्याचें सरदार समथचपणे त्या 
सते्चे पोषण करीि होिे िोपयचवि ही बाजारबुणगी फौज मराठे सरदाराचं्या धाकाि रहाि होिी. 
घोड्यावरून मोठ्ा चपळिेने लाबं लाबं मजला मारण्याि िे तनपणु होिे आतण त्याचा उपयोग मराठे 
सरदार करून घेि असि. लॉडच वलेस्लीच्या वळेेपासून मराठ्ाचंी तशस्िबद्ध फौज प्रत्येक सरदाराचा 
परार्भव झाल्यानंिर सरदाराकडून कमी करण्यािं येऊ लागली. ही कमी केलेली फौज उदरतनवाहाचे 
दुसरे साधन नसल्यामुळे लहान लहान टोळ्या करून आपली शसे्र व घोडी बाळगनू इंग्रजानंी शजकलेल्या 
मुलखािं बंडावा करून त्यावर िाव मारू लागली. म्हणिा म्हणिा लॉडच बलो, लॉडच शमटो याचं्या 
कारतकदीिील जैसे थे धोरणाचा फायदा घेऊन त्यानंी आपल्या जोरदार हालचाली सुरू केल्या. त्या 
एवढ्या होत्या की जणकुाही तब्रटीशाचं्या वाढत्या सते्ला खीळ पडून त्यानंा स्विःचा उत्कषच साधण्याची 
पतरन्स्थिी तनमाण झाली [सरदेसाई, मराठी तरयासि, उत्र तवर्भाग–३]. 

 
सध्याच्या अन्स्थर काळाि पेशव ेव त्याचें माळवा व बुवदेलखंड येथील सरदार याचंी सत्ा हळूहळू 

संपुष्टाि येऊ लागल्यावर त्यानंी पेंढाऱ्यानंा फूस देऊन त्यांना इंग्रजानंी तजकलेल्या मुलुखाि धुमाकूळ 
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घालण्यास उते्जन तदले. इ. स. १८१०-११ पासून पेंढाऱ्याचें थव े इंग्रजी मुलखाि उत्रोत्र अतधकच 
धुमाकूळ घालू लागले [तकत्ा]. यासंबधंीचे वृत्ािं इंग्रज अतधकाऱ्यानंी इंग्लंडला पाठतवले. त्याचं्या मुलुखाि 
धुमाकूळ घालण्याच्या या उद्योगामुळे लोकानंा जीवन असह्य झाले. लॉडच हेस्टींग्ज शहदुस्थानाि आल्यावर 
त्याचे लक्ष ह्या पेंढाऱ्याकंडून होणाऱ्या उपद्रवाकडे वधेले गेले. त्याने लागलीच इंग्लंडच्या सरकारकडून 
पेंढाऱ्याचंा बंदोबस्ि करण्याचे काम हािी घेण्याकतरिा हुकूम तमळतवले. पेंढाऱ्यांचे बंदोबस्िाचे काम 
इंग्रजाचें नेपाळशी युद्ध संपेपयचवि थाबंले होिे. 
 

बहुसंख्य पेंढारी शशदे व होळकर याचं्या पदरी होिे. शशदेशाही पेंढारी व होळकरशाही पेंढारी अशा 
नावंाने िे ओळखले जाि असि. महादजी शशदे यानंी आपल्या पदरच्या हीरु व बुराण या दोन पेंढारी 
सरदारासं नमचदेच्या उत्रेकडील शवध्यादं्रीिील काहंीं प्रदेश िोडून तदला. िे लाबं लाबं मजला करीि 
असल्यामुळें  त्यानंा पकडणे कठीण जाई. हीरु आतण बुराण इ. स. १८०० च्या सुमारास मरण पावले. तहरास 
दोस्ि महमद व वजीर महमद असे दोन मुलगे होिे. िे बापाच्या मृत्युनंिर पेंढाऱ्यांचे पुढारी म्हणून प्रतसद्ध 
पावले. परंिु त्याचे अगोदरच यशविंराव होळकराच्या पदरचा करीमखान जास्ि पढेु आला. 
यशविंरावासारख्या धाडसी व किचबगार सरदाराचा आश्रय तमळाल्यामुळें  त्याचा उत्कषच फार लौकर झाला. 
करीमखान यानें र्भोपाळच्या राज्यावर िाव मारण्यास सुरुवाि केली. उत्रेस चबंळच्या मुलुखापासून 
आग्नेयीस गोदावरीच्या मुखापयचवि जो तवस्िृि प्रदेश आहे िो सवच कैक वष े करीमखान व इिर पेंढारी 
सरदारानंी अगदी उध्वस्ि करून टाकला. दौलिराव शशदे यास त्याच्या वाढत्या सते्ची दहशि पडून त्यानें 
इ. स. १८०६ ि त्यास रे्भटीस बोलाऊन अचानकपणें कैद केले व पाचं वषपेयचवि ग्वाल्हेरच्या तकल्ल्यािं 
ठेतवलें . त्यामुळें  दुसरे दोन पेंढारी सरदार दोस्ि महमद आतण सीिू यासं पढुें येण्यास संधी तमळाली. 
नामदारखान म्हणनू करीमखानाचा चेला होिा. त्यानें शशद्याचंें मुलुखािं धुमाकूळ माडूंन आपल्या धवयाचा 
सूड उगतवला. सन १८११ ि शशद्यासं दंड र्भरून आपली सुटका करून घेिली. या करीमखानानें दुसरा 
पेंढारी सरदार सीिू याच्याशी संगनमि करून दोघानंी धुमाकूळ माडंला. या दोघानंी स. १८११ सालचा 
दसऱ्याचा समारंर्भ मोठ्ा थाटानें साजरा केला. ह्या समारंर्भास २५,००० हून अतधक घोडेस्वारांचा िाफा 
उपन्स्थि होिा. संबधं शहदुस्थानर्भर छापा घालण्याची त्याचंी योजना होिी. त्याप्रमाणें त्यानंी कोणत्या 
िुकडीनें कोणत्या प्रदेशावर छापा घालावयाचा हेही ठरतवले होिे. पण सीिूस शशद्यानंें आपल्या बाजूस 
वळतवले आतण सीिूस बरोबर घेऊन शशद्याचं्या फौजेने करीमखानवर चाल केली [सरदेसाई, वयू. तह. म. र्भा. ३]. 
िेव्हा ं त्याचा पाडाव होऊन िो पळून अमीरखानच्या आश्रयास गेला. होळकरानंी अमीरखानाकडून त्यास 
पुवहा कैद करतवले. िो सन १८१६ च्या अखेरपयचवि कैदेिच होिा. ही संधी साधून सीिू आपल्या १५,००० 
फौजेसह नेमावरच्या उत्रेस चहू बाजूस घाले घालू लागला. ह्या चारी पेंढारी सरदाराचंी एकंदर फौज 
३३,००० होिी. त्यानंी तनजामाच्या मुलुखावर हल्ले चढतवले. नेमावरची अवाढव्य बाजारपेठ लुटली आतण 
मौल्यवान जडजवाहीर व इिर चीजवस्िू लुटल्या. यशविंराव होळकराकडे दुसरे दोन सरदार अमीरखान 
व शहामिखान होिे. या दोन सरदाराचं्या मदिीमुळे सन १८०२ मध्ये यशविंरावास पेशव्याचंा परार्भव 
करून त्यास पळवनू लावणे शतय झाले. अमीरखानच्या माणसानंी मंदसर येथील तहदू व्यापाऱ्याकंडून 
जबरदस्िीने पैसे गोळा केले. अमीरखानजवळ जमाव चागंला ३०,००० होिा. शहामिखान सन १८१४ च्या 
अखेरीस मरण पावला िेव्हा त्याच्या हािाखालील फौज अमीरखानाने आपल्या पदरी ठेतवली. होळकराचं 
सवच राज्य त्याच्याच िंिाने चालले होिे. सन १८१७ च्या तडसेंबरमध्ये होळकराचं्या फौजेवर चाल 
करण्यापूवी होळकरानंी अमीरखानास आपल्या बाजूस वळतवले आतण त्याला टोतयाची जहातगरी तदली. 
टोतयाचे नबाब म्हणून १९४७ पयचवि िे राज्य करीि होिे. 
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पेंढाऱ्यानंी इ. स. १८१६ च्या फेबु्रवारीमधे इंग्रजी मुलुखािं चढाई केली. माळव्यािील आपल्या 
मुख्य ठाण्याहून तनघून मच्छलीपट्टण येथे िे १० माचच १८१६ रोजी पोंचले. वाटेिील प्रदेशावर धाड घालून 
िो बतेचराख केला. त्यानंिर त्यानंी इंग्रजाचं्या िाब्यािंील मद्रासच्या मुलुखािं प्रवशे केला. िे प्रत्येक तदवशी 
४० मलैाचं्या मजला करून कमीि कमी ५० गाव ेउजाड करीि असि. कडाप्पा लुटल्यावर त्याचं्या अंगावर 
चालून आलेल्या इंग्रजी फौजेस झुकाडंी देण्याकतरिा िे उत्रेस वळले. त्यानंिर त्यांनी हैदराबाद व 
पुण्याजवळील प्रदेश उध्वस्ि केला व िे १७ मे रोजी नमचदा उिरून नेमावर या आपल्या मुख्य तठकाणी 
आले. अशा रीिीने साडे िीन मतहवयािं त्यानंी इंग्रजी मुलुखािं धुमाकूळ घालून इंग्रजानंा मोठी धास्िी 
उत्पि केली. इ. स. १८१५ व १६ या दोन वषाि सबधं शहदुस्िानािं त्यानंी दोनदा संचार करून मुलूख 
उध्वस्ि केला. इंग्रजानंा चौकशी करिा असे कळले की मद्रास इलाख्यािं त्यानंी फति बारा तदवसच सचंार 
केला. परंिु त्या थोडतया काळािं १८२ लोकाचें खून केले, ५०० लोक जखमी झाले आतण ३५०० लोकानंा 
तनरतनराळ्या दुखापिी केल्या. िसेच १०,००० वर लूट तमळतवली. इंग्रजाचं्या मुलुखािं धाडी घालून मुलूख 
उध्वस्ि करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इगं्रजानंी त्याचंा बंदोबस्ि करण्याच्या मोतहमेची ियारी चालतवली 
होिी िी बंद पडावी हे होिे. त्याच वळेी बाळोजी कंुजर इंग्रजाचं्या वाढत्या सते्स आळा घालण्यासाठी 
इंग्रजासं पेंढाऱ्यानंी सुरु केलेल्या उपद्रवास सहाय्य करण्यास मराठे सरदारासं सागंि होिा [तकत्ा,]. 
 

अशा रीिीने नागपूरचे आप्पासाहेब, माळव्यािंील होळकर आतण पेंढारी एकि येऊन मराठ्ाचें 
घसरणीस लागलेले स्वािंत्र्य राखण्यासाठी एकाच वळेी उठाव करून इंग्रजाशंी लढण्यास सज्ज झाले. 
म्हणून इंग्रजाचंी पेंढाऱ्यावंरील मोहीम आतण मराठ्ाशंी शवेटचें युद्ध हे एकाच वळेी व एकाच उदे्दशाने 
झाल्यामुळे िे एकमेकासं पूरक ठरले. इंग्रजानंी वरील दोवही गोष्टी कशा हािाळल्या व कसा तवजय 
तमळतवला हे सागंावयास पातहजे. 
 
पेंढाऱ्याांचा नायनाट : 
 

गव्हनचर जनरल वॉरन हेन्स्टंग्ज याने पेंढाऱ्याचंा कोंडमारा करून त्यानंा बाहेर जाण्यास सवड ठेऊ 
नये अशी योजना आखली. त्यासाठी तठकतठकाणच्या इगं्रजाचं्या फौजानंा पेंढाऱ्यावंरील मोतहमेि सामील 
होण्याचे हुकूम सोडले. िसेच असे जाहीर केले की पेंढाऱ्यावंरील या मोतहमेि शहदुस्िानािंील सवच लहान 
मोठ्ा सत्ाधीशानंी इंग्रजासं सामील झालेच पातहजे, मग िे सत्ाधीश इंग्रजाचं्या िैनािी फौजा बाळगणारे 
असोि वा नसोि. जो कोणी या मातहमेंि सामील होणार नाही िो इंग्रजाचंा शिू असे समजून त्याजवरसुद्धा 
युद्ध पकुारले जाईल. ही गोष्ट जाहीर करण्याचा हेिू असा की एिदे्दशीय सत्ाधीशाचें सहाय्य तमळाले िर िे 
इग्रजासं हवचे होिे. पण त्यानी जाऊन तनदान पेंढाऱ्यासं सामील होऊ नये एवढी खािी पातहजे होिी. 
तठकतठकाणच्या इंग्रज रेतसडेंटना आपआपल्या टापूिील एिदे्दशीय संस्थातनकाकंडून असे लेखी तलहून 
घेण्यास सातंगिले की पेंढारी हे शािंिेस धोकादायक आहेि, िेव्हा ंत्याचंा तनःपाि होणेच योग्य. 
 

गव्हनचर जनरल बलो आतण शमटो याचें िटस्थिेचे धोरण रद्द समजून सवच एिदे्दशीय संस्थातनकानंी 
इंग्रज सरकारशी पेंढाऱ्याचंा नायनाट करण्याकतरिा नव्यानें एकजूट करावी असे आवाहन केले. पेंढाऱ्याचंा 
उपद्रव नाहीसा करण्यासाठी प्रबळ उपाय योजना करण्याचे इंग्रजानंी वरीलप्रमाणे जाहीरनामा काढून 
योतजले. या मोतहमेची तनतश्चि योजना आखंण्यासाठी त्यानंा एक वषापेक्षा अतधक कालावधी लागला. 
गव्हनचर जनरलने या मोतहमेसाठी देशाचे दोन र्भाग पाडले. नमचदा नदी मध्ये ठेऊन उत्र आतण दतक्षण असे 
दोन र्भाग पाडले. तदल्लीचा रेतसडेंट चालचस मेटकाफ् याने उत्रेिील संस्थातनकासं आपल्या िाब्याि ठेवणे 



 अनुक्रमणिका 

आतण दतक्षणेकडील सस्थातनकानंा िाब्याि ठेवण्यासाठी जॉन मालकम् यास नेमले. इ. स. १८१७ च्या 
पावसाळ्याि या दोवही इंग्रज मुत्सद्यानंी एकमेकाशंी तवचारतवतनमय केला. मेटकाफ् याने कोटा, र्भोपाळ, 
बुंदी, उदेपूर, जोधपूर आतण जयपूर या संस्थातनकाशंी खास िह केले व त्यानंी पूणच माडंतलक बनतवले. 
 

जॉन मालकम् ने सुद्धा पणेु, नागपूर, हैद्राबाद ह्या तठकाणी जाऊन रे्भटी तदल्या. मालकम् पेशवा व 
नागपूरकर र्भोंसले यानंा आपल्या बाजूस ओढू शकला नाही. कारण हे दोघेही इंग्रजानंा िास देि होिे. 
मालकम् ने रेतसडेंट आतण कमाडंंट यानंा सूचना देऊन युद्धाचे सवच बिे समजाऊन देऊन राजकारणाच्या 
योजना समजून तदल्या. िदनंिर मालकम् व मेटकाफ् हे गव्हनचर जनरलला रे्भटून पेंढाऱ्यावंरील मोतहमेची 
ियारी पूणच झाल्याचे सातंगिले. मोतहमेस सुरुवाि पावसाळा संपल्यानिर करण्याचे ठरतवले. 
 

िारीख १६ ऑतटोबर रोजी गव्हनचर जनरलने कानपूर सोडून पुढे यमुनेच्या काठंी आग्राच्या समोर 
मुक्काम केला [तकत्ा,]. इकडे बाजीरावाने यावळेी शशदे, होळकर, र्भोंसले याजंकडे आपली संधाने तवशषे 
जोराने करून सवानी इंग्रजाचंा बेि हाणून पाडण्याचा उद्योग केला. त्यावरून तजकडे तिकडे एकच दंगल 
सुरु झाली. आतण एिदे्दशीय राजेरजवाड्यािं मोठी चलतबचल उडून गेली. शशद्याचंी मनःन्स्थिी तिधा 
झाली. त्याचंा तवचार मराठा मंडळाच्या तवचाराने वागण्याचा होिा. पण त्यास इंग्रज सैवयाने वढेल्यामुळे 
त्याचा नाइलाज होऊन त्याने तदनाकं ५ नोव्हेंबर रोजी इंग्रजाशंी नवीन िह केला. या िहाने पेंढाऱ्याचें 
युद्धाि “िुम्हासं मनापासून सहाय्य करू” असे शशदे यानंी आपणास बाधूंन घेिले. बुंदेलखंडाच्या बाजूस जो 
पेंढाऱ्याचंा मुख्य जमाव होिा त्याजवर सन १८१७ च्या नोव्हेंबराि चहू बाजंूनी इंग्रजाचं्या फौजा चालून 
गेल्या. इगं्रजानंी आपले सैवय दोन मोठ्ा िुकड्याि तवर्भागले. उत्रेकडील िुकडीचे प्रर्भतु्व जनरल 
ऑतटरलोनीकडे तदले. िो यमुनेवर ठाण माडूंन बसला. दतक्षणेकडील सैवयाचा मुख्य तहस्लॉप होिा. िो 
नमचदेवर होिा. मालकम् एकंदर धोरण पारखून जरुर त्या सूचना सवांना देि होिा. वरील दोवही 
अतधकाऱ्याचं्या नेिृत्वाखाली लष्ट्कराच्या लहान लहान िुकड्या मोतयाच्या जागी ठेतवल्या होत्या. 
पेंढाऱ्याकंडे २३,००० सैवय जमा झाले. त्याचें नेिृत्व सीिू, करीमखान व वसील महमद या तिघानंी केले. 
मराठ्ाचंी मदि तमळतवण्याचाही त्यानंी प्रयत्न केला. पुणे, नागपूर, आतण इंदूर या तठकाणाहून त्याला 
प्रतिसाद तमळाला [तकत्ा,]. 
 

गव्हनचर जनरलनी १६ ऑतटोबर १८१७ रोजी पेंढाऱ्यावंरील मोतहमेचे हुकूम सोडले. इंग्रज सैवय 
माळव्यािंील पेंढाऱ्यावंर चालून गेले. १३ तडसेंबर १८१७ रोजी करीमखान व वसील महमद या दोघाचंा 
झालावारनजीक शहाबाद येथे पुरा बीमोड केला. िे उदेपूरच्या जंगलाि पळून गेले. दडी मारलेल्या 
तठकाणाहून त्यानंा हुसकावनू लावल्यावर िे नमचदेच्या बाजूला पळून जाि असिा त्याचंा पाठलाग केला. या 
त्याचं्या पळापळीि त्याचं्या सैतनकानंी त्यानंा सोडले. लागलीच शरण आल्यास गव्हनचर जनरलने त्यांना 
माफी देण्याचे जाहीर केले. वसील महमद शशद्याचं्या िाब्यािं जाऊन त्याने तवष प्राशन केले. करीमखान 
मालकम् ला १५ फेबु्रवारी १८१८ रोजी शरण गेला. त्याला गोरखपूर येथे इंग्रजानंी लहानशी जहागीर तदली. 
पेंढाऱ्याचंा दुसरा पुढारी नामदारखान हा कनचल अॅडॅम यास ३ फेबु्रवारी १८१८ रोजी र्भोपाळजवळील 
देवराजपूर येथे शरण गेला. पेंढाऱ्याचंा सवाि बलाढ्य नायक सीिू याचा साित्याने पाठलाग करण्याि 
आला आतण त्याला अशीरगडजवळील जंगलाि तपटाळून लावले. िेथे त्यास वाघाने फाडले. अशा रीिीने 
पेंढाऱ्याचंा िास संपुष्टाि आणला [तकिा,]. 
 
होळकर सतचेा नाश : 



 अनुक्रमणिका 

 
पेंढाऱ्यावंर इंग्रजानंी मोहीम काढण्यासाठी योजनाबद्ध जय्यि ियारी केली िी केवळ 

तठकतठकाणच्या मराठे सरदाराचंी सत्ा तखळतखळी करून त्यानंा आपले माडंतलकत्व स्वीकारावयास 
लावनू आपण सावचर्भौम होण्यासाठी. ही योजना लाबं पल्ल्याची होिी आतण त्यािं पुणे, इंदूर, नागपूर, 
बडोदे, ग्वाल्हेर येथील सवच मराठे सत्ाधीशासं एकएकटे गाठून त्याचंा परार्भव करून त्यानंा शरण 
आणावयाचे होिे. यशविंराव होळकरच्या मृत्युनंिर त्याची आवडिी रक्षा िुळसाबाई तहने आपल्या सविीचा 
चार वषाचा मुलगा मल्हारराव याची गादीवर स्थापना करून अमीरखानाच्या सहाय्याने काही वष ेकारर्भार 
चालतवला. िात्या जोग आतण गणपिराव ह्या दोन कारर्भाऱ्याचंा सल्लाही िी मानू लागली. तिची मोठी 
अडचण पैशाची होिी आतण पैशातशवाय लष्ट्कर उरे्भ करिा येईना व लष्ट्करातशवाय राज्याच्या शिूचे 
पातरपत्य करिा येईना. यािूनही दौलिराव शशदे सगळीच होळकरशाही घशाि घालण्याच्या उद्योगाि 
होिा. मल्हारराव आतण िुळसाबाई यानंा नाहीसे करण्याचा त्याने प्रयत्न केला. िुळसाबाई शहाणी, देखणी, 
िडफदार व दुसऱ्यावर छाप बसतवणारी अशी होिी. तिचा तदवाण गणपिराव शौचे या सामावय प्रिीच्या 
तनबुचद्ध माणसाशी अश्लाघ्य संबधं होिा. यामुळे तिच्या किचबगारीस मोठे वैगुण्य प्राप्ि झाले. पणु्यास 
बाजीरावाचा इंग्रजाशंी जेव्हा बेबनाव झाला िेव्हा होळकरावरचा राग तवसरुन त्यास सहाय्य करण्यासाठी 
आपली माणसे इंदुरास पाठतवली. िुळसाबाईचा कल पेशव्याचं्या बाजूने होिा. पण पेंढाऱ्यावंर इग्रजानंी 
मोहीम पुकारली ही गोष्ट होळकरच्या लष्ट्करास असह्य वाटू लागली. होळकराची फौज तबथरुन िी 
इग्रजावंर चढाई करण्याच्या बेिाि आहे असे वाटल्यावरून रेतसडेंट मेटकाफ् याने होळकर दरबारशी 
पिव्यवहार सुरू केला व नंिर बोलणेही सुरू केले. िेव्हा िुळसाबाई पेंचाि सापडून तिने इंदूर सोडून 
मल्हाररावासह कोट्ास जातलमशसहाच्या आश्रयास गेली. इंग्रजानंी तिच्या हालचालीवर नजर ठेवली. 
होळकर सैवय दतक्षणेि जाणार नाही याबद्दलची खबरदारी घेिली. इ. स. १८१७ च्या तडसेंबरमध्ये 
मालकम् ने िुळसाबाईकडे शशद्याशंी ज्या प्रकारचा िह केला त्या प्रकारच्या िहाच्या अटी पाठतवल्या 
[सरदेसाई, वयु. तह. र्भा. ३]. िुळसाबाईने इग्रजाचें संरक्षण न्स्वकाराव ेअसा िात्या जोग याने सल्ला तदला. परंिु 
सवच सत्ा पठाण सरदाराचं्या हािी होिी. तवशषेिः रोषन बेग हा कवायिी रेतजमेंटचा मुख्य असून रामदीन 
ब्राह्मण र्भय्या हा त्यावळेच्या नावाजलेल्या तनष्ट्णाि घोडदळाचा प्रमुख होिा. या दोघाचं्या हािाि लष्ट्करी 
सत्ा असल्यामुळे िुळसाबाईचे काही चालले नाही. बाजीरावाच्या सहाय्यास रामदीन जाऊ लागला. त्यास 
फौजेसह बाजीरावाकडे जाऊ देणे हे धोतयाचे आहे, त्याचा प्रतिकार केला पातहजे असे मनाि आणनू इंग्रज 
फौजेने तदनाकं १४ तडसेंबर १८१७ रोजी होळकराचं्या फौजेवर चाल केली. िेव्हा होळकर सरदारानंी 
आपले वकील िहाच्या वाटाघाटीसाठी मालकम् कडे रवाना केले. आिा िह पुरा झाला म्हणजे आपले 
काही चालणार नाही असे पाहून रामदीन, रोषनबेग, गफूरखान व सदुद्दीन या लष्ट्करी अंमलदारानंी िारीख 
१७ तडसेंबर १८१७ रोजी गणपिराव व िुळसाबाई यासं कैद करून मालकम् बरोबर चाललेली वाटाघाट बंद 
पाडली. दरम्यान होळकराचंा मुख्य सहाय्यक अमीरखान याने इंग्रजाशंी समझोिा करून इंग्रजाकंडून 
आपल्या सैवयाच्या पगाराच्या थकबाकीएवढे पैसे घेिले. त्यास कोट्ाचा नबाब करून इंग्रजानंी 
होळकरापंासून फोडले. िेव्हा होळकरानंी इंग्रजाचंा आश्रय घेिल्यास आपल्या नोकऱ्या जाऊन नुकसान 
होईल असे लष्ट्करी अंमलदारास वाटून त्यानंी इंग्रजाशंी संग्राम करण्याचे ठरतवले. त्यासाठी कैद केलेल्या 
मल्हाररावास िुळसाबाईपासून दूर केले व तदनाकं २० तडसेंबर १८१७ रोजी उत्र रािी िुळसाबाईचा खून 
करून तिचे पे्रि तक्षप्रा नदीि फेकून तदले. यावळेी तिचे वय ३० वषाचे होिे. इितयाि २१ तडसेंबर १८१७ 
रोजी सकाळी तक्षपे्रच्या पूवच िीरावरून मालकम् व तहस्लॉप यानंी नदी पार होऊन होळकराच्या छावणीवर 
हल्ला केला. इगं्रजाचें र्भारी नुकसान झाले, िथातप इंग्रजाचंा जय झाला. बारा वषांचा मल्हारराव पळि 
असलेल्या होळकर सैतनकासं परि तफरण्यातवषयी स्विः हत्ीवर बसून लष्ट्कराि शहडून सागंि होिा. 



 अनुक्रमणिका 

त्याचा चलुि र्भाऊ हतरराव होळकर हाही युद्धाि ठासून उर्भा रातहला. पण काही लोक तफिूर झाले िर 
काही लोक सामानसुमान टाकून पळून गेले. छावणीिील सामान व ६३ िोफा इंग्रजाचें हािी पडल्या. 
लढाई संपल्यानंिर अमीरखान आतण गफूरखान याचं्या मध्यस्िीने व िात्या जोगाचं्या सहकायाने तदनाकं ६ 
जानेवारी १८१८ रोजी िह घडवनू आणला. त्यास मंदसोरचा िह असे म्हणिाि. या िहाने होळकराचें 
राज्य संपुष्टाि आले आतण राजपिुावंरील खंडणीचा त्याचंा हक्क बुडाला. एकंदर प्रकार मालकम् ने केवळ 
लष्ट्करी धाक दाखवनू मोठ्ा युतिीने तसद्धीस नेला. मालकम् च्या सल्ल्याने िात्या जोग यास कारर्भारी 
नेमण्याि आले. यशविंरावाची मुलगी र्भीमाबाई हीस बदेुलखंडाि पूंच परगणा इंग्रजानंी जहागीर तदला. 
फति रामदीन हा बाणेदार लष्ट्करी अतधकारी कोणाचेही न ऐकिा आपला जमाव घेऊन दतक्षणेि 
बाजीरावाच्या मदिीस धावनू गेला [तकत्ा,]. 
 
पेशव्याांचे िंढाईसाठी आवाहन : 
 

बाजीरावाने तदनाकं १३ जून १८१७ चा िह मोठ्ा वैिागाने इंग्रजाचं्या दडपणाखाली नाइलाजाने 
केला व िो पंढरपुरास गेला. िो जवळ जवळ िीन मतहने बाहेर होिा. आषाढी एकादशी करून पंढरपुराहून 
परस्पर िो माहुलीस गेला व अतधक श्रावण मासाची देविाचचने करू लागला. इकडे याच वळेी 
कलकत्याच्या गव्हनचर जनरलने जॉजच मालकम् यास बाजीरावाच्या रे्भटीस मुद्दाम पाठतवले. मालकम् च्या या 
रे्भटीि बाजीरावाने आपल्या नेहमीच्या गोड बोलण्यानंी आपण पूवीप्रमाणेच इंग्रजाशंी पे्रमाने व सद र्भावनेने 
वागि आहोि अशी मालकम् ची समजूि करून तदली. या बोलण्याचा पतरणाम असा झाली की मालकम् ने 
पेशव्याचें शसहगड, पुरंदर व रायगड हे तकल्ले जे थोड्या तदवसापूवी एल् तफवस्टनच्या मागणीवरून इगं्रजाचं्या 
हवाली केले होिे िे त्यासं परि देवतवले आतण पेंढाऱ्याचं्या बंडाळीच्या बंदोबस्िासाठी फौज जमा करण्याची 
परवानगी मालकम् ने बाजीरावास तदली [तकत्ा.]. 
 
छत्रपतींशी पेशव्याांची भेट : 
 

सािारचे छिपिी प्रिापशसह महाराज, त्याचें दोघे र्भाऊ व मािुश्री माईसाहेब अशी सवच मंडळी 
त्यावळेी सािारचे तकल्यावर पेशव े याचें तनबंधाखाली राहि होिी. महाराजानंा बाजीराव पेशव े याचं्या 
सासुरवासाि राहणे साहतजकच कष्टाचे वाटि होिे. इंग्रजाचें वचचस्व वाढि असल्याचे पाहून छिपिींनीही 
इंग्रजाचं्या मदिीनेच या पतरन्स्थिीिून मुति होण्याचा प्रयत्न सुरु केला. या प्रकरणाि छिपिींना श्री 
रामदास स्वामींचे घराण्यािील श्रीस्वामी चाफळकर याचंीही सहानुर्भिूी होिी. सािारा तकल्याहून पणेु 
रेतसडेवसीि आपल्यातवरुद्ध होि असलेल्या हालचालींचा सुगावा बाजीरावास लागला. त्यामुळे बाजीरावाचे 
मनाि इंग्रजातंवरुद्ध प्रारंर्भी तिटकारा व नंिर िेष तनमाण झाला. त्याला आपली न्स्थिी फार वाईट 
असल्याचे तदसू लागले. पेशव े पदावर आपण फति नामधारी असून राज्यातधकार अप्रत्यक्षपणे इंग्रज 
रेतसडेंटच्या हािाि गेल्याची जाणीव त्याचे मनास सारखी बोचू लागली. ह्या गंुत्यािून पार पडण्यासाठी 
त्याने माहुलीस मुक्काम करून छिपिींची गाठ घेऊन इगं्रजाशंी सधंान जुळवण्याचा त्याचंा जो गुप्ि प्रयत्न 
चालतवला होिा, त्यापासून त्यानंा परावृत् करण्याचे ठरतवले. त्याप्रमाणे बाजीरावाने महाराज, मािुश्री व 
त्याचें दोघे र्भाऊ यानंा तकल्यावरून बोलावनू घेऊन मोठ्ा मयादेने त्याचंी गाठ घेिली आतण त्याचें मन 
आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न केला आतण त्यािं त्याला थोडे बहुि यशही आले [डॉ. वैद्य, बाजीराव २रा]. 
 
इांग्रजाांशी िंढाई देण्यासाठी गुप्तपिे तयारी : 
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माहुलीस छिपिी प्रिापशसहाची व मालकम् ची रे्भट घेऊन सप्टेंबर अखेरीस बाजीराव पुण्यास 

परिला. मालकम् ने पेंढाऱ्याशंी लढाई देण्यासाठी पेशव्यास सैवयर्भरिी करण्यास अनुमिी तदली होिी. 
त्याचा फायदा घेऊन पुण्यास आल्यावर बाजीरावाने “नव े फौजेची कलमजारी केली. अवघे सरदार—
रास्िे, अप्पा देसाई, पटवधचन, पानसे, शवचूरकर वगैरे बोलावनू त्यानंा ममिेि घेऊन पुण्यास आतणले. दहा 
हजार अरब व िीन हजार नंगे गोसावी यानंा चाकरीस ठेवले. िोफखाना, नवीन बाण, दारुगोळा याचंा 
सरंजाम चालतवला. फौजेचा र्भरणा सुमारे ५० हजार झाला” [सरदेसाई, तरयासि उत्र–३]. 
 

अशा तरिीने सैवयाची जमवाजमव करीि असिा शशदे, होळकर, र्भोसले याजंकडे आपल्या मदिीस 
येण्यासाठी तनकडीचे खतलिे पाठतवले. बाजीरावाने इंग्रजाशंी लढाई देण्याच्या उदे्दशाने सवच जय्यि ियारी 
गुप्िपणे चालतवली होिी. रेतसडेंटच्या लोकासं तफिूर करण्यासाठी त्याने खूप पसैा चारला होिा. िरी 
त्याच्या हालचालींच्या सवच बािम्या यशविंराव घोरपडे व बाळाजीपंि नािू हे इंग्रज रेतसडेंटास रोज पुरतवि 
असि. त्यामुळे एन्ल्फवस्टन सावध होऊन त्याने मंुबईची युरोतपयन पलटण, मद्रास नेटीव्ह इवफवरी व 
जनरल न्स्मथच्या हािाखालील लष्ट्कर पुण्यास बोलातवले. अशा तरिीने दोवही बाजूने ियारी चालू असिा 
बाजीरावाची व एन्ल्फवस्टनची रे्भट िारीख १६ ऑतटोबर १८१७ या तदवशी झाली. रे्भटीि बाजीरावाने 
एन्ल्फवस्टन समोर अिंःकरण तपळवटून टाकणारे खालील उद गार काढले “मी मूळ मंिावगेळा, िुमचे 
करवयानी झालो. जो मी होिो िो आज नाही, िुम्ही कशास पुसिा? िुमचे स्नेहाची जोड माि केली की जी 
कला अंगी होिी िी दवडून बसलो” [तकत्ा,]. 
 

बाजीराव आिा खडबडून जागा झाला. त्याने बापू गोखल्यास एक कोटी रुपये देऊन त्यास सवच 
सत्ाधारी सेनापिी नेमले. िुमच्यातशवाय मी दुसऱ्या कोणाचीही मसलि ऐकणार नाही असे स्वदस्िूरचा 
लेख तलहून त्यास तदला. 
 

बाजीरावाने सल्लामसलिीसाठी तवठ्ठलराव शवचूरकर, गोशवदराव काळे, बापू गोखले आतद सवच 
सरदारानंा आपल्या रे्भटीस बोलावले. शवचूरकर व गोशवदराव काळे यानंी व मोर दीतक्षि यानंी असा सल्ला 
तदला की इगं्रजाशंी तबघाड िूिच करू नये. सरंजाम फौज थोडी, लढाई तनर्भावणार नाही, हुजुरािं बळ 
वाढवाव.े सवच सरदार जवळ करावे, सलिनि कारखाने पवुहा वाढवाविे, शवेटी खासा स्वारी व्हावी. 
िोपयंि इंग्रजाशंी लढाई करू नये, िे श्रीमंिाचंी दौलि आपल्या हािी घेण्यास टपले आहेि. 
 
बापू गोखिें याांचा सल्ला : 
 

“ही वळे टळल्यावर कें व्हा कोणाचे तचत् तफरेल याचा र्भरवसंा नाही. िूिच तबधाड केल्यावर सवचही 
सरकार लक्ष धरिील, इंग्रजाचंा पक्ष चालणार नाही” हे बापू गोखल्याचे म्हणणे पेशव्यास पटले. नबाबावर 
स्वारी करण्याचे तनतमत् करून सवच फौज गारतपरावर डेरेदाखल केल्या. बापू गोखलेस फौजेचे अतधपत्य 
तदले होिेच, त्यासं त्यानंी लढाईची आज्ञा तदली. व स्विः पवचिेश्वराच्या देवालयाि जाऊन श्रींचे दशचन 
घेऊन उत्रेकडील बंगल्यावर बसले. बापू गोखलेने िोफखाना व पायदळ फौज घेऊन इंग्रजावंर चाल 
केली [गॅ्रवट टफ, र्भा. २]. 
 
पुण्याची िंढाई : 
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िारीख ५ नोव्हेंबर १८१७ ला प्रत्यक्ष लढाईला िोंड लागले. सवच मराठी फौज गणेशशखडीवर तजथे 

इंग्रज उिरला होिा िेथे गेली आतण त्यानंी त्यास वढेा तदला. मराठ्ाचें पायदळ, घोडेस्वार, िोफा वगैरे 
लष्ट्कर गणेशशखडीच्या डोंगरापासून िो संगमावरील रेतसडेन्वसपयचविच्या अफाट मैदानाि समुद्रासारखे 
पसरले. त्यावळेी एन्ल्फवस्टन रेतसडेवसीिून पळ काढण्यासाठी मेण्याि बसून चालला. एकटा असून त्यास 
कोणी अडतवले नाही. इिकेच काय पण मराठ्ाचंा सेनासागर र्भोविाली हेलकावि असिानंा एन्ल्फवस्टन 
बरोबर असलेल्या अवघ्या ५०० श ेलोकाचं्या जोरावर िो तशरसलामि इन्च्छि स्थळी जाऊ शकला. ह्याचे 
कारण इग्रजानंी पेशव्याचं्या सैवयाि तफिूरी केली होिी. त्या दुपारी ३-४ च्या सुमारास एन्ल्फवस्टन कनचल 
बरच्या छावणीि सुखरुप पोचला. लगेच उर्भयिानंी मराठ्ाशंी सामना देण्याचे ठरतवले व मराठ्ावंर 
चालून जाण्याचे ठरतवले. कनचल बरचे सैवय खडकीस ियार होिेच. त्याच्या जोडीला आणखी इिर 
सैवयाची जय्यि ियारी करून कंपनी सरकारच्या लष्ट्करी हालचालीस सुरुवाि झाली. कनचल बरच्या 
सैवयास कॅ. फोडच याचे सैवय तमळण्याचा रंग तदसिाच पेशव्याचं्या घोडेस्वारानंी कनचल बरच्या सैवयास 
मध्येच कोंडण्याचा बिे केला. िोफखावयानेही सरबत्ी सुरू केली [प्रिुल गुप्िा, बाजीराव २रा,]. पेशव्याचंा 
कारर्भारी मोर दीतक्षि याने स्विः मराठी फौजेच्या आघाडीवर राहून इंग्रजाचं्या सैवयावर चाल केली िेव्हा 
िो इंग्रजाचं्या गोळ्यास बळी पडला; िसेच पेशव्याकडील पोिुचतगज सेनापिी डी. शपटो ही दोन मोठाली 
माणसे कामास आली पण पेशव्याचं्या सैवयाने हल्ला केल्यामुळे इंग्रजी सैवयाची एकजूट िुटून पडली व त्यािं 
अंिर पडले. बापू गोखल्याने त्यावर हल्ला करून दुर्भगंलेल्या इंग्रजी सैवयाची फळी फोडण्याचा प्रयत्न 
केला. लढाई हािघाईवर आली. इितयाि बापू गोखल्याच्या घोड्यास तजव्हारी गोळी लागनू िो तनकामी 
झाला. यानंिर बाजीरावाकडून लढाई बंद ठेवण्याचा तनरोप आल्यामुळे बापू गोखले शह सोडून माघारी 
आला. खडकीची लढाई अधंार पडल्यामुळे संपुष्टाि आली. पेशव्याचें सैवय पणु्याकडे वळले. इंग्रजी सैवयाने 
मराठी सैवयाचा पाठलाग न करिा िे दापोडी व खडकी येथील आपल्या छावणीि गेले. िेव्हा या लढाईि 
कोणाचा जय झाला व कोणाचा पराजय झाला हे सागंिा येि नाही [तकत्ा,]. 
 
पेशव्याांचे वाड्यावर इांग्रजाांचे णनशाि : 
 

बाजीरावास इंग्रज संपूणच मोडावयाचा नव्हिा. लढाईच्या धुमश्चक्रीि एन्ल्फवस्टनने बाजीरावास िह 
करण्याचे आतमष दाखतवले म्हणून बाजीरावाने बापू गोखल्यास लढाई बंद करण्याचा हुकुम तदला. 
एन्ल्फवस्टनचा कालहरणाचा कावबेाजपणा बाजीरावाच्या लक्षाि येऊन त्याने बापू गोखल्यास लढाई बंद 
करण्याचा हुकुम तदला नसिा िर मराठ्ाचंा खडकीच्या लढाईि जय झाला असिा. पण िसे होणे नव्हिे. 
 

िारीख ५ नोव्हेंबरपासून १७ नोव्हेंबरपयचवि इंग्रजाकंडून कोणत्याही प्रकारची हालचाल झाली 
नाही. िसेच पेशव्याचं्या सैवयाने काही एक न केल्याने इंग्रजानंा जो अवकाश सापंडला त्यावळेाि त्यानंी 
आपल्या पलटणाचंी ियारी केली. घोडनदीहून जनरल न्स्मथ हा सरदार आपली पलटणे घेऊन पणु्यावर 
चालून आला. बाजीरावही लढाईस सैवयासह बाहेर पडला. िेव्हा कार्विक शुद्ध तिसरे प्रहरी लढाईस प्रारंर्भ 
झाला. िेव्हा इंग्रज येरवड्याहून जाऊन ियार होऊन उर्भा रातहला. गोखले आपल्या सैवयासह त्यावर 
चालून गेले. तदव ेलागणीच्या सधंीि लढाई सुरू झाली. इंग्रजाचंी िोफेची मारतगरी मोठी होऊ लागली. 
त्यासमयी रािीं दहा बारा घटका त्यावळेेस श्रीमंि (याणी) स्वारी ियार करून सगळा आपला आजबाब 
आटोपून तदव्याच्या घाटाचा रस्िा धरला. घाटाि स्वारी गेली िेव्हा हजारो मशाली लातवल्या. असे पळाले. 
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हे बापू गोखले यानंी पाहून िेही त्याच रस्त्याने चालले. सारी फौज उधळली. श्रीमिं पळिाि हे पाहून 
इंग्रजाचंी पलटणे त्याचं्या पाठीमागे लागली. 
 

बाजीराव पुणे सोडून पळाल्यावर इंग्रजािंफे बाळाजीपिं नािू २५ स्वारासंह रॉतबवसन् बरोबर 
जाऊन शतनवारवाड्याचे तदल्ली दरवाज्यावर झेंडे लावनू आले. िेव्हा पुढे शहराचा बंदोबस्ि नािूसच 
सागंण्याि आला [तकत्ा,]. 
 
पेशव्याांचे पिंायन व कोरेगावची िंढाई (णदनाांक १६ नोव्हेंबर ते १ जानेवारी १८१८) : 
 

पुणे इग्रजानंी हस्िगि केल्यावर युद्धाचा तनकाल लागला. बाजीरावाचे राज्य संपले. पेशव्याचंा 
पाठलाग करून त्यास र्भईुसपाट करणे एवढेच आिा बाकी रातहले होिे. पळिानंाही बाजीरावाने आपल्या 
चंचल वृत्ीचे व तर्भिेपणाचे प्रदशचन नोव्हेंबर १८१७ िे मे १८१८ या कालावधीि केले. नागपूरकरानंी केलेला 
उठाव व मतहदपूरचा होळकर सैवयाने केलेला उठाव ही पेशव्याने इग्रजातंवरूद्ध चालतवलेल्या मोतहमेस 
पाशठब्यासाठीच होिे. तदनाकं १६ नोव्हेंबरच्या रािी पेशवा पुणे सोडून तनघाल्यावर िो दुसऱ्या तदवशी 
जेजुरीस मुक्कामाला आला. जेजुरीहून िो माहुलीस आला. तिथे त्यास बािमी लागली की सािाराचे 
छिपिी महाराज इगं्रजाशंी तमलाफी झाले आहेि. छिपिी इंग्रजासं तमळाले िर आपला कारर्भारच 
आटोपला हे लक्षािं येिाच त्याचे धाबे दणाणले. िरी पण धीर न सोडिा त्याने माहुलीला जाऊन सािारकर 
महाराजाचंी प्रत्यक्ष रे्भट घेिली व आजपयचवि केलेल्या अपराधाचंी सपशले माफी मातगिली. इगं्रजाशंी 
शवेटचा सगं्राम करण्याची आपली इच्छा असून या तनवाणीच्या युद्ध प्रसंगी महाराजांनी तनखालसपणे मदि 
करावी म्हणनू त्याने परोपरीने तवनंिी केली. प्रिापशसह महाराजानंी ही रे्भट कसे िरी मोघम बोलून वळे 
मारून नेली. माहुलीसच अप्पासाहेब तनपाणीकर एक हजार अरब सैवयासह पेशव्यास येऊन तमळाला. 
वारंवार मुक्काम बदलून आपण कोणत्या तदशनेे जािो याचा इंग्रजासं मागमूस लागू न देिा बाजीरावाने 
झुकाडं्याचंी पद्धि न्स्वकारली. यामुळे इगं्रजानंा त्यास शरण आणण्याि फार वळे लागला. माहुलीहून नारो 
तवष्ट्णु आपटे यास पेशव्याने महाराजानंा आपल्या सैवयाि आणण्यासाठी धातडले. यावळेी नारो तवष्ट्णु यास 
महाराजासं व्यवन्स्थिपणे व काळजीपूवचक आणण्यासाठी सति िाकीद तदली होिी. माहुलीहून पेशवा 
तमरजेजवळ गेला. येथे िारीख २९ रोजी इगं्रज फौज दतक्षणेिून आपल्यावर चालून येि आहे असे समजले. 
िेव्हा बापू गोखलेस त्याचें पतरपत्य करण्यास सागंून स्विः पढंरपूरच्या तदशनेे त्याने माघार घेिली आतण 
तसद्धटेकच्या मुक्कामी िो िारीख १४ तडसेंबरला आला. तिथे छिपिी प्रिापशसह महाराज, त्याचंी आई व 
त्याचें दोघे र्भाऊ त्यासं सातमल झाले. बापू गोखले इग्रजाचें रोखावर होिा. त्याने नीरा नदीवर जाऊन 
इंग्रजासं गाठले. तिथे मािबर लढाई झाली [तकत्ा,]. पुढे पेशवा पंढरपुराकडे गेल्यावर तिकडे इंग्रज फौजा 
वळल्या. पण बाजीराव नगरच्या बाजूस पीरगावाकडे गेला असे कळिाचं इंग्रजी फौजा तिकडे गेल्या. 
बाजीराव िेथून संगमनेरला गेला, तिथून नातशककडे जाण्यास तनघाला. वाटेि शिबकजी डेंगळे फौजेसह 
त्यास सातमल झाला व पढेु फुलगावं आपटीस त्याने मुक्काम केला. िारीख ३० तडसेंबर रोजी िो चाकण येथे 
येऊन पोचला. कॅप्टन स्रॉटन् थोडे इंग्रज सैवय बरोबर घेऊन िारीख ३१ तडसेंबरला तशरूरहून तनघाला 
आतण दुसऱ्या तदवशी सकाळी १० वाजिा कोरेगावं येथे येऊन उिरला [तकत्ा,]. िेथील टेकड्यावंरून 
त्याला पेशव्याचंी प्रचंड फौज समोर र्भीमा नदीच्या काठी तदसली. स्रॉटन् ची बािमी बापू गोखल्यास 
होिीच. गावंच्या िटबंदीि इगं्रज आश्रयाथच गेले. त्याजवर मराठ्ानंी हल्ला चढतवला. इंग्रजानंी लढण्याची 
तशकस्ि केली. रािौ ९ वाजेपयचवि लढाई चालून पेशव्याचे सैवय आपल्या छावणीकडे परि आले. इंग्रजाचें 
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बरेच लोक मारले गेले पण, थोड्याच लोकानंीशी लढून आपला तनर्भाव केल्याबद्दल कोरेगावं येथे इंग्रजानंी 
आपल्या स्मारकाचा स्िंर्भ उर्भारला आहे [सरदेसाई, तरयासि उ. तव. र्भा. ३]. 
 
गोपाळ अष्टीची िंढाई (तारीख २० फेबु्रवारी १८१८) : 
 

कोरेगावंच्या लढाईनंिर एन्ल्फवस्टन स्विः बाजीराव सािाऱ्याकडे आहे असे समजून तिकडे गेला. 
िो पेशवा सािाऱ्याचा बेि सोडून फलटणकडे वळला. एन्ल्फवस्टन सािारा िाब्याि आणण्याकतरिा गेला 
आतण जनरल न्स्मथ बाजीरावाच्या पाठलागावर गेला. बाजीराव पाशरड्याच्या रोखे अष्टीजवळ मुक्कामास 
आला. िारीख १९ फेबु्रवारी रोजी िो अष्टीवर मुक्कामास आला असिा दुसऱ्या तदवशी सकाळीच जनरल 
न्स्मथची फौज त्याचे पाठलागावर दोन कोसाचे अंिर असलेल्या वळेापूर येथे आली. लवकर जेवण करून 
िो पळून गेला. जनरल न्स्मथला बापू गोखले तनधड्या छािीने सामोरा गेला. इंग्रजही चालून आले. 
गोखल्याचं्या सहाय्यास मुधोळकर, घोरपडे व बतहजी तशिोळे इंग्रजावंर चालून गेले. त्याजबरोबर 
गोखलेही तशरून मारीि चालले. िेंव्हा इंग्रजाचंी पतहली िुकडी माघारी हटली. हे पाहून दुसऱ्या िुकडीने 
गोखल्यावर चाल केली. गोखले यास गोळी लागली. घोडा मोकळा झाला. गोखले गदीस तमसळून 
घोड्याचं्या टाचंाखाली िुडतवले गेले. हे विचमान ऐकून पेशव्यासं दुःख झाले. पेशवा पळून गेला. छिपिी, 
मािुश्री आतण छिपिींचे दोघे बंधू सहविचमान जाग्यावर रातहले, िे इंग्रजाचें स्वाधीन झाले. आष्टीची लढाई 
िारीख २० फेबु्रवारीला झाली. पेशव्याचें सवच सामान लुटले गेले. इगं्रजाचेंही पुष्ट्कळ नुकसान झाले. 
गोखल्याच्या शवास त्यानंी इिमामाने अग्नी तदला [तकत्ा,]. 
 

जनरल न्स्मथ बरोबर राजा होिा. त्यास आपल्याकडे घ्याव े म्हणजे बाजीरावाचा पाठलाग करणे 
त्यास सोपे जाईल असे जनरल न्स्मथने एन्ल्फवस्टनला कळतवले. एन्ल्फवस्टन यावरून जनरल न्स्मथला 
बेलसर येथे िारीख ४ माचच १८१८ रोजी रे्भटला आतण त्याने प्रिापशसहास आपल्या िाब्याि घेिले. 
त्याअगोदर राजाच्या नावं े तदनाकं ११ फेबु्रवारी १८१८ चा एक जातहरनामा काढून महाराष्ट्रािं सवचि 
पसरतवला. एन्ल्फवस्टनने मोठ्ा मुत्सदे्दतगरीने हा जाहीरनामा महाराष्ट्रािं सवचि पसरतवला. जातहरनाम्यािं 
बाजीराव बंड आहे त्यास आम्ही काढून टाकला आहे. त्याचे हुकुम कोणत्याही मामलेदाराने मानू नयेि. त्या 
जागी एन्ल्फवस्टनला नेमले आहे. दोन मतहवयाचें आि बाजीरावास सोडून स्वस्थ बसिील त्यासं त्याचंी 
विने पूवचवि चालतवली जािील. ह्या जातहरनाम्यामुळे बाजीराव एकदम उघडा पडला. 
 

जाहीरनाम्यािं नमूद केल्याप्रमाणे इंग्रजानंी राजा प्रिापशसहास सािारचे शसहासनावर बसतवले 
आतण जाहीरनाम्याि जातहर केल्याप्रमाणे एकेक गोष्टी पुऱ्या करण्याचा सपाटा चालतवला. विनदार 
जोडीदारानंी जातहरनाम्यािील आश्वासनाचा आधार घेऊन बाजीरावास सोडले व िे आपल्या गावंी परिले. 
इंग्रजाचंी एक िुकडी बाजीरावाचा पाठलाग करण्याकतरिा गेली. आतण जनरल तप्रट्ट्झलेरच्या 
हािाखालील िुकडीने पेशव्याचें सगळे तकल्ले िाब्याि घेिले [प्रिुल गुप्िा, िथैव,]. 
 

बाजीरावाला आिा महाराष्ट्राि राहून आपले उतद्दष्ट सफल होणार नाही असे वाटून त्याने 
दौलिराव शशदे व नागपूरकर र्भोसले आपल्याला सहाय्य करिील ह्या आशनेे उत्रेकडे जाण्यास सुरुवाि 
केली. परंिु ह्या दोघाकंडून त्याची तनराशा झाली. दौलिरावानेच पेशव्यास आपल्या मदिीस या अशी हाक 
तदली. दोन बुडि चाललेल्या माणसानंी एकमेकानंा मदिीस बोलावण्यासारखे होिे हे. बाजीराव 
गोदावरीच्या पलैिीरी जाऊन वऱ्हाडािं चादं्याकडे जाण्यास तनघाला. त्याचें हे र्भटकणे योजनाबद्ध नव्हिे. 
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नागपूरकर अप्पासाहेब यासं पकडून दूर नेल्याची दुःखद बािमी त्यास समजली. तिितयािं नागपूराहून 
कनचल स्कॉट बाजीरावावर चालून आला. िेव्हा बाजीरावाने पुवहा पळ काढला. पाढंरकवडा व वणी याचं्या 
दरम्यान िो तकत्येक तदवस घोटाळि रातहला. नंिर इंग्रजासं चुकतवि बाजीराव आवंढ्या नागनाथाजवळ 
तशवणी येथे पोचला. िेथे त्याचे पाठलागावर धावनू अॅडॅम्स आला. बाजीरावाची आतण अॅडॅम्सची बरीच 
झटापट होऊन बाजीराव त्यािूंन घोड्यावर बसून तनसटला (तदनाकं १९ एतप्रल). तशवणी येथे परार्भव 
झाल्यावर बाजीराव उत्रेच्या तदशनेे जाऊन िापी उिरून शशद्याकडे जाण्याच्या खटपटीस लागला. 
दौलिराव शशद्याने आपणासं येऊन तमळाव े म्हणनू बाजीरावाने अखेरपयचवि प्रयत्न चालतवला होिा. 
दौलिरावाचेही लक्ष बाजीरावाकडे होिे. त्याने आपल्या िाब्यािंील आशीरगडचा तकल्लेदार यशविं लाड 
यास पिािं तलहले की “श्रीमि पेशव्याकंडून मागणी येईल िी पुरतवि जावी”. बाजीरावाने बोरीवरून 
उत्रेस नमचदेचा मागच धरल्याची बािमी डौव्हरन् याला कळली. बाजीराव उत्रेकडे जािो ही बािमी 
तठकतठकाणच्या इंग्रज अतधकाऱ्यासं पोचिाचं िेही सवचबाजूने त्यास घेरण्यास नमचदेकडे धावनू गेले. सवच 
बाजंूनी इंग्रजानंी आपणासं घेरले अशी खािी झाल्यावर बाजीरावाने आपले दोन वकील माल्कम् कडे 
पाठतवले (तदनाकं १६ मे १८१८). ह्या वाटाघाटी पढेु पधंरा तदवस चालल्या. ठरल्याप्रमाणे तदनाकं १ जून 
१८१८ रोजी सायंकाळी ५ वाजिा बाजीराव माल्कमचे रे्भटीस गेला. बरोबर त्याचे सवच कुटुब व स्वार तमळून 
२,५०० लोक होिे. माल्कमने बाजीरावास २४ िासािं इंग्रजाचें हवाली होण्यास सातंगिले. िसेच त्यास 
उत्रेस ब्रह्याविास नेऊन ठेतवले जाईल व सातलना ८ लक्ष रु. पेवशनही तदले जाईल असे आश्वासन तदले. 
िेव्हा तदनाकं ३ जून १८१८ रोजी पेशवा बाजीराव माल्कमच्या स्वाधीन झाला. [तकत्ा, पूना रे. कॉ. र्भा. १३ ले. १३३.] 
त्यास इंग्रजानंी ब्रह्माविास नेऊन ठेतवले हे पाहून सवांची खािी झाली की मराठ्ाचें राज्य सपंले. 
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शवेटचा प्रवशे 
 

कािंसूची 
 
१७७७ छत्रपती रामराजा याांचा मृत्य.ू 
१७९६, ऑगस्ट चतुरनसग िोसले व िवानजी क्षशके कोयना पार करतात. 
१८०३, १० ऑगस्ट चतुरनसग िोसले याांच्या डेऱ्याांत दौलतराव नशदे िेट घेतात 
१८०८, ४ मे राजा शाहू याांचा मृत्य.ू 
१८०९, जानेवारी चतुरनसग िोसले धार येथील बांडाळी मोडण्यासाठी जातात. 
१८११, १० फेबु्रवारी नत्रबकजी डेंकळेकडे चतुरनसग िोसले सहकाऱ्याांसह िोजनास येतात. 
१८११, मे चतुरनसग िोसले याांस कैद व त्याांची रायगडावर रवानगी. 
१८१७ बाजीराव इांग्रजाांशी युद्ध सुरू करतो. 
१८१७, १५ माचच कनमल ग्स्मथ सैन्यासह पुण्यावर चालून जातो. 
१८१८, १९ फेबु्रवारी प्रतापनसग महाराजाांस इांग्रज आपल्या छावणींत घेतात. 
१८१८, एणप्रिं नसहगड, पुरांदर, वासोटा व रायगड इांग्रज काबीज करतात. 
१८१८, १५ एणप्रिं चतुरनसग िोसलेचा काांगोरी क्षकल्ल्याांवर मृत्यू. 
१८१८, ७ मे रायगड क्षकल्ला क्षप्रटल्झरच्या स्वाधीन. 
१८१९, १५ सप्टेंबर सातारा गादीचे पुनरु्थान, प्रतापनसग महाराजाांची गादीवर स्थापना. 
१८१९, १५ सप्टेंबर इांग्रजाांचा प्रतापनसह महाराजाांशी तह, इांग्रज १४ पेट्याांचे राज्य देतात. 
१८१९, १ नोव्हेंबर एल  क्षफन्स्टन मुांबईचा गव्हनमर म्हणून सूते्र घेतो. 
१८२२ ग्रँट डफची कां पनी सरकारच्या सेवेंतून क्षनवृत्ती. 
१८२६ ग्रँट डफ मराठ्ाांचा इक्षतहास प्रक्षसद्ध करतो 
१८२८ प्रतापनसह महाराज सातारा येथे मालकम् पेठ बसक्षवतात. 
१८२९, १० ऑक्टोबर नत्रबकजी डेंगळेचा चनुार क्षकल्ल्याांत कैदेंत मृत्यू. 
१८३५, २९ णडसेंबर इांग्लांडच्या सरकारकडून प्रतापनसह महाराजाांस पाक्षरतोक्षषक. 
१८३९ प्रतापनसह महाराजाांची पदच्युती. 
१८३९, १८ नोव्हेंबर आप्पासाहेब याांस इांग्रज गादीवर बसक्षवतात. 
१८४७, १४ ऑक्टोबर प्रतापनसह महाराजाांचे काशी येथे क्षनधन. 
१८४८ आप्पासाहेब क्षनपुक्षत्रक क्षनवतमतात. 
१८४९, १६ मे इांग्रज सातारा राज्य खालसा करतात. 
१८८५, २३ सप्टेंबर ग्रँट डफचा मृत्य ू
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३१ 
 

शेवटचा प्रवेश 
 
चतुरलसग भोसिें आणि प्रतापलसह याांचे सांबांध : 
 

थोरले शाहू महाराज इ. स. १७४९ मध्ये तनवचिल्यावर राजसते्चे अतधकार कमी होऊन त्या 
अतधकाराचंा वापर पेशव ेकरू लागले. देशाच्या राजकारणािं छिपिींचे महत्त्व पेशव्यांनी कमी कमी करीि 
आणनू अखेरच्या राजानंा बदंीवासाची वागणूक तमळू लागली. सािारच्या तकल्याि मराठ्ाचें छिपिी 
पेशव्याचं्या खड्या पहाऱ्याि राहू लागले. सािारा छिपिींकडे नवीन पेशव्यास फति पेशव्याचंी वसे्र 
देण्याचेच काम तशल्लक रातहले. छिपिी रामराजा इ. स. १७७७ मध्ये तनविचण्याच्या अगोदर त्यानंी वावीचे 
शिबकजी र्भोसले याचंा ज्येष्ठ पुि तवठोजी यासं दत्क घेिले. छिपिींच्या तनधनानंिर दुसरे शाहू महाराज 
हे नामातर्भधान धारण करून िे गादीवर बसले. वडील शिबकजी चिुरशसग नावंाच्या लहान मुलास बरोबर 
घेऊन सािारच्या तकल्यास रहाण्यास आले. दत्तवधान प्रसंगी शाहू महाराजाचें (दुसरे) वय १५ वषाचे होिे. 
िे शरीराने मजबिू, सुदृढ व सशति होिे. सवाई माधवरावाचं्या मृत्युनंिर पुण्यास वारंवार नवीन बनाव सुरू 
होऊन मुलुखाि बेबंदशाही माजि चालली िेव्हा शाहू महाराजाचं्या मनाि मराठी राज्याच्या र्भतविव्यिेचे 
तवचार येऊ लागले. पण त्याचंा लौकरच भ्रमतनरास झाला. पूवीच्या पेशव्यापेंक्षा नाना फडतणसाने 
छिपिींचा तवशषे कोंडमारा केला. [सरदेसाई, वयू. तह. ऑ,. म. र्भा. ३,] त्याचें खचाचे ऐवज परर्भारे येण्याचे कशास 
पातहजे. जो ऐवज देणे पणु्याहून नख्ि पाठवावा, कारखाने व कारखानदार याचंा खचच पाच सहा लक्ष 
रुपयाचा ऐवज पोचि होिा. त्यासं लाख रुपयािं खचच आटोपिो म्हणून पागा हत्ी सवच पुण्यास आणले. 
देशमुखी व खासगी याचें ऐवज पुण्यािच घेऊ लागले. महाराजाचंी अमयादा करून, चौकी पहारा ठेऊन, 
राजमंडळाचे लोक कोणी जाऊ नये असे केले. चाकरीच्या बायका दोन चार व लेकावळे दोन चार खेरीज 
करून सवांच्या अडेश्री बंद केल्या. राजपि व कागदपि होणे याचें काही एक कारण नाही याप्रमाणे 
बंदोबस्ि केला. अशा तरिीने सािारच्या गादीवर छिपिींच्या नशीबी कारागृहवास, िेजोर्भगं व अपमान हे 
प्रसंग येऊ लागले. िेंव्हा छिपिींकडील मंडळी पेशव्याचें उणे पाहू लागली. पेशव्यानंी कोल्हापूर 
राजातंवरूद्ध चढाई केली. िेव्हा सािारकर छिपिींनी कोल्हापूरकराचंीच बाजू उचलून धरली [नश्वचव.]. 
चिुरशसगास या अपमानास्पद जीवनाची मोठी चीड येऊन िो पेशव्यातंवरूद्ध उठाव करण्यास उदु्यति 
झाला. मराठ्ाचें मेलेले वैर्भव परि तमळाव े म्हणून िो उद्योगास लागला. िो हुशार, धाडसी व कल्पक 
होिा. मराठ्ाचें शशदे, होळकर व नागपूरकर र्भोसले यानंा एकि आणून राज्याची घडी बसवावी ह्या 
र्भावनेने िो कायचप्रवण झाला. छिपिी दुसरे शाहू यानंा राणी आनंदीबाई माईसाहेब याजंपासून िीन पिु 
झाले. पतहला प्रिापशसग बाबा (१८ जानेवारी १७८३), दुसरा रामचदं्र र्भाऊसाहेब (जवम १७९५) व तिसरा 
शहाजी अप्पासाहेब (जवम १८०५). 
 

एन्ल्फवस्टने, माईसाहेब ह्या बुतद्धमान हुशार व आदबगीर वागणुकीच्या होत्या असे त्याचं्या बाबिीि 
म्हटले आहे. त्या घोड्यावर बसण्यास पटाईि, तदसण्यास रुबाबबार होत्या. राजा शाहू तदनाकं ४ मे १८०८ 
रोजी तनविचले. त्याचंा मुलगा प्रिापशसह हा गादीवर बसला. पेशवा बाजीरावाने सािारकरानंी केलेल्या 
उठावाचा सािाऱ्यावर फौजा पाठवनू बंदोबस्ि केला. सािारकराचंा नक्षा बाजीरावाने उिरतवला आतण 
पुवहा छिपिी कैदेिील जीवन जगू लागले. रास्िे व पटवधचन याचं्याशी लढिानंा त्याना चकवनू चिुरशसग 
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र्भोसले व र्भवानजी तशके बाहेर पडले. िे ऑगस्ट १७९६ मध्ये कोयना पार होऊन करवीरच्या फौजेस 
तमळाले. त्यानंी पुढे सजेराव घाटग्याशंी मिैी केली. त्याने बाजीरावास ह्या हरहुिरी िरण्याबाडं मुलाचा 
उपयोग करून घेण्यास सातंगिले. बाजीरावाने चिुरशसगाच्या हालचाली पाहून त्यास बंडखोराि जमा 
केले. बाजीराव इंग्रजी संरक्षणाखाली गेल्यावर चिुरशसग र्भोसले याने आपल्या १,००० साथीदारासंह पणेु 
सोडले आतण िो दौलिरावशशदे याजंकडे गेला. दौलिराव चिुरशसगाचे डेऱ्यास जाऊन त्यास मोठ्ा 
सवमानाने रे्भटला (तदनाकं १० ऑगस्ट १८०३). आदले तदवशी इंग्रजानंी शशद्यावर युद्ध पकुारले होिे. 
आसई, आडगाव वगैरे लढायािं प्रत्यक्ष र्भाग घेऊन इंग्रजाचंा पाडाव करण्याची चिुरशसगाने तशकस्ि केली. 
पण कालचक्र तफरले होिे. सवचच तदङ् गमूढ होऊन परार्भव पावले. युद्धाचा र्भडका शािं झाल्यावर 
चिुरशसग नागपुरास रघोजी र्भोसलेकडे गेला. रघोजीने त्यास त्याच्या साथीदारासंह आपल्या सेविे ठेऊन 
घेऊन दर महा रु. १५,००० नेमणूक करून तदली. दौलिराव शशदेने बोलावल्यावरून िो त्याच्याकडे दहा 
मतहवयानंिर गेला. त्यावळेी चंबळ नदीचे काठी दौलिराव शशदे व यशविंराव होळकर याचंा मुक्काम होिा. 
शशदे होळकराशंी पढुील उद्योगाचंी बोलणी केली. त्यािं काही तनष्ट्पि झाले नाही. चिुरशसगच्या बोलण्याने 
शशदे माि फजीि झाले. पढेु चिुरशसग अजमेरास गेला. तिथून जनरल लेक तदल्लीस होिा त्याकडे आपला 
वकील पाठतवला. जनरल लेकची व चिुरशसगाची रे्भट तदल्लीस झाली. इंग्रजानंी ह्या वळेेस चिुरशसगास 
र्भली मोठी नेमणूक करून देऊन आपल्याच सेविे सहज घेिले असिे. पण अशा लोर्भास बळी न पडिा ह्या 
मानी वीराने मराठी सते्चा ग्रास घेण्यास टपलेल्या इंग्रजाचंा पाडाव करण्याची कामतगरी जो यशविंराव 
होळकर करीि आहे त्यास मदि करण्याचे ठरतवले. जोधपूरकर राजा मानशसग व उदयपूरचा राजा ह्यानंी 
त्यास सवमानपूवचक वागतवले. पण ह्या राजपुिाचं्या रे्भटीि त्यास शहदुस्थान ग्रासणाऱ्या इंग्रजासं घालवनू 
देण्यासंबधीचा तवचारही तशवला नाही. बडोदे राजाचे पारिंि घालतवण्यासाठी झटणारा दुसरा वीर 
कावहोजी गायकवाड याचंी रे्भट चिुरशसगाने माळव्याि घेिली व दोघे गुजरािेि आले. त्याचं्या 
वाटाघाटीिून त्यावळेच्या पेचावर त्यानंा उपाय सापडला नाही. िद्नंिर तिथे त्यास बािमी लागली की, 
सािारा येथे बंधू शाहू छिपिी यास कैलासवास झाला व आपली स्री व पुि बाळासाहेब यास बाजीराव 
पेशव्याने कैदेि ठेतवले आहे. ह्या बािमीने त्याचंा धीर खचला. त्यानंिर चिुरशसग यशविंरावाच्या रे्भटीसाठी 
जानेवारी १८०९ मध्ये गेला असिा त्यास वडे लागलेले पाहून त्याचंी अत्यंि तनराशा झाली. जुलै १८०९ 
मध्ये िो धार येथे गेला. िेथील बंडाळी मोडण्याि त्याने दोन वष ेघालतवली. त्यावळेी सािारचे बंदोबस्िास 
बाजीरावाने शिबकजी डेंगळे यास नेमून त्यास चिुरशसगाचा बंदोबस्ि करण्यास सातंगिले. शिबकजीने 
चिुरशसगाकडे माणसे पाठवनू िुम्ही सािाऱ्यास या, बाजीराव िुम्हास नेमणुक करून देणार आहे असा 
तनरोप पाठतवला. ह्या बोलण्यावर तवश्वास ठेऊन चिुरशसग सािाऱ्यास येण्यास तनघाला. धारेहून बडोद्यास 
आला. तिथे गंगाधर शास्रीस रे्भटून त्याचे राज्य सरतक्षण्यास तकिीसें सहाय्य होईल याचा अंदाज घेिला. 
“इंग्रजातशवाय बडोद्यास पान हालि नाही, एवढ्या बलाढ्य इंग्रजी शतिीशी लढून आिा तनर्भाव लागणे 
शतय नाही” असे शास्रींनी सातंगिल्यावर त्याचंी तनराशा झाली आतण शिबकजी डेंगळेवर तवश्वासून त्याच्या 
रे्भटीस तगरणा नदीिीरावरील मालेगाव येथे चिुरशसग पोहोचला. डेंगळे व चिुरशसग या दोघाचं्या छावण्या 
नदीच्या दोवही िीरावर एकमेकाचं्या समोर होत्या. शिबकजीने शपथेवर सागंून पाठतवले की आपण दगा 
करणार नाही, र्भोजनास याव.े त्याप्रमाणे शिबकजीने िारीख १० फेबु्रवारी १८११ रोजी र्भोजन समारंर्भ 
आयोतजि केला. र्भोजनास चिुरशसग र्भोसले, रघुनाथराव गुजर, बापू फडणीस आतद ११ सहकाऱ्याबंरोबर 
आला. र्भोजनोत्र सहा घतटका रािीस खलबिाची बठैक केली. िेथे त्यानंा एकाएकी घेरा घालून दगा 
केला आतण शिबकजीने मालेगावच्या तकल्यावर नेऊन कैदेि ठेवले. मे १८११ मध्ये बाजीरावाच्या 
सागंीवरून चिुरशसगास बडे्या घालून रायगडावर रवाना केले. इिर मंडळींस तनरतनराळ्या तकल्यांवर 
बंदोबस्िाि ठेतवले. चिुरशसग रायगड जवळच्या कागंोरी तकल्यावर मोठ्ा हालअपेष्टािं तदनाकं १५ एतप्रल 
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१८१८ रोजी मरण पावला [सरदेसाई, वयू. तह. र्भा. ३]. अशा तरिीने एका किचबगार पुरुषाची किचबगारी राष्ट्राच्या 
उपयोगासं न येिा वाया गेली याचा खेद वाटिो. 
 
प्रतापलसगाची सातारच्या गादीवर स्िापना : 
 

प्रिापशसग महाराजाचें वडील दुसरे शहाजी तनविचल्यावर प्रिापशसग महाराजासं छिपिी म्हणून 
राज्यातर्भषेक करण्यािं आला आतण महाराज मािोश्री आईच्या मागचदशचनाखाली राज्यकारर्भार करू लागले. 
पेशव्याचें आतण प्रिापशसग महाराजाचें जमले नाही. गंगाधरशास्रीचा खून झाल्यावर पेशव्याचंी घटका र्भरली 
असे जबाबदार मराठे व्यतिींना वाटून त्यानंी इंग्रजाचं्या मदिीने आपली सोय लावनू घेण्याची सुरवाि 
केली. प्रिापशसग व माईसाहेब यानंी गुप्िपणे बोलणी लावनू आपण इंग्रजानंा अनुकूल असल्याचे कळतवले. 
बाजीरावाने इंग्रजाशंी इ. स. १८१७ मध्ये युद्ध सुरु केले. िेव्हा छिपिींस सािारा तकल्ल्यावरुन त्याने 
वासोट्ास हलतवले. ह्या अगोदरच्या प्रकरणािं बाजीरावाने पुण्याहून पळ काढल्यावर सािारा राजाच्या 
सवच कुटुतबयासं आपल्या बरोबर घेिले व पुवहा पळापळीस सुरवाि केली. अष्ट्ट्ाच्या लढाईि 
बाजीरावाबरोबर प्रिापशसह महाराज होिे. त्यानंा इगं्रजानंी िारीख १९ फेबु्रवारी १८१८ रोजीच्या 
लढाईनंिर आपल्या छावणीि घेिले. जनरल मन्रोच्या सल्ल्यावरुन एन्ल्फवस्टनने “बाजीराव बंड आहे, 
त्यास आम्ही दूर केले आहे, बाजीरावास कोणी मामलेदाराने मदि करू नये” [Memorial to H. M. Queen from H. 
H. Sagunabai Saheb Extract 248.] असा जातहरनामा छिपिींच्या नावं ेकातढला आतण सवचसामावय मराठ्ाचंी 
र्भतिी छिपिींकडे आहे हे जाणनू [P. R. C. Vol. 13, L 124] इंग्रजानंी प्रिापशसहाची स्थापना सािाऱ्यास केली. 
सािारा गादीचे पनुरु्थान केले. तदनाकं १५ सप्टेंबर १८१९ रोजी कंपनी सरकारने राजा प्रिापशसगाशी िह 
करून त्यास १४ पेट्ाचें राज्य तदले. [Aitchison, Vol. VIII] त्यािं नीरा व वारणा ह्या नद्यामंधील र्भीमा-
कृष्ट्णासंगमापाविेो मुलुख आला. राजा प्रिापशसग यानंी राज्याचा मुलकी कारर्भार त्याचें तब्रटीश सल्लागार 
कॅप्टन ग्रँट डफ याचं्या सल्ल्याने करावयाचे असे ठरतवले. अशा तरिीने छिपिींचे राजे केले. प्रिापशसह 
राजाने परकीय सते्शी पिव्यवहार न करणे, नेमून तदलेल्या तशबदीपेक्षा तशबंदी न वाढवणे आतण इंग्रजी 
सरकारशी एकतनष्ठ रहाणे अशा अटी त्यास घालून तदल्या. कॅप्टन ग्रँट डफ हा प्रिापशसह महाराजापेंक्षा 
साडेिीन वषानी मोठा होिा. िीन वष ेसािाऱ्यास एजंट म्हणून रातहल्यावर वयाच्या ३४ व्या वषी सन १८२२ 
मध्ये िो कंपनी सरकारच्या सेविूेन तनवृत् झाला. त्या अगोदर त्याने प्रिापशसग महाराजानंा राज्य 
कारर्भाराची मातहिी देऊन त्याचं्याकडे सवच कारर्भार सोपतवला. या ३ वषांच्या काळाि त्याने आपला 
बहुिेक वळे मराठ्ाचं्या इतिहासाची साधने गोळा करण्यासाठी वचेला. गोळा केलेली साधने घेऊन िो 
इंग्लडला गेला आतण िेथे मराठ्ाचंा इतिहास तलहून िो इ. स. १८२६ मध्ये त्याने प्रतसद्ध केला. िो 
वयाच्या ६९ व्या वषी तदनाकं २३ सप्टेंबर १८५८ रोजी मरण पावला. 
 
लजकिेंल्या मुिंखाची व्यवस्िा : 
 

पेशव्याचंी शरणागिी आतण प्रिापशसह महाराजासं तचमुकले राज्य देऊन त्याचंी माडंलीक राजे 
म्हणून स्थापना या दोन गोष्टी इंग्रजानंी १८१८ च्या युद्धाने झालेल्या मराठ्ांच्या िाब्याि असलेले मजबिू 
तकल्ले शसहगड, पुरंदर, वासोटा हे एतप्रल १८१८ च्या आरंर्भीच शजकले. छिपिी तशवाजी महाराजाचंी 
राजधानी ही तप्रटल्झरच्या स्वाधीन करण्याि आली. (तदनाकं ७ मे १८१८) त्याचवळेी इ. स. १६८९ च्या 
मोगलाने घािलेल्या वढे्यािूंन जे काही कागदपिे तशल्लक होिे िे इंग्रजानंी केलेल्या िोफाचं्या माऱ्यामुळे 
नष्ट झाले. अशीरगड तकल्ला तकल्लेदार यशविंराव लाड याने काही काळ लढतवला. पण िोही इगं्रजानंी 
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लवकरच कातबज केला. हा तकल्ला िाब्यािं आल्यावर दौलिराव शशदे, अप्पासाहेब र्भोसले (नागपूरकर) 
आतण इिर मराठे सरदार यामंध्ये झालेला गुप्ि स्वरुपाचा बराच मोठा पेटीर्भर पिव्यवहार माल्कमला 
तमळाला. त्याचा उपयोग माल्कमने मेमॉयसच तलहण्याकतरिा र्भरपूर केला. पेशव्याने एकतनष्ठ रहाण्यापंैकी 
तवठ्ठल नरशसह शवचूरकर ह्यानंा िे शरण आल्यावर एन्ल्फवसटनने लहानशी जहातगर तदली. बाजीरावाने 
शरणागिी पत्करल्यावर शिबकजी डेंगळे याने इंग्रजानंा खूप िास तदला. पण त्याचा पाठलाग करून त्यास 
इंग्रजानंी नातशक प्रािंािील शदडोरीजवळील अहीर गावी पकडले. त्यानंिर इंग्रजानंी त्याला चादंवडच्या 
तकल्याि बेड्या घालून ठेवले. नंिर त्यानंी त्याची रवानगी बनारस जवळील चनुार तकल्यािं केली. िेथेच 
िो कैदेि असिानंा िारीख १० ऑतटोबर १८२९ रोजी मरण पावला. 
 

इंग्रजाचं्या हािाि पेशव्याचंा प्रदेश आल्यावर लगेच एतफवस्टनने एकंदर प्रदेशाचे चार र्भाग करून 
त्याजंवर चार हुशार अंमलदाराचंी कतमशनर म्हणून नेमणूक केली [पूना रेतस. कॉ. व्हा. १३ ले. ७४, ७५, ८४.]. 
एतफवस्टनने त्यानंा कामाची तदशा लावनू तदली. मुलखाचा बंदोबस्ि, विनदाराचें हक्क, कायदे, 
तरिीतरवाज, देवस्थाने वगैरे नानातवध गोष्टींसंबधी एक मोठी व्यापक प्रश्नावली ियार करून िी 
एन्ल्फवस्टनने या चौघाकंडे पाठतवली. चौघानंीही मोठ्ा कसोशीने िपास करून अत्यंि काळजीने व 
मेहनिीने िी ियार केली आतण िी सवच मातहिी इतंडया हाऊस रेकॉडसच, व्हॉल्युम्स १ िे ४ मध्ये सन १८२३ 
मध्ये प्रतसद्ध केली. ही मातहिी आजही मोठी उपयुति समजली जािे. 
 

पेशव्याकंडून तनघालेला तचमाजीअप्पा यास एन्ल्फवस्टनने काशीस राहण्याची व्यवस्था लावनू 
तदली. िसेच मराठा जहातगरदाराचें िीन वगच करून त्याने त्याचंीही व्यवस्था लावनू तदली. शजकलेल्या 
मुलखाची व्यवस्था करून एन्ल्फवस्टन मंुबईस गेला व तदनाकं १ नोव्हेंबर १८१९ रोजी मंुबईचा गव्हनचर 
म्हणून त्याने सूिे हािी घेिली. त्याच्या जागी कतमशनर म्हणून पुण्यास चॅपतलन याची नेमणूक झाली. 
 
सातारा राज्याची पणरसमाप्ती : 
 

सािारचे १४ पेट्ाचें राज्य हे एन्ल्फवस्टनने गव्हनचर जनरलच्या मनातवरुद्ध जाऊन महाराष्ट्रािंील 
पतरन्स्थिी लक्षािं घेऊन िात्पुरिी सोय म्हणनू तनर्वमले होिे. राजास आष्टीच्या लढाईि िाब्यािं घेिल्यावर 
एन्ल्फवस्टनने त्यास त्याचें हक्काचंा सहानुर्भिूीपूवचक तवचार केला जाईल असे सागंनू त्याची पूिचिा म्हणून हे 
राज्य त्यास तदले होिे. प्रिापशसहास राज्यव्यवस्था तशकवणारा कॅप्टन ग्रटँ डफ याने हे राज्य नजीकच्या 
काळािं इंग्रजी मुलखािं तवलीन होणार असे गृहीि धरून त्यािं राज्यव्यवस्था इंग्रजी पद्धिीने सुरू केली. 
ग्रँट डफच्या नंिर िेथील पोतलतटकल एजंट म्हणनू कॅप्टन तब्रग्ज सािाऱ्यास आला. त्यानेही प्रिापशसहास 
मोठ्ा आदराने वागतवले. कॅप्टन तब्रग्जनंिर रेतसडेंट म्हणून पुण्याचा पतहला कलेतटर रॉबचटसन् याची 
नेमणूक झाली. या रेतसडेंटच्या सागंण्यावरुन प्रिापशसहाने महाबळेश्वरचा टापू हवा खाण्याचे तठकाण 
म्हणून इंग्रजाचें स्वाधीन केला. त्याआधी त्याचं्या सागंण्यावरून रस्िे केले. सागंिील त्या सुधारणा घडवनू 
आणल्या. राज्यािं उत्कृष्ट व्यवस्था ठेऊन रस्िे, पूल, पाण्याच्या सोयी वगैरे प्रजेच्या सुखासाठी केल्या. 
माल्कम गव्हनचर झाल्यावर त्याच्या नावाने माल्कमपेठ सन १८२८ मध्ये वसवली. माल्कम व रॉबटचसन व 
दुसरे अतधकारी यानंी प्रिापशसहाच्या कारर्भाराची अत्यिं वाखाणणी करून त्यास इंग्लंडच्या सरकारकडे 
पारीिोतषक देण्याची तशफारस केली. त्यावरून इंग्लंड सरकारने एक मोठ्ा प्रशसेंचा खतलिा व मौल्यवान 
िलवार नजर म्हणून तदनाकं २९-१२-१८३५ रोजी प्रिापशसह राजास पाठतवण्याि आली [चोकसी, राजा 
प्रिापशसह ऑफ सािारा, ले. ४७.]. हे त्यावळेचा गव्हनचर ग्रटँ यासं न आवडून त्याने िलवार व खतलिा मधल्यामधे 
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दडपून ठेवला. यावळेेपासून राजावर कुर्भाडं रचण्याची ियारी झाली. याि बाळाजीपंि नािूचा पढुाकार 
होिा. त्याने प्रिापशसहाकडे आपणासं सािारच्या राजाचे तदवाण नेमण्याची तवनंिी केली. प्रिापशसहाने 
त्यास तदवाणी न देिा िी महाजन यास तदली. त्याचा राग येऊन प्रिापशसहाचे उट टे काढण्याकतरिा नािूने 
सािारा रेतसडेन्वसमध्ये आपली वणी लाऊन घेिली. आतण त्यावळेेपासून राजातवरुद्ध कुर्भाडं रचून त्यास 
पदच्युि करण्यापयंि पाळी आणली. त्याच्यावर इगं्रजी राज्यातवरुद्ध गुप्ि कट रचणे, जोधपूर येथे 
असलेल्या अप्पासाहेब र्भोसले याचं्याशी तफिुरीचा पिव्यवहार करणे, गोवा येथील पोिुचतगजाशंी तफिुरीचा 
पिव्यवहार व र्भाऊ अप्पासाहेब याचंा छळ असे आरोप ठेवण्यािं आले आतण िपासणीचे नाटक करून 
प्रिापशसहास इ. स. १८३९ मध्ये पदच्युि करून त्याचा र्भाऊ अप्पासाहेब याच्याशी नवीन िह करून त्यास 
गादीवर बसतवले. (तदनाकं १८ नोव्हेंबर १८३९) प्रिापशसहास पदच्युि केल्यानंिर त्यास बनारस येथे 
नेऊन ठेवले. िो िारीख १४ ऑतटोबर १८४७ रोजी काशी येथे मरण पावला. त्यास पुिसिंान नव्हिे. 
अप्पासाहेब इ. स. १८४८ मध्ये तनपतुिक तनविचला. त्याचा दत्क नामंजूर करून इगं्रज सरकारने िारीख 
१६ मे १८४९ रोजी सािारा राज्य खालसा केले आतण छिपिींच्या राज्याची इतिश्री झाली. 
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३२ 
 

राज्ययांत्रिा, आर्थिक व सामाणजक जीवन 
 
१ मराठेशाहीतीिं राज्ययांत्रिा : 
 

राज्याच्या व्यापाबरोबर त्याच्या कारर्भाराच्या सूिाचंी तवतवधिा जशी व्यापक होि जािे िशीच िी 
त्या राज्याला उिरिी कळा लागली की संकुतचिही करावी लागिे. परंिु ह्या सूिािील मूलर्भिू ित्त्व ेमाि 
कायमच ठेवावी लागिाि. तनरतनराळ्या तदशनेे व िारे हालणारी ही सूिे तजिकी एकसूिबद्धिा धारण 
करिील तििका िो राज्यकारर्भार जोमदार व सकस राहू शकिो आतण अशी राज्यबंधारणा राष्ट्राच्या 
संघटनेला व उत्कषाला अतधकातधक मागच मोकळा करून देि रहािे. परंिु ह्या सूिाचंी एकसूिबद्धिा 
राखणे हेच कायच फार अवघड असिे. ह्या कायािील तबनचूक ित्परिा शकवा शतैथल्य हे राज्यािील 
बऱ्यावाईट आंदोलनाला कारण होिे. 
 

तशवाजी महाराजानंी जरी सुरुवािीस राज्य उर्भारण्याच्या कालाि काही तनतश्चि असे दंडक घालून 
तदले नसले िरी तनजामशाहीच्या अखेरीस एिदे्दशीय लोकानंी जी राज्यबधंारणा स्वीकारली होिी तिचा 
अवलंब केला होिा. राज्याची थोडीबहुि संघटणा होिाच तनरतनराळ्या अतधकाऱ्यानंा आपापल्या कामाची 
वाटणी करून तदली. परंिु ह्या वाटणीि जशी एकसूिी कारर्भाराची उर्भारणी व्हावयास पातहजे होिी िशी 
िी त्यावळेच्या पतरन्स्थिीमुळे केली गेली नव्हिी. यामुळे तशवाजी महाराजानंा लवकरच सुसूि 
राज्यबधंारणेि ज्या काही पूवच तनयोतजि घटना होत्या त्याि सुधारणा कराव्या लागल्या. ह्या सुधारणाचंा 
मुख्य उदे्दश राजा व प्रजा याचें संबधं अप्रत्यक्ष राहण्यापेक्षा प्रत्यक्ष व तनकटचे असाविे हा होिा. देशमुख्या, 
जहातगरी वगैरेवर बरेच तनयंिण घालाव ेलागले होिे व त्याचं्या हक्काबाबिही काही फेरबदल करणे इष्ट 
होिे. परंिु या सुरुवािीच्या घटनेला जे राज्यबधंारणेचे नंिर स्वरूप आले िे तशवाजी महाराजाचं्या 
राज्यतर्भषेकापासून होय. या राज्यातर्भषेकसमयी जी राज्यबंधारणा मुक्रर करून तदली त्या बंधारणेपासूनच 
तवचार करणे जरूर आहे. माि तवस्िारर्भयास्िव ही चचा मुख्य बाबीपुरिीच मयातदि ठेवली जाणार आहे. 
राज्याच्या उपघटकाबद्दल शकवा त्याचं्या कायालयाबद्दल िपशीलवार तवचार स्विंि लेखाि करणे इष्ट 
होईल. 
 

तशवपूवचकाली इस्लामी राज्यसते्चे ठाणे काही शिके महाराष्ट्राि बसल्याने या परदेशीय 
सत्ाधाऱ्याचं्या सोयीसाठी स्थातनक राज्यबधंारणेचे मूल स्वरूप बरेच पालटले गेले होिे. या इस्लामी 
सुलिानानंा स्थातनक राज्यबंधारणा संघतटि करणे जवळ जवळ अशतय होिे. एक िर सुलिानानंा 
आपल्या स्वकीयाकंडेच फौजबंदीचे अतधकार ठेवणे इष्ट व सुरतक्षििेचे होिे. पण त्याचबरोबर या परकीय 
सत्ाधाऱ्यासं स्थातनक र्भाषेचे व र्भौगोतलक पतरन्स्थिीचे पूणच अज्ञान असल्याने या राज्ययंिणेचा स्थातनक 
लोकाशंी फारच थोडा संबधं येि असे. त्यानंा खरे मालक देशमुख व जहातगरदार असि आतण या 
देशमुखजहातगरदारानंी स्थातनक लोकाकंडून खंड वसूल करून खंडणी सरकाराि रुजू केली म्हणजे 
त्याचंा कायचर्भाग साधे आतण प्रजा व राज्यसत्ा ही त्या देशमुखमोकदमाचं्या हािी राही. साहतजकच अशा 
व्यन्तिगि देशकारर्भाराि सवचि एकसूििा राहणे अशतय होिे. साराशं, आयच संस्कृिीप्रमाणे राजा आतण 
प्रजा याचें जे तनकटचे संबधं पूवापार चालि आले होिे त्याि बरीच क्रािंी झाली होिी. 
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काही मराठी क्षतिय घराणी आपणासं ‘राजे’ असे म्हणवीि. परंिु हे तवशषेण केवळ जातिधमाचे 

शकवा उच्च क्षतिय कुळीचे द्योिक होिे इिकेच. इस्लामी सत्ानी, दतक्षणेिील काही र्भाग सोडला िर, जवळ 
जवळ सवचच शहदुस्थान व्यापल्यामुळे ‘राजा’ या पदाला धमाचार रूढीने अगर पारंपातरक अग्रहक्काने 
अतधकारी होणारा वशं सिराव्या शिकाि बाकी रातहला नव्हिा. परंिु आयाविाि आतण सर्भोविालील 
प्रदेशाि सवचच मानव समाज धमातधतष्ठि आचारधमाने शकवा चालीरीिीने तनयतंिि होिा. अशा काली 
बाहुसाम्यापेक्षा धार्वमक सूिानंाच राज्यबंधारणेि अग्रमान असणे साहतजक होिे. इस्लामी 
सुलिानानंासुद्धा आपला खुत्बा पढण्याचा हक्क जोपासण्याची आवश्यकिा होिीच. अशा पतरन्स्थिीि 
कोणिीतह तचरकाल तटकणारी राज्यसंघटना करावयाची िर आयांच्या ित्कालीन रूढ मानव-धमच-
शास्राच्या मावयिेची आवश्यकिा होिी. या मावयिेतवना राजवशंीय क्षतिय आपल्या समान हक्कासाठी सवड 
तमळेल िेव्हा िेव्हा राजत्वासाठी अिंगचि कलहाची नादंी तपटीि रातहले असिे आतण ‘राजत्वातवना’ 
चािुवचर्वणयावंर अगर अतखल समाजावर राजसत्ा गाजतवण्याला सवचच समाज, सामातजक रूढीच्या 
दडपणातशवाय खूष रातहले असिे असे नाही. साराशं, तशवशाहीच्या पूवाधाि राजकीय व सामातजक 
पतरन्स्थति स्फोटक असल्याने केवळ शन्तिसाम्यावर स्वराज्याच्या बधंारणेबाबि फार वळे तटकाव धरणे 
जड गेले असिे. परंिु तशवाजी महाराजानंा गागार्भट्टासंारखा उत्क्रािंवादी साह्यक तमळाल्याने त्याचं्या 
सल्ल्यानुसार स्वराज्याची सघंटना सामातजक, धार्वमक व राजकीय दृष्ट्ट्ा षड शास्रास अनुसरून स्वयंपूणच 
करण्याचा यशस्वी मागच स्वीकारिा आला आतण शहदवी स्वराज्याचा पाया धमातधतष्ठि व लोकसंमि असा 
रचला गेला. या घटनेच्या [श्री. गागार्भट्ट कृि “श्री तशवराजातर्भषेकप्रयोगः” सपंा. श्री. वा. सी. बेंदे्र.] िपतशलाि जाण्याची 
आवश्यकिा नाही. माि त्यामागील मुख्य ित्त्वाचंा थोडतयाि उल्लखे कतरिो. 
 

क्षतियाला इंद्राचा प्रतितनधी म्हणून प्रजापति शकवा छिपिीचा हक्क प्राप्ि होिो. परंिु िसे 
प्रतितनतधत्व प्राप्ि करून घेण्यास प्रजेने तवतधपूवचक त्या क्षतियाला आपले नेिृत्व तदले पातहजे. हा जो तवधी 
िो राज्यातर्भषेकतवतध शकवा ऐंद्यातर्भषेकतवतध होय. या तवधीने त्या पुरुषाला व त्याच्या वशंाला राजत्वाचे 
अतधकार प्राप्ि होिाि व अशा तवतधयुति प्रतितनतधत्व प्राप्ि झालेल्या पुरुषाच्या पुिपौिानंा ‘मंचकारोहण’ 
तवधीने म्हणजे साध्या राज्यातर्भषेक तवधीने िे प्रतितनतधत्व पुढे चालतविा येिे. परंिु त्याि खंड पडला िर 
पुवहा ‘राज्यातर्भषेक’ तवतध म्हणजे ऐदं्यातर्भषेकतवधीची जरुरी र्भासिे. या तवधीनेच चािुवचणाश्रम धमाप्रमाणे 
त्या क्षतियाला चारही वणावर आपली सत्ा गाजतवण्याचा म्हणजे शासनातधकाराचा वगैरे हक्क पोहोचिो. या 
राज्यातर्भषेकाच्या वळेी राज्ञी, युवराज, मुख्य प्रधान व सेनापति यानंातह ‘पट्टबंधनतवतध’ केला जािो. त्या 
तवधीच्या योगाने त्यानंाही स्विंिपणे तनयंतिि शासनातधकार प्राप्ि होिो. इिर अतधकाऱ्याकंडे जो 
शासनातधकाराचा हक्क जािो िो केवळ राजाचा प्रतितनतध म्हणून. 
 

तशवाजी महाराजानंा िा. ६ जून १६७४ रोजी गागार्भट्टाचं्या मागचदशचनाखाली राज्यातर्भषेक शकवा 
ऐंद्यातर्भषेक झाला. नंिर महाराजासं दुसऱ्या तदवशी पहाटेस सुमुहुिें शसहासनारुढ केले. राज्यातर्भषेकानंिर 
त्याचंी मािा तजजाई व पूवी पत्नी याचें मृत्यु आगेमागे थोड्याच तदवसाि झाल्याने या अशुर्भ प्रसंगाचंा 
कायचकारणर्भाव या वैतदक शास्राचं्या तवधीिील दोष, म्हणजे ग्रामदेविा, कुलदेविा याचं्या सोपस्कारािंील 
कमिरिा याकडे िातंिक लोकानंी लातवल्याने तशवाजी महाराजानंी आपल्या मािेच्या अशौचानंिर या 
िातंिक गटाच्या आग्रहास्िव शसहासनाच्या वास्िूची त्या िातंिकाचं्या िंिाप्रमाणे पुनः शसहासनारोहण 
करण्यापूवीं शुतद्ध करून घेिली. हा तवधी म्हणजे राजातर्भषेक शकवा राज्यातर्भषेकतह नव्हे, फति 
शसहासनाची वास्िुशुतद्ध होिी. तशवाजीच्या ‘राज्यातर्भषेका’ बरोबर संर्भाजीला युवराजपद तवतधयुति 
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तमळालेले होिे. परंिु राजारामाला मंत्र्यानंी ‘मंचकारोहण’ करून घेिल्याने संर्भाजीची परंपरा िुटली. 
संर्भाजीलाच प्रजेने व इिर सवच सरदारानंी उचलून धरल्याने त्याने राज्यावर येिाच ‘मंचकारोहणतवतध’ २० 
जुलै १६८० रोजी करून घेऊन जरी िो राज्यावर आला िरी, त्याने आपले गेलेले राज्यत्त्व पुवहा 
संपादण्याकतरिा तशवाजी महाराजासंारखाच गागार्भट्टाचं्याच प्रयोगानुसार आपला राज्यातर्भषेक म्हणजे 
ऐंद्यातर्भषेक तवधी करून घेिला. संर्भाजीनंिर राजाराम महाराजानंा ‘मंचकारोहण’ करतवले. त्यानंिर 
िशाच कारणास्िव शाहू माहाराजानंी पवुहा ‘राज्यातर्भषेक’ करवनू घेऊन आपली शाखा पुवहा राजपदधारी 
केली. परिु त्यानंिर पेशव्यानंी कोणालाच तवतधयुति राज्यपद तदले नाही. प्रिापशसहाने पवुहा 
‘राज्यातर्भषेकतवतध’ करून घेण्याचा प्रयत्न केला. माि यावळेी गागार्भट्टाचंी पोथी उपलब्ध नसल्याने नवीन 
तवधीची शास्राथाने रचना करवनू तवधी करून घेिला. या दोवही तवधींच्या िपतशलाि जरी थोडाबहुि फरक 
असला िरी र्भावाथच एकच आहे. 
 

तशवाजी महाराजानंी ‘राज्यातर्भषेक’ समयी राज्यव्यवस्थेसाठी जो कानूजाबिा [कानूजाबिा-
राज्यकारर्भारातवषयीं मातहिी सागंणाऱ्या कागदास कानूसाबिा असे म्हणिाि. हा कानूजाबिा ‘सनदा पिें’ (इ. स. १९१३) व ‘का. इ. स.ं 
ऐतनहातसकलेख, पिें यादी’ वगैरे (इ. स. १९३०) ले. २ ह्या दोन गं्रथाि तमळून दोनदा आला आहे.] घालून तदला होिा िो आज 
उपलब्ध आहे. िसाच सािाराचे राजे शवेटचे प्रिापशसह यासं इंग्रज सरकारने इ. स. १८१९ ि राज्य देिाना 
राज्यकारर्भारासाठी जी तनयमावली घालून तदली तिचातह खतलिा तमळाला आहे. कानूजाबिा म्हणजे 
राज्यव्यवस्था सुसूि राखली जावी म्हणनू तनरतनराळ्या दजाच्या व खात्याच्या अतधकाऱ्यावंर त्याचं्या 
कामाचे तनयंिण करून देणारा ितिा. तशवाजी महाराजाचं्या कानूजाबत्याि तवस्िृि राज्यबधंारणा 
आढळिे, िर राजा प्रिापशसहाच्या तनयमावलीि लहानशा जहातगरीवजा राज्याच्या कारर्भाराच्या 
तनयिंणाचे दशचन होिे. 
 

शहदवी स्वराज्याच्या धमचशुद्ध स्थापनेबरोबर आयचसंस्कृिीप्रमाणे अष्टप्रधानाचें नावतनशीवार तनयोजन 
क्रमप्राप्ि झाले. पूवीं ही घटना नामातर्भधानापुरिीच वगेळी होिी असे म्हणावयास हरकि नाही. शहदु 
पद्धिीप्रमाणे युवराजाला राजाच्या गैरहजेरीिील अग्र प्रतितनतधत्वाचा मान असिो. इस्लामी ित्कालीन रूढ 
प्रचाराि शहाजाद्यानंा िसा वारसा क्रमप्राप्ि होि नसे. इिकेच नव्हे िर त्यानंा युवराजाचा तवतशष्ट दजा 
नसल्याने त्यानंा सवचश्रेष्ठ सेनापिीत्वाचा सरंजाम देऊन त्यासं इिरापेंक्षा मोठे अतधकारपद प्राप्ि होि असले 
िरी शहाजाद्यापंैकी लहानमोठ्ाला राज्याचा वारसा जबरीने अगर वतडलाचं्या संमिीने घेिा येि असे. 
 

अष्ट प्रधानाचें माि िसे नव्हिे. राज्यकारर्भाराच्या नैसर्वगक तवर्भागणीप्रमाणे इस्लामी अमदानीिही 
अशा प्रकारचे अतधकार होिे. अष्टप्रधान व त्याचं्या कायाचे तवर्भाग तशवाजी महाराजानंी ज्या राज्यातर्भषेक 
प्रसंगाने कानूजाबिा घालून तदला होिा त्यावरून आपणासं तनतश्चिपणे सागंिा येिाि. अष्टप्रधानाचंी नामे व 
पूवीं िोच अतधकार व कायच करणाऱ्याचंी नामे पातहली िर हुद्याि फारसा फरक झाला होिा असे नाही. परंिु 
कारर्भाराची नवी व्यवस्था बरीच वगेळी झाल्याने राजाचे तनयंिण माि अतधक प्रर्भावी झाले. प्रधानाचंी नूिन 
नाव ेव पूवींचे हुदे्द असे :— 
 
(१) मुख्य प्रधान–पेशव;े (२) अमात्य–मुजुमदार; (३) सतचव–सुरनीस; (४) मंिी–वाकनीस; (५) 
सुमंि–डबीर; (६) वयायाधीश (फति इस्लामी धमाला मावय असे स्विंि अतधकारी मुसलमानाचें काजी 
सरमुल्ला होिाच); (७) पतंडिराव– (पद नव्हिे); (८) सेनापति–नौबि. 
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सवच प्रधानानंा त्याचं्या िनख्यापोटी सुरे्भ शकवा परगणे तदले जाि. काही प्रधान आपले सुरे्भ 
आपल्याकडे ठेवनू आपल्या आप्िाकंडून त्याचंी व्यवस्था पहाि, कोणी कारर्भारी ठेवनू व्यवस्था करीि, िर 
काही मंत्र्यानंा नख्ि िनखा देऊन कायचर्भार साधला जाि असे. कोणत्याही स्वारीचे नेिृत्व व जबाबदारी, 
जर सेनापति इिरि गंुिले असिील िर, कोणाना कोणा सुभ्याला अथवा प्रधानाकडे तदली जाि असे. अशा 
कामाि अतधक प्राप्िी म्हणजे लूट वगैरेिील उते्जनाथच ठरातवक र्भाग तमळणे ही होय. ज्या प्रधानाचंी 
युद्धकायासाठी योजना होि होिी अशानंा त्याचं्या खचासाठी सुरे्भ तदले जाि व ह्या सुभ्याचं्या उत्पिािून िे 
सैवयाचा खचच र्भागवीि असि. परंिु अष्ट प्रधानाचं्या हुद्याप्रमाणे राजकीय कारर्भार वाटला गेला होिा त्याचा 
थोडतयाि िपशील असा :— 
 

(१) मुख्य प्रधान याणी सवच राजकायच कराव.े राजपिावरी तशक्का करावा. सेना घेऊन युद्ध प्रसगं 
स्वारी करावी. िालुका िातबनाि स्वाधीन होईल त्याचा रक्षून बंदोबस्ि करून, आजे्ञने विाव,े व सवच सरदार 
सेना त्याजबरोबर जाव.े त्यानंी सवासमेि चालावे; (२) अमात्य याणंी सवच राज्यािंील जमाखचच चौकशी 
करून दफ्िरदार फडणीस त्याचें स्वाधीन असाव.े तलतहणे चौकशीने आकाराव.े फडतणशी, तचटतणशी 
पिावर तनशाण कराव.े युद्धप्रसंग कराव.े िालुका जिन करून आजे्ञि चालाव;े (३) सतचव याणी राजपिे 
शोंध करून अतधक उणे अक्षर मजकूर शुद्ध करावी. युद्धप्रसंग करून िालुका स्वाधीन होईल िो रक्षून 
आजे्ञि विाव.े राजपिावर तचवह समि कराव;े (४) मंिी याणी सवच मंितवचार राजकारण यािील सावधिेने 
तवचार कराव.े आमिंण-तनमंिण, वाकतनशी त्याचें स्वाधीन. िालुका जिन करून युद्धातद प्रसंग कराव.े 
राजपिावर संमि तचवह कराव.े (५) सेनापिी याणंी सवच सैवय रक्षण करुन युद्धप्रसंग स्वारी करावी. 
िालुका स्वाधीन होईल िो रक्षून तहशबे रुजू करून आजे्ञने विाव ेव फौजेचे लोकाचें बोलणे बोलाव.े सवच 
फौजेचे सरदार याणंी त्याजबरोबर चालाव;े (६) पंतडिराव याणंी सवच धमातधकार, धमच, अधमच पाहून 
तवतचक्षा करावी. तशष्टाचें सत्कार कराव.े आचार, व्यवहार, प्रायतश्चत् पिे होिील त्याजंवर संमि तचवह 
कराव. दानप्रसंग, शातंि, अनुष्ठान िात्काळी करवाव;े (७) वयायाधीश यानंी सवच राज्यािंील वयाय, अवयाय 
मनास आणनू बहुि धमेंकरून वयाय कराव.े वयायाची तनवाडपिे याजवर संमि तचवह कराव;े (८) सुमंि 
याणंी परराज्यािील तवचार करावा. त्याचें वकील येिील त्याचें सत्कार कराव.े युद्धातद प्रसंग कराव.े 
राजपिावंर संमि तचवह कराव. या िपशीलावरून एक गोष्ट चटकन लक्षाि आल्यावाचनू राहणार नाही 
आतण िी ही की, राज्यकारर्भाराची व्यवस्था जवळ जवळ आजच्या मंिी-अध्यक्षाचं्या यंिणेसारखी होिी. 
राजा हाच राज्यकारर्भाराला प्रत्यक्ष जबाबदार होिा व मंिी हे मागचदशचन करीि असि. राज्यकारर्भार हा 
राजाचे तचटतणस-फडतणसादंींच्या हािून परंिु त्याचं्या कायावरच मंत्र्याचंी देखरेख ठेवनू, राजा करून घेि 
होिा. सरकारी हुकूम याच यिंणेिून बाहेर पडि. 
 

राज्याच्या राज्यकारर्भाराच्या जबाबदारीची वाटणी जरी प्रधानमंडळाकडे देण्याि आली असली 
िरी कारर्भारतवषयक कामकाजाच्या अंमलबजावणीची सूिे ठरातवक कारर्भाऱ्याकंडे म्हणजे तचटणीस, 
फडणीस आतद आपल्या खास अतधकाऱ्याकंडे ठेतवली होंिी. िे राजालाच जबाबदार असि आतण 
राज्यािील सवच लेखकवगच याच अतधकाऱ्याचं्या तनयंिणाखाली सुरे्भ, महाल आतद सरदार सेनापिीकडील 
राज्यकारर्भार पहाि. त्यामुळे ज्याप्रमाणे देशमुखातद सत्ातधशाचंी सत्ा तशरजोर होऊ न देण्याची 
सुरुवािीपासून काळजी घेिली होिी, त्याचप्रमाणे इस्लामी सलिनिीमध्ये स्विंिपणे बागि असलेले 
वजीरातद अंमलदार सहज बंडास प्रवृत् होि िशी आपत्ी येऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष राज्यकारर्भाराच्या 
अंमलबजावणीची व्यवस्था स्विंि ठेवनू िी खास सरकारच्याच हािी ठेतवली. पुढील तचटतणशी, फडतणशी 
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आतद जाबत्यावंरून राजसत्ा सरकाराि कशी कें तद्रि केली होिी हे तदसून येईल. यािंील एक-दोनच 
जाबत्याचंा येथे उल्लेख करिो. 
 

तचटतणशी फडाकडून व्हावयाचा पिव्यवहार असा : “नूिन इनाम गाव कोणास तदल्हा त्याचंी पिे 
व विन पिे. मोकासे गावं, िैनािेस जमीन वगैरे तदल्हे यास पिे. सातहत्यपिे. जाबसाली हुकमी कागद 
राजकारणी, सरंजामाचे, शिे सनदेचे, वृत्ीचे, इनामाचे व वरािेचे िाकीद रोखे, िहनामे, कानुजाबिे 
एकंदर जकािीसुद्धा, मुलखास, गावासं, जतमनीस कौल, इस्िावा देणे; खंडणी करून पैका ठरेल, करार, 
त्याचा कौल; नवा अंमलदार कमावीस वगैरेंच्या सनदा. घासदातणयाचे रोखे. रसद व इरसाल लग्नकायच 
सामान आणावयाची पिे. बडुिी रसद करार झाली असेल िी पाठतवणे. शिेाचे, बाकी िहकुब केल्याचे 
शकवा नापीक जाहले िरी िहकुब वसूल घेणे, कदीम इनाम, विन, वषासन, स्वराज्य, परराज्याि चालि 
असेल त्याची िाकीद पिे व र्भोगवट्ाची पिे. पुरािन विनाचा इनसाफ होऊन विनदारी करार झाल्याबर 
त्याचंी पिे सवच तचटतणशी. विनदार याचंी पिे, नूिन हर कोणास विन, इनाम विन तदल्हे, त्याची पिे, 
प्रायतश्चत् देणे िरी व गोिाई करावयाची आज्ञा जोशी, उपाध्ये यासंी पिे व ब्राह्मणासं व शूद्रासं हरकोणास 
पि देणे. हर कोणास परस्परे कज्जा होऊन व्यवहार तदवाणाि आला िरी तनवाड्याप्रमाणे खऱ्यास हरकी, 
खोट्ास गुवहेगारी याची पिे. खंड, गुवहेगारी व हरकी पैदास्ि बदअमलीची पिे. बरािी बाबि पिे. 
कोठीची व रहदारीची दस्िके, िलब, रोखे. विनी महालाि व बंदर तकल्ले वगैरे कानुजाबिे. दरसाल 
दारुगोळा व कापड हुजरून तकल्ले कोट ठाणी व जेथे रवाना करणे व िेथून आणबणे वगैरेची पिें. आल्या 
कागदाचा लखोटा फोडून वाचून दाखतवणे, करून रवाना करणे. तजनसास तनरख करून कानुजाबिा 
करून देणे. दुरून गावंास व कोठीस व परगण्यास अंमलदार पाठतवला िरी हुजूरच्याप्रमाणे करारपिे. 
हरएकाची मालीयेि वगैरे जप्ि करणे, ज्याची त्यास देवतवणे. गड, कोट, तकल्ला वगैरे देणे, हद्द देणे. 
एखाद्यास कैद करणे, सोडवणे. राजकारणी बािमीपिे. खास दस्िकी, हािरोखा मोिचबी तलतहणे िे सवच. 
सरजाम, इनाम विने वरािीबाबि वसे्र पाठतवणे; खंड, गुवहेगारी, हरकी, मसाला, नजर वगैरे र्भरून 
तचटतणसानीच कराव.े यादी लेहून ठेऊन दप्िराि पाठवावी. त्याप्रमाणे जमाखचच करावा. हािरोख्यास 
तचवह अथवा दाखला तचटतणसाखेरीज कोणाचा नाही. िकविी व वसाहिी कौल. घर, जागा, ठाव, 
तठकाण, लाकुडफाटे, शिेर्भाि, अमानि करणे अगर देवतवणेबाबि पिे.” या बत्ीस कलमी जाबत्यावरून 
स्पष्ट होिे की, अंिबाह्य राज्यव्यवस्थेची सवच अंमलबजावणी या तचटतणसी फडाकडून व्हावयाची असल्याने 
महालदार, सुरे्भदार, ठाणेदार आदीकडे प्रत्यक्ष राजसत्ा मुळीच नसून िे फति सते्ची अंमलबजावणी 
करणारे हस्िक होि. साहातजकच सवच प्रजा, सरदार, अंमलदार या एकसूिी खास राजाच्याच 
देखरेखीखाली चाललेल्या कारर्भारामुळे राजतनष्ठ राहू लागली िर नवल नाही. 
 

या कारर्भाराची अंमलबजावणी कतरिाना जी जमाखचाची मोठी बाब तिच्याही बाबिीि 
फडतणसाच्या यंिणेिफे पूणच खबरदारी घेिली गेली होिी. अमात्याचं्या देखरेखीखाली जमाखचाचे खािे 
असिानासुद्धा त्याचं्या जाबत्याि ‘सवच राज्यािंील जमाखचच चौकशी करून दफ्िरदार फडणीस त्याचें 
स्वाधीन असाव.े तलतहणे चौकशीने आकारावे’ ह्या वातयाचा तवचार केला िर फडणीस जमाखचातद बाबिीि 
राजाला तकिी जबाबदार होिा याची कल्पना होिे. िसे पातहले िर सवच िऱ्हेच्या खचाला परवानगी देणारा 
म्हणजे मुजुमदार, परंिु त्याने हुजूरच्या हुकुमाप्रमाणे फडतणसाकडे जे देण्याघेण्याचे व्यवहार येिील त्याचंी 
चौकशी ठेवनू अमलबजावणीि मागचदशचन करणे. फडतणसी फडाि सबनीस, बक्षी, कारखानीस, पोिनीस, 
दप्िरदार, तजमेनीस, वगैरे उपखािी शकवा तवर्भाग आहेिच. फडतणस हा तचटतणसासारखा खास राजाचा 
आयव्यय खात्याचा कारर्भारी. फडतणसाकडून जी राजपिे तनघिील तिितया पुरिाच आयव्ययाचा 
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अतधकार सरकारी अतधकाऱ्यानंा गाजतविा येि होिा. अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी अतधकाऱ्यानंा, 
अगदी सापं्रिच्या पद्धिीप्रमाणे अथच-खात्याची अनुमति आवश्यक असिे, िशीच तशवशाहीि फडतणसाच्या 
लेखी मावयिेची आवश्यकिा असे. त्यामुळे सवच कारखावयाचें व अतधकाऱ्याचें आयव्ययाचे ितिे 
तहशबेिपासणीसाठी यावचे लागि. ित्कालीन पतरन्स्थिीप्रमाणे तचटतणसी व फडतणसी सरकारी सते्ची 
अंमलबजावणी करणाऱ्या दोन मुख्य शाखा होत्या. इिर सवच कारखाने याचं्याच हुकुमानुरूप कायचर्भाग 
उरकीि. माि फडतणशी कारर्भार तचटतणशीसारखा वशंपरंपरेने चालि रातहला नाही. 
 

तवस्िारर्भयास्िव इिर सरदार, सुरे्भदार, हवालदार, कारखानीस, सबनीस, पोिनीस आतद 
अंमलबजावणी करणाऱ्या कारर्भाऱ्याचं्या जाबत्याचं्या िपतशलाि तशरि नाही. परंिु त्याचेंवर जरी 
राज्यबधंारणेनुसार कारर्भाराबाबि व सते्बाबि मयादा होत्या िरी त्याचंा हरकामािील सत्ातधकार प्रजेच्या 
दृष्टीने फार मोठा होिा. त्याचंी प्रजेवर जरब राहील इिका मोठा होिा. िरी देखील प्रजेचा सारा तवश्वास व 
र्भरंवसा हा अंतिम तनणचयाच्या वयायावयायिेबाबि खास राजा व त्याच्या मंत्र्याचं्या यंिणेवरच होिा. त्यामुळे 
राजा आतण प्रजा याचें संबधं तनकटचे होऊ लागले होिे. राज्ययंिणेवर आपलुकीचा र्भाव अतधकातधक 
वाढि चालला होिा याि शकंा नाही. हीच आपलुकी राज्य शकवा राष्ट्र संघटनेला फार मोलाची ठरिे. 
 

सेनासमुदाय हा राज्याचा तिसरा मुख्य घटक होिा. याही घटनेि बदल करून देशमुख-सरदार-
सुरे्भदाराकंडे असलेली ही सेना राजाने सवचस्वी सरकारी हुकमिीि आणण्याकतरिा सैतनकांचा मुशातहरा 
वगैरे सरकारी खतजवयािून देण्याि येऊ लागला आतण स्विंि सेनापिीची नेमणूक होऊ लागली व हे सवच 
सेनापति राजसेवक म्हणूनच वागू लागले. त्यामुळे मागे जो सुलिानाचं्या राजकारणापेक्षा आपल्या सरदार-
वतजराचं्या कामकाजाकडे पहाण्याचा जो तरवाज पडला होिा िो बदलला. त्यामुळे शहदवी स्वराज्याला 
अंिगचि अतधक सुरतक्षििा लार्भ ूशकली. इिकेच नव्हे िर त्याचें बाजूकडील सरदार मोगलास तमळाले िरी 
सैतनकानंी आपली राजतनष्ठा अचल राखली. 
 

तशवाजी महाराजाचंी राज्ययिंणा म्हणजे ित्कातलन राजकीय व सामातजक आचारधमाि क्रािंीच 
होिी. परंिु तशवाजीची अष्टप्रधान परंपरा सामावयपणे शाहूच्या पूवचकालापयंि कायम राखली गेली. 
कालमानाप्रमाणे राणी येसुबाईनी त्याि थोडी र्भर टाकली. संर्भाजी महाराज सारखे युद्धाि गंुिल्याने त्यानंी 
राणी येसूबाईसाहेबाकंडे जे अंिगचि राज्यव्यवस्थेसाठी प्रतितनतधपद आचाराि आणले होिे त्याची पदतसद्ध 
योजना-जाणत्या युवराजाच्या अर्भावी राणी येसूबाईसाहेबानंीच राजारामास पुनमचंकारोहण कतरिाना 
तनराळी करून प्रल्हाद तनराजीस िे पद तदले. त्यानंिर पूवींच्या अष्टप्रधानाि प्रतितनधीपदाची र्भर पडली. 
अष्टप्रधानाव्यतितरति तशवाजीनी दानाध्यक्ष, छंदोगामात्य यासारखी उपमंिीपदे तनमाण केली होिी. त्या 
पदातधकाऱ्यानातह पतंडिरावाचं्या वशंपरंपरेिील लायक परुुषाच्या अर्भावी महत्त्व प्राप्ि झाले. 
 

राजाराम शजजीकडे गेल्यानंिर अष्टप्रधानाि साहातजकच फाटाफूट झाली व प्रतितनतध, मोरोपिं 
पेशव्यासंारखी राज्यकारर्भाराची धुरा चालतवण्याइिके लायक व एकतनष्ठ नसल्याने कारर्भार ‘राजमंडळा’ 
िफें  करण्याची प्रथा पडली. राजारामाच्या गैरहजेरीि अथाि दोन राजमंडळे काम करीि होिी. एक 
शजजीस व दुसरे पवहाळगडी. जे प्रधान शजजीच्या ‘राजमडंळा’ वर हजर नसि त्याचेंऐवजी त्याचें कारर्भारी 
त्याचें प्रतितनतधत्व करीि व महाराष्ट्रािील ‘राजमंडळा’ वर शजजी येथील प्रधानाचं्या सुभ्यावरील अंमलदार 
‘सर्भासद’ म्हणून हजर राहून काम तवल्हे लावीि. राजाराम महाराज परि आल्यावरही हा राजमंडळाचा 
कारर्भार चालू रातहला. िो पुढे शाहूच्या कारकीदींिही चालू होिा. परंिु पेशव्यानी आपले ठाणे पुण्यास 
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नेल्याने व सारखे स्वारीतशकारीवर राहाव े लागल्याने पेशव े व त्याचप्रमाणे इिर प्रधानही अशाच 
कारणावरून आपापले कारर्भारी या ‘राजमंडळा’ च्या कामाकडे तनयोतजि करू लागले. स्वार्भातवकच ह्या 
‘राजमंडळा’च्या कारर्भाराला फारसा मान रातहला नाही व शाहूनंिर िर ‘राजमंडळ’च नाहीसे झाले. ना 
राजमंडळ ना राजा अशी पतरन्स्थिी तनमाण करण्याि आली. 
 

शाहू राज्यावर आला त्यावळेेपासून मोगली सत्ा आपापसािील दुही व यादवीमुळे दुबचळ होि 
चालली होिी. मराठे सरदारांस यावळेी स्वपराक्रमाने मुलुख सपंादन करण्याचा आत्मतवश्वास गेल्या 
पंचवीस वषाि तमळतवलेल्या अनुर्भवाने आला होिा. या सवच सरदारासं उद्योग लावनू न तदल्यास िे 
आपापसाि र्भाडूं लागिील व राज्याच्या ऱ्हासास कारण होिील ह्या जातणवनेे त्याने र्भोसले, पेशव,े दार्भाडे, 
गायकवाड, शशदे, होळकर वगैरे सरदाराकंडे तहदुस्थानाि राज्यतवस्िाराचे व सारं्भाळण्याचे काम सोपतवले. 
त्यामुळे सेनापतिपदाचीतह बरीच वािाहि झाली. पेशव े हेच मुख्य सेनापिी होऊन बसले. शवेटी 
तनरतनराळ्या दतक्षणोत्रेकडील के्षिाि पाठतवलेले हे सरदारही स्विंिपणे वागू लागले. शाहू राजानंिर 
अष्टप्रधानाचें सवचच अतधकार व राज्याचे धुतरणत्व पेशव्यानंी आपलेकडेच घेिल्याने राज्ययंिणा मोडली व 
राज्य असंघतटि झाल्यामुळे प्रजेचातह पाशठबा घालतवल्याने तशवाजी महाराजाचं्या स्वराज्यास उिरिी कळा 
लागली. सरदारी करून जहातगरी संपादणार अतधकारी स्विंि राजे होऊन बसले आतण स्वराज्याचा नाश 
करण्याच्या उदे्दशाने राजकारण खेळणाऱ्या इंग्रजाने या सरदार नोकराचं्या राजत्वास मावयिा देऊन त्याचंा 
स्वराज्याशी जडलेला संबधं िोडून टाकला. 
 

पेशवाईनंिर राजा प्रिापशसहास राज्य तमळाले. परंिु हे फति जहातगरीवजा लहानसे असल्याने 
इंग्रजाने त्यास कारर्भाराची यंिणा लावनू तदली. अथाि िी राजसते्तवना जहातगरी-राज्य 
सारं्भाळण्यापुरिीच संकुतचि करावी लागली. हा ‘कानुजाबिा राजमंडळ सरकार हुजुर संस्थान सािारा’ 
[Satara Raja Daftar, Rumal No. 3.] म्हणजे एक ‘ऑतफस मवॅयुअल’च असून त्याि अतधकारी, कारकून-नोकर 
याचंी संख्या व कामाची वाटणी करून तदली असून या लोकाचें पगारादी िपशीलही ठरवनू तदले आहेि. ही 
संस्थान-बंधारणा जरी मूळ मराठ्ाचं्या जाबत्यानुरोधेच केली असली िरी त्यािून स्विंि-राज्यबंधारणेि 
अवश्य असलेली यिंणा साहतजकच वगळली गेली आहे. 
 

प्रधानमंडळ व सेनापिीच्या जागी फति एका ‘कारर्भारी तदवाणा’ची योजना करून जो जाबिा 
आखून तदला आहे त्यािील तदवणाच्या कामाची साि कलमे पढेु देिो. त्यावरून प्रिापशसहाच्या राज्याचे 
के्षि व व्याप तकिी सकुंतचि झाला होिा िे तदसून येईल— 
 

“(१) माहालािील मामलेदार वगैरे हरयेक लोकाकडील पिे येिाि याची उत्रे तचटतणसीकडून 
व दप्िरािून व वयायातधसीकडून तलतहवायाची त्यास जी पिे येिील िी पाहून मजकूर सरकाराि 
समजाऊन त्याचा जाबसाल पुसोन घेऊन त्याची उत्रे पिे ज्याकडून ियार व्हावयाची त्यासं सागंोन 
करावी. त्याणी सरकारचा मिलब जाऊ न देिा ियार करून वाचून दाखवावी. त्यावळेेस समक्ष असाव.े 
कमजास्िी मजकूर असेल िो सागंि जावा”. 
 

“(२) फडणीस व दप्िरदार व तचटणीस व खतजना व स्वार तसबंदी वयायातधसी व सरसुरे्भदार व 
मामलेदार वगैरे व सरकारचे कामगार लोक आहेि त्याचे कामावर हमेशा नजर ठेऊन कोण काम कसे 
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कतरिाि चागंले काम कोणाचे आहे कोण बंदोबस्िाने काम चागंले आतण थोडतयाि करिाि िे हमेशा पाहून 
सरकाराि समजाऊन, आज्ञा होईल त्या प्रमाणे बंदोबस्ि कतरि जावा”. 
 

“(३) येकास पि अगोदर तदल्हे त्या कामाबद्दल पुवहा पि देणे िरी तलतहला मजकूर समजोन 
घेऊन चौकसी चागंली करून नंिर पि देणे जाल्यास द्यावयाचे. याप्रमाणे चौकसीप्रमाणे पाहून सरकाराि 
समजवाव”े. 
 

“(४) सरसुरे्भदार व मामलेदार याजकडे हुकूम व जाहीरनामे सादर होिील त्याि हुकुमाप्रमाणे 
कोण कसा चालिो हुकूम जािील त्याि कामे तलतहली िी कोणत्या पेठ्ािील तकिी जाहाली होणे तकिी 
रातहली त्यातवसी कोणी मजकूर कसा तलतहला आहे त्याचे मनन करून त्यास उत्र पाठवाव े कसे िे 
उलगडून ल्याहावयाचे. त्याची जुजरुसी ज्याचेकडे जी कामे आहेि त्याणी पाहून समजून देि याव े
त्याप्रमाणे सरकाराि समजाऊन आज्ञा होईल त्याप्रमाणे बंदोबस्ि कतरि जावा.” 
 

“(५) माहालातनहाय येथील जमाबंदी जाल्यावर कोणत्या माहालापोटी वसूल तकिी आला बाकी 
यावयाची तकिी रातहली िी राहावयाची सबब काय िे फडणीस व दप्िरदार याणी समजावीि जाव.े याणी 
समजोन घेऊन वसूल करण्याची िजवीज कतरि जावी.” 
 

“(६) फडतणसीकडील कीदीवर व पोत्याचे तसलबंदावर येकुणाि रोजचे रोज करीि जावी व 
पोत्याकडे तसलकेचे थैलीवर व खतजवयावर मोहर करावी.” 
 

“(७) सरकार कामगार आहेि त्यािून चागंले काम कोणी केले त्याजवर मामलेदार व सरसुरे्भदार 
याणी नजर ठेऊन हमेशा िपसीलवार तलतहि जाव.े त्याच्या यादी याजपासी असाव्या.” 
 

तचटणीसी दरख कायमच रातहला. कायचके्षि कमी झाले इिकेच. फडतणशीचातह जाबिा कायमच 
रातहला. सेनेचा फारसा सबंधं रातहला नव्हिा. वयायातधशीबद्दलचा या जाबत्यािील एक उल्लेख महत्त्वाचा 
आहे. िो असा : “या मुलखाि दस्िुर बहुि चागंला आहे की पडोसीराई तमलोन आपसाि समजोन कतजया 
िोडीि हे चागंले आहे. त्यास पंचाईि केल्यातशवाय दुसरा काही तवलाज नाही असे होईल िेव्हा पचंाईि 
करावी. परंिु जोपतरयंि पचंाइतितशवाय कतजया िोडावयाचा इलाज आहे िोपाविेो कराव.े दस्िुर कायम 
राखावयाकतरिा सरकारचे मनाि कसे आहे त्याचा िपशील खाली कलमाि तलतहला आहे.” 
वयायदानाबाबिचा फार मोठा िपशील तदला आहे. परंिु िो येथे देऊन तवस्िार करण्याचे कारण नाही. 
 

अशाच िऱ्हेची कारर्भाराची पद्धिी इिर संस्थानाि त्या त्या रेतसडेंटानंी घालून तदली. इंग्रजी पद्धि 
लातवली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे अतधकाराच्या पुष्ट्कळच जागा वंशपरंपरेने चालि आल्या होत्या 
त्या िशाच पुढे चालवणे त्या त्या संस्थानानंा र्भाग होिे. 
 

तशवाजी महाराजानी जुनी जहातगरदारी राज्यघटना मोडून नवीन घालून तदलेल्या राज्ययिंणेने 
जी ित्कालीन सामातजक क्रािंी घडवनू आणली त्या क्रािंीचा तवचार केला िर तशवाजी महाराजाचं्या 
शहदवी स्वराज्य संस्थापनेि व्यन्तिगि स्वाथापेक्षा सुराज्याचा आदशच तनमाण करण्याचीच महत्त्वाकाकं्षा 
अतधक प्रबल होिी असे म्हणणे र्भाग पडिे. 
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राज्यव्यवस्िा मुिंकी व सैनीकी : 
 

णशवकािं.—तशवकालीन राज्यव्यवस्थेि मुलकी व सैतनकी असे दोन तवर्भाग होिे. तशवाजी 
महाराजानंी राज्यातर्भषेकसमयी राज्यव्यवस्थेसाठी कानुजाबिे (राज्यकारर्भाराची मातहिी सागंणारे तनयम) 
ियार केले. कानुजाबिे म्हणजे लहानमोठे कारर्भार सुसूि सागंणारे पिक. राज्यकारर्भारासाठी 
महाराजानंी अष्टप्रधानाचं्या नेमणुका केल्या. 
 

अष्टप्रधानामंध्ये राजकीय कारर्भार तवर्भागला होिा. त्याचंा थोडतयाि िपशील असा— 
 

(१) मुख्य प्रधान—यानंी सवच प्रशासन व्यवस्था पहावी. राजपिावर तशके्क उठतवणे, युद्धप्रसंगी 
सेनेचे नेिृत्व करणे व सवच सरदारानंा सेनेसह युद्ध र्भमूीवर नेणे ही त्याचंी मुख्य कामे होिी; (२) अमात्य—
यानंी सवच राज्यािील जमाखचच दप्िरदार, फडणीस याचं्या मदिीने पहावा. फडतणशी, तचटतणशी पिावंर 
तनशाण कराव.े प्रसंगी युद्धाि सहर्भागी व्हाव;े (३) सणचव—यानंी राजपिे शोध करून अतधक उणे अक्षर 
मजकूर शुद्ध कराव.े राजपिावर तचवह संमि कराव.े आमंिण, तनमंिण वाकतनशी त्याचें स्वाधीन करावी. 
राजपिावर संमि तचवहे करणे; फौजेचे लोकाचें र्भले करावे; सवच फौजेचे सरदार यानंी त्याजबरोबर 
चालाव;े (४) सेनापती—याने सवच सैवय रक्षण करून युद्धप्रसंगी स्वारी करावी; (५) पांणडतराव—यानंी सवच 
धमातधकार धमच, अधमच पाहून तचतकत्सा करावी. तशष्टाचें सत्कार करावे, आचार व्यवहार, प्रायतश्चत्पिे 
होिील त्यावंर संमि तचवहे करावी. यातशवाय दानप्रसंग, शािंी, अनुष्ठान ित्काली करवाव.े (६) 
न्यायाणधश—यानी सवच राज्यािील वयाय, अवयाय मनास आणून बहुि धमच करून वयाय कराव.े वयायाची 
तनवाडपिे करून याजवर संमि तचवह कराव;े (७) सुमांत—यानंी परराज्यािील तवचार करावा. त्याचे 
वकील येिील, त्याचे सत्कार कराव.े युद्धा प्रसंग कराव.े राजपिावंर संमि तचवह कराव.े सवच अष्टप्रधानानंी 
िालुका स्वाधीन होईल, िो रक्षून तहशबे रुजू करून आजे्ञने विाव.े राज्यकारर्भार हा राजाचे तचटणीस 
फडतणसादींच्या हािून होई परंिु त्याच्या कायावर मंत्र्याचंी देखरेख ठेवनू राजा करवनू घेि होिा. 
 

राज्यकारर्भाराच्या जबाबदारीचे तवकें द्रीकरण जरी प्रधानमंडळ नेमून केले होिे िरी 
कारर्भारतवषयक कामकाजाच्या अंमलबजावणीची सूिे ठरातवक फडणीस व तचटणीस या दोन कारर्भाऱ्याचें 
हािी होिी. 
 

कायचक्षम राज्यव्यवस्थेसाठी महाराजानंी आपल्या स्वराज्य मुलुखाचे िीन र्भाग पाडले व िे िीन 
मंत्र्याचं्या देखरेखीखाली तदले. मोरोपंि शपगळे पंिप्रधान याजंकडे उत्र कोकण, कल्याण-तर्भवडंी िे 
कोलवण-साल्हेर, बारा मावळ, लोहगड आतण जुिर हा प्रदेश; अण्णाजी दत्ो सतचव याजकडे चेऊल िे 
कोप्पलपयंिचा दतक्षण कोकणमधील प्रदेश आतण दत्ाजी तिमल वाकनीस मंिी याजंकडे देशावरील प्रदेश 
सोपतवला. वरील तिवही तवर्भागावर ह्या िीन मतं्र्याचें जरी सवचसाधारण तनयंिण असले िरी ह्या तिवही 
तवर्भागाचंी राज्ययंिणा सरसुरे्भदाराच्या हुकमिीखाली चाले. 
 

ह्या सरसुरे्भदारानंा मदिनीस म्हणून मुजुमदार (तहशबे), तचटणीस (पि-लेखक), दप्िरदार, 
फडणीस, सबनीस, पोिनीस इत्यादी कारकून मंडळी कें द्रािून नेमणकु होऊन तमळे. सुरे्भदारानी 
आपआपल्या प्रािंािील रयिेची सवच प्रकारची काळजी घेिली पातहजे असा दंडक होिा “रयिेला काडीचा 
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जरी उपद्रव झाला िरी महाराज िो सहन करणार नाहीि” असे सुरे्भदारानंा कळतवण्याि आले होिे. अशा 
तरिीने रयिेच्या कल्याणाची दक्षिा हा कल्याणकारी राजा घेि होिा. राज्यकारर्भाराच्या सोईसाठी 
राज्याचा मुलूख १४ प्रािंाि तवर्भागलेला होिा : 
 

(१) मावळ म्हणजे मावळ, सासवड, जुिर, खेड आज हे िालुके आहेि. यािं मोठाले अठरा 
डोंगरी तकल्ले असून त्याचं्याकडे या प्रािंाच्या सरंक्षणाची जबाबदारी होिी. 
 

(२) वाई, सािारा, कऱ्हाड हे प्रािं हल्लीच्या सािारा तजल्ह्याच्या पतश्चमेकडील र्भाग, त्यािं बारा 
सरंक्षक तकल्ले होिे. 
 

(३) प्रािं पवहाळा-कोल्हापूरचा पतश्चम र्भाग, बासष्ट तकल्यासंह; 
 

(४) प्रािं दतक्षण कोकण रत्नातगरी, अठ ठावन पहाडी व समुद्रतकनाऱ्याच्या तकल्यासंह. 
 

(५) प्रािं ठाणे-उिर कोकण तजल्हा-बारा तकल्यासंह (६-७) प्रािं शिबक आतण बागलाण नातशक 
तजल्ह्याचा पतश्चम र्भाग बासष्ट तकल्यासंह हा प्रदेश लष्ट्करी ठाण्यानी व्यापलेला होिा. 
 

(८) प्रािं वानागड-धारवाड तजल्ह्याचा दतक्षण र्भाग बावीस तकल्यासंह (९, १०, ११) बेदनूर, 
कोल्हार, श्रीरंगपट्टण, अवाचीन म्हैसूर अठरा तकल्यासंह (१२) प्रािं कनाटक-कृष्ट्णेच्या दतक्षणेस असलेल्या 
मद्रास इलाख्याचे जे तजल्हे इंग्रजाना देण्याि आले िे अठरा तकल्यासंह, (१३) प्रािं वलेोर-आजचा अकाट 
तजल्हा, पंचवीस तकल्यासंह आतण (१४) प्रािं िंजावर-सहा तकल्यासंह. 
 

गडावरून खाली मदैानी प्रदेश महाल आतण प्रािं याि तवर्भागलेला असे. दोन शकवा िीन महालाचंा 
एक सुर्भा शकवा तजल्हा बने. खेड्याचे पाटील कुळकणी शकवा तजल्ह्याचे देशमुख याचं्या हािाि जमाबंदीचा 
कारर्भार मोगलानंी ठेवलेला होिा. तशवाजीने ही व्यवस्था सोडून सुरे्भदार शकवा सुभ्याचे शकवा महालाचे 
महालकरी याचं्या माफच ि जमाबंदीचे काम घेण्याची नवी व्यवस्था अमलाि आणली. दोन शकवा िीन 
खेड्याचं्या समूहाची व्यवस्था कमातवसदाराकडे असे. 
 

तशवाजीने कमातवसदार, महालकरी, सुरे्भदार यानंा पगार देऊन चाकरी घेण्याचे केले. सुरे्भदाराचा 
पगार वषास सुमारे चारश ेहोन म्हणजे दरमहा शरं्भर रुपये असे. हवालदारास पिास रुपये, तहशबेतनसास 
सुमारे रु. ३० दरमहा विेन तमळे. तजल्हातधकाऱ्याचें काम मुलुखाि शािंिा राखणे व वसूल गोळा करणे हे 
होिे. 
 

तजल्ह्याच्या मुलकी कारर्भाराची व्यवस्था साहजीकच कें द्रीय अतधकारी पिं अमात्य म्हणजे 
फडणीस आतण पंिसतचव म्हणजे आजचे अकौंटंट जनरल व ऑडीटर या दोन अतधकाऱ्याचं्या 
तनयिंणाखाली होिी. तजल्ह्याचे तहशबे या दोन अतधकाऱ्याकंडे पाठवाव ेलागि. िेथे िे एकि करून त्यािं 
तनयमबाह्य दोष आढळल्यास अपराध्याला तशक्षा तदली जाि असे. ह्या अतधकाऱ्यानंा तजल्हा कामगाराचें 
काम कसे चालिे हे पाहण्यासाठी आपल्या हािाखालची माणसे पाठतवण्याची मुखत्यारी होिी. पेशव्याच्या 
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खालोखाल पंि अमात्य व पंि सतचव हेच दोन मोठे मुलकी अतधकारी होिे. जमाबंदीच्या किचव्याबरोबर 
त्याचं्याकडे लष्ट्करी अतधकारही होिे. 
 

राज्यािील जमाखचच दप्िरदार फडणीस याचें स्वाधीन होिा. सवच िऱ्हेच्या खचाला परवानगी 
देणारा म्हणजे मुजूमदार. त्याने राजाच्या हुकुमाप्रमाणे फडतणसाकंडे देण्याघेण्याचे व्यवहार येिील त्याचंी 
चौकशी ठेवनू अंमलबजावणीस मागचदशचन करणे, अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी अतधकाऱ्यानंा अगदी 
हल्लीच्या पद्धिीप्रमाणे अथचखात्याची अनुमिी आवश्यक होिी. िशीच तशवशाहीि फडतणसाच्या लेखी 
मावयिेची आवश्यकिा असे. ित्कालीन पतरन्स्थिीप्रमाणे सरकारी सते्ची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
तचटतणशी व फडतणशी अशा दोन मुख्य शाखा होत्या. सेनासमुदाय हा राज्याचा तिसरा मुख्य घटक होिा. 
 
राज्य व्यवस्िा णशवकािं–सैणनकी : 
 

तशवकालीन राज्यव्यवस्थेच्या लष्ट्करी तवर्भागाची मातहिी अशी :— लष्ट्कराि पायदळ, घोडदळ, 
खाशा स्वारीबरोबर असणारे लोक, स्वराज्यािील तकल्ल्याचंा बंदोबस्ि, तकल्ल्यािील डोंगराचंा व त्याचं्या 
पाय्याचंा बंदोबस्ि, िोफखाना आतण आरमार याचंा प्रामुख्याने समावशे होई. तशपायासं व नायकासं 
दरमहा एक, दोन शकवा िीन होन पगार असे. जुमलेदारास वषाची शरं्भर होन िैनाि असे. हजारी 
सरदारासं पाचश ेहोन िैनाि असे. पाचंहजारीस सालीना अडीच हजार होन िैनाि असून तशवाय त्याला 
सरकारकडून पालखी, अबदागीर वगैरे नेमणूक असे. 
 

घोडदळाि बारगीर व तशलेदार असे दोन प्रकार असि. बारतगराचा घोडा आतण सामान सरकारी 
असे. घोडदळास पागा अशी संज्ञा असे. पागेिील सगळी घोडी सरकारी असि व सरकारमाफच ि त्याचंी 
देखर्भाल होई. तशलेदार स्विःचे घोडे आणी. त्याचंी तनगा स्विःच राखी. हत्यारे व सामान स्विःचेच असे. 
याकतरिा त्यास सरकारकडून विेन तमळे. 
 

पायदळाि दहा माणसाचंा एक दातहजा केलेला असे, त्यावर एक नाईक मुख्य असे, अशा पाच 
नाईकावर एक हवालदार असे शकवा पचंवीस बारगीर शकवा तशलेदार याजंवर एक हवालदार असे. पाच 
हवालदारावंर एक जुमलेदार, पाच जुमलेदारावंर एक सुरे्भदार व दहा सुरे्भदारावंर एक पाच हजारी असे. हे 
सगळे सुरे्भदार व पाच हजारी सरनोबिच्या हुकुमाि असि. घोडदळाचा सरनोबि अथाि तनराळा असे. 
पंचवीस घोड्यासं एक पखाली व एक नालबंद असे. 
 

या लष्ट्करातशवाय महाराजानंी स्विःच्या रक्षणासाठी खास तवश्वासािील असे पाच हजार 
तजतलबीचे लोक सिि स्वारीबरोबर राहण्यासाठी ठेतवले होिे. त्याचें िीस, चाळीस, साठ, शरं्भर असे ज्थे 
करून त्याजंवर चागंले शूर मदच व इमानी सरदार नेमि. ह्यातशवाय आणखी दोनश ेउमदी घोडी खाशासंाठी 
म्हणून तनराळी होिी. प्रत्येक सुरे्भदाराच्या व हजारी सरदाराचं्या हािाखाली एक ब्राह्मण सबनीस व प्रर्भ ू
कारखानीस असे हुदे्ददार होिे. ह्या हुदे्ददाराचं्या हािाखाली कमी जास्ि कारकून असि. 
 

णकल्ल्याांची व्यवस्िा : महाराजाचं्या िाब्याि काही जुने व काही नव्याने बाधंलेले सुमारे २४० तकल्ल े
होिे. हे तकल्ले बहुशः अवघड डोंगरावर, राज्यास बळकटी आणण्यासाठी व राज्याच्या रक्षणासाठी होिे. 
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प्रत्येक तकल्यावर हवालदार, सबनीस, आतण कारखानीस असे िीन प्रमुख अतधकारी काम करीि 
असि. हवालदाराच्या हािाखाली एक वा अतधक िटसरनोबि असि. हवालदाराकडे तकल्याचंा एकंदर 
कारर्भार असे. गडाच्या तकल्या हवालदाराच्या िाब्याि असि. तकल्यावंरील हवालदाराच्या नेमणुका प्रत्यक्ष 
तशवाजी महाराज करीि असि. प्रत्येक तकल्यावरील तशबदंी हवालदाराच्या िाब्याि असे. 
 

महाराजापंाशी िोफखाना होिा. प्रत्येक तकल्यावर िोफा ठेवलेल्या असि. तशवाय लष्ट्कराबरोबर 
चालतवण्यासाठी सुमारे दोनश ेिोफा गाड्यावंर घािलेल्या असि. िोफखावयावरील गोलंदाजाला सातलना 
३० पौंड [१ पौंड = १० रुपये] म्हणजे ३०० रु. तकवा मातसक रु. २५ पगार असे. 
 

आरमार : राज्याच्या सुरतक्षििेसाठी जसे लष्ट्कर आवश्यक िसेच समुद्र तकनारा व समुद्र व्यापार 
याचं्या संरक्षणासाठी तशवाजी महाराजानंा आरमार आवश्यक वाटले. या गरजेिूनच मराठ्ाचें आरमार 
उदयास आले. तशवाजी महाराजाकंडे इगं्रज लोकाचं्या म्हणण्याप्रमाणे १६६५ मध्ये ३० पासून १५० टन 
आकाराची लहान मोठी ८५ गलबिे व ३ मोठ्ा डोलकाठ्ाचं्या गुराबा अशी जहाजे होिी. िी ६६ पयंि 
वाढली होिी. या सवच आरमारावंर ५००० पयचवि लोक होिे. त्याजंवर मुख्यातधपिी म्हणून सुरे्भदार असे. 
आरमारासंबधंी कामे कारखानीस व सबनीस याचं्या माफच ि होि. आरमाराचा सवच खचच महालोमहालीचे 
अतधकाऱ्याकंडून शासकीय कोषागार व कोठारे यािूंन होई. समुद्रािील आरमाराच्या सातहत्याकडे तशवाजी 
महाराजाचें तवशषे लक्ष असे. जहाजावरील खलाशानंा मातसक िीन होन, सुरे्भदारास ३,००० होन वार्वषक 
विेन असे. इिर अतधकाऱ्यानंा त्याचं्या श्रेणी प्रमाणेच दोन हजार, एक हजार व पाचश ेहोन असे वार्वषक 
विेन होिे 
 
जमीन महसूिं व्यवस्िा—णशवकािं : 
 

(१) तशवकालाि मुख्य उत्पि शिेीपासूनचे असे. म्हणून स्वराज्याि शिेकऱ्यास प्राधावय होिे. 
शिेकऱ्याची सवच प्रकारची सोय करावी अशा आज्ञा सुरे्भदारानंा असि. तशवकालाि स्वराज्यािील जतमनीची 
मोजणी करून सारा आकारला जाि असे, त्या काली सारा आकारणी करण्याचे िीन प्रयत्न झाले. प्रथम 
दादोजी कोंडदेव यानी पुणे, मुठे, मावळ, या र्भागाि केला. दुसरा प्रयत्न मोरो तिमल शपगळे पंिप्रधान यानंी 
केला. व तिसरा महत्त्वाचा पद्धिशीर प्रयत्न अण्णाजी दत्ो सुरनीस या अथचमतं्र्याने केला. त्याने कोकण 
तवर्भागाची सारा आकारणी केली. आतण सरकारी दस्ि ठरतवला. तशवाजी महाराजाचं्या इिर मतं्र्यानीही 
राज्यािील इिर प्रािं तवर्भागािील जतमनीची पहाणी करून सारा आकारणी केली. 
 

जतमनी वा सारा तनतश्चि करण्यापूवी जतमनीची मोजणी होि असे. त्यास तबघावणी, चावराण अथवा 
चकबंदी असे म्हणिाि. तबघावणी झाल्यावर लागवडीखाली असलेल्या गावच्या जतमनीची प्रिवारी ठरे. 
त्यािं कोणिे पीक येिे, एक पीक येिे की दोन तपके येिाि आतण प्रत्येक तबघ्यािं साधारणपणे तकिी पीक 
येिे व तकिी उत्पि येिे याची मातहिी गोळा केली जाई. ह्या प्रकारास “पीक पहाणी” असे म्हणिाि. प्रत्येक 
गावच्या अशा नोंदी करून परगण्याचे सपूंणच अंदाजपिक अथचमंत्र्याकंडे छाननीसाठी पाठवाव े लागे. 
अथचमंिी चाचणी घेऊन, परीक्षा करून जे अंदाज करिील त्याची गावकऱ्यानंी पाठतवलेल्या पिकाशी 
िुलना केली जाई. व अथचमंत्र्याचं्या आदेशाप्रमाणे वसूल तनणचय केला जाई; याला सारा आकारणी असे 
म्हणिाि. तबघावणी, पीक पहाणी व सारा आकारणी हे महसूल पद्धिीिील िीन महत्वाचे टप्पे होि. सारा 
आकारणीचे काम अण्णाजी दत्ोने देशमुख, देशपाडें हे परगण्याचे अतधकारी आतण गावकरी याजंकडे सुपूदच 
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केले होिे. डॉ. बाळकृष्ट्णानंी अण्णाजी दत्ोच्या सारा आकारणी पद्धिीला लोकाचंी धारा पद्धिी असे म्हटले 
आहे. सारा आकारणीसाठी गावच्या लागवडीखाली असलेली जमीन िेवढीच तवचाराि घेिली जाि असे. 
प्रत्येक तबघ्यामागे सरकारी साऱ्याचे प्रमाण ठरतवले जाई. तबघ्यास तपकाचा आकार करून पाच ितक्षमा 
(र्भाग) तपकाचे करून िीन ितक्षमा रयिेस द्याव्या, दोन ितक्षमा तदवाणाि द्याव्या याप्रमाणे रयिेपासून घ्याव े
अशी पद्धि होिी. मतलकंबरच्या काळािही २/५ ची पद्धि रूढ होिी. त्याने नंिरच्या काळाि नख्ि रुपाने 
वसूल घेण्यास प्रारंर्भ केला. आतण उत्पिाच्या शकमिीच्या १/३ र्भाग हा सरकारी सारा ठरतवला. नव्याने 
लागवडीखाली येणाऱ्या जतमनीवर “इस्िावा” पद्धिीने सुरवािीच्या काही वषाि सारा आकारणी केली 
जाि असे. 
 

तशवाजी महाराजाचं्या काळाि नख्ि आतण तजिसी अशा दोवही स्वरुपाि वसूल घेिला जाई आतण 
हे दोवही तमळून साऱ्याचे प्रमाण बहुधा उत्पिाच्या २/५ इिके असाव.े नख्ि आकार हा सामावयिः बागाईि 
जतमनीिील तपकावंर आकारला जाि होिा. पसेै घेऊन हे तजिस शिेकरी बाजाराि तवकि असल्याने नख्ि 
रुपाने सारा देणे त्यानंा कठीण जाि नसाव.े ऊस, सूंठ, हळद, र्भाजीपाले, फळफळावळ यावर नख्ि दर 
आकारल्याचे तदसून येिे. इ. स. १६६७ सालापासून तशवाजी राजानी आपल्या मुलखाि बटाईचा अंमल 
सुरू केला. बटाई म्हणजे उत्पिाचा तनम्मा र्भाग. पण बटाईचा िह ज्या र्भागाि असेल िेथे शिेकऱ्यावंर इिर 
सरकारी कर लादले जाि नसि. 
 
मराठामांडळ अांतभूचत णनरणनराळे मराठे सरदार, छत्रपती व पेशवे ह्ाांचे एकमेकाांशी असिेंिें सांबांध 
: 
 

तशवाजी महाराजानंी मुख्यिः मोगल, कुिुबशाही व आतदलशाही याचंी सत्ा झुगारून स्वराज्य 
स्थातपले. िेंव्हापासून शाहूकालाच्या सुरवािीपयंवि मराठ्ाचें सावचर्भौम राज्य एका छिपिीच्या 
अतधपत्याखाली रातहले. शाहू महाराजाचं्या कारतकदीि बाळाजी तवश्वनाथ यानंी मोठ्ा शहमिीने शाहू 
महाराजाचंी बाजू राखून मोगलानंा मदि करून त्या मोबदल्याि बादशहाकडून अतधकृितरत्या स्वराज्य, 
चौथाई व सरदेशमुखीच्या सनदा इ. स. १७१९ मध्ये तमळतवल्या. 
 

तशवपूवचकाळािं घाटगे, शनबाळकर, डफळे, साविंवाडीकर र्भोसले आदी मराठे देशमुख 
महाराष्ट्राि होिे. ह्या देशमुखानंी सरकारने ठरतवलेला दस्ि वसूल करण्याचा व आपली मेहनि म्हणनू त्या 
महसुलाचा तहस्सा स्विःस राखून बाकी सरकारी तिजोरीि जमा करावयाचा हे एक काम व देशाि शािंिा 
व सुव्यवस्था राखणे हे दुसरे काम. 
 

तशवाजी महाराजाचंी राज्ययिंणा म्हणजे ित्कालीन राजकीय व सामातजक आचार धमाि क्रािंीच 
होय. तशवाजी महाराजाचंी अष्टप्रधान परंपरा सामावयिः शाहू महाराजाचं्या मतृ्युपयंवि कायम राखली गेली. 
कालमानाप्रमाणे राणी येसूबाईसाहेबाकडे जे अिंगंि राज्यव्यवस्थेसाठी प्रतितनधी उत्पि केले होिे, त्याचंी 
पदतसद्ध योजना जाणत्या युवराजाच्या अर्भावी राणी येसूबाईसाहेबानीच राजारामास पूणचमंचकारोहण 
करिानंा तनराळी करून प्रल्हाद तनराजीस हे पद तदले. त्यानंिर पूवीच्या अष्टप्रधानािं प्रतितनधीपदाची र्भर 
पडली. राजाराम शजजीकडे गेल्यावर कारर्भार राजमंडळािफे करण्याची प्रथा पडली. राजारामाच्या 
गैरहजेरीि दोन राजमंडळे काम करीि होिी. एक शजजीस व दुसरे पवहाळगडी. जे प्रधान शजजीच्या 
राजमंडळावर हजर नसि त्या तठकाणी त्याचें जागी त्याचें कारर्भारी प्रतितनतधत्व करीि असि. 
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महाराष्ट्रािील राजमंडळावर येथील प्रधानाचं्या सुभ्यावरील अंमलदार “सर्भासद” म्हणून हजर राहून काम 
तवल्हेस लावीि. राजाराम महाराज परि आल्यावरही हा “राजमंडळाचा” कारर्भार चालूच रातहला. िो पढेु 
शाहूच्या कारकीदीिही चालू होिा. 
 

पेशव े सनदा घेऊन सािाऱ्यास आल्यावर वसुलीच्या बंदोबस्िासाठी काही नवीन कायदे शाहू 
महाराजानंा कराव े लागले. दतक्षणेिील सहा सुभ्याचंी सरदेशमुखी सनदेने महाराजासं तमळाली. 
सरदेशमुखी ही छिपिींची तमळकि होिी. जो ऐन वसूल होईल, त्यापैकी शकेडा १० टके्क प्रमाणे 
सरदेशमुखीचा वसूल राजाकडे व बाकीचा सरकार खतजवयाकडे जाई. ज्या मुलखािून चौथाई वसूल होि 
असे त्या मुलखावर मराठे सरदार चौथाई गोळा करण्यासाठी स्वारी करीि. तजिका ऐवज तमळविा येईल 
िेवढा घेऊन बाकी ऐवज आपल्या सरकारकडे येणे राहील त्याच्या वसुलीसाठी दुसऱ्या वषी मुलुखतगरी 
करण्याचा प्रघाि पडला. स्वाऱ्या करून जो मुलुख स्वराज्याि आला त्याच्या वसुलाचा जो चौथ तिला 
राजाची बाबिी (राजबाबिी) असे नावं दऊन िो राजाचा हक्क ठरतवला. ही रक्कम राजाच्या खचास 
द्यावयाचे असे ठरले. बाकी िीन तहस्से राहीले त्यास मोकासा नाव तदले. ह्या मोकशािूंन साहोिा (शकेडा ६ 
रुपये) व नाडगौडा (शकेडा ३ रुपये) या नाव ेदोन हक्क राजाने आपल्या मजीनुसार कोणाही सरदारास 
लावनू द्याव ेअसा तनयम केला. त्यामुळे राजबाबिी (२५), साहोिा (६), नाडगौडा (३) एवढ्या हक्काचंा 
वसूल ३४ टके्क काढल्यावर बाकी राहीलेला (१००—३४) ६६ टके्क वसूल हा तनव्वळ मोकासा म्हणनू मराठी 
तिजोरीि जमा करावयाचा असे ठरले. हा ६६ टके्क वसुलाचा मुलूख तनरतनराळ्या सरदारासं 
जहातगरीदाखल वाटून द्यावा असे ठरले. अशा मुलुखतगरीसाठी तनरतनराळे प्रदेश तनरतनराळ्या सरदारासं 
वाटून देण्याि आले. अशा तरिीने मोगल प्रदेशािूंन चौथाई वसूल करण्याच्या तनतमत्ाने मुलूखतगरी, स्वाऱ्या 
सुरू झाल्या. ज्या ज्या सरदारानंी जो जो प्रदेश शजकला त्यानंा िो प्रदेश सरंजामास लावनू तदला. असे 
सरंजामदार शशदे, होळकर, पवार, गायकवाड, नागपूरकर र्भोसले हे आपापल्या प्रदेशाचे कालािंराने 
सत्ाधीश बनले. त्यानंी आपापल्या राज्याि स्विःचे नाणे सुरू केले, इनामे तदली. अशा तरिीने जवळजवळ 
सबंध शहदुस्थान मराठी सते्खाली आला. ह्या सवच सरदाराचें मराठा मंडळ बनले. हे मंडळ शाहू महाराज 
तजविं असेपयंि त्यानंा जबाबदार रातहले. ज्या राजेरजवाड्यानंी आपल्या मुलुखाि मराठ्ासं चौथाई 
वसूल करण्याचे हक्क तदले त्याचें परचक्रापासून संरक्षण करण्याची हमी मराठ्ानंी स्वीकारली. याचा अथच 
जी श्रेष्ठ सत्ा कमकुवि सते्च्या जोखडाखालील प्रजाजनाकंडून चौथाई वसूल करिे िी सत्ा सवचश्रेष्ठ व 
सावचर्भौम होय. आपल्या पराक्रमाने मोठमोठ्ा तवस्िाराचे शजकलेले प्रदेश त्या त्या सरदारासं जहातगर 
म्हणून देऊन टाकण्याचा प्रघाि पेशव्यानंी पाडला. 
 

सरदाराचं्या स्वाधीन जो मुलूख जहातगर म्हणून करण्यािं आला होिा त्यावर पेशव ेअशंिः हुकूमि 
चालतवि. त्याचें तहशबे पेशव ेिपासीि, त्याचं्या मुलुखािील काही महत्वाच्या अतधकाऱ्याचंी नेमणकू पेशव े
करीि. सरदाराचंा वारसा हक्क पेशव ेठरवीि; व सरदाराचं्या र्भाऊबंदकीचा िंटा लागला वा इिर काही 
बखेडा माजला, िर त्याचं्या महालाचंी जप्िीही पेशव ेकरीि. 
 

शाहू छिपिीनंिरचे सािाऱ्याचे छिपिी तनमाल्यवत् झाले होिे. िरी बाह्यिः त्याचंा इिमाम 
गादीच्या धवयासारखा होिा. सािारच्या छोट्ा राज्याच्या हद्दीि सवातधकार व अखत्यारी महाराजाचंी 
होिी. नवा पेशवा नेमणे झाल्यास त्यास अतधकाराची वसे्र सािारच्या महाराजाकंडून तमळि. अशी वसे्र 
घेिल्यातशवाय पेशव्याच्या अतधकारास िान्त्वक दृष्ट्ट्ा कायदेशीरपणा येि नसे. वसईच्या िहानंिर दुसऱ्या 
बाजीरावास इंग्रजानी गादीवर बसतवले, िथापी वसे्र सािारकर महाराजाकंडून घ्यावी लागली. पेशव े
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पुण्यास राजे असले, िरी सािारच्या हद्दीि गेले म्हणजे िे नोकरच ठरि व आपले नोकरचे नािे समजून िे 
मयादेनेच वागि. फौजेसह पेशव े सािाऱ्यास आले, िर सािारच्या हद्दीि त्याचंी नौबि वाजण्याची बंद 
होऊन िे हत्ीवरून शकवा पालखीिून उिरून पायी चालि व रुमालाने हाि बाधूंन िे महाराजाचं्या दशचनास 
जाि व त्याचं्या पुढे साध्या बठैकीवर बसि. रे्भटीचे वळेी िे महाराजासं रीिीप्रमाणे नजर करीि. िे आपल्या 
हािाि मोचेल घेऊन बारीि व कधीकधी महाराजामंागे खवासखावयािही बसि. 
 

युद्ध शकवा िह करणे, दौलिीचे अष्टप्रधानानंासुद्धा सवच अतधकारी नेमणे त्यानंा वसे्र व तशक्कामोिचब 
देणे, सरदार लोकासं स्वारीवर व मुलुखतगरीवर पाठतवणे शकवा परि बोलातवणे, इनाम, इिमाम, सरंजाम, 
नेमणुकी, धमादाय, देणगी, वशंपरंपरागि कामतगरी, बहाली, बडिफी िात्पयच हरएक बाबिीि सनदा 
शकवा िसे महत्वाचे कागदपिे देणे, हे सवच सािारकर छिपिींच्या अखत्यारीिील असून पेशव ेजरी ह्या सवच 
बाबिीि तशफारशी करीि व सल्ला मसलि देि, िरी महाराजानंी कोणिीही गोष्ट मावय केल्यातशवाय िी 
अंमलाि येि नसे. तशक्कामोिचब होणे िे छिपिींच्या आजे्ञने व दखलतगरीने होि असे. खुद्द पेशव्याकंडून 
अगर पेशव्यामंाफच ि कामकाज तलहून जाई िे त्याजंकडून महाराजासं समजातवले जाई व त्याचं्या 
आजे्ञनुरूप हुकूम सुटि. वरील हरएक बाबिीि पेशव ेहे सागंिील शकवा सल्ला देिील त्याप्रमाणेच महाराज 
प्रायः हुकूम देि. 
 

तशवाजी महाराजाचं्या स्वराज्य स्थापनेच्या वळेी राजा व अष्टप्रधान एवढीच राज्याची अंगे होिी. 
राज्य एकसत्ात्मक असून अष्टप्रधान हे सल्ला देणारे व जबाबदारीने काम करणारे सेवक होिे. शाहू 
महाराजाचं्या कारकीदीि सरंजामी सरदाराकंडे आपआपल्या प्रािंािील तदवाणी, मुलकी व लष्ट्करी 
व्यवस्था असे. ही व्यवस्था करून उरलेली पण आगाऊ कराराने ठरलेली रक्कम त्यानंी छिपिींना 
द्यावयाची असे. 
 

राज्यतवस्िार होण्यास सुरवाि झाल्यामुळेच सरंजामी सरदारकीची सुरुवाि झाली. शशदे, 
होळकर, गायकवाड हे मराठ्ाचं्या दौलिीचे नोकर होिे. त्यानंी जहातगरीचे व सरंजामीचे तहशबे दरवषी 
पेशव्याचं्या फडाि दाखल करण्याचा तशरस्िा होिा. नव्या सरदारास सरदारकी देण्याचा प्रश्न 
उद र्भवल्यास त्याजकडून नजराणा घेऊन सरदारकीची वसे्र सािारा महाराजाकंडून पेशव ेदेववीि. 
 

सरदाराचं्या सैवयाची गणिी करणे व सैवयाच्या खचाचा तहशबे ठेवणे हे काम पेशव्यानंी नेमलेला 
बक्षी करीि असे. बक्षीला आपले तहशबे फडतणसाकडे मध्यविी फडाि द्याव ेलागि. सैवय खचासाठी रक्कम 
उर्भी करणे, स्वाऱ्याचें तहशबे तमळाल्यावर जी प्राप्िी होई त्यापकैी कारकुनास तकिी द्यावयाचे, फडतणसानंी 
तकिी घ्यावयाचे व सरकारािं तकिी द्यावयाचे हे ठरलेले असे. िहाच्या अटी बनवाव्या, पेशव्यानी यावर 
मखलाशी करावी व सािारच्या छिपिींचे त्यावर तशक्का मोिचब व्हावे, असा चौिंिी कारर्भार असे व 
प्रत्येकाला चार िंिे सारं्भाळावी लागि व िी आदरपूवचक सारं्भाळली जाि. 
 

मराठा मांडळातीिं ऐक्य भावना.—मराठी राज्यािं पदे व सरदारतया आनुवतंशक पद्धिीने चालि 
असल्या िरी वशं नाकिा तनघाल्यास त्याला नामधारी बनवनू, कत्या माणसाचं्या हािी सत्ा जाई. या 
पद्धिीने र्भोसले घराण्यािून सत्ा पेशव्याकंडे गेली आतण पुढे पेशवा दुबचल तनघाल्यावर िीच सत्ा नाना 
फडणीस व महादजी शशदे याचं्याकडे गेली. अशा रीिीने सते्चे संक्रमण रतिपाि न होिा होऊ शकलें . 
त्याच प्रमाणे अष्टप्रधान पदे जाऊन बाळाजी तवश्वनाथाच्या वळेेपासून संघटना पद्धिी (Confederacy) 
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असल्यामुळे स्वराज्याचे साम्राज्य झाले व चार पेशव ेकिृचत्त्ववान तनघाल्यामुळे सत्ा कें द्रीर्भिू होऊ लागली. 
शशदे यानी तदल्ली बादशाहीची सूिे हािी घेिली व अतहल्याबाईनी माळव्याि सत्ा कायम केली. िेव्हा मराठी 
साम्राज्याच्या सते्ची कें दे्र िीन तठकाणी झाली. शशदे, होळकर, हे पुणे दरबाराशी नावाने अतंकि पण 
व्यवहारािः बरोबरीचे नािे सागंि होिे. याचा अथच िेव्हाही घटना तब्रतटश साम्राज्याि बरोबरीच्या नात्याने 
वागणाऱ्या वसाहिींच्या धिीची (Commonwealth) होिी. या वळेच्या मराठमंडळाि बरोबरीच्या नात्याि 
शशदे, होळकर होिे, पण त्याचं्याि ऐतयाची र्भावना कायम होिी 
 

दुसऱ्या बाजीरावाच्या वळेी देखील िो नाकिा तनघाल्यामुळे त्याला नामधारी बनवनू एखाद्या कत्या 
माणसाने सत्ा हािी घेिली असिी, पण वलेस्लीने मध्ये पडून पुणे दरबारचा इिर सरदाराशंी सबंंध िोडला 
व नाकत्याच्या हािी सत्ा रहावी, असे घडवनू आणले. 
 

पेशवे व सरदार याांचे सांबांध.— शाहू महाराजाचं्या पश्चाि छिपिींची सत्ा पेशव ेगाजव ूलागले. 
शशदे, होळकर, पवार, हे पेशव्याचें सरदार. हे सरदार व पेशव ेयाचें सबंंध पेशव ेसािारकरासंारखेच रातहले. 
कारण सािारकर छिपिी दरवषी वरील सरदारानंा त्याचं्या जहातगरी सारं्भाळण्याकतरिा इ. स. १८०३ 
नंिरही सनदा देिानंा आढळिाि. शशदे, होळकर, व गायकवाड याचं्या सरंजामी मुलुखाि लहानमोठे 
जमीनदार, जहातगरदार, र्भाट, चारण, मुतखये होिे. त्याजंकडून मराठे सत्ाधीशासं खंडणी घेिानंा खंडणी 
तमळि असे. परंिु तिचा वसूल मुलुखतगरी फौज गेल्यावरच होि असे. त्याजंकडून खंडणी घेिानंा खालील 
हक्क वापरलेले तदसिाि : 
 

(१) गादीचा वारस ठरतवणे व नजराणा घेणे. 
 

(२) एखाद्या ससं्थानाची खंडणी बाकी थकल्यास, आर्वथक हलाखी तदसून आल्यास वा संस्थानाि 
तनणायकी माजल्यास, संस्थातनक राज्यकारर्भार हाकण्यास असमथच असल्यास त्या संस्थानाचा कारर्भार 
स्विःच्या देखरेखीखाली घेणे व सुरळीि चालतवणे. 
 

(३) जमीनदारामंधील व त्याचें अवलंतबि असिील, त्याजंकडील आपसािील िंटे तमटतवणे, 
गावच्या मतिेदारानंा आश्रय देणे आतण त्याचं्याकतरिा समेट घडवनू आणला असेल व अर्भय तदले असेल 
िर त्याच्याकडून नजराणा घेणे. 
 

(४) संस्थातनकाच्या मुलखाि बंड उद र्भतवल्यास त्याचा बीमोड करणे व त्या कामतगरीकतरिा 
खंडणी घेणे. 
 

(५) मराठा सरदाराचें सैवय त्या प्रािंाि असिा, त्याचा अपमान झाल्यास आगळीक करणाऱ्याला 
तशक्षा करणे. 
 

(६) एखाद्या ससं्थातनकाने आपल्या प्रजाजनाचंी संपत्ी लुटल्यास त्याची चौकशी करून त्यास 
नुकसान र्भरपाई देणे. 
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(७) गुवहेगार पकडले असिा संस्थातनकाच्या दुबळेपणामुळे एखादा संस्थातनक त्या गुवहेगारास 
तशक्षा करण्यास असमथच असेल िर त्याला तशक्षा करणे. 
 

(८) परकीय चाचेतगरीचा बदंोबस्ि करणे, दुधतपिी पद्धि बंद करणे आतण दुष्ट्काळाि मदि करणे. 
 

वरील हक्काचंा वापर मराठे सरदार आपले माडंलीक जमीनदार व सरंजामदाराचं्या बाबिीि 
करीि. अशीच वागणूक पेशव ेआपल्या सरदाराचं्या बाबिीि देि. 
 
मुिंकी कारभार—राजकीय णवभाग व त्यावरीिं अणधकारी : 
 

तशवकालाि ठाणे हा सवाि लहान राजकीय तवर्भाग होिा. देशमुखाकंडे अनेक ठाणी, कयाि 
असि, त्यास (संमि) िफच  म्हणि. अनेक िफच  तमळून एक परगणा बने. हवालदार हा परगण्याचा 
अतधकारी. परगण्यािील वसुलाच्या बाबी, तदवाणी फौजदारी स्वरुपाचे दाव े आतण राजकीय उलाढाली 
यावंर हवालदाराची देखरेख असे. परगण्याच्या व्यवस्थेकतरिा हवालदाराच्या हािाखाली तशपायाचंी 
िुकडी असे. या िुकडीचे अंमलदार नाईकवाडी या नावाने ओळखले जाि. गावविनदार व परगणे 
विनदार आपली कामे कशी करिाि िे हवालदार पाही. 
 

अनेक हवालदारावंर सुरे्भदार हा वतरष्ठ अंमलदार असे. याचा प्रदेश िो सुर्भा; सुरे्भदार म्हणजे 
देशातधकारी. सुरे्भदाराला देशलेखक असून त्याच्याजवळ तशबंदीही असे. त्याला तचटणीस, दप्िरदार, 
पोिनीस, सर्भासद वगैरे तनरतनराळ्या तहशबेी तवर्भागाचं्या कामाकतरिा कारकून असि. 
 

सुरे्भदाराच्या वरचा अतधकारी िो सरसुरे्भदार. त्याचा देशी प्रतिशब्द मुख्य देशातधकारी. तशवकालाि 
पाच सरसुरे्भदार होिे. 
 

पेशवाईि मुलकी कारर्भाराच्या सोईसाठी जे तवर्भाग केले होिे त्यािील गाव (मौजे) हा सगळ्याि 
धाकटा तवर्भाग होिा. त्याचे मुख्य मुलकी अतधकारी पाटील व कुलकणी. मौज्याचा वरचा तवर्भाग िफे. 
त्यावरील अतधकारी िरफदार. परगण्यावरील अतधकारी जो मामलेदार त्याच्या िाब्याि िरफदार असे. 
कमातवसदार हा स्विंि अतधकारी महसूल गोळा करणारा म्हणनू वावरि असलेला तदसिो. नवीन प्रदेश 
शजकून िो मराठी राज्यास जोडल्यावर त्याचा बंदोबस्ि करण्याि ज्या अतधकाऱ्यास नेमीि असि त्यास 
मामलेदार म्हणि. लहान कमातवसदार मामलेदाराच्या अंतकि असि. काही परगणे शकवा िालुके तमळून 
होणाऱ्या तवर्भागास प्रािं म्हणि. प्रािंावरील मुलकी अतधकाऱ्यास सुरे्भदार शकवा सरसुरे्भदार म्हणि. 
पाटील, कुलकणी हे विनी अतधकारी गावाचा वसूल गोळा करीि. त्याचें मदिीस चौगुला, पोिदार व 
महार असे विनी नोकर असि. 
 

पाटील, कुलकणी गावाि जमतवलेला पैसा देशमुख व देशपाडें याचं्याकडे पाठवीि. शिे सारा 
वसूल होण्याचे बाबिीि अतधकार चालवायचा देशमुखाने व देशमुखाच्या अतधकाराने वसूल झाल्यावर 
त्याचा तहशबे ठेवावयाचा देशपाडं्यानंी; त्याचे नोकर म्हणून तहशबेनीस व जबाब तलतहणार फडणीस अशी 
देशमुखाच्या कचेरीिील कामाची व्यवस्था होिी. पाटील, कुलकण्याचा वरचा मुलकी अतधकारी 
मामलेदार. िो पगारी असे. त्यासं सालीना पाच हजारापयंि िनखा तमळे. त्याच्या हािाखाली तशबंदी असे. 
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मामलेदार कचेरीि तदवाण नावाचा एक दुय्यम अतधकारी असे. िो आपला शरे मामलेदाराच्या शजेारी करी. 
तहशबे िपासतणसाचे काम मुजुमदार करीि असे. फडणीस सनदापिे नोंदवी. या सवांना विनाखेरीज 
िनखा तमळे. िो सामावयिः सालीना असे. िो असा :— तदवाणाला रु. ५९०, मुजुमदाराला रु. ४९०, 
फडणीस रु. ६१०, दप्िरदार रु. २००, तचटणीस रु. १००. वसुलाच्या बाबिीि मामलेदारास मदि 
करण्यासाठी ह्या अतधकाऱ्याचंी नेमणकू िालुतयाच्या लहान लहान तवर्भागाि केलेली असे. हे अतधकारी 
आपल्या तवर्भागािील गावी जाऊन पाटील कुलकण्याच्या मदिीने वसुलाची अंदाजपिके आगाऊ ियार 
करीि. वषचअखेर वसुली झाल्यावर मामलेदार वसुली तहशबेाचे कागद पेशव ेसरकारकडे सुरे्भदारामाफच ि 
पाठवी. त्याच्या कागदावर देशमुखाचा शरेा असे. 
 

कमातवसदार, मामलेदार व सरसुरे्भदार याचं्या नेमणुका, बदल्या व बडिफ्या पणेु दरबाराकडून 
होि असि. कमातवसदार व मामलेदार याचंा सरकारािून चागंला मानमरािब ठेवण्यािं येई. त्याचं्या 
िैनािीस चोपदार, तदवट्ा अबदातगऱ्या असि. त्याचें विेन सामावयिः चोपदार द. म. रु. ३, तदवट्ा 
दरमहा रु. ४, व अबदातगऱ्या दरमहा रु. ५ असे. कमातवसदारास रहावयाची घरे जरुर त्या तठकाणी 
सरकारािून तमळि. अशा रीिीने मराठ्ाचं्या मुलकी खात्याि एका टोकाला पाटील कुलकणी व दुसऱ्या 
टोकाला पणेु दरबार होिा. 
 

पोिंीस.— आज जसा खेड्याि पोलीस नाही िििच मराठेकालीन खेड्याि पोलीस नसे, त्या 
काळी प्रत्येक खेडे आपापल्या संरक्षणासाठी िजबीज करी. लोकाचं्या संरक्षणाची तजम्मेदारी मुख्यिः 
गावच्या पाटलावर असे. संरक्षणाच्या कामी त्याचा मुख्य सहाय्यक गावचा महार. खेड्याि रािी गस्ि 
घालणे, गावाि आलेल्या गेलेल्या परतया लोकाचंी पाटलाला वदी देणे, संशतयि लोकावंर नजर ठेवणे ही 
महाराची मुख्यिः कामे असि. गावच्या पाटलाला गावच्या प्रत्येक व्यतिीची मातहिी असे. साहतजकच 
गावाि चोरी शकवा ित्सम गुवहा घडल्यास पाटलाला िो महाराच्या मदिीने हुडकून काढणे सोपे जाि असे. 
पेशवाईि लहान मोठ्ा शहरािंील बंदोबस्िासाठी कोिवाल नेमीि असि. इिर तठकाणच्या 
बंदोबस्िासाठी मामलेदार, कमातवसदार, याचं्या हािाखाली तशबंदी असे. बंदोबस्िाच्या दृष्टीने तकल्याचंा 
मोठा उपयोग होि असे. तकल्यावंरील तशबंदी र्भोविालच्या टापूचे संरक्षण करी. 
 

गुवह्याबद्दल कैदेची तशक्षा होई. गुवहेगाराची पतरन्स्थिी लक्षाि घेऊन लोहगड, माहुली, पुरंदर, 
शसहगड, अहमदनगर इत्यादी तकल्याि त्यास अडकतवण्याि येई. कोिवालाची नेमणकू पेशव्याकडून होई. 
माि त्यास मुख्य काम कारर्भाऱ्याच्या हािाखाली कराव ेलागे. कोिवाली अंमल शहराच्या रयिेपुरिा असे. 
कोिवालाचा पगार तदवट्ासुद्धा सालीना रु. ६०० होिा. त्याच्या हािाखाली मुजुमदार, फडणीस व 
दप्िरदार असे िीन अतधकारी असि. शहर बंदोबस्िासाठी कोिवालाचं्या हािाखाली १०० िे १२५ पोलीस 
तशपाई असि. रावबाजींच्या कारकीदीि कोिवाली मतत्याने देण्यास सुरवाि झाली. 
 

तुरुां ग.—पेशवाईि िुरंुग हे स्विंि खािे नव्हिे. बहुिेक प्रत्येक तकल्यावर तशबंदी असे. त्या 
तशबंदीसच कैद्याची देखर्भाल करण्याचे काम सागंण्याि येई. बंदीगृहाि (१) राजबंदी व त्याचे साथी, (२) 
दरोडेखोर व गंर्भीर स्वरुपाचे गुवहे अगर मनुष्ट्यवध करणारे गुवहेगार, (३) तफिूर, (४) अनैतिक गुवहा 
करणारे असे चार प्रकारचे कैदी असि. 
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िुरंुगाचंी व्यवस्था नमुनेदार होिी. कैद्यासं कपडे दरसाल सरकारािून तमळि. प्रकृतिमान व 
समाजािील दजा पाहून त्यानंा अिोदक तमळे. प्रतितष्ठि राजकीय कैद्यासं बंतदस्ि करून ठेवल्यास पायाि 
बेडी अहोराि व कोठडीस कुलुप असे. सेवसे दोन माणसे व एक आचारी व बाहेरच्या कामासाठी एक 
मराठा मनुष्ट्य नेमण्याि येई. आजारी कैद्यास मध्यम प्रिीचा तशधा देण्याि येई. कैद्यास नेसण्यासाठी व 
पाघंरण्यासाठी दोन धोिरजोड्या देण्याि येि. कटािं सापडलेल्या कैद्यासं सवास एकि न ठेविा त्याचं्या 
पायाि बेडी घालून त्यापैकी एकेकास तनरतनराळ्या तकल्यावंर अटकेि ठेवीि. त्याचं्या पोटास रोज ज्वारीचे 
पीठ–शरे, डाळ पावशरे, मीठ पसार्भर नेमून तदले जाई. र्भोजनसमयी दररोज पायािील बडी काढून जवळ 
चौकस लोक खबरदार ठेवनू र्भोजन झाल्यावर पुवहा बडेी घालून चौकी पहाऱ्याची बहुि खबरदारी करीि 
जाणे, असे सरकारािून आदेश असि. राजद्रोह्याच्या बायकानंा अटकेि ठेतवि. अटकेि असिानंा त्याचं्या 
कवया उपवर होऊन लग्न ठरल्यास सरकाराि जामीन देऊन त्याचंी सुटका होई. अटकेि असलेल्या 
कैद्याचा अगदी जवळचा नािलग वारल्यास, त्याची तक्रया करण्यासाठी ब्राह्मण अस्थी घेऊन कैद्याकडे 
आल्यावर कैद्याच्या पायािील बेडी काढून चौकी चागंली बंदोबस्िाने ठेऊन तक्रयेस ब्राह्मण तमळवनू २० रु. 
पयंि तक्रया करण्यास देऊन तक्रया करतवणे, तक्रया जाहतलयावर पूवीप्रमाणे बडेी घालून ठेवणे असे 
शासकीय आदेश होिे. कैद्यास एका तठकाणाहून दुसरीकडे नेिानंा िर घोडेही सरकारािून पुरतवि. 
कैद्यानंा गुवह्याच्या स्वरुपाप्रमाणे साधी कैद अगर सश्रम कारावास अनुर्भवावा लागे. कैद्याच्या तशके्षस मुदि 
नसे. तवशषे प्रसंगी कैद्याची तशक्षा रद्द होई. गुरेढोरे कैद होि असि. कैद्यासं माणसुकीने वागतवण्याची प्रवृत्ी 
पेशव ेसरकारकडे होिी. तफिुरी बंदीवानास चौकशी होईपयंि गडावर ठेवनू गुवहेगार ठरला िर िोफेच्या 
िोंडी देि असि. पेशवकेाळाि फाशीची तशक्षा फारशी प्रचाराि नव्हिी. िुरंुगाि गुवहेगाराचंी बेअब्र ून व्हावी 
अशी व्यवस्था करीि. कैदी मोकळा ठेवल्यास त्याने कड्यावरून उडी मारून जाऊ नये व ब्राह्मण असल्यास 
त्याने आििायीपणाही करू नये अशी व्यवस्था करीि. कधी कैद्यानंा त्याचं्या घरी ठेऊन त्याजंवर 
चौकीपहारे बसवीि. हीच नजरकैद होय. एकंदरीि अपराध्याशी वागण्याची सरकारची रीि सौम्यपणाची 
होिी. राजकीय गुवह्याखेंरीज इिर गुवह्याकंतरिा तशक्षा तदल्या जाि त्या फार कडक असि. देहािं तशक्षा 
फार ितचिच देि. राजकीय गुवहेगारास हत्ीच्या पायाखाली शकवा मेखसू डोतयािं घालून ठार करीि. 
गुवहेगार पळून गेल्यास सतिीचा उपाय म्हणून त्याच्या जवळच्या नािलगास त्याचा पत्ा लागेपयंि कैदेि 
ठेवीि. 
 

न्यायव्यवस्िा.—मराठ्ाचंी वयायव्यवस्था ही शहदू परंपरेवर आधारलेली होिी. तशवाजी 
महाराजानंी राज्यातर्भषेक समयी राज्यव्यवस्थेसाठी जो कानूजाबिा घालून तदला त्यािं वयायातधशाचे काम 
पंतडिराव ह्या प्रधानाकडे सोपतवले. त्याने सवच राज्यािील वयाय, अवयाय मनास जाणून बहुि धमच करून 
वयाय कराव.े वयायाची तनवाडापिे याजंवर संमि तचवहे करावी असे नमूद केले. महाराज स्विः वयाय देि 
असि. त्याबद्दलचे पुराव ेव महजर प्रतसद्ध आहेि. 
 

सािारचे छिपिी जेंव्हा मराठ्ाचंा राज्यकारर्भार पहाि त्यावळेी वयायखात्याचे प्रमुखत्व 
छिपिींच्या अष्ट प्रधानापंैकी पंतडिराव याजंकडे होिे, परंिु पेशवाईि त्या कामाकतरिा वयायाधीश होिा. 
पेशवाईिील रामशास्री प्रर्भणेु हे वयायाधीश प्रतसद्धच आहेि. त्याचं्या मरणानंिर अय्याशास्री याजंकडे 
वयायातधशाचे काम सोपतवण्याि आले. हे वयायाधीश धमचशास्राच्या आधारे वयाय करीि आतण तमिाक्षर, 
व्यवहारमयुख यासारख्या गं्रथास अनुसरून खटले चालवीि. िसेच पंचाचं्या सहाय्याने वयायाधीश वयाय 
देि. 
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रामशास्री याचें कारकीदीि त्याचं्या हािाखाली अमीन व दप्िरदार हे अतधकारी होिे. तफयादीची 
अजी व प्रतिवादीची जबानी त्याची त्यानी तलहून आणावी, िी अमीन यानंी पाहून दप्िरदार याचें हवाली 
करावी. दप्िरदारानंी िी अजी पाहून प्रतिवादी यास तवचारावयाचे सवाल तनवडून काढाव.े त्याचे जाब 
तलहून घ्याव.े व साधनाचें (परुाव्याचे) कागदपि बादी प्रतिवादी याचें असिील िे अमीन याने पाहून त्याचं्या 
नकला दप्िरी ठेवाव्या. त्या पुराव्याची चौकशी दप्िरदार व अमीन यानंी करावी. 
 

विन व देणेघेणे याचं्या दाव्याि वादी व प्रतिवादी याचें म्हणणे लेखी घेि. साक्षीदाराचं्या लेखी 
साक्षी असि. िोंडी नसि. प्रतिवादी आणण्याकतरिा तशपायाबरोबर तचठी जाि असे. तचठी गेली पण 
प्रतिवादी आला नाही, असे सहसा घडि नसे. प्रतिवादी हजर न रातहल्यास वादीच्या बाजूने लागलीच 
एकिफी तनकाल देण्याची पद्धि नसे. प्रतिवादी हजर होऊन वादास सुरुवाि झाल्यानंिर िो ऐकण्यास 
वयायातधशाने आरंर्भापासून येऊन बसण्याची गरज नव्हिी. वयायातधशाच्या हािाखाली ज्या नोकराकडे जे 
काम असे िे िो सुरु करी. त्याने लेखी जाबजबाब द्याव,े प्रश्न तवचाराव,े त्याचंी उत्रे वादी प्रतिवादीकडून 
तलहून घ्यावी. इ. कामे सुरु असिा वयायातधशानंी येऊन त्याजंवर नजर ठेवावी. शवेटी वयायाधीश सवच 
पुराव्याचा तवचार करून तनकाल तलतहि. या कामी िे पचंाचंा सल्ला अवश्य घेि. 
 

पेशवाईि वयायदानाचे सुलर्भ व सोईचे साधन म्हणजे, पंचायि होय. गावाि देवघेवीसंबधंी कोणी 
पाटलाकडे तफयाद नेल्यास िो प्रथम वादी प्रतिवादींची समजूि स्नेही या नात्याने करून पाही. त्याि िे 
यशस्वी न झाल्यास मग िो पंचायि र्भरवनू तिच्या माफच ि िंट्ाचा तनकाल लावी. पंच नेमण्याचे काम जरी 
पाटलाकडे असे, िरी अमुक पंच आम्हास नको असे वादी शकवा प्रतिवादी यानंी म्हटल्यास िो पंच नेमला 
जाि नसे. पाटलाकडे शकवा गावच्या पंचाकंडे तफयाद न वयावी असा वादीचा हेिू असल्यास िो 
मामलेदाराकडे जाई. मामलेदारही प्रथम आपसाि िंटा तमटतवण्याचा प्रयत्न करी. प्रयत्न सफल न 
झाल्यास िोही पचंायि र्भरवनू तनकाल करवी. िरीही वादीचे शकवा प्रतिवादीचे समाधान न झाले िर त्याने 
सुरे्भदाराकडे व त्यापुढे रामशास्री शकवा खुद्द पेशव े शकवा त्याचें अतधकारी याजंकडे तफयाद जाई. 
वयायातधशाच्या तनकालानिर वाद सहसा वर जाि नसे. िो कोठेही गेला िरी तनकाल पंचामाफच िच 
व्हावयाचा. पाटील शकवा मामलेदार यानंी नेमलेल्या पचानी अवयाय केला आहे शकवा काही लाचलुचपिीचा 
प्रकार झाला आहे अशी पक्की खािी झाल्यातशवाय वतरष्ठ अतधकारी असल्या तफयादी मनास आणीि नसि. 
 

पंच जसा तनकाल करिील त्याप्रमाणे वादी प्रतिवादीस वागावयास लावण्याचे काम सरकारी 
अतधकाऱ्याकंडे असे. धमचशास्रासंबधंी काही र्भानगड उपन्स्थि झाल्यास शास्री, पंडीि याचंी मदि घेण्याि 
येई. जािीसंबधीचे िंटे त्या त्या जािीच्या मुख्याकडे म्हणजे मेहिर याजकडे तनकालासाठी जाि व त्या त्या 
जािीच्या सरे्भ (गोि सर्भा) माफच ि तनकाल होि. त्या त्या तठकाणचा तरवाज हाच काय िो सरकारी 
अतधकाऱ्यासं आधार. देहािं तशक्षा देणे झाल्यास माि कारर्भारी व नंिर पेशव्याचंी परवानगी लागे. पण 
मागं, रामोशी वगैरे जािींच्या गुवहेगारासंबधी या परवानगीची जरुर नसे. मामलेदार त्या लोकासं नुसत्या 
संशयावरून धरून पातहजे िी कू्रर तशक्षा देि असि. गुवह्याच्या चौकशीसाठी कें व्हा ंकें व्हा ंपंच नेमले जाि, 
परंिु हा प्रकार सावचतिक नव्हिा. सरकारच्या तवरुद्ध ज्याने फंदतफिुरी केली असेल त्यास माि देहािं तशक्षा 
देण्याि येई. ज्यानंी खून केला आहे, अशा पैकी पुष्ट्कळ असामी सरकारास दंड देऊन व ज्याचा खून 
केलेला असेल त्याचे कुटुबािील माणसासं नुकसानीदाखल द्रव्य देऊन मोकळे होि. 
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दोन जािीमधील शकवा एका जािीिील दोन पक्षकाराचंा िंटा देशमुख, देशपाडें, खोि यानंी 
तनकालाि काढल्यावर िो तनकाल पेशव ेआज्ञापिाने कायम करीि. पंचायिीच्या तनकालास मंजुरी देिाना 
सरकार पक्षकाराकडून नजर म्हणून बरीच मोठी रक्कम घेि असे. तकत्येक कजे्ज खुद्द पेशव्यापंयंि जाि, 
िरीदेखील पेशव ेत्याबाबिीि वयायातधशाचंीच मदि घेि. पंचाना फौजदारी व तदवाणी अशा दोवही प्रकारचे 
खटले चालतवण्याचा अतधकार असे. फौजदारी खटल्याि उर्भय पक्षकारापंैकी कोणाच्याही विीने एखाद्या 
साक्षीदाराने खोटी साक्ष तदल्यास दंड करीि. गुवहेगार सापडि नसल्यास शकवा फरारी असल्यास त्याची 
मुले माणसे धरून ठेवीि, म्हणजे गुवहेगार इसम आपण होऊन आपल्या माणसाचं्या हालअपेष्टा 
चुकतवण्याकतरिा सरकारच्या स्वाधीन होई. 
 

त्याकाळी वयायखात्याचा खचच र्भागतवण्यासाठी पक्षकाराकंडून शरेणी शकवा हरकी, गुवहेगारी या 
बाबी वसूल केल्या जाि. तदवाणी दाव्यािील उत्पिाची वाटणी सरकारिफे होिाना सरकारी उत्पिाचा 
चौथा तहस्सा सरकार जमा करीि. पचंायिीच्या तनकालावर व नाराज पिकावर अपील करिा येई. पण 
अतपलाचा तनकाल तवरूद्ध लागल्यास त्याला गुवहेगारी म्हणून दंड द्यावा लागे. 
 

तशके्षच्या प्रकारािं स्थावर व जंगम मालाची जप्िी हा एक महत्त्वाचा र्भाग होिा. जे शिूस तफिूर 
होिील त्याचंी घरे जप्ि करीि व मुले-माणसे कैदेि ठेवीि. पेशवाईि तदव्य करण्याची प्रथा होिी पण 
अगदी िचीि. 
 
सैन्यव्यवस्िा : 
 

पेशवेकािं.—पेशव े काली मराठी लष्ट्कराि हुजुराि व पथके असे दोन तवर्भाग होिे. हुजुराि 
म्हणजे पेशव्याचंी फौज. पेशव्याचं्या मध्यविी सते्करीिा मोठी फौज असणे स्वार्भातवक होिे. ह्या फौजेि 
दहा हजारापयंि घोडेस्वार असि, त्याची पथके ५२ असून प्रत्येक पथकावर वगेवेगळे सरदार असि. ह्या 
सवच फौजेस पागा म्हणि. पागेकडे फडणीस, पोिनीस इत्यातद दरकदार व पथकास बक्षी असि. बक्षीस 
िैनाि सालीना रु. ३,००० व पालखी िैनाि रु. १,००० पयंि असे. सरकारी तिजोरीिून विेन देण्याच्या 
पद्धिीने पेशव्याचंी फौज उर्भारली होिी. 
 

दुसरा प्रकार सरजामी फौजेचा. राजाराम महाराजानंंिर अनेक सरदारानंी सैवय उर्भारून 
मोगलाशंी मुकाबला केला, त्याि घरची घोडी घेऊन चाकरी करणाऱ्याचंी सखं्या जास्ि होिी. अशाना 
तशलेदार म्हणि. व त्याचं्या समुदायास पथक म्हणि. अशा तशलेदाराचं्या समुदायाचे सरदार िे पथके शकवा 
पथकी. 
 

ही पथके दोन प्रकारची होिी. सरंजामी व इिलाखी शकवा नगदी. मराठी लष्ट्कराि शशदे, होळकर, 
पवार, गायकवाड, पटवधचन यानंा फौजा उर्भारण्यास सरंजाम व जाहातगरी लावनू तदल्या. अशा 
सरदाराजंवळील फौज िी सरंजामी फौज. ह्या सरदाराचं्या फौजाि त्याचं्या छोट्ा जहातगरदाराचंी पथके, 
सरंजामी पागा व इिलाखी फौज हे सवच प्रकार आढळून येि. पटवधचनास ४,५०० घोडेस्वाराचंी सरजामंी 
तदली होिी. पण ही सखं्या नेहमीच पथकाि आढळे असा माि नेम नव्हिा. पथकाच्या खचांस सरकारािूंन 
नति पैसा तमळि असे. त्यास नगदी शकवा इिलाखी फौज म्हणि. नगदी फौजेच्या सरदाराची आपल्या 
पथकावर पूणच सत्ा असे. त्याचं्या माफच िच पथकािील लोकास विेन तमळे. दर माणशी ठरावीक मातसक 
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विेन व सरदारानंा सालीना िैनाि अशी योजना असे. देखरेख रहावी म्हणून सरकारािूंन प्रत्येक पथकाला 
तदवाण, फडणीस असे अतधकारी नेमलेले असि, पण सरकारािून पैसा तनयमीिपणे तमळण्याची मारामार 
असल्यामुळे इिलाखी फौजेचे सरदारसुद्धा सरकारी िपासणी चुकतवण्याकतरिा अनेक युतत्या लढतवि. 
लाचलुचपि सवच अतधकाऱ्यािं सरसहा चालू असल्याने १०० पथकाि जेमिेम तनम्मे लोक असावयाचे. 
तशपायाच्या हािाि पगाराची रक्कम पुरिी कधीच पडि नसे. 
 

पेशवकेालीन मराठी फौजेि पायदळापेक्षा घोडदळाचा र्भरणा अतधक असे. पतहल्यापासून 
मराठ्ाचंी लढण्याची पद्धि अशी असे की, त्यानंा पायदळापेक्षा घोडेस्वाराचंा उपयोग अतधक होई. 
मुसलमानंाशी लढिाना ही पद्धि त्याना उपयोगी पडली. पण इंग्रजाशंी युद्धप्रसंग येऊ लागल्यावर 
पायदळाची आवश्यकिा त्यानंा र्भासू लागली. िसेच िोफखावयाकडे लक्ष द्याव े लागले. खास पागा व 
तशलेदार असे घोडदळाचे दोन र्भाग असि. त्याचं्या िनख्याची व्यवस्था तशवकाली होिी िीच शवेटपयंि 
चालू रातहली. एका पथकाि पिास स्वार असि. िर दुसऱ्याि पाचश े असि. प्रत्येक पथतया आपल्या 
मगदुराप्रमाणे आपले पथक ियार करीि असे. 
 

बारगीर तशलेदारातशवाय मराठी सैवयाि एकाडं्याचा आणखी एक वगच होिा. एकाडंा म्हणजे 
एकटा. हे एकाडें मोठ्ा खानदानी घराण्यािील असून, त्यानंा मोठाली विने व बसावयास आपल्या 
पागेिील तनवडक घोडी देऊन तजवास जीव देणारे स्नेही म्हणनू या एकाडं्यास मािबर सरदार 
आपल्याजवळ चाकारीस ठेवीि. 
 

सैन्याची कूच.—आदल्या तदवशी तचठ्ा पाठवनू सरदारानंा कूच करण्याचा हुकुम कळवीि. रािी 
फौजेि दवडंी तपटवनू सवांना िी जातहर करीि. दुसऱ्या तदवशी पहाटे मोठी नौबि वाजे व सवांना सूचना 
तमळे. 
 

दुसऱ्या बाजीराव काळी हुजरािीच्या पागेचा खचच मामलेदाराच्या उत्पिािून एक ठरातवक रक्कम 
नेमून देऊन चालि असे; िी रक्कम सरकारी नुकसान न होिा व रयिेवर जुलूम न करिा वसूल करीि. दर 
घोड्यास दरमहा साधारण ४० रुपये नेमणूक असे. तिच्याि दाणा, वैरण, रिीब, ओषधे लागलागवड, 
मोिद्दार वगैरे सवांचा खचच येई. म्हणजे वषाला ४८० रुपये लागि. तशवाय प्रत्येक वषी दसऱ्याच्या सुमारास 
दर घोड्यामागे सामान नवीन करीि असि. त्याला एकूण १५० रुपये पडि. तमळून प्रत्येक घोड्यामागे 
एकंदर ६३० रु. खचच येई. ही रक्कम मामलेदारानंी खाजगी खात्याकडे र्भरावी अशी रीि होिी. याप्रमाणे 
हुजुरािीचा खचच खास सरकारी तिजोरीिून न देिा परर्भारे महालाच्या वसूलािून र्भागतवला जाि असे. 
 
सैन्यातीिं णनरणनराळे अणधकारी : 
 

सैवयािील अतधकारी व्यवस्था तशवरायानी बाधूंन तदलेल्या पद्धिीवरच शवेटपयचवि चालली. 
पायदळािील सवाि लहान अतधकारी नाईक व त्यावरचे हवालदार, जुमलेदार, हजारी, सरनौबि असे 
अतधकारी असि. पायदळािील सरनौबिच्या हािाखाली दहा हजार सैवय असे. िर घोडदळािील 
सरनौबिच्या हािाखाली पाच हजारापयंि घोडेस्वार असि. तशवाजीच्या वळेी थोड्या िोफाही असि. 
पेशवाईि त्याचंा एक मोठा तवर्भागच झाला. 
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मराठी राज्याची घटना : 
 

णशवकािंीन घटना.—राज्यातर्भषेकाच्या वळेी तशवाजी महाराजानंी राज्यव्यवस्थेसाठी 
राज्यकारर्भारातवषयी मातहिी सागंणारा “कानुजाबिा” ियार केला. हा कानुजाबिा म्हणजेच तशवकालीन 
मराठी राज्याची घटना होय. या कानुजाबत्यामुळे कारर्भाराची नवीन पद्धि पूवीच्या इस्लामी अमदानीपासून 
तर्भि झाल्यामुळे राजाचे तनयिंण माि अतधक प्रर्भावी झाले. कानुजाबत्याबरोबर तशवकालीन राज्यव्यवहार 
शुद्ध मराठीि सागंण्यासाठी राजव्यवहारकोश ियार करतवला. 
 

ह्या कानुजाबत्याि सातंगिल्याप्रमाणे राज्यतर्भषेकानंिर तशवाजी महाराजानंी राज्याच्या 
कारर्भाराकतरिा अष्टप्रधान नेमले. अष्टप्रधान म्हणजे आठ खात्याचें प्रमुख. राजाखालोखाल पेशवा म्हणजे 
मुख्य प्रधान. मुलकी व लष्ट्करी कारर्भाराच्या तशरोर्भागी हाच असे. अष्टप्रधानािंील पंतडिराव वयायातधश 
वगळून बाकी सवांना लष्ट्करी स्वाऱ्याचंी कामे करावी लागि. 
 

राजाच्या राज्यकारर्भारतवषयक कामकाजाच्या अंमलबजावणीची सूिे ठरातवक कारार्भाऱ्याकंडे 
म्हणजे तचटणीस, फडणीस आदी आपल्या खास अतधकाऱ्याकंडे ठेवली होिी. िे राजालाच जबाबदार 
असि. आतण राज्यािील सवच लेखक वगच याच अतधकाऱ्याचं्या तनयंिणाखाली सुरे्भ, मामले, परगणे, िफच , 
ठाणे आतद प्रदेशाचंा राजकारर्भार पहाि. एवचं तचटतणशी, फडतणशी आतद जाबत्यावरून राजसत्ा 
सरकाराि कशी कें द्रीि केली होिी हे तदसून येिे. 
 

अष्टप्रधानाचंी वगेवगेळी किचव्ये ही कानुजाबत्याि प्रतसद्ध आहेि. यावरून ध्यानाि येिे की, सवच 
प्रधान आपण थेट राजाचे व फति राजाला जबाबदार असे मानीि. लष्ट्करी व तदवाणी अतधकारािं लष्ट्करी 
अतधकाऱ्याने तदवाणी अतधकाऱ्याच्या आजे्ञि असाव,े हेच ित्व तशवकाली होिे. 
 

ित्कालीन प्रघािास अनुसरून तशवाजीची राज्यसत्ाक पद्धिी होिी व सवच सूिे राजाच्या हािी 
होिी. 
 

तशवकालीन राज्यघटनेि राजसत्ा, विनदार व गोि ही राज्यघटनेिील िीन मुख्य अंगे होि. 
राजसते्ला जरूर लागणारी विनदाराचंी मदि, विनदाराना स्विःची सेवा सारं्भाळण्यासाठी लागणारी 
गोिाची मदि, राजाचे रयिेवरील स्वातमत्व व विनदारावंरील तनयंिण व राजसत्ा लोकतप्रय करण्यासाठी 
राजाला रयिेची घ्यावी लागणारी काळजी, यामुळे या िीन संस्थाचंा अवयोवय सबंंध कसा होिा, हे 
पहावयाचे आहे. 
 
णशवकािंीन गोत; णशवकािंीन राजसतचे्या चारसता अशा :— 
 
(१) राजसत्ा; (२) देशकसत्ा; (३) ज्ञातिसत्ा शकवा धमचसत्ा; (४) व्यापार सत्ा 
 

राजसते्च्या खालोखाल देशकसत्ा म्हणजे देशमुख, कुलकणी, देशकुळकणी, पाटील, बलुिेदार 
इत्यादी गाव व प्रािं यािं विनदाराची लहानमोठी अतधकार असलेली मंडळी. यािच प्रमुख गावकरी 
रयिेचा अिंर्भाव होिो. 
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देशक संस्थेला विन म्हणि. गोि म्हणजे ग्रामसंस्था. ह्या ग्राम ससं्थेला तशवकाली विन म्हणि. 

ह्या ग्राम संस्थेला फार महत्व होिे. गावािील विनाची र्भाडंण-िंटे ग्रामसंस्थेमाफच ि तनकालाि काढण्याचा 
प्रघाि होिा. ित्कालीन ग्रामसंस्थेकडे फार मोठा अतधकार होिा. 
 

त्यावळेी महाराष्ट्राि जी कडेकपारी खेडी नादंि होिी, त्यापकैी प्रत्येक गाव तचमुकले असले िरी 
बव्हंशी स्वयंपूणच होिे. गावाि शिेीखेरीज कारातगरी करणाऱ्यास बलुिे अशी संज्ञा असे. त्यासं पोटाकरीिा 
जतमनीच्या उत्पिानुसार धावयातद तमळे व जमीन इनाम तमळे. 
 

‘गोि’ बलुत्याचेंच असे व खेडेगावाच्या िंट्ाचें व पाटील, कुळकणी, देशमुख, देशपाडें आतद 
करून विनदाराचं्या विनासंबंधीचे वयायतनवाडे या गोिासमोर चालि व प्रत्यक्ष राजा जरी स्विः नायक 
शकवा वयायाधीश असला, िरी गोिाच्या बहुमिावर तनकाल होई. अशा तनकाल पिावर म्हणजे 
महजरनाम्यावर बलुत्याचं्या तनशाण्या असि. बारा बलुत्यापं्रमाणे बारा अलुिे होिे. हे गावािील कारातगर 
असि. 
 

गावािील मुख्य विनदार पाटील, कुळकणी यानंा धामधुमीच्या काळी गावाची राखणूक करावी 
लागे. अशा िऱ्हेने गाव बसतवणाऱ्यानंा, राजसत्ा काही विनी हक्क बहाल करी. गावाची वसाहि झाली की, 
सरकार जी काही खंडणी गावावर बसवीि िी देण्याला पाटील जामीन राही. गाव र्भयाने पळाला अगर 
इिर कारणाने खंडणी थकली, िर पाटलास कैदेि बसाव ेलागे. अशा िऱ्हेने पाटलावर गावची जबाबदारी 
म्हणून त्याला महाराने फुकट राबाव ेव कंुर्भाराने फुकट मडकी द्यावी इत्यादी, काही मानपान व विनी हक्क 
असि. गावाि वशंपरंपरेने ठरातवक जमीन करणारे िी तमराशी कुळे, नव्याने गावाि येऊन राहणारे त्यास 
उपरी म्हणि. तमराशीलाच “वृत्ी” व तमरासदाराला “वृत्ीविं” म्हणि. गावचा मुख्य विनदार पाटील. हा 
बहुिेक मराठा असे. तशवकाली महाराजानंा सुद्धा पातटलकीची विने होिी. 
 

वृत्ी संपादण्यासाठी कुळानंा सरकाराि काही नजराणा द्यावा लागे. पाटलाच्या खालोखाल 
कुळकणी हा गावचा विनदार असे. विने संपादन करण्यासाठी जबर नजराणाही द्यावा लागे. 
नजराण्यातशवाय विेन नसल्यामुळे तशवकालापूवी सधन व्यतिी विनदार होि. त्यामुळे ित्कालीन 
महाराष्ट्राि विनदाराचं्या रुपाने एक र्भाडंवलदार वगच तनमाण झाला होिा. गावािील पाटील, कुळकणी व 
परगण्याचे देशमुख, देशपाडें हे जणू राजसते्चे प्रतितनधीच होिे. गावाचीवसाहि करणे हे ज्याप्रमाणे 
पाटलाचे काम, त्याप्रमाणे अनेक गाव े तमळून होणाऱ्या परगण्याचे वसाहिीबद्दल देशमुख जबाबदार असे. 
परगण्याचा वसूल पोचला नाही, िर विन जप्ि होऊन देशमुखास कैद र्भोगावी लागे. 
 

देशमुखाच्या हािी लष्ट्करी व फौजदारी अतधकार असून शिूंपासून, ग्राम व देशाचे संरक्षण 
करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असे. त्याचप्रमाणे लढाईच्या प्रसंगी राजाला सैवयबळाची मदि करण्याचे 
काम देशमुखाचे असे प्रत्येक राज्यकत्यास देशमुखाना खुष ठेवाव ेलागे. कारण गावाि वसाहि करणे, शिेी 
व उद्योगधंदे सुरू होऊन सरकारास उत्पि तमळाले पातहजे, एवढ्या हेिूसाठी परगण्याचे राजे बनलेल्या 
देशमुखानंा खुष ठेवणे र्भाग असे. तशवकालीन समाजाि सैतनक व तबनसैतनक असा रे्भद नव्हिा. प्रत्येक 
गावकरी लष्ट्करी तशपाई बनण्यास व जरूर लागेल िेव्हा हािचा नागंर सोडून र्भालाबची व िलवार घेऊन 
रणागंणावर धाव घेण्यास ियार असे. 
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वतनदार व गोत याांचे सांबांध.—गोि म्हणजे ग्रामसंस्था. तहचे विनदाराशंी नािे कसे होिे िे पाहू. 

तशवकालीन ग्रामसंस्था कुटंुबित्वावर आधारीि होिी. विनदार कुळकणी हा गावचा तमरासदार असे. 
कुलकण्याचा तनवशं झाल्यास त्याच्या जागी दुसरा कुळकणी वशंपरंपरेने नेमण्याचा हक्क ग्रामस्थाना असे. 
ग्रामस्थानी अशी विने बहाल केली, िरी त्यावर परगण्याच्या देशमुखाचें तशके्क व देशपाड्याचें दस्िक 
असाव ेलागे. एकदा विन तदल्यानंिर त्याला कोणी हरकि केली िर सारा गाव विनदाराची पाठ राखीि 
असे. कुळकण्याप्रमाणे पाटील सुद्धा तमरासदार होिा. पाटील मेला अगर त्याचा खून झाला, िर त्याच्या 
बायकोच्या व अज्ञान मुलाचं्या हािून ग्रामस्थ कारर्भार चालतवण्यास मदि करीि. 
 

तशवकालीन समाजाि विनासन्ति जबरदस्ि होिी व विनासबंंधीची र्भाडंणे तपढीजाि चालू राहि. 
परंिु विनाच्या र्भाडंणाि राजसत्ा अखेरचा तनकाल ग्राम सर्भावंर सोपवी. राजाकडून तफयादीस मुळािच 
हुकूम असे की, हे तमराशीचे काम आहे िरी उर्भयिा वादी गोिामध्ये जाऊन कागद रुजू करून तनवाडा 
करून घेणे. गोिदेशकसरे्भि त्या मंडळींनी खऱ्या साक्षी द्याव्या अशी त्यानंा शपथ घालण्याि येई. तशवाजी 
महाराजानंी एका खोटी साक्ष देणाऱ्याची जीर्भ कापण्याचा हुकूम तदला होिा. 
 

तशवाजीच्या कानुजाबत्याि प्रधानानंा वगेवगेळ्या प्रदेशाचा बंदोबस्ि करावा, अशा आज्ञा आहेि. 
याच धोरणाची वाढ राजारामाच्या कारकीदीि होऊन िाब्यािील मुलुखाचे सरंक्षण करण्याची जबाबदारी 
राजारामाने प्रधानािं वाटून तदल्यामुळे राजारामाच्या कारकीदीपासून प्रधान हे स्विंि सरदार बनू लागले. 
ही पद्धि शाहूच्या कारकीदीि पतरणिावस्थेि पोचनू प्रत्येक प्रधान सरंजामी सरदार बनून वगेवगेळ्या 
टापूि पृथकत्वाने नादूं लागला. त्यामुळे प्रधान सत्ाधारी बनले. बाळाजी तवश्वनाथ पेशव ेयाच्या हे ध्यानी 
आल्यावर त्याने शाहू महाराजािंफे प्रत्येक सरदारापुढे पयाय ठेवला. प्रत्येक सरदाराने आपल्या के्षिाि पूणच 
स्विंि राहून त्याने मराठी राज्याचे घटक होण्यास मावयिा द्यावी, म्हणजे मराठा राज्यास सातंधक राज्याचे 
स्वरूप प्राप्ि होईल. आतण ही योजना मावय केल्यास प्रबळ असे मराठी साम्राज्य तनमाण होईल. नाहीिर 
जुटीच्या अर्भावी एकएकटा सरदार तनबचल ठरेल. हा राजकारणाचा तसद्धािं बाळाजी तवश्वनाथाने सव ं
सरदारापंढेु माडंला आतण सरदारानंीही िो मावय केला. या योजनेप्रमाणे दार्भाड्यानंा गुजराि, आंग्रयानंा 
कोकण, फते्शसगास कनाटक, र्भोसल्यास वऱ्हाड, अशी के्षिे वाटून तदली. प्रतितनधी व सतचव यानंा प्रधान 
मंडळाि स्थान तदले. अशा तरिीने शाहूकालीन नवीन पद्धिी ियार झाली. 
 

शाहूमहाराजाचें हुकूम पेशवा मानीि असे. िसेच शाहूमहाराजानंी पेशव्यासुद्धा सवच सरदारासं 
आपल्या हुकमिीखाली ठेवले होिे. वृद्धापकाळ जवळ आल्यावर शाहू छिपिींनी आपणासं मूल बाळ नाही 
हे लक्षाि घेऊन आपल्या पश्चाि स्वराज्याची धुरा वाहाणारा पेशव्यातशवाय कोणी समथच नाही असे पाहून 
दोन याद्या पेशव्यासं स्वहस्िाने तलहून तदल्या. त्यािं पेशव्यासं केलेल्या आज्ञा स्पष्ट आहेि. “फौज आणून 
बंदोबस्ि करावा, कोल्हापूरकर संर्भाजीस सातंगिल्याप्रमाणे आणू नये. पेशव्याचें वशंाि प्रधानपद चालेल, 
आमचे वशंाचें आजे्ञि राहून सेवा करणे.” 
 

या दोन याद्यामुंळे मराठेशाहीच्या मूळ चालकत्वाची शाहूने पेशव्यासं सनद करून तदली. शाहू 
तनविंल्यावर पेंशव्याने रामराजास सािाऱ्यास आणून दत्कतवधान करून गादीवर बसतवले. (इ. स. 
१७५०) रामराजा आपल्या वयाच्या पंचवीस वषपेयंि अज्ञािवासाि वाढला. त्यास राजकारणाचा गधं 
नव्हिा. त्या प्रकारचे तशक्षणही त्यास कोणी तदले नव्हिे. आपल्याला राज्यकारर्भार करणे शतय नाही हे 
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लक्षाि घेऊन सागंोले मुक्कामी “सव ं राज्यकारर्भार पेशव्यानंी छिपिींच्या विीने चालवावा” अशी यादी 
रामराजाने पेशव्यासं तलहून तदली. पूवीच्या दोन व ही अशा िीन याद्या तमळाल्यावर पेशव ेमराठी साम्राज्याचे 
सत्ाधीश बनले. अशा रीिीने छिपिींकडून पेशव्याकंडे मराठी राज्याची सवच सत्ा सागंोल्याच्या िहापासून 
आली. हे सव ंसरदारास पटवनू देण्याचा उपक्रम पुढे २–४ मतहवयाि पार पडला. सवच सरदारासं पेशव्याने 
आपल्या हुकमिीि आणले. 
 

अशा रीिीने शाहूनंिर सािारकर छिपिींचे महत्व कमी करण्याचे काम पेशवा बाळाजी बाजीराव 
याने केले. छिपिीचे पद आनुवतंशक पद्धिीने चालले. शाहूनंिरचे छिपिी नाकिे तनघाले. िे नामधारी 
बनून किचबगार पेशव्याने सवच सत्ा आपल्या हािी घेिली, िी माधवराव पेशव्याचं्या अखेरीपयंि पेशव्याचं्या 
किचबगारीमुळे त्याचेकडे रातहली. शाहू महाराजाचं्या मतृ्यूनंिरचे छिपिी नाकिे तनघाल्यामुळे ज्या पद्धिीने 
र्भोसले घराण्यािून सत्ा पेशव्याकंडे गेली, त्याच पद्धिीने सवाई माधवराव नाकिा तनघाल्याने िी सत्ा 
पेशव्याचें नोकर नाना फडणीस याचं्या हािी गेली. सते्चे संक्रमण अशा तरिीने रतिपाि न होिा होऊ 
शकले ही गोष्ट महत्वाची होिी. याचप्रमाणे अष्टप्रधान पद्धिी जाऊन बाळाजी तवश्वनाथाच्या वळेेपासून 
संघराज्य पद्धिी आली. 
 

मराठी सरदाराांचे णदल्लीच्या बादशाहीशी व णनजाम वगैरेंशी घटनात्मक सांबांध.—इंग्रजाशंी 
मराठ्ाचें युद्ध सुरू झाले होिे. त्याि महादजीच्या तवद्यमानं सालबाई मुक्कामी िह झाला. त्याि महादजीची 
स्विंििा उर्भयिानंी कबलू केली. महादजी पेशव्याशंी कधीही स्विंिपणे वागला नव्हिा. हा िह 
झाल्यानंिर त्यास इंग्रजानंी वडगावी कबूल केल्याप्रमाणे र्भडोच िालुका तदला. सालबाईच्या िहानंिर 
इंग्रज वकील महादजीकडे राहू लागला. इंग्रज व पेशव े याचंा पिव्यवहार महादजीच्या तवद्यमाने होऊ 
लागला. याच वळेी गोहदच्या राजाने महादजीस ग्वाल्हेरचा तकल्ला तदला. महादजीने ग्वाल्हेरपासून 
आग्र्यापयचविचा सवच प्रदेश आपल्या िाब्याि घेिला आतण बादशहाने बोलतवल्यावरून त्याच्या रे्भटीस गेला. 
आग्र्यास बादशाहाची आतण महादजीची रे्भट झाली. रे्भटीि बादशाहाने महादजीस वजीरी तदली. िी त्याने 
आपल्या नावाने न पत्करिा सवाई माधवराव पेशव्याचं्या नाव ेसनदा करवनू घेिल्या आतण वकील-उल-्
मुिलक असा तकिाब पेशव्यास देववनू आपण पेशव्याचा चाकर म्हणून वजीरीचे काम चालव ूलागला. तदल्ली 
व आग्रा प्रािं बादशहाने महादजीच्या स्वाधीन केले आतण त्याने आपल्या खाजगी खचास दरमहा रु. 
६५,००० देि जाव,े असा ठराव करवनू घेिला. गोवध कोणी करू नये असा हुकुम सवच प्रािंािून 
बादशहाकडून त्याने प्रतसद्ध करतवला. तदल्लीच्या बादशहाचा कारर्भार महादजी करू लागला. पेशव्याचें व 
इंग्रजाचें हरप्रकारे बोलणे महादजीिफे चालि होिे, िे नानाने बंद करून इंग्रजाचंा एक स्विंि वकील 
पुण्याचे दरबाराि ठेवला. िसेच नानाने पेशव्याचं्याविीने, तटपू, तनजाम वगैरे सत्ाधीशाशंी मराठा मंडळाने 
संबध ठेवाविे. स्विंितरत्या संबंध ठेवल्यास िे बंड समजण्याि येईल असे ठरतवले. त्याचप्रमाणे नागपूरकर 
र्भोसले याचंा पाडाव त्याने तनजामाशी संबधं ठेवल्यामुळे पेशव्यानंी केला. 
 
आर्थिक स्स्िती 
 

तनरतनराळ्या कालखंडािील प्रत्यक्ष राज्याचे अथचकारण व समाजािील तनरतनराळ्या वगाची 
आर्वथक न्स्थिी.–तशवाजी महाराजाचें राज्यारोहणप्रसगंी दतक्षणेिील सहा सुभ्याि तशवाजी महाराजाचंा 
खालील मुलुख होिा.— 
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अकलूज, बेळगाव, दार्भोळ, गाजीपूर, िोरगळ, बंकापूर, तमरज, रायबाग, पवहाळा, कल्याण, 
रामतगरी, येलतगरी, अक्कलकोट व टाकलीखेड, ह्या मुलखाचं्या उत्पिाची एकूण जमा रु. ३२,६६,६३५ 
रुपये होिी. 
 

तशवछिपिींच्या नंिर संर्भाजी महाराजाचं्या कारकीदीि मराठा राज्याचा अदमास िोच रातहला. 
राजाराम महाराजाचं्या कारकीदीि औरंगजेबाच्या स्वारीमुळे सबधं स्वराज्य धोतयाि होिे. तजकडेतिकडे 
तवस्कतळिपणा आलेला होिा. 
 

औरंगजेबाच्या मृत्यनंूिर मोगल बादशहाने शाहू महाराजाचंी सुटका करून त्यास स्वराज्य मुलूख 
व दतक्षणच्या सहा सुभ्याचंी चौथाई व सरदेशमुखी तदली. यासंबधीच्या करारजाबत्याप्रमाणे सहा सुभ्याचंा 
महसूल असा— 
 
दतक्षण सुरे्भ ६ :— 
 

(१) औरंगाबाद १,२३,७६,०४२; (२) वराड–१,१५,२३,५०९; 
(३) तबदर–७४,९१,८८०; (४) तवजापूर–७,८५,०८,५६० 
(५) हैद्राबाद–६,४८,६७,४८३; (६) खानदेश–५७,८९,८२० = 
एकूण जमा १८,०५,१७,२९४.  

 
सरदेशमुखी दरशकेडा रु. १०, एकूण १,८०,५१,७३०. 
पेशकष सरकार, हजारी ६,५१० एकूण ११,७५,१६,७६०. 
पैकी शाहूचे वकीलाने कबूल केली िी–१,१७,१९,३९१. 
पैकी रोख सनद झाल्यावर–रु. २९,२९,८४८. 
तकस्िबंदीने–रु. ८७,८९,५४३. 
 

मराठी अंमलाच्या उत्पिाच्या बाबी अनेक होत्या. या अंमलामध्ये सामावयपणे चौथाई, सरदेशमुखी, 
मोकासा, बाबिी, साहोिा याचंा समावशे होिो. या तशवाय सायेर व कमातवस ही उत्पिे येिाि. या सवचच्या 
सवच बाबीचे उत्पि काही मुलुखािून तमळे, िर काही मुलखािून खंडणी या प्रकारचे तनराळेच उत्पि 
मराठ्ानंा तमळे. 
 

शाहूकाली मराठी राज्याचे साम्राज्य झाले. शाहूच्या तनधनप्रसंगी शाहूमहाराजानंी पेशव्याकंडे 
राज्यकारर्भार सोपतवला. िेव्हापासून पेशव े मराठी राज्याचे सवच सत्ाधीश बनले. त्याचं्याकडे हुजूराि 
आली. सरंजामी मुलूख सरंजामदाराकंडे रातहला. िेव्हापासून तहशबेाि सरंजामाचा मुलूख व कमातवशीचा 
मुलूख असे र्भाग पाडलेले आढळिाि. मराठ्ाचंा राज्यतवस्िार खालील प्रािंाि होिा— 
 
(१) शहदुस्थान; (२) गुजराि; (३) खानदेश; (४) गंगथडी; (५) कोकण; (६) वरघाट; (७) हुजराि; (८) 
कनाटक; (९) बंगाल. वरील प्रािंाि सरंजामी महाल व कमातवसीचे अशा दोन खंडाि तवर्भागलेले होिे. 
त्यािील सरंजामी महालाचे वार्वषक उत्पि (इ. स. १७७२-७३ चे) २ कोटी ३ लक्ष रुपये होिे. िसेच 



 अनुक्रमणिका 

त्यािील कमातवशीच्या प्रािंाचे वार्वषक उत्पि (इ. स. १७७२-७३) रु. १ कोटी ८३ लाख होिे. म्हणजे एकूण 
उत्पि (२ कोटी ३ लाख +१ कोटी ८३ लाख रुपये) ३ कोटी ८६ लक्ष रुपये. यावरून मराठी राज्याचे 
उत्पि सुमारे ४ कोटीपयंि असाव ेअसा अंदाज बाधंिा येिो. 
 

मराठी साम्राज्याि गुजरािेि गायकवाड, पूवच र्भारिाि नागपुरकर र्भोसले, शहदुस्थानाि शशदे, 
होळकर व पवार आतण दतक्षणेि पटवधचन, रास्िे, शवचूरकर आतद सरदार सरंजामदार म्हणून होिे. इ. स. 
१७७६-७७ मध्ये होळकर, शशदे ह्याजंकडे महाल तदले. त्याचंा आकार अनुक्रमे २० लक्ष व ४८ लक्ष तमळून 
दोवही सरदाराकंडे एकूण जहागीर ६८ लक्षाचंी होिी. 
 

गुजराि, काठेवाडाि पेशव्याचंा तनम्मा र्भाग होिा. त्याचा वसूल एकूण रुपये २४,६८,००० पेशव्यासं 
तमळि असे. महादजी शशदे इ. स. १७९४ ि तनविचले. त्यावळेी तशद्याचं्या िाब्याि दोन कोटी ९६ लक्ष 
आकाराचा मुलूख होिा. 
 

दतक्षणेिील पटवधचन, रास्िे, तनपाणीकर, तकिूरकर देसाई या सरंजामदाराकंडे ३३ लाखाचंा 
सरंजाम होिा. 
 

दुसरा बाजीराव इंग्रजाचं्या आश्रयास जाऊन त्याने वसई मुक्कामी तदनाकं ३१ तडसेंबर १८०२ रोजी 
िह केला. त्या िहाने त्याने २६ लक्षाचंा मुलूख इंग्रजासं तदला. िसेच सवच मराठे सरदारासं इंग्रजानंी 
पेशव्यापंासून फोडले. त्यामुळे इ. स. १८१३ नंिर पेशव्याकंडे २ कोटी १५ लाखाचंा मुलूख रातहला. 
इंग्रजाचंी िाबेदारी पत्करण्यापूवी बाजीराव पेशव्याचं्या िाब्याि १ कोटी ५६ लक्ष ५० हजार रुपये उत्पिाची 
जहातगरी व कमातवशी मुलूख होिा. 
 

सबांध मराठी राज्याच्या आयव्ययाचे स्वरुप.—मराठी राज्याच्या आयव्ययाचे स्वरुप पहािानंा 
जमेच्या व खचाच्या बाबीचा िपशील लक्षाि घेिला िर तिजोरीि कोणत्या बाबीवरून पैसा जमा होि असे 
याची कल्पना येिे. सरकारी उत्पिाच्या बाबी : (१) जमीन महसूल; (२) खंडणी; (३) जकाि; (४) 
धारदाणा कर, बाबिपरी मदिपरी; (५) दंड व गुवहेगारी, कोिवाली गुवहेगारी, रखवाली; (६) फी-हरकी, 
शरेणी, तचठी मसाले; (७) सरंजामी स्वरुपाचे रे्भटनजर, इजाफा. 
 

माधवराव पेशव्याचें कारकीदीि जमीन महसूलाचे वार्वषक उत्पि रु. १ कोटी ९० लक्षाचें होिे. 
 

कनाटकािील पाळेगाराकडील खंडणीचे उत्पि सरासरी वार्वषक रु. २० लक्ष तमळि असे. 
 

जकात.—मालाची ने-आण होिे तिच्यावर बसतवलेल्या करास जकाि म्हणिाि. अशा जकािीचे 
मतिे देि. कल्याण, तर्भवडंीच्या जकािीचे मतिे दर पाच वषांनी तदलेले आढळिाि. एकट्ा प्रािं कल्याण, 
तर्भवडंी येथील जकािीचे वार्वषक उत्पि सुमारे ३ लक्ष रुपये असे. यावरून जकािीच्या उत्पिाची कल्पना 
येईल. 
 

कर.—शिेकऱ्याकंडून शिेसारा वसूल होई. त्यावर सारापट टी तबघ्यावर बसतवि व सवाई पट्टी 
ऐन शिेसाऱ्यावर बसतवि. कोकणाि तमठागार, नारळी, पोफळी, मन्च्छमार इत्यादीवरील कर ह्या सरकारी 
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उत्पिाच्या तवशषे बाबी होत्या. यातशवाय कायम उत्पिाची बाब म्हणजे अबकारी कर िसेच कोणत्याही 
मालाची खरेदी-तवक्री झाली की त्यावर कर होिाच. अतधकारी कराचंा वसूल करून पाठतवि. 
कमातवसदार, मामलेदार, सुरे्भदार हे मुलकी अंमलदार गावाचा अगर िालुतयाचा अगर सुभ्याचा वसूल 
करीि. 
 

नेहमीच्या कराखेरीज प्रासंतगक करार बसतवि, त्यास सामावयिः पट्ट्ट्ा म्हणि. पेशव े काळाि 
सुमारे २५ पट्ट्ट्ा चालू होत्या. त्यापैकी काही अशा—दारुपट टी, नजरपट टी, कजचपट टी, बैलपट टी, 
तदवाणीपट टी, नहरपट टी, कोलारपट टी, तर्भकारपट टी वगैरे. 
 

दांड व गुन्हेगारी.—काही गुवह्याबद्दल दंडाची तशक्षा असे. दंडाची रक्कम सरकाराि जमा होई. 
सरकार दरबारी जे परदरबारचे वकील येि,िे पेशव्यासं रे्भट देि. िह, करारनामे होिानाही रे्भटीची रक्कम 
आकारि त्यास अिंस्थ असे म्हणि. ही अिंस्थ रक्कम तहशबेाि नमूद असे. 
 

खचाच्या बाबी.—जमेच्या मुख्य बाबी जशा साि िेवढ्याच खचाच्या बाबी होत्या, त्या अशा– (१) 
सरकारी खात्यावरील खचच, (२) दरबार खचच, (३) नोकरवगच शकवा सेवकेरी, (४) सरंक्षण, (५) खाजगी, 
(६) सावचजतनक, धार्वमक व ब्राह्मणाकतरिा, (७) पैशाचे व्यवहाराबाबिचा खचच. 
 

(१) सरकारी खात्यावरील खचच—सरकारकडे जे अठरा कारखाने होिे िे असे :— 
 

िोफखाना, हत्ी-पीलखाना, नाटकशाळा, तशतबका, ऊंटखाना, नगारखाना, फरासखाना, 
दारुखाना, इमारिी, रथखाना, वैद्यखाना, जवातहरखाना, तजराईिखाना, जामदारखाना, पागा, 
पोथीशाळा, गोशाळा इत्यादी. 
 

(२) दरबार खचच : कारकून, मंिी आतण वकील. 
(३) संरक्षण : तशलेदार, पागा, सुरे्भलष्ट्कर, प्यादे, जहाजे. 
(४) खाजगी खचच— (१) वषचप्रतिपदा; (२) गणपिी उत्सव; (३) दसरा; (४) तदवाळी; (५) 

संक्रािं; (६) तशमगा; (७) नवस, 
 
(५) सावचजतनक, धार्वमक व ब्राह्मणाकतरिा : श्रावणमास, अनुष्ठान. वषासने, धमादाय, देवस्थाने व 

र्भोजनदतक्षणा. 
 

(६) पैशाचे व्यवहाराबाबिचा खचच : व्याज, हंुडणावळ, बट्टा. 
 

वरील खचाच्या बाबीपैकी सरंक्षणावर माधवराव पेशव्याचं्या काळाि सुमारे १ कोटी रुपये खचच होि 
होिे. दरबार खचच ६ लाख, नोकरावर खचच ६ लाख, सरकारी खािे १३ लाख, पैशाचे व्यवहार ७ लाख, 
सावचजतनक, ब्राह्मणावर वगरेै १४ लाख व खाजगी ५ हजार यावरून एकूण खचापकैी सुमारे ७० टके्क खचच 
सरक्षणावर होई व बाकीचा सवच ३० टके्क होि असे. काही खचच प्रतिवार्वषक िर काही एकसाली म्हणजे 
नैतमतत्क असि. िे खचच कारणपरत्व ेहोि. प्रतिवार्वषक नसि. 
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समाजातीिं णनरणनराळया वगांची आर्थिक स्स्िती : 
 

मराठी राज्याि त्या काळी शिेी व लष्ट्करी पेशा असे दोन मुख्य उद्योग होिे. शिेसारा व शिेीवरील 
कर हे सरकारचे मुख्य उत्पि होिे. गावाचा सारा ठरतवण्याचे काम जरी सरकार करी िरी जतमनीची 
मालकी रयिेकडे असे. 
 

शिेीखेरीज इिर उद्योगधंदे म्हणजे कापड तवणणे, कागद ियार करणे शिेीसाठी व लष्ट्कराि 
लागणारे सामान व इिर हत्यारे बनतवणे, पो्या, पुस्िके तलतहणे इ. होिे. कलाकुसरीच्या अनेक वस्िू व 
कापड ियार करण्याचे कारखाने लहान प्रमाणाि मराठेकाली होिे. पेशव्यानंा दरवषी फौजेस देण्यासाठी, 
नजर करण्यासाठी व स्विःच्या उपयोगासाठी बरेच कापड लागे. परंिु िे सवच उत्पादकाकडून खरेदी 
करीि. इ. स. १७७२-७३ साली पेशव्याचं्या जामदारखावयाि रु. ३,००,४५२·२० शकमिीचे कापड तवकि 
घेिले गेले. एरंडोल, जुिर, औरंगाबाद वगैरे तठकाणी कागद ियार होई. कागदाला शकमिही बरी येई. 
िसेच कापडही तनरतनराळ्या िऱ्हेचे तनघि होिे. हा धंदा हािमागावर चाले. 
 

त्या काळच्या लोकसखं्येचे श्रीमंि, मध्यम व कतनष्ठ असे िीन तवर्भाग पाडल्यास श्रीमंि वगाि 
जहातगरदार मोडि. त्याचंी न्स्थिी अथािच उत्म होिी. जहातगरदार व विनदार हे सरकारची चाकरी 
करीि असल्यास त्यानंा सरंजाम व तशवाय इनाम जतमनी असि. त्यामुळे त्याचंी आर्वथक न्स्थिी उत्म 
होिी. मध्यम म्हणजे व्यापारी व कारकून वगैरे. व्यापारी वगास नतवन बाजारपेठ वसतवण्यासाठी सरकार 
सवलिी देई. वाणी-गुजर यानंा वजनाची मापे सरकारािून िपासून घ्यावी लागि. सरकारी तशतयाचीच 
मापे वापरावी असा दंडक असे. जुवया व्यापाऱ्याचंी कोंडी फोडण्यासाठी नवीन धंदा सुरू करणाऱ्यास तवशषे 
सवलिी तमळि. गावोगावी जिेच्या तनतमत्ाने बाजार र्भरि. त्यावळेी दुकानाचंा क्रमही ठरलेला असे. 
प्रसंगी सरकारी अतधकारी पदाथाचे वाटपही योग्य तरिीने होिे शकवा नाही याकडे लक्ष पुरतवि. 
 

कारकुनी पेशाखेरीज मध्यम वगािील लोक सैवयाि र्भरिी होि. सैवयािील नोकरीला त्यावळेी मान 
असे व विेन चागंले तमळे. त्यावळेी स्वाराला दरमहा रु. २५·०० विेन तमळे. त्यावळेी धावयाची स्वस्िाई 
लक्षाि घेिा वरील विेनामध्ये मध्यम वगािील लोकानंा सुखाने जगिा येई. 
 

पेशव ेसरकारला जमाखचाची िोंडतमळवणी करणे कठीण जाई. त्याकाळी सोने, चादंी व िाबंे या 
धािंूची नाणी सरसकट प्रचाराि होिी. टाकसाळी बऱ्याच होत्या. परवावयातशवायं टाकसाळी चालतविा येि 
नसि. 
 

व्याज, हुांडिावळ व बट्टा : वराि व हंुडा पाठवण्याची चाल सरसकट तदसिे. वरािी व लोकाच्या 
हंुड्या ह्याचंा व्यवहार जािीने सुरू होिा. कोणत्या चलनाि रक्कम द्यावयाची िे चलन हंुडीि तनर्वदष्ट करीि 
आतण व्यापाऱ्याकंडून र्भरलेले चलन व त्याने द्यावयाचे चलन ही तर्भि असल्यास बाजारर्भावाप्रमाणे बट्टा 
आकारीि. 
 

पेशव ेदानधमच, अनुष्ठाने ब्राह्मणर्भोजने इत्यातदि पसैा खचच करीि. हुजुरास ब्राह्मणर्भोजनासाठी रु. 
५,००० वार्वषक खचच येई. गोप्रदान, व्रिवैकल्ये यावंरही खचच होई. 
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शिेकरी कामगार वगाची न्स्थिी देखील खूप चागंली होिी. ह्यातशवाय गुलामाचंाही एक वगच होिा. 
अनैतिक गुवहे केलेल्या शकवा बेवारशी तस्रया, मुले, पुरुष इत्याशदना गुलाम समजि, पैकी स्रीला कुणबीण 
म्हणि. िी चागंल्या आचरणाने गुलामीमुति होई. गुलाम बाजाराि तवकि तमळि. तशवशाहीि व पेशवाईि 
२ िे २५ रुपयापयंि बाजाराि कुणबीण तवकि तमळे त्यावळेी सवच शहदुस्थानर्भर गुलामाचंी चाल असे व 
त्यामुळे पेशव्याचं्या वळेी गुलामाचंा व्यापार उघड चालि असे. 
 
समाज जीवन : 
 

मराठी अंमलाखालील महाराष्ट्रीय समाजाचे जीवन.—महाराष्ट्रीय समाज वणाश्रम धमच पाळणारा 
होिा. मराठी राज्य स्थापन झाल्यावर सवच समाज वणाश्रमाच्या तशस्िीि आणण्याचा प्रयत्न 
राज्यकत्यांकडून झाला. क्षतियाचंा व्यवसाय राज्य संपादन करण्याचा व परचक्रापासून िे संर्भाळण्याचा. हा 
क्षािधमच सवच जािीि होिा असे असूनही शास्रीपतंडिाचंा असा एक स्विंि वगच होिा. त्या काळी ज्ञािीधमाचे 
पालन सवच वणाचे लोक करीि. त्यावळेच्या समाजाचा देवर्भोळेपणावर अमयाद पगडा होिा. त्याचंा 
परंपरागि गोष्टीवर पूणच तवश्वास होिा. मुसलमानाचं्या पीराला अनेक वषांच्या ससं्कारामुळे स्विःच्या शहदु 
देविाइिकेच पूज्य मानून त्याच र्भावनेने िे र्भतिी करीि. त्यावळेच्या वरच्या समाजामध्ये उपोषण शकवा 
प्रायोपवशेन करण्याची पद्धि होिी. देवावर िसेच र्भिुाखेिावर लोकाचंा तवश्वास होिा. आजारी माणसावर 
उपचार करण्यास जेवढी वैद्याचंी मदि घेि िेवढेच मंििंिाचे इलाज पचंाक्षरी बोलावनू करीि. चेटूक 
करणाऱ्यास सरकारािून तशक्षा होई. जारण मारणतवद्या शिूचा प्राण हरण करण्यासाठी उपयोगाि आणीि. 
देवदेवस्की करणे, आजाराने माणसे पछाडली असिा शािंीचा इलाज करण, गृहशािंीसाठी व संकटे 
टाळण्यासाठी व्रिे, दाने, अनुष्ठाने व िुला करण्याची चाल होिी. पायगुणाचर लोकाचंा तवश्वास होिा. 
मूहूिाची गरज पावलोपावली लागे. ग्रहण हे एक मोठे अतरष्ट वाटे. 
 

ग्रहणाि लोक शतिीप्रमाणे दाने, स्नान जप करीि, त्या तदवशी इिर व्यवहार बंद असि. त्यावळेी 
जाि शुद्ध राखण्याची नैतिक बंधने सवच जािी पाळीि. काही तस्रया आिा आपला संसार झाला, नवऱ्याच्या 
मागे जगून सुख काय या र्भावनेने आपखुशीने सिी जाि. समाज बतहष्ट्काराचे हत्यार तशक्षा देण्यासाठी 
वारंवार उपसि. प्रत्येक जािीि त्या चालू असलेला व्यवसाय शकवा आचार पाळावयास सागंून ज्ञािीधमाचे 
पतरपालन करण्यास लावणे हे आपले परम किचव्य, असे पेशव ेसमजि. 
 

कोणत्या जािीने कोणिा धंदा करावा यासबंंधाने सूक्ष्म व स्थूल तनयम असि, जािीधमाचे पालन 
सवचधमाकडून व्हाव ेहा जणू त्यावळेच्या शासनाचा दंडकच होिा. 
 

गुन्हेगारी व तपास.—सावचजतनक वस्िू खाजगी कामाकतरिा सरकार परवानगीतशवाय 
वापरावयाची नाही, असा दंडक असे व पकड समवस पाठवले असिा त्याला पाठतवले त्याचा खच ं
तनमतंििास द्यावा लागे. चोराचंा माग पावलाचं्या ठशानी मोठ्ा बारकाईने शोधण्याची पद्धि होिी. चोरी 
झाल्यास तिचा माग काढणे हे काम बहुधा बेरड, रामोशी, मागं, महार यावर येई व िे िो तधटाईने 
तठकतठकाणी जाऊन पार पाडीि. पेशवे काळी गावािील व पंचक्रोशीिील लोक िेथील लोक जीवनाि 
जागिेपणी र्भाग घेि. 
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कुटुब सांस्िा.—त्या काळी समाईक कुटंुब संस्था होिी. एका कुटंुबाि पुरुष, तस्रया व मुले तमळून 
पंचवीस िीस माणसे असि व त्याचा प्रत्येक व्यतिीस अतर्भमानही वाटे. मुले बापाच्या धाकाि, धाकटे र्भाऊ 
वडील र्भावाच्या धाकाि व तस्रया पुरुषाचं्या धाकाि अशी पद्धिी होिी. रोटी बेटी व्यवहाराचे बधंन पाळून 
ठरलेल्या व्यवहाराि सवच शहदू जािी एक, त्याचें देव समाईक, के्षिे समाईक, सण समाईक व तकत्येक 
धार्वमक संस्कार समाईक. त्यामुळे शहदुिील जािीजािीि काही बाबिीि िुटकपणा असला, िरी त्याहूनही 
अतधक बाबिीि ऐतय असल्यामुळे त्याचं्याि परस्परातवषयी सख्य व पे्रम नादें. पोटापाण्याचे व्यवसाय त्या 
त्या जािीि धमाने व रुढीने वाटून तदले होिे. 
 

ह्या काळी खेडेगावाि कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याचे कामी ग्रामपंचायिी आतण गोिपचंायिीचा 
मोठा र्भाग असे. महाराष्ट्रािील अनेक लहान लहान जािीि गोिपचंायिी अन्स्ित्वाि होत्या. र्भटतया 
जािींनी आपल्या जािीिील र्भाडंणे, िंटेबखेडे सोडतवण्यासाठी जाि पंचायिी पेशव ेसरकारच्या अनुमिीने 
सुरू केल्या. 
 

ह्या जाि पचायिीि त्या त्या जािीिील लग्ने, र्भाडंणे, इस्टेटीचे वयायतनवाडे होि. हे िंटेबखेडे 
सोडतवण्यासाठी त्यानंा परंपरागि अतधकार होिे. 
 

स्री जीवन.—मध्ययुगाि सवच समाजावर धमाची व रुढीची पकड होिी. या पकडीिच पेशवाईि स्री 
जीवन जोपासले गेले. मुलींच्या तशक्षणाकडे त्या वळेी फारसे लक्ष तदले जाि नसे. त्यानंा घरकामेच 
तशकवली जाि. सामावय कुटंुबािल्या तस्रयानंा पुराण श्रवणासाठी जाणे जमि नसे. त्याचंा सारा वळे 
गृहकृत्यािच जाई. पण उच्च घराण्यािील तस्रया पुस्िक संग्रह करीि. मुसलमान सरदाराचं्या तस्रयानंाही 
कुराणाची ओळख असे. रजपूि व मराठे सरदार घराण्यािील तस्रया प्रसंगी र्भाले फेकीि व िलवार 
चालतवण्याि तनपुण असि. त्या काळी घोड्यावर बसणे, हत्यारे चालतवणे या गोष्टी तस्रयानंा जरुरीसाठी 
कराव्या लागि; त्यामुळे त्याचें तशक्षण त्यानंा ओघानेच तमळे. परंपरेने माहीि असलेल्या गोष्टी, ओव्या, 
लोकगीिे व लोककथा याचेंच संस्कार ग्रामीण स्रीच्या मनावर होि असि, हेच तिचे तशक्षण. कथाकीिचन, 
तनरुपण, प्रवचनही त्या ऐकि. 
 

पेशवकेाळाि महाराष्ट्राि जािी तववाह ही एक धार्वमक गोष्ट आहे असे सवच मानीि. तशवकालाि व 
पेशवकेालाि बालतववाह होि. बहुधा एका पुरुषाची अनेक लग्ने होि. तस्रया सिराव्या-अठराव्या वषी मािा 
होि त्यामुळेच बायका अल्पवयाि मरि, त्यामुळे अंगवस्र ठेवणे फारसे दूषणास्पद समजले जाि नसे. 
वैवातहक व कौटंुतबक जीवन त्यावळेी दुष्ट चालीरीिींनी खच्चनू र्भरलेले असिाही सुखी होिे. सिी जाण्याची 
चालही प्रचाराि होिी. 
 

शिेकऱ्याचं्या बायका पुरुषाचं्या बरोबरीने पण अल्प श्रमाची शिेीची कामे करीि. मध्यम वगािील 
तस्रयानंा अथाजचनासाठी बाहेर पडिा येि नसे. एवचं तस्रयाचं्या अथाजचनाचे के्षि संकुतचि होिे. माि 
देवागंना, वारागंना, गतणका वगैरे जािीच्या तस्रया वशे्याव्यवसाय करून पैसे तमळवीि. िमाशािही बायका 
जाि. वाघ्या-मुरळी सवच महाराष्ट्राि आढळि. कुणतबणी व दासदासी बाळगण्याची चाल महाराष्ट्राि होिी. 
दत्क घेण्याची चाल होिी; एकंदरीि सिराव्या आतण अठराव्या शिकाि तस्रयाचें व्यवसायाचे, शकबहुना 
वावरण्याचे के्षि मयातदि होिे. िथातप या मयातदि संसाराि देखील तशव्या देण्यापासून खून करण्यापयंिचे 
अनेक िऱ्हेचे गुवहे घडि होिे. त्या काळाि स्रीस राजकीय, समातजक, आर्वथक आतण नैतिक अतधकार 
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फारसे नव्हिे. िरीही स्रीजीवन केवळ दुःखमय होिे असे म्हणवि नाही. वृद्ध तस्रयानंा घराि मानाने 
वागवीि. 
 

अस्पृश्यता—पेशवाईि महार, मागं, चारं्भार, र्भगंी, ढोर इत्यादींना अस्पृश्य मानले जाई. त्यािल्या 
त्याि पाटील पटवारी यासं सरकारी कामकाजाि मुख्यिः महार कामगाराचंी मदि होि असे. महाराष्ट्रािं 
अनेक गावाि महार कामगार असि. 
 

शिेमजुरीची कामे करणे, लग्नाि वाजंिी वाजतवणे, यािेच्या हंगामाि िमाश ेकरणे इत्यादी कामे 
महार कुटंुबे करीि. त्यातशवाय महाराची मुख्य कामे म्हणजे सरकारी वसूल, कागदपि इ. गावकामगार 
सागंिील त्या त्या तठकाणी पोचतवणे, सरकारी पीक पहाणे, सारा वसुली, गावकऱ्यानंा सरकारी कामासाठी 
सरकारी अतधकाऱ्याकडे आणणे, गावाि दवडंी देणे, चौकी पहारा करणे इ. कामासाठी सरकारािून ितचि 
पगारही तमळे. काही गावाि महारानंा दोन वळेची र्भाकरी मागण्याचा हक्क होिा. महाराचंी कामे पातहली िर 
असे तदसून येिे की महारावरच गावाला अवलंबनू रहाव ेलागे. 
 

तशवशाहीि व पेशवाईि महार, मागं, चारं्भार या अिी शूद्रानंा दूर ठेवले गेले. शास्रवचनाप्रमाणे 
त्याचंा शरीरस्पशच, जलस्पशच व देवालय-प्रवशे तनतषद्ध मानीि. 
 

स्पशास्पशच.—अस्पृश्यानंा मतंदर वा गृहप्रवशे तनतषद्ध होिा. अस्पशृ्याचें दशचन झाले शकवा त्याचंी 
सावली अंगावर पडली िरी तवटाळ मानीि. एवचं अस्पृश्यानंा सवचि तहडीसतफडीसपणे वागवीि असि. या 
सामातजक तिरस्काराचे दुःख अस्पृश्यानंा अतनवार होई. सामातजक जीवनािील अस्पृश्यिा ही अस्पृश्यानंा 
शिकानुशिके जाच करीि होिी. पेशवाईि आपली लग्ने ब्राह्मणानंी लावावी असा महाराचंा फार आग्रह 
होिा. पण त्यावळेच्या शासनानेही त्यातवरुद्ध तनकाल तदला. सामातजक व धार्वमक अवयाय महारावंर त्या 
काळी स्वराज्याि होि होिे. सामातजक कमीपणा िर महाराचं्या पाचवीलाच पुजलेला होिा. समाजािील 
अज्ञान हे त्याचं्या आपत्ीचे माहेरघर होिे. 
 

गुिंामणगरी.—गुलामाचंी पद्धि त्यावळेी सवच जगाि चालू होिी. पेशवाईि माि सरदार, श्रीमिं व 
सुखवस्िु लोक आपल्या पदरी कुणतबणी शकवा बटकी बाळगीि. कुणतबणींना गुलाम समजण्याि येि असे. 
िरी त्यानंा चागंली वागणकू तमळे. कुणतबणीप्रमाणेच नायतकणींचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेक तस्रया 
पेशवाईि होत्या. नायतकणीचा तपढीजाि धंदा नाचणे व गाणे ही होय. पेशव्याचं्या व इिर सरदाराचं्या 
दरबाराि नायतकणींचे नृत्यगायन होि असे. केवळ महाराष्ट्रािीलच नव्हे िर र्भारिािील अनेक र्भागािून 
त्या काळी नायतकणी पुण्यास येि. 
 
मराठेकािंीन सांस्कृती.— 
 

मराठी सते्च्या उदयापूवी चारश ेवष ेमुसलमानाचंी सत्ा सवच देशर्भर कमी अतधक प्रमाणाि चालू 
होिी. त्यामुळे शहदूची देवस्थाने, के्षिे भ्रष्ट झाली होिी. औरंगजेबाचे कारतकदीि लोकाचंा धमासबधीचा 
जाच वाढला. िेव्हापासून लोक मोगलशाहीचे िासािून मुति होण्याचा तवचार करू लागले. या तवचारानंा 
साथ देणारा तशवाजी राजा त्यानंा तमळाला. एकट्ा तशवाजी महाराजानंी माि युतिीप्रयुतिीने व प्रसंगी 
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त्यास टक्कर देऊन स्वराज्य उर्भारले व शहदू संस्कृिी पुवहा वाढीस लावली. पेशवे काळाि मराठ्ानंी दतक्षण 
उत्र व पतश्चम शहदुस्थान व्यापला. िेथील शहदू सरदारासं अर्भय तदले. 
 

मराठे सरदार उत्र शहदुस्थानाि, कनाटकाि जेथ जेथे कायम झाले िेथे िेथे त्यानंी आपल्या 
बरोबर काही महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कामगार, त्याचें उपाध्ये, शास्री, पुरातणक, जोशी, वैद्य, वैतदक, यातज्ञक, 
कथेकरी, हतरदास वगैरे मंडळी घेऊन गेले. त्यानंी आपल्या तवदे्यचा व कलेचा प्रसार केला. नवीन 
शजकलेल्या प्रािंाि महाराष्ट्रीय ब्राह्मणाचं्या शुद्ध संस्कृिीचा प्रसार होि गेला आतण िदे्दशीय ब्राह्मण तविान 
व सदाचारसंपि होऊ लागले. अशा रीिीने मुसलमानी अमदानीि नष्ट भ्रष्ट झालेल्या शहदूच्या पूवच 
संस्कृिीची दुरुस्िी व पुनरुज्जीवन मराठी राज्याचे उदयकालासून होि आले. 
 

मराठेशाहीि जमाखचच तलतहण्याची चागंली तशस्ि शहदुस्थानािील पुष्ट्कळ संस्थातनकानंी उचलली. 
त्याकतरिा दतक्षणी कारकून आपल्या पदरी ठेवले. 
 

मराठी अंमल जेथे जेथे कायम होई, िेथील मुसलमानी अमदानीपासून अपूतजि रातहलेल्या 
देवस्थानाचंा जीणोद्धार होऊन पूजाअचा, धूपदीप, नैवदे्य, उत्सव याचंा बंदोबस्ि होऊ लागला. देवळािून 
पाठ, अनुष्ठाने, सप्िाह, पारायणे, जपजाप्य इत्यादी गोष्टी सुरु झाल्या. मुसलमानी अमदानीि नष्ट झालेल्या 
आचाराचंा पवुहा प्रसार सुरु झाला. देवळाचंा जीणोद्धार संबंध शहदुस्थानाि मराठेशाहीमुळे होि गेला. 
के्षिाचं्या तठकाणी मोगलानी तवतछि केलेली देवळे, घाट, कंुडे, िीथे इत्यादी मराठ्ानंी पुवहा कायम केली 
आतण धमचशाळा बाधूंन अिछिे घािली. 
 

काशी, प्रयाग, मथुरा, उज्जतयनी इत्यादी के्षिी चागंले तविान स्नानसंध्याशील िपस्वी ब्राह्मण 
बसवनू त्यासं दातयिे करून तदली. पठण-पाठणास उते्जन तदले. गं्रथलेखन चालतवले, त्यामुळे दुर्वमळ 
गं्रथ तमळू लागले. िे तशकून तविान पंतडि ियार झाले. त्यानंी के्षिाचे तठकाणी संस्कृि तवदे्यची पीठे पुवहा 
स्थापली. त्यामुळे मुसलमानी अमदानीि सनािन धमास व आचारास आलेली ग्लानी दूर होऊ लागली. 
काश्मीर व नेपाळ या देशापासून नमचदापाविेो सवचि दतक्षणी पतंडिास तवशषे मान तमळि गेला. कथापुराणे, 
नाटके या तशवाय सकच स, कुस्त्या इत्यादी दुसरे मनोरंजन प्रधान तशक्षणाचे महाराष्ट्रीय प्रकार उत्र 
शहदुस्थानी रयिेने उचलले. स्वराज्य स्थापनेनंिर अशहदूची शहदुच्या देवालयावरील वक्रदृष्टी थाबंली. 
स्वराज्याि देवालयानंा संरक्षण तमळू लागले. तवतवध देवदेवस्थाने जागजागी होिी त्यास तदवाबत्ी, नैवदे्य 
स्थान महात्म्य पाहून चालतवले. 
 

वास्तुणशल्प.—मराठ्ानंा कधी स्वास््य लार्भले नाही. त्यानंी अत्यंि तबकट पतरन्स्थिीि नव ेतकल्ल े
बाधंले आतण जुवया तकल्याचंी डागडुजी केली. शसधुदुगच, तवजयदुगच यासारखे तकल्ले तशवाजीने बाधंले. ह्या 
तकल्याचंी िटबंदी, त्यािील मंतदरे, समाध्या, धमचशाळा आजही आपल्याला तशवकालाची आठवण करून 
देिाि. मन थक्क करून सोडिाि. मराठ्ाचंी सत्ा स्थापन झाल्यापासून नवी मतंदरे बाधंणे, जुवयाचंा 
जीणोद्धार करणे, त्यानंा वषासन देणे, धमादाय नेमणुका चालतवणे, महालातनहाय धमचकृत्याकंतरिा 
नेमणकुा करणे हा व्याप मराठे सरदारानंी आपल्या अंतकि प्रदेशाि चालतवला. धमचकृत्ये राज्यास श्रयेस्कर 
ही समजूि त्यानंी पाळली. िसेच शहदुस्थानाि तवशषेिः उत्र शहदुस्थानाि ज्या ज्या स्थळी तशवालयाची 
अनास्था झाल्याचे त्याचं्या नजरेस आले, त्या त्या तठकाणच्या राज्यकत्यांकडून त्या देवस्थानाचा त्यानंी 
सतिीने जीणोद्धार करतवला. 
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मुसलमानी कारकीदीि देवस्थानाचंी जी पाडापाड होऊन तवध्वस झाला होिा व जी िीथे लुप्िप्राय 

होऊन गेली होिी, िी मराठे सरदारानंी शोधून काढण्याचे हुकूम कातढले. व त्याचंा जीणोद्धार करतवला. 
काही नवीन बातंधली, यािेकरंुकतरिा धमचशाळा बाधंल्या. अशी तरिीने अनेक देवालयाचंा जीणोद्धार करून 
आपण देवाब्राह्मणाचें कैवारी अशा लौतकक तमळतवला. िारका व ओखामंडळ ही पतवि के्षिे गायकवाडानंी 
आपल्या िाब्याि आणली. 
 

दाणयते.—दातयिे देण्याि मराठी राज्यकत्यांचा हाि कोणी धरू शकणार नाही. शशदे, होळकर, 
गायकवाड, पटवधचन आतद मराठे सत्ाधीशानंी खूपच दानधमच केला. या सरदाराचं्यापाशी असलेली 
दातयत्वाची शकेडो दप्िरे याची साक्ष देिाि. धमचकमास कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये हा कटाक्ष 
मराठी जेत्यानंी पाळलेला तदसिो. मराठी राज्य हे श्रींचे. तिथे श्रींची काये तनर्ववघ्न पार पाडली जावी, हे 
पहाण्याचे सवचश्रेष्ठ काम राज्यकत्यांचे, िे मराठे राज्यकत्यांनी पार पाडलेले तदसिे. 
 

वषासनाचं्या खैरािीबद्दल तलहाव े िेवढे थोडेच. नातयावरील जकािीवर वषासन, धमादाय 
वषासन, कुटंुबवत्सल ब्राह्मण म्हणून वषासन, सदाविाबद्दल वषासन अशा प्रकारच्या वषासनाबंरोबर 
बैरागी, गोसावी, मुसलमान, फकीर यासंही वषासने तदलेली आढळिाि. 
 

दानधमच ही अतहल्याबाईची सवाि मोठी किचबगारी. र्भारिर्भर पसरलेल्या शहदू िीथचके्षिी यातिकासं 
अतहल्यादेवीची आठवण झाल्यातशवाय रहाि नाही. हतरिार, वाराणसी, सोमनाथ, मथुरा, वृदंावन िे थेट 
रामेश्वर, कवयाकुमारी या िीथचके्षिी अतहल्याबाईनी दानधमाथच उर्भारलेले होळकरवाडे, अिछिे, सदाविे 
इत्यादी आहेिच. गयेच्या तवष्ट्णुपदी, काशीच्या तवश्वशे्वरास, काठेवाडािील सोमनाथ मंतदरास, आंध्र 
प्रदेशािील श्रीशलै मतल्लकाजूचनास आतण रामेश्वर मंतदरास रे्भट देणाऱ्या यािेकरंुस अतहल्यादेवीच्या 
नामस्मरणाबरोबर साध्वी अतहल्याबाईचे पुण्यस्मरण, तिथे त्या त्या तठकाणी घाट बाधंणीमुळे, प्राकाराचंी 
दुरुस्िी केल्यामुळे, धमचशाळा बाधंल्यामुळे, अिछिे चालतवल्यामुळे व देवस्थानाचंी दुरुस्िी केल्यामुळे होिे. 
अतहल्याबाईंनी देशािील चार धामे, देशर्भर पसरलेली बारा ज्योिीतलंगे व साि अमरनगरी या प्रत्येक 
तठकाणी मंतदरे बाधंली, घाट, धमचशाळा बाधंल्या अनेक तठकाणी दानधमच केले. बाधंलेले तकत्येक घाट न 
मंतदरे फारच सुंदर, र्भव्य व पे्रक्षणीय असून र्भारिीय वास्िुकलेची िी उत्म उदाहरणे आहेि. अनेक 
मंतदराि स्थापन केलेल्या मूिीही अत्यिं कलापूणच आहेि. अशा तरिीने मराठी अमदानीि अतहल्याबाईंनी 
दानधमच आतण अगतणि बाधंकामे यावर कोट्ावधी रुपये खचच केले. 
 

नाना फडतणसासह अनेकानंी काशीि आपले वाडे बाधंले. पेशवाईि कमचनाशी, नीरा इत्यादीवर 
पूल झाले. पेशव्यानंी शतनवारवाडा बाधंल्यावर त्याच धिीचे व ितचि त्याहून मोठे मोठे वाडे मराठे 
सरदारानंी आपापल्या राजधावयािं बाधंले. वाड्यापेंक्षाही देवालयाकंडे पेशव्याचंा व त्याचं्या सरदाराचंा पैसा 
अतधक खचच झाला. 
 

णशक्षि.—पेशवाईि व्यवहारतशक्षणावर जास्ि र्भर असे. कारण व्यवहार तशक्षणाची गरज 
समाजािील अतधक लोकानंा होिी. सदर तशक्षण ब्राह्मण, प्रर्भ,ु वाणी, उदमी व मराठे या सवच जािीिील 
मुले कमी अतधक प्रमाणाि घेि. व्यवहारतशक्षणाि अक्षर घटतवणे व तहशबे ियार करणे यावर र्भर असे. 
त्याकतरिा व इिर ज्ञानाकतरिा तकते्, संसारचौपडी, गतणि, मराठ्ाचं्या व मुसलमानाचं्या बखरी, 
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रामरक्षादी स्िोसे्र, जमाखचाची पद्धिी, पिे तलहण्याचे मायने, तलतखिे, मराठी कतविा इत्यातदकाचंा 
अभ्यासाि समावशे असे. पुरुषाप्रमाणे थोर कुलािंील तस्रयाही तलहीण्या-वाचण्यास तशकि. हे तशक्षण 
बहुजनसमाजासही तमळायला हव,े याची काळजी त्यावळेच्या सरंजामीवगाने घेिलेली तदसि नाही. 
 

स्वराज्य तनर्वमिीि तशवाजी महाराज तनमग्न होिे. त्यामुळे तवद्या आतण कला याचं्या तनर्वमिीकडे िे 
लक्ष देऊ शकले नाहीि. िरी महाराजानंी अज्ञानदास, र्भषूण इत्यादी शातहराचंा परामषच घेिला आतण 
िुकाराम महाराज, समथच रामदास, रंगनाथ इत्यातदकातंवषयी आदर व्यति केला. जयराम, परमानंद, 
रघुनाथपंि हणमंिे इत्यातद संस्कृििज्ञानंा त्यानंी आश्रय तदला होिा. तशवाजी महाराजानंी स्वराज्य 
स्थातपल्यानंिर शूर मदांचे पोवाडे गाणारे शाहीर उदयाला आले; राजस्िुिी करणारे संस्कृि पतंडि पढेु 
सरसावले. महाराष्ट्राबाहेरील शहदी प्रदेशाि मराठ्ाचं्या तबरुदावली गाणारे कवी तनपजले आतण 
महाराष्ट्रािं प्रपचं आतण परमाथच याचंी सागंड घालणारे संि तनमाण झाले. या काळाि राज्य तवस्िाराबरोबर 
दळणवळणाबरोबर ऐतिहातसक गद्याचा नव्याने उदय झाला. त्यामुळे बखरी सजल्या आतण उणे अतधक 
इतिहास ियार झाला. 
 

पेशवाईि स्वराज्याचे साम्राज्य झाले. जीवन सुन्स्थर व सुखवस्िु झाले. गृहस्थी नागरजीवन 
उपर्भागीि होिे आतण तशपाई वषािून आठ मतहने मुलखतगरी करि होिे. या दोघानंाही ित्त्वज्ञानाबरोबरच 
मनोरंजन हव ेहोिे. या गरजेिूनच डफ-िुणिुण्याच्या नादावर नाचणारी िमाशा ही संस्था उदयास आली. 
मध्वमुनीश्वर आतण अमृिराय यानंी कथातकिचनासाठी तनरतनराळ्या रागदारीि पदे रतचली. पेशवाईच्या 
अखेरीला रामजोशी, अनंिफंदी, प्रर्भाकर, दािार, होनाजी बाळा, सगनर्भाऊ, परशुराम इत्यादी तर्भि 
जािीिील गुणीजन शाहीर उदयाला आले. शाहीराचं्या लावणीला तवलासाचे व वैर्भवाचे िेज चढले. 
शाहीराची लावणी तचत्ाला वधे लावणारी ठरली; िसेच वीरश्रीचे व शृगंातरक पोवाडे मराठी सैतनकानंा व 
बहुजन मराठी प्रजेला तवलासाप्रि नेऊ लागले होिे. मतहपिी, श्रीधरस्वामी, मोरोपिं कवी पेशवकेाळाि 
होऊन गेले. 
 

समाजाच्या शाश्वि कल्याणासाठी तशवकाळाि िुकाराम, रामदास व त्याचंी तशष्ट्य परंपरा झटली. 
पेशवाईि चाकणचे कवशे्वर, पाडंवनाडीचे रामाजीपंि कोल्हटकर, कायगावं टोतयाचे नारायण तदतक्षि 
पाटणकर, धावडशीचे ब्रम्हेंद्रस्वामी, शचचणेरचे ज्योतिपंि महार्भागवि, बोरवनचे िुकातवप्र इत्यादी 
पेशवकेालीन सत्पुरुषानंी वैराग्याचे धडे त्यावळेच्या समाजाला आपल्या कवनािारे तदले. पण 
माधवरावानंंिर पेशव्याचं्या सते्स उिरिी कळा लागली हे ठाऊक असूनही यापकैी एकाही सत्पुरुषाने 
स्वधमच, स्वराज्यतनष्ठा जनमानसाि रुजतवण्याचे प्रयत्न केलेले तदसि नाहीि. या स्िपुरंुषानंी लढाऊ 
महाराष्ट्रास त्याच्या गिवैर्भवाची, पराक्रमाची आठवण करून देऊन त्यानंा स्वराज्यासाठी लढण्याला 
आपले स्वराज्य प्राणपणाने तटकतवण्यासाठी उदु्यति केले नाही. 
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पेशव्याांचे प्रािीसांग्रहािंय 

 
किंाकौशल्य.—ह्या अंगाि तशवाजी व पेशव ेकाळािील मराठे मागेच राहीले. यादव व ित्पूवीच्या 

राजानंी लेणी व मंतदरे याचं्या रुपाने वास्िुशास्र व मूर्विकला याचंी उपासना केली. ही गोष्ट मराठेशाहीि 
घडली नाही. रेखीव मंतदरे व त्यािील घडीव मिूी हा जो तशल्पकलेचा एक महत्त्वाचा प्रकार त्याि 
मराठ्ानंी फार लक्ष घािले नाही. 
 

तशवाजी महाराजानंी तकल्ले उर्भारले आतण काही तकल्ल्याचंी डागडुजी केली, यावरून महाराजानंी 
स्थापत्यकलेकडे लक्ष पुरतवल्याचे तदसून येिे. रायगड, राजगड, शसधुदुगच आदी तकल्यािंील तशवकालीन 
वास्िू त्यावळेच्या स्थापत्य तवकासाची कल्पना देिाि. उत्ुंग आतण र्भव्य वास्िु बाधंण्यासाठी मराठ्ानंा 
शािंिा लार्भली नाही. पसैा व मनुष्ट्यबळही मराठ्ाकंडे नव्हिे. देवळे, घाट, वाडे माि त्यानंी मोठ्ा 
प्रमाणावर बाधंले. पण त्याि लाकूडकाम केल्याने काही जळून गेले. मराठ्ानंा स्वास्थ आतण द्रव्यबल 
नव्हिे. म्हणून पेशवाईिील तशल्पे सुमार आढळिाि. त्या काळी गोकाकच्या मृणमय तचिाचंी व 
साविंवाडीकडील फळाचंी तचिकला, गंजीफा इत्यादींची ख्यािी होिी. गोकाक कलेचा स्विंि संग्रहच 
शतनवारवाड्यािील एका तदवाणखावयाि करून त्यास गोकाक तदवाणखाना असे नाव देण्याि आल्याचे 
समजिे. तचिकलेकडे लक्ष पुरवनू पेशव्यानंी तिला उते्जन तदले. पेशव्यासं तचिाचंा फार शौक होिा. 
त्याचंा तचिसंग्रह इिर सरदारापेंक्षा फार मोठा होिा. जयपूर, जोधपूरकडील तचिे पाहून त्यानंा 
आपल्याकडेसुद्धा अशाच प्रकारची तचिे असावी, असे वाटू लागले. नाना फडणीस कारर्भारी झाल्यावर 
त्याने पेशव्याचं्या दरबारी तचिारी बाळगले व शहदुस्थानािील तठकतठकाणच्या राजेराजवाड्यािूंन तचिे 
आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. या कामी त्यासं शशद्याचें पुष्ट्कळ सहाय्य झाले. तचिकलेचा धंदा करून 
त्यावर पोट र्भरणारे लोक महाराष्ट्राि त्यावळेी काही होिे. तवशषेिः शर्भिीवर तचिे काढणाऱ्याचंी संख्या 
बरीच मोठी असावी. कारण श्रीमंिाचें तदवाणखाने िसतबरींनी व िे शतय नसल्यास नुसत्या शर्भिीवरील 
तचिानंी हटकून र्भषूतवलेले असावयाचे. 
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नृत्य.—मराठेशाहीि लावणीनृत्यास जोर आलेला तदसिो. हे लोकतप्रय होिे. कोळीनृत्य, 
धनगराचे गजानृत्य, गुगुलनृत्य, वाघ्या-मुरळीचे नृत्य, वासुदेव नृत्य व लेझीम या सारखे मदानी नृत्य याचंी 
जोपासना महाराष्ट्रािील आमजनिेने केली. संगीिाची उपासनाही महाराष्ट्राने त्या काळापासून सुरु केली. 
कुस्िी, लेझीम, तवटीदाडूं, बेंडल, हुिुिु, चेंडूफळी इत्यादी तकिीिरी खेळ पधंराव्या-सोळाव्या शिकािं 
महाराष्ट्रािं रूढ झाले. मराठेशाहीिसुद्धा या खेळानंा प्रोत्साहन तमळाले. यािच तझम्मा, रागंोळीचा अंिर्भाव 
होिो. मराठी अमलािं मुख्यिः पौरातणक नाटकेही होि. िमाशा शकवा लोकनाट् हा िमाशाचा प्रकार फार 
पूवीपासून प्रतसद्ध आहे. पेशव्यानंी त्यास उते्जन तदले. 
 

मराठेशाहीतीिं सि.—तशवकालाि व पेशवकेालाि दसऱ्याच्या मुहूिाला मोतहमेसाठी मराठी सैवय 
बाहेर पडे. तवजयादशमी हा राष्ट्रीय सण समजून िो घरोघरी साजरा होि असे. अशा समारंर्भाि पेशव्यानंा 
शकवा वतरष्ठानंा कतनष्ठाकंडून जो नजराणा तमळे त्यास नजर म्हणि. वतरष्ठाकंडून कतनष्ठानंा जो पोशाख 
तमळे त्यास तखलि म्हणि. नवरािीचा समारंर्भ शाहू महाराजानंी बाधंलेल्या रंगमहालाच्या देवघराि होि 
असे. प्रतिपदेच्या तदवशी घटस्थापना झाल्या तदवसापासून िे थेट दसऱ्यापयंि नऊ तदवसाि सायकंाळी 
पुराण-प्रवचन, कलाविंीण, नायतकणयाचं्या नाचाचा कायचक्रम, बहुरुप्याचा खेळ आतण मध्यरािीनंिर 
पहाटेपयंि मंिजागर होई. ह्या नऊ तदवसािं दररोज ब्राह्मणर्भोजन होई व इिरानंा सरकारी कोठीिून 
धावय आतण तशधा देण्याि येई. अशाच प्रकारे शमीपूजन, शशदे, होळकर, गायकवाड आपापल्या 
राजधावयािं साजरा करि. 
 

होतलकोत्सव.—होळी हा सण पेशव ेकालाि कतनष्ठ-वतरष्ठ जािीची माणसे एकि येऊन साजरा 
करीि. होळी पेटतवणे, एकमेकाचं्या अंगावर गुलाल, रंग, धूळ उडतवणे, तचखल फेकणे हे खेळीमेळीने 
चाले. याि पेशव ेस्वारी स्विः र्भाग घेि असे. 
 

मराठ्ाचं्या संपकाि आल्यामुळे मुसलमान राज्यकिेसुद्धा होळीसारखा सण मोठ्ा उत्सवाने 
साजरा करीि आतण आपल्या शहदू प्रजेच्या आनंदाि सहर्भागी होि. 
 

आिषबाजी.—आिषबाजी म्हणजे अग्नीक्रीडा. तदवाळीच्या मंगलप्रसंगी, लग्नसमारंर्भाि आतण 
दुसऱ्या अनेक समारंर्भाच्या वळेी शोरे्भचे दारुकाम होई. 
 

गिेशोत्सव.—स्वराज्याि छिपिी र्भोसल्यानंी तठकतठकाणी गणपिी स्थापन केल्याचे उल्लखे 
आहेि. शरं्भ ूमहादेव व र्भवानी अंबा ही छिपिींची कुलदैविे असली िरी गणपिीच्या देवालयास राज्याच्या 
व स्वामीच्या कल्याणाप्रीत्यथच इनाम जमीनी तदल्याचे दाखले आहेि. पेशव्याचें दैवि गणपिी म्हणून 
पेशवाईि गणेशोत्सव जोराि सुरु होिे. गणेशोत्सव सरदार दरकदार याचें घरीही होि व पेशव े काही 
सरदाराचं्या घरी श्रीदशचनास जाि असि. सरदाराकंडे १० िे १४ तदवस गणेशोत्सव होि असे. 
 

कृष्ट्णजवमाष्टमीचा उत्सवही पेशव ेआतण त्याचें सरदार आपले दरबारी व प्रजानन मोठ्ा थाटाि 
साजरा करीि. एवचं मराठी सरदाराचंा बराचसा काळ मुलुखतगरीमोतहमािं जाई, िरी मराठेशाहीि सवच 
थरािं दसरा, तदवाळी, होळी, गणेशोत्सव, कृष्ट्णजवमासारखे समारंर्भ असीम उत्साहाने साजरे होि. 
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पेशवाईि तर्भक्षुक, शास्री, पंतडि हतरदास, पुरातणक याचंी चलिी होिी. अिसिंपचण, दाने, 
व्रिवैकल्ये, प्रायतश्चत् वगैरे प्रकार सारखे चालू होिे. तिलोकानंद स्वामी सावकारी करीि, िर धावडशीचे 
ब्रह्मेंद्रस्वामी तशष्ट्याकंडून द्रव्य घेि. स्वामींप्रमाणे अन्ग्नहोत्र्याचंाही परामशच पेशव ेघेि. यज्ञही होि व त्यावळेी 
ब्राह्मणासं दतक्षणा र्भरपूर वाटली जाई. 
 

िुलादान करणे हे ऐपिदार गृहस्थ आपले किचव्य मानीि. िुलादान करणे म्हणजे आपल्या 
वजनाइिके द्रव्य दान करणे. सरकारी िुलादाने होि. िुलादानािून देवालये बाधंली जाि, हे त्यािल्या 
त्याि समाधानाचे समजले पातहजे. िुलादानाने स्वगचप्राप्िी होऊन पनुः जवम घेिल्यावर राजपद प्राप्ि होिे, 
अशी समजूि होिी. प्रायतश्चत् घेणे, आपत्ी आली म्हणून गृहशािंी करणे, ब्राह्मणाकडून नमस्कार 
घालतवणे, गोप्रदान, ब्राह्मणर्भोजने, व्रिवैकल्ये तवतधपूवचक करणे हे सवच त्या काळी लोकाचं्या 
धमचसमजूिीप्रमाणे चालू होिे. मौनव्रि, िेलव्रि, रागंोळीचे उद्यापन, प्रतिपदाव्रि, रथसप्िमीव्रि, 
गोकुळअष्टमीव्रि, र्भोपळेव्रि, अशा व्रिाचें उद्यापन ब्राह्मणाकंरवी होि असे. केशवपनाचा तवधी होि असे. 
भ्रिाराचा तठकाणा लागला नाही िर िो मेला असे समजून पालाशतवधी करीि. प्रतिकृिी ियार करून 
त्याचा तवधीपूवचक दाह करणे, त्याला पालाशतवधी म्हणिाि. 
 

श्राविमास दणक्षिा.—ब्राह्मणासं श्रावणमासािं दतक्षणा देण्याचा प्रघाि श्री तशवछिपिीच्या 
काळापासूनच होिा. प्रतिवषी श्रावणमासाच्या तनतमत्ाने सरकारािून तविान ब्राह्मणानंा त्याचं्या 
योग्यिेप्रमाणे दतक्षणा देण्याि येई. ब्राह्मणत्वाबद्दल आदर एवढेच कारण नसून तविानाचं्या संख्येि वाढ 
व्हावी हा मुख्य हेिू होिा. संर्भाजी महाराजाचं्या वधानंिर िळेगावचे खंडेराव दार्भाडे सेनापिी यानंी हे 
धमचकृत्य हािी घेिले. त्यानंिर बाजीराव पेशव्यानंी ब्राह्मणास दतक्षणा तदली. िे काम पेशवाईच्या अखेरपयंि 
चालले. त्यावर प्रतिवषी पाच िे ७ लक्ष रु. खचच होई. तहदुस्थानच्या कानाकोपऱ्यािून दरवषी पुण्याि ७० िे 
८० हजार ब्राह्मण दतक्षणा घेण्यासाठी जमि. १८१८ ि पेशव्याचें राज्य तब्रटीशानंी घेिल्यावर दतक्षणेप्रीत्यथं 
होणारा खचच तब्रटीश सरकारने बंद केला आतण त्याच्या ऐवजी डेक्कन कॉलेज काढले. 
 

और्षधोपचार.—या काळाि वैद्याचे औषध घेण्यापूवी प्रथम दैवी उपचार करून बघि. कारण 
औषधापेक्षा दैवी गोष्टीवर लोकाचंा तवश्वास जास्ि होिा. असे असले िरी औषधोपचाराचा अभ्यास व प्रत्यक्ष 
औषधोपचार याचं्यासाठी पेशव े सरकार चागंल्या वैद्यानंा जमीनी इनाम देि. औषधोपचारासंाठी जसा 
आयुवेदी पद्धिीचा वापर होई, िसेच युनानी पद्धिीची औषधे व युरोपीय पद्धिीचे डॉतटर याचंाही उपयोग 
करीि. इगं्रज डॉतटर शस्रक्रीयेि प्रवीण होिे. तनखळलेले हाड बसतवण्यासाठी व लढाईि गोळी लागनू 
तनकामी झालेला हाि शकवा पाय कापण्यासाठी हाडवैद्य, शस्रवैद्याचंी मदि लागे. हाडवैद्याचा मातसक 
रोजमुरा रुपये ३५ होिा, िर शस्रवैद्यानंा दरमहा रुपये १५ पासून २२ पयंि तमळे. शस्रवैद्य बहुधा मुसलमान 
असि. वैद्यानंा राजाश्रय होिा. वैद्यकशास्र न तशकलेल्या माणसाला वैद्यकी करण्यास व औषधोपचार 
करण्यास बंदी केली होिी. प्राण्यावंर उपचार करणारेही वैद्य होिे. 
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पेशवेकािंीन गिपती णमरविूक 

मूल्यमापन : 
 

महाराष्ट्रात मराठी सता का स्िापन झािंी.—इ. स. १३१८ पासून महाराष्ट्रावर मुसलमानी अंमल 
चालू झाला. मुसलमान राज्यकत्यांची दरबारी र्भाषा फासी होिी. हे मुसलमानी राज्य सुमारे ३५० वष े
चालले. या काळाि ब्राह्मण, क्षैतिय, वैश्य र्भरडले गेले. शुद्रापंैकी खातटक, िाबंोळी, रंगारी, चाडंाळ 
इत्यातदिील काही मुसलमान झाले. काजी वयायाधीश बनला व खातटक बलुिेदार झाले. देवळाचं्या मतशदी 
बनल्या िर समाध्याचें दगे झाले आतण राऊळाचें महाल बनले. हे चालू असिानाच पतश्चम तकनाऱ्यावर डच, 
पोिुचतगज, इंग्रज, फ्रें च यानंी व्यापाराच्या तनतमत्ाने तकनाऱ्यालगिचा मुलूख िाब्याि घेऊन मुख्यिः 
पोिुचतगजानंी बहुसंख्य असलेल्या शहदू प्रजेचे धमािर सुरु केले. धमांिराबरोबरच शहदू संस्कृिीचा व त्याचं्या 
गं्रथाचंा सवच उपलब्ध मागानी तवध्वंस करू लागले. खेडवळानंा जबरदस्िीने बाटव ूलागले. न बाटणारास 
र्भयानक तरिीने छळू लागले. मुसलमानानंी नगरानंा व खेडेगावानंा अरबी व फासी नाव ेदेऊन शहदू संस्कृिी 
नष्ट करण्याचा उपक्रम सुरु केला. ह्या धार्वमक छळामुळे महाराष्ट्र क्षोर्भला होिा. िो क्षोर्भ तनवारण्याचे कामी 
समाजाच्या सवच थरािून आलेले संि-संिाचे ित्त्वज्ञान आतण तशकवण उपयोगी पडली. त्यानंी सामातजक 
आतण धार्वमक उतणवाने सारी जनिा हलवनू सोडली. आपला धमच, आपली संस्कृिी तजविं ठेवली. त्याच 
काळाि दतक्षणेिील मुसलमानशाह्या बुडतवण्यासाठी उत्रेिील मोगलसत्ाधीश आक्रमण करू लागले िे 
तनवारण्यासाठी ह्या मुसलमानशाह्यानंी मराठे सरदारासं हािाशी धरले. त्यानंी गनीमी युद्धपद्धिीने लढून 
मोगल आक्रमण थोपवनू धरले. ह्या मराठे सरदारापंकैी शहाजीराजे हे एक होिे. त्यानंी व त्याचें पुि 
तशवाजीराजे यानंी परधमीयापंासून शहदूधमच संस्कृिी, वाङ् मय इत्यादी रक्षण करण्यासाठी आपल्या 
पराक्रमाने थंड गोळ्याप्रमाणे अचेिन बनलेल्या महाराष्ट्रािं चैिवय ओिले. त्यामुळे पेशवकेालाि 
स्वराज्याचा तवस्िार झाला. राजपूि, बुंदेले, पठाण, रोतहले आतद मराठी सत्ा मानू लागले. त्यानंा चौथाई 
वसूल देऊ लागले. मराठ्ाचंा दबदबा सवचि वाढला. मोगलबादशहाने आपली बादशाही तटकतवण्यासाठी 
मराठ्ाशंी इ. स. १७५२ मध्ये एक करारनामा केला त्यामुळेच पातनपिचे युद्ध ओढवले. पण पुढे तदल्लीची 
बादशाही संर्भाळण्याची जबाबदारी त्याचं्या पराक्रमामुळे मराठ्ाकंडे आली. मराठ्ानंी आपल्या 
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किचबगारीमुळे शहदुस्थानािील इिर प्रातंियाचें व राज्यकत्यांचे लक्ष आपल्याकडे वधूेन घेिले. मराठ्ाचं्या 
वास्िवगुणाचंी पारख ित्कालीन शहदुस्थानािील राजेरजवाड्यासं झाली होिी. 
 

न्यायव्यवस्िा.—मोगलाचं्या राज्याि वयायालये फार कमी होिी. मराठ्ाचं्या राज्याि तनयमबद्ध 
वयायालयाचंी मुहूिचमेढ माधवराव पेशव्याचं्या अमदानीि रोवली गेली हे खरे. तिचा स्वीकार मराठी राज्याि 
आपापल्या जहातगरीि मराठे सरदारानंी सामावयिः इ. स. १७८० पासून केला. प्रजेला वयाय तमळावा 
म्हणून त्यानंी राज्याि अनेक तठकाणी वयायालये स्थापन करून त्यावर योग्य वयायमरू्विच्या नेमणुका केल्या. 
गावोगावी पंचायिी स्थापन करून त्यानंा वयायदानाचे तवस्िृि अतधकार बहाल केले. मराठी राज्याि 
वयायदान अत्यिं साधे, सरळ सोपे व स्वस्ि होिे. दानधमासाठी सरदारानंी अिछिे व सदाविे उघडली 
होिी. त्यािून साधुसिंाना, असहाय्य लोकानंा आतण रंजल्या-गाजंल्यानंा मोफि जेवण, कपडे, काबंळी व 
धन देण्याि येई. मराठामंडळािील शशदे, होळकर, पवार, गायकवाड, नागपूरकर र्भोसले व दतक्षणेिील 
पटवधचन सरदारानंी आपापल्या जहातगरीि दानधमाला फार महत्त्व तदले. ह्या कामाि अतहल्याबाई होळकर 
ह्या अगे्रसर होत्या. त्यानंी नद्याचं्या उगमस्थानी अनेक िीथचके्षिाि आतण देशर्भर अनेक तठकाणी अिछिे व 
सदाविे उघडली होिी. त्या अफाट दानधमच करीि. शकबहुना ब्राह्मणानंा दानधमच आतण पूजा करण्यासाठी 
अतहल्याबाईसह सवच मराठे सरदार द्रव देि असि. 
 

अतहल्याबाईनी केलेली बाधंकामेही प्रत्येक िीथचके्षिाि आहेि. मुसलमान राज्यकत्यानी देशािील 
अनेक मंतदरे, मूिी, िीथचस्थाने व घाट वगैरे नष्ट करून टाकली होिी. शहदू संस्कृिीची ही प्रसादतचवहे 
अनेक स्थानािून लोप पावली होिी अशा काळाि मराठे मंडळािील सरदारानंी पुढे होऊन मंतदरे व िीथचके्षिे 
याचं्या जीणोद्धाराचे एक महान कायच केले. 
 

पेशव े काल राज्यतवस्िाराचा. त्या काळाि तशपाईगडी सबंध वषचर्भर मुलूखतगरीवर रहाि असि. 
त्यानंा मनोरंजन हव े होिे. म्हणून िंबोरा आतण टाळ ह्याचं्या िालसुरावर रािरािर्भर कथा, कीिचने 
करणाऱ्या हरदासी ससं्था अन्स्ित्वाि आल्या होत्या. तशपाईगड्याचें मनोरंजन करण्यासाठी डफ-
िुणिुण्याच्या नादावर व िालावर नृत्यगाणे करणारी िमाशा ही संस्था जवमाला आली. ह्या संस्थेने 
समाजाच्या सवच थरावंर आपली पकड घट्ट बसतवली, त्यामुळे लोक तवलासी बनले. पेशवाईि महाराष्ट्राचा 
संबंध उत्रेशी आला आतण िेथील संगीिाचे सूर महाराष्ट्राि तननादू लागले. तवलासी जीवनामुळे सवच 
मराठेशाही शककिचव्यमूढ बनली. व मराठेशाहीचा ऱ्हास होण्यास हे एक कारण झाले. 
 

पेशवाईतीिं उिीवा.—पेशवाईि नानासाहेब पेशव्याने व िद नंिर माधवराव पेशव्यानंी सुरळीि 
कारर्भार करण्याचा प्रयत्न केला. पण र्भरर्भराटीसाठी व्यापार करण्याची कल्पना नानासाहेब पेशव्यास 
तशवली नाही. शकबहुना इगं्रज व्यापाऱ्याकडून धूिचबुद्धीच्या नानासाहेब पेशव्याने हे तशकण्यास हव ेहोिे. पण 
त्याकड त्याने पूणच दुलचक्ष केले. समुद्रतकनारा िाब्याि असल्यातशवाय परदेशी व्यापार व परशिूचा बंदोबस्ि 
होि नाही हे तशवाजीचे सूि पेशव्यापयंि पोहचले असिे िर नानासाहेब पेशव्याने इगं्रजाचंी मदि घेऊन 
बलाढ्य आरमारातधपिी आगें्र यासं बुडतवले नसिे. हे आरमार बुडाल्यापासून महाराष्ट्राचा पतश्चम तकनारा 
इंग्रजाचं्या िाब्याि गेला. समुद्रावर त्यानंी आपले वचचस्व प्रस्थातपि केले. लष्ट्कर व व्यापार ह्याचं्या 
हालचालीसाठी राज्याि व राज्याबाहेर पके्क रस्िे हविे, गावोगाव पाण्याची व्यवस्था पातहजे पण त्यासाठी 
पेशव्यानंी स्विंिखािे उघडून खास िरिुद केल्याचे तदसि नाही. 
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मंुबईि इंग्रजाचें कोणिे उद्योग चालले होिे याची दाद मंुबईजवळ पुण्यास असलेल्या पेशव्यानंा 
नव्हिी. व्यापारी मंुबईस राहून धनसंपि का होिाि, याकडे त्याचें लक्ष गेले नाही. युरोपाि तवज्ञानाचा प्रर्भाव 
पडून शास्रज्ञ तनरतनराळे शोध लावीि होिे. त्या शोधाचंा उपयोग तनरतनराळी यिें शोधून काढून माणसाचे 
जीवन गतिमान, सुखी व समृद्ध करण्याकडे जगाि होि होिा. या बदलाची कल्पना पेशव े दरबारािील 
मुत्सद्दी व शहाणे म्हणतवणाऱ्यासही नव्हिी. युरोपच्या सामावय ज्ञानाच्या िुलनेि पेशवाईिील राज्यकत्यास 
इतिहास व र्भगूोलाचे ज्ञान अत्यल्प होिे. लोकतशक्षण, तवद्यापीठे, पदाथचसंग्रहालये, तविानसर्भा, 
संशोधनसर्भा, पृ्वीपयचटने याचंा र्भारिाि पत्ा नव्हिा, नव्हे त्यावळेी समुद्रपयचटन तनतषद्ध मानले जाि होिे. 
अव्वल इंग्रजीिही समुद्रपयचटन घडल्यास प्रायतश्चत् घ्याव े लागे. यावरून त्यावळेी आमची बदु्धी िोकडी 
होिी असे म्हणाव ेलागिे. 
 

मराठ्ाचंा पोिंुतगज, डच, फ्रें च, इंग्रज याचं्याशी सिराव्या शिकाि घतनष्ट संबधं आला पण त्यानंी 
त्याचं्यापासून मुद्रणकला मातहिी करून घेिली नाही. िी इंग्रजी अंमल सुरु झाल्यावर आली. आंगे्र, कदम, 
धुळप याचंा नौकानयनाशी संबंध होिा. आंगे्र व धुळप मराठ्ाचें आरमारी सरदार होिे. त्यानंी कधी 
लोहचुंबकाची िराफ बाधंण्याच्या गोद्याचंी मातहिी तमळतवली नाही, िशी िी कोणी कधी करून घेिल्याचा 
पुरावा नाही. 
 

त्यावळेी जनिा राजकारणापासून अतलप्ि होिी. राजकारण हा राजेलोकाचंा खेळ आहे आपण 
मुके, तबचारे आहोि असेच िे मानीि होिे. पेशवाईच्या उत्र काली तजकडे-तिकडे दंगेधोपे, जाळपोळ, 
छळ इत्यातदनी सवचसामावयाचें जीवीि असुरक्षीि झाले. उलट इंग्रज आले, दरारा बसला. जीवनाला 
सुरतक्षििा आली. म्हणून त्यावळेची प्रजा मनािल्या मनाि आनंदली. मराठ्ाचें व इंग्रजाचें युद्ध चालू 
असिा कलकत्याला एक जाहीर सर्भा झाली. त्या सरे्भि मराठ्ाचंा परार्भव व्हावा व इंग्रजाचंा जय व्हावा 
म्हणून सावचजतनक प्राथचना करण्याि आली. त्याचे कारण लुटारु मराठ्ाचंी दहशि बगंालने इिकी घेिली 
होिी की, आम्हाला मुसलमान िर नकोच पण मराठेही तवजयी व्हावयास नकोि. इंग्रज परवडले, असे 
कलकत्त्याकडील स्वदेशीयानंा वाटले. तशवाजी महाराज, राणा प्रिाप व थोरला माधवराव ह्या तवर्भिूी 
सोडल्या िर आपल्या इतिहासाि शहदूमध्ये पूज्यव्यतिी नाहीि. 
 

परप्राांतीयाांस दुखविें.—मराठ्ानंी स्वराज्याचें साम्राज्य करिानंा सवच शहदूना आपणाकडे 
आकषचण्यासारखे धोरण ठेवलेले तदसि नाही. आपल्यातवषयी इिर प्रािंीयाि पे्रम उत्पि करण्यासारखे 
विचन ठेवलेले नव्हिे. धनाढ्य व्यापारी मराठ्ासं अनुकूल असल्याचे तदसि नाही. म्हणजे राज्याि 
संपत्ीची पैदास तदसि नाही. प्रत्येक स्वारीचा व्यवहार आिबट्ट्ट्ाचा असण्याचा सरं्भव फार. मराठ्ाचं्या 
राज्याचे अवशषे म्हणनू मुसलमानी राज्यकत्याप्रमाणे टोलेजंग इमारिी तदसि नाहीि. ह्याचे कारण 
मराठ्ाजवळ पैसा नव्हिा. राज्याची सापंतत्कस्थीिी तशवछिपिीनी लूट करून खतजना र्भरून बरी केली 
िो खतजना संर्भाजीच्या कालाि तरकामा झाला. राजाराम छिपिीला तनवातसि होऊन शजजीस जाव े
लागले आतण िेथून कजच काढून व काही मराठी प्रदेशाची तवक्री करून तनवाह करावा लागला. महाराष्ट्राि 
मराठे िळहािी शीर घेऊन औरंगजेबाशी सिि सत्ावीस वषे लढले. त्यावळेी धावपळीचे, आघाि-
प्रत्याघािाचे जीवन होिे. जगलेल्याचं्या खतजवयाि खडखडाट असावयाचा. औरंगजेब मेल्यावर पेशव ेव 
मराठे सरदार उत्रेि व दतक्षणेि अतनरुद्ध संचार करू लागले. खंडण्या घेऊ लागले. िरी मराठेशाहीचा 
सरकारी खतजना कजचबाजारीच रातहला. थोरल्या बाजीरावाचे सरदार कोट कोट खतजना बाळगून होिे. 
पण कजापायी त्याचे कपाळ माि तछनि चालले होिे. बाळाजी बाजीरावाची िक्रार अशी, की उत्रेकडून व 
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दतक्षणेकडून सुवणचनद्या वाहू लागल्या त्या पुण्यास न येिा वाटेिच आटि. बाळाजी बाजीरावाच्या वळेेस इ. 
स. १७५८ च्या सुमारास दौलिीला सव्वा िे दीड कोट रुपये कजच असून िे फेडण्यासाठी सरदारानंा वाटून 
तदले होिे. व त्यानंी िो र्भार उचलण्याचे मावय केले होिे. त्यानंिर पातनपि युद्धप्रसंग उद र्भवला, िो मोगल 
पािशाहीचे संरक्षण करण्याच्या करारामुळे. या करारामुळे मराठ्ाचंा र्भारिाि शिूप्रदेश उरला नाही, 
म्हणून त्यानंा ित्विः कोठेही लुटालूट करिा येईना. करारानुसार ठरलेल्या रकमाही वळेच्या वळेी जमा न 
झाल्यामुळे वषानुवष े रकमाचं्या िातया ओढवलेल्या ित्कालीन जमाखचाि तदसिाि. थोरल्या 
माधवरावाला िोफा ओितवण्यासाठी घरािील रोजच्या उपयोगाची सोवया-रुप्याची र्भाडंी मोडावी लागली. 
मृत्युपिाि दौलिीचे कजचवाराव ेअसे नमूद कराव ेलागले. एवचं थोरल्या बाजीरावापासून थोरले माधवराव 
पेशव ेकजाि असलेले तदसिाि. माधवराव पेशव्यानंंिर नारायणरावाचा खून होऊन राघोबादादाच्या पेशवा 
होण्याच्या महत्वाकाकें्षमुळे पतहले इंग्रज-मराठा युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे हुजरािी सैतनकानंा वळेच्या वळेी 
नालबंदी व तशबंदी कजच काढून द्यावी लागली. िी न तमळाल्यास िे नोकरीवरून न तवचारिा तनघून जाि. 
अशा रीिीने मध्यविी सते्कडे पैशाचा खडखडाट होिा. नाना फडणीसाच्या काळाि इिर सरदारानंी 
खंडणी घेऊन व लूट करून पैसा तमळवला. पण त्याचा वापर स्विःच्या इस्टेटीि र्भर घालण्याि केला. 
त्यामुळे त्याचं्याकडून तचरस्मरणीय अशा कलाकृिी शकवा वास्िु झाल्या नाहीि; परंिु मुसलमानी सते्चे 
जाचािून मराठ्ानंी रयिेस सोडतवले हे माि तनतश्चि खरे. 
 

पराभवाची कारिे.—शहदुस्थानाि इ. स. १७०० नंिर मोगल सत्ा दुबळी बनली. त्यानंिर त्याची 
जागा मराठी सते्ने घेिली. मराठे मदुचमकीि व पराक्रमाि जगािील कोणत्याही योध्यापेक्षा कमी नव्हिे. 
पण इंग्रजापंुढे त्यानंा हार खावी लागली व मराठे मंडळािील घटकासं इगं्रजाचें माडंतलकत्व पत्कराव े
लागले याला अनेक कारणे आहेि िी अशी :— 
 

(१) एवढे खरे की मराठ्ाचंी सत्ा सवच शहदुस्थानाि नादंि होिी. पण तिची राजकीय यंिणा नीट 
नव्हिी. एकि कारर्भार नव्हिा. पेशव े हे मराठी राज्याचे प्रमुख होिे. त्यानंी थोरल्या माधवरावाच्या 
अंिापयचि सवच घटकानंा (शशदे, होळकर, गायकवाड) आपल्या आजे्ञि ठेवले. नारायणरावाच्या खुनानंिर 
बालवयामुळे, पेशव्याचंा कारर्भार नाना फडणीस याचं्या हािी आला. नाना फडणीसाने पेशवाईचा कारर्भार 
स्विःची सत्ा तनरंकुश करण्यासाठी केला. शशद्यातवरूद्ध होळकर, र्भोसल्यातवरूद्ध शशदे, 
कोल्हापूरकरातंवरूद्ध पटवधचन व पेशव े लढिानंा तदसिाि. याचा पतरणाम असा झाला की स्वराष्ट्र व 
स्वािंत्र्य ह्या गोष्टी सवच सरदार तवसरून गेले. त्याचं्यामध्ये तशस्ि राहीली नाही. व एकोपा िर तबलकूल 
नव्हिा. इ. स. १८०० नंिर राष्ट्रीय आपत्ीच्यावळेी आपसािील वैरर्भाव तवसरून त्यानंा त्यावळेी कोणीही 
एकि आणले नाही. आपणा सवाचा मुख्य शिू जो इगं्रज त्याच्याशी एकीच्या जोरावर मुकाबला करण्याचे 
त्यानंा साधले नाही. त्याचा पतरणाम असा झाला की, इगं्रजानी प्रत्येक मराठा सरदारास एकएकटे गाठून 
त्याचंा परार्भव केला व आपले माडंतलकत्व त्यानंा स्वीकारण्यास र्भाग पाडले. 
 

(२) मराठ्ानंी राज्याच्या अथचव्यवस्थेकडे व व्यापाराकडे द्याव ेतििके लक्ष तदलेले नाही. त्यामुळे 
लढवय्ये पेशव,े शशदे, होळकर आदी मराठे सरदार नेहमी सावकाराचं्या कजाि होिे. कजे फेडण्यासाठी 
शिूच्या मुलुखाची िे लुटालूट करू लागले. त्यामुळे िेथील प्रजा मराठ्ानंा शिू मानू लागली. पण प्रजेने 
शरणागिी पत्करल्यानंिर मराठ्ानंा लूट करण्याची जागा राहीली नाही. त्यामुळे िे आणखी कजचबाजारी 
होऊ लागले. पैशाच्या अर्भावी कारर्भाराि तढलेपणा आला. त्यामुळे चोर, लुटारु याजपासून प्रजेचे संरक्षण 



 अनुक्रमणिका 

करणे कठीण होऊन बसले. मराठ्ानंी इजारापद्धिी चालू ठेवल्यामुळे शिेकऱ्यावर जुलूम होऊन िे 
इजारदारानंा कंटाळले. 
 

(३) मराठ्ानंी आपली गतनमी काव्याने लढण्याची पद्धिी सोडून तदली. स्विःची नवीन कवाईिी 
फौज ियार केली नाही. 
 

(४) मराठ्ानंा ज्या र्भरू्भागावर लढे द्यावयाचे त्याचे नकाश े ियार केले नाहीि. र्भगूोलाच्या 
अभ्यासाकडे त्यानंी आवश्यक िेवढे लक्ष तदले नाही. त्याचा पतरणाम असा झाला की मराठी सैवय कूच 
करीि असिा नदी ओलाडंावी लागणार की डोंगर िुडवावा लागणार याची त्यानंा अचूक मातहिी नसे. या 
उलट इंग्रजानंा याची जाण होिी. लढाईसाठी सैवय ज्या गावािून जावयाचे त्या र्भागाचे नकाश ेत्याचं्याकडे 
होिे. 
 

(५) इंग्रजाकडे लढाई लढण्याकतरिा चागंली सुतवधा होिी. युद्धकलेि तनपुण व राजकारणाि 
िरबेज लोक त्याचं्याकडे होिे. मराठे राजकारणाि इंग्रजाइिके तनपुण नव्हिे. 
 

(६) परार्भवाची सवाि मुख्य कारणे अशी की, मराठ्ानंी तवज्ञानाच्या तवकासाकडे पाठ तफरतवली. 
िसेच कडक तशस्ि आतण लष्ट्करी व्यवस्थेचे तशक्षण याजकडेही त्यानंी पाठ तफरवली. जे मुत्सद्दी 
मराठ्ाचं्या राज्याची धुरा वाहि होिे त्यानंी युरोतपयन लोक येऊन कोणत्या रीिीने येथे राज्य स्थापण्याचा 
प्रयत्न करीि आहेि याची दखल घेिली नाही. तचमाजी अप्पा व बाजीराव यानंी वसई शजकल्यावर 
आपल्याला आरमारीिळ व आरमारी जहाजे बाधंण्यास महत्वाचे स्थान तमळाले याचा बोध त्यानंा झाला 
नाही. शकवा िशा प्रकारची िजवीज करण्यासाठी योग्य पाऊले उचलली नाहीि. पोिूचतगजाकडे गोदी 
होत्या, िसेच बंदुका व िोफा ियार करण्याचे कारखाने होिे. बंदुका ियार करणारे, िोफा ओितवणारे 
िज्ञ, तनष्ट्णाि कारागीरही त्याचं्याकडे होिे. मराठ्ानंा ह्याच िज्ञाचं्या सहाय्याने बंदुका ियार करण्याचा व 
गोदीमध्ये जहाजे बाधंण्याचा कारखाना काढिा आला असिा. परंिु अशी बुद्धी त्यानंा झाली नाही. पेशवे व 
त्याचें तहिकिे नाना फडणीसासारखे सेवक होिे. पण तवज्ञान तवकासाबाबि िे कमालीचे उदासीन राहीले. 
ह्या बाबिीि त्यानंी स्विःला अज्ञानाि ठेतवले. त्यामुळे तवज्ञानाचा फायदा, लष्ट्करी रचना, िोफखाना आतण 
कवायिी फलटणी याचं्या शास्रोति तवकास त्यानंा करून घेिा आला नाही. 
 

मराठ्ानंी दूरदशीपणा दाखवनू आपले लढाईचे िंि बदलून त्याजागी आधुतनक िंिाचा स्वीकार 
केला असिा िर आतण लढाई देिानंा इंग्रजासारखी सैवयरचना केली असिी िर त्यानंा इंग्रजाचंा प्रतिकार 
करिा आला असिा. 
 

(७) मराठ्ाचं्या कोणत्याही कृत्याि सूसूििा व सुसंगि धोरण नव्हिे. बहुनायकी होिी. उत्रेि 
मराठ्ािफे बादशाही िाब्याि घेऊन महादजी शशदे कारर्भार करु लागले. ह्या सेनापिीच्या हािाखाली 
िुकोजी होळकर आतण समशरेबहाद्दर यानंी काम कराव े पण असे न होिा, हे दोवही सेनापिी नाना 
फडणीसाच्या सागंण्यावरून शशद्यानंा िासदायक होिील अशा हालचाली करु लागले. महादजीचे न 
एकिा त्याने सातंगिलेल्या आज्ञा नाना फडणीसाकडे पाठवनू त्याचं्या अंिीम आजे्ञची वाट पाहू लागले. 
अशा रीिीने राष्ट्रकायच बाजूस राहून बहुनायकी तनमाण झाली. 
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(८) स्वािंत्र्य रक्षणाच्या एका ध्येयासाठी आपण एकि आले पातहजे िे त्यानंा उमगले नाही. 
त्यामुळे आपणा सवाचा शि ू जो इंग्रज त्यातवरूद्ध सवच सरदार एक झाले नाहीि आतण इंग्रजानंी प्रत्येक 
मराठे सरदाराशी स्विंि लढाई करून त्यानंा शरण आणले. 
 

दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीदीचे वणचन िर करावयासच नको. त्याच्या कारकीदीि पुण्यािीलच 
नव्हे िर पेशव्याचं्या सबंंध राज्यािील दंगेधोपे, लूट व स्री अपहरण याचें प्रमाण खूपच वाढले. लोकानंा 
जीवन असह्य होऊ लागल्यामुळे लोक साम्यचशाली इगं्रजाचं्या आश्रयास जाऊ लागले. 
 

बाजीरावाने आपल्या र्भोविी सजेराव घाटगेसारखी अगदी कोत्या मनाची व शूवय किचबगारीची 
माणसे जमा केली. िर इंग्रजाकंडे लॉडच वलेस्ली व त्याचा र्भाऊ, एन्ल्फवस्टन, सर जॉन माल्कम, डंकन, 
थॉमस मन्रो यासारखी बुद्धीने व किृचत्वाने तनष्ट्णाि माणसे असल्यामुळे त्यानंी तवजय तमळतवणे साहतजकच 
होिे. 
 

(९) इंग्रजाचं्या यशाचे कारण त्याचंी शोधक आतण चौकस बुद्धी आतण उच्च दजाची मुत्सदे्दतगरी हे 
होय. पतहल्या इंग्रज-मराठे युद्धाच्या पूवी तब्रटीशाकंडे मराठ्ाचं्या सैवयाची जहातगरदाराचंी, त्याचं्या 
आपसािील संबधंाची, त्याचं्या कौटंुतबक र्भाडंणाची अशी सवच मातहिी होिी. कोणत्या मराठे सरदारास 
आपल्याकडे ओढून घेिा येईल िसेच कोणिे सरदार पेशव्याशी तकिी एकतनष्ठ आहेि याची मातहिी 
इंग्रजानंा होिी. 
 

युद्ध सुरू झाल्यावर इंग्रज लोक कोणत्यातह तदव्यािून जावयास ियार होिे. वॉरन हेन्स्टंग्ज, 
अवडरसन, अप्टन, मलेॅट यासारख्या प्रत्येक राजकारणाि र्भाग घेि असलेल्या इंग्रजातशवाय आणखी 
तकिीिरी इग्रजाचें हस्िक मराठ्ाचें तकल्ले, त्यािील सवाची मातहिी घेि होिे. सिि साि वष ेमॉस्टीन 
पुण्यातवषयीची मातहिी मंुबईस व कलकत्यास पाठवि होिा. अथाि युद्धास प्रवृत् करणारा मुख्य हस्िक 
हाच होिा. या उलट मराठ्ानंा इंग्रजाचंी काहीच मातहिी नव्हिी. इंग्रजाबद्दल त्यानंा अज्ञान होिे. 
मराठेकाली कोणी शहदी, इंग्रजी र्भाषा बोलण्याि वाकबगार होऊन िो इंग्रजाशंी इंग्रजीि पिव्यवहार करि 
होिा असे ऐतकवाि नाही. या उलट तकत्येक इंग्रज लोक देशी र्भाषेि प्रातवण्य तमळवून लीलया बोलि. 
मराठ्ाचंा मुत्सद्दी नाना फडणीस यास बाहेरील जगाचे अज्ञान होिे. 
 

(१०) शास्रोक्त पध्दतीचा अभाव.—शशद्याचे कवायिी, पायदळ व युद्धिंि हे परकीय लोकावर 
तर्भस्ि ठेऊन उर्भारले होिे. नवीन युद्धिंि आपल्या लोकानंी आत्मसाि करण्याचा प्रयत्न केलाच नाही. 
त्यामुळे तनणचयात्मक लढायाि शशद्याचं्या कवाईिी फौजेवरील इगं्रज व फ्रें च अंमलदार आयत्यावळेी शशद्यास 
सोडून िोफखावयासह इंग्रजानंा तमळाले. मराठ्ानंा दारुण परार्भव पत्करावा लागला. याला कारण 
मराठ्ानंी ज्ञानाची उपासन केली नाही हे होय. 
 

(११) नाना फडणीसाने सवाई माधवराव पेशव्यानंा व्यवहाराचे चागंले तशक्षण तदले नाही. 
मराठेशाहीच्या शवेटच्या काळाि राजकारणाि कत्या पण तर्भि मिाच्या माणसासं संर्भाळून घेऊन त्याचंा 
उपयोग राष्ट्रकायासाठी करण्याची कोणासही बुद्धी न होऊन त्यानंा उमाबाई होळकर, परसोजी र्भोसले, 
िुळसाबाई, तवठोजी होळकर इत्याशदचे खून झालेले पहाव ेलागले. दु. बाजीराव पेशवा ब्राह्मणर्भोजनासाठी 
लागला आतण दौलिराव शशदे कबुिरे उडतवि बसला. या दोघाचंी नीिीमत्ा अत्यंि शनद्य होिी. राजे 
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लोकाचं्या या अनाचारामुळे प्रजाजनाचंी नीिीबधंने तशथील झाली असल्यास आश्चयच नाही. दुसरा बाजीराव 
व दौलिराव शशदे अशा नालायकाचं्या हािी राष्ट्राची धुरा आली िेंव्हा दोघानंी राष्ट्रद्रोह करून स्वराज्य 
गमावले. मराठ्ाचं्या किृचत्वाचे मुख्य मूल्यमापन सुप्रतसद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार यानंी केले 
आहे िे असे :— 
 

“मराठ्ानंा शहदुस्थानामध्ये अतििीय ऐतिहातसक महत्व प्राप्ि झाले आहे. त्याचं्या अगदी 
अतलकडल्या पूवचजानंी सुद्धा शकेडो लढाया मारून आपले देह धारािीथी ठेवले आहेि. व्यवन्स्थि तरिीने 
मोठमोठ्ा फौजाचं्या हालचाली केल्या आहेि. तवलक्षण राजकारणे लढतवली आहेि. साम्राज्यािील 
राजकीय प्रश्न उलगडून दाखतवले आहेि. साराशं, त्यानंी आपल्या कृिीने अगदी अतलकडचा इतिहास 
बनतवला आहे. बनु्ध्दची िीक्ष्णिा, तदघोद्योग, साधी राहणी, उच्च तवचारसरणी, कोणिाही तवचार आचरणाि 
आणण्याची धमक, चातरत्र्य इत्यातद सवच गुणाचंा तमलाफ मराठ्ाचं्या तठकाणी झालेला असल्यामुळे आज 
िरी शहदुस्थानाि त्याचं्यापेक्षा वरचढ कोणी असेल अशी कल्पनासुद्धा करण्याचे कारण नाही. वरील 
सद गुणसमुच्चयाि जर मराठ्ामंध्ये संघटनचािुयच, सहकातरिा, आधुतनक यातंिक कलेचे ज्ञान आतण आहे 
त्याहून अतधक दूरदृष्टी, इितया गुणाचंी र्भर पडेल िर पृ्वीच्या पाठीवर त्याचंी बरोबरी कोणीही करु 
शकणार नाही.” 
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मराठेशाहीतीिं मद्यपानणवर्षयक धोरि आणि शासनव्यवस्िा 
 

मराठी राज्याि जे दारू करून तवकि असि, त्यानंा कलाल म्हणि. खाटीक शकवा ित्सम लोक 
दारूच्या र्भट्ट्ट्ा लावीि, दारू बनवीि व कलाल तिची तवक्री करी. हे दारूतवक्रीचे काम सरकारी 
परवावयानेच होि असे. 
 

तशवकालाि द्राक्षाची शकवा मोहाची दारू पीि असि. पण दारूची दुकाने िुरळक होिी व त्याजवर 
कोिवालाची व इिर सरकारी अतधकाऱ्याचंी करडी नजर असे. गावाि अगर चार गावाकतरिा एक असे 
गावाबाहेर कलालाचे दुकान असे. कोणी व्यतिी दारू तपऊन धंुद झालेली रस्त्याि शकवा वाड्याि दृष्टीस 
पडल्यास त्यास सरकार मोठे शासन करीि असे. 
 

तशवकालाि बहुिेक अष्टप्रधान तविान ब्राह्मण असि. त्यानंी मराठी राज्याि दारू तपण्यापासून 
लोकानंा परावृत् करण्यासाठी, तपणाऱ्यास जबर दंडाची व फटतयाची कडक तशक्षा करण्यासाठी 
राजाकडून हुकूम काढतवले होिे. सैतनकावंर शराबी तपण्याची बंदी होिी. [आज्ञापि–तव. ज्ञा. तव. माला १९२३,]. 
 

थोरले माधवराव पेशव े यानंी वयायाधीश रामशास्री प्रर्भणेु याचं्या सागंण्यावरून दारूतवषयी 
िपशीलवार तनयम करून ठेतवले होिे. पेशव्याचें सरदार व जहागीरदार यानंी आपल्या अंतकि प्रदेशािंील 
शहराि दारू तवकू नये, अशी अट सरंजाम देिाना घालण्याि येई. शशदे, होळकर, पवार, गायकवाड या 
मराठे सरदार-जहागीरदारानंीसुद्धा ही अट आपापल्या अखत्यारीि कसोशीने घािलेली तदसिे. 
पेशवकेाली दारूचे प्राबल्य होऊ न देण्याचे एकूण धोरण होिे. 
 

दारूच्या फुलाची र्भट टी लावनू फूल सरकारी कारखावयाचे कामास नेण्यास व दारूची र्भट टी 
जेजुरीस चालतवण्यास छाट व खाटकास सरकारकडून इ. स. १७७८ ि परवाना तदलेला आढळिो. [र्भा. इ. 

स.ं मं. जाने. जुलै १९५०, ले. ११,] सरकाराि या दारूर्भट टीची रक्कम जमा झालेली तदसिे [चापेकर, पेशवाईच्या 
सावलींि,]. 
 

दारू तपण्याचा गुवहा करणारे सापडल्यावर सरकारने दारूच्या र्भट्ट्ट्ा मना करण्यासाठी व 
कलालानंा म्हणजे दारूतवक्री करणाऱ्या दुकानदारास दारूतवक्री बंद करण्याचे हुकूम काढले [पें. द. ४३, ले. 

३६.]. ह्या हुकुमाची अंमलबजावणीही त्वतरि करण्याि आली. त्यावळेेपासून सरकारच्या र्भीिीमुळे मराठी 
राज्याि दारू तपणे व त्यापासून उत्पि तमळतवणे या बाबी बंद झाल्या. लोकतहिवादी तलतहिाि, की त्यावळेी 
समाजाि दारू उत्पि करणाऱ्यास नीच मानीि आतण कोणी आपली झाडे त्यास दारू करण्यास तदली िर 
त्यास बतहष्ट्कृि करीि आतण कोकणाि अशी चाल होिी की, दारू करणारा हािाि दारू घेऊन जर 
अंगावरून गेला, िर दशचन दोषास्िव स्नान करीि. दारू प्यालेला ब्राह्मण आढळला, िर त्यास शनद्य मानून 
जािीि घेि नसि. त्याचा सवांकडून तधक्कार होि असे. [लोकतहिवादी, शिपि (स.ं सहस्रबुदे्ध),] 
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पण पैसा तमळतवण्याच्या लालसेने चोरून दारूचा साठा करून तवकणे चालि असे. असे साठ व 
चोरटी दुकान हुडकून काढण्यासाठी नाना फडतणसाने तफरस्िे प्यादे ठेतवले होिे. अशा एका पथकास इ. 
स. १७७६ ि नारायण पेठेिील म्हािारी द्रतवडी ब्राह्मण तहच्या घरी दारूने र्भरलेले वीस-पंचवीस तशसे व 
त्याजबरोबर खाण्यासाठी तशजतवलेले मासं सापडले. िे जप्ि करून तिला शासन करण्याि आले. [पे.द. ४३, 
ले. १४४.] 
 

मौजे पेठ पारगाव, िालुका खेड सरकार जुिर येथील बाळाजी धोंडदेव कुळकणी हा ब्राह्मण 
कलावतंिणीसमागमे गमन, मासंर्भक्षण व सुरापान करण्याि अट्टल तनघाला, त्यास पंतिीबाह्य केले व 
पुण्यािील ब्रह्मवृदंानंी एकि येऊन पृ्वीप्रदतक्षणा व िीथचस्नाने असे प्रायतश्चत् सातंगिले. [पे. द. र्भा. ४०, ले. २९] 
 

मद्यपानातवरुद्ध पेशव ेसरकारचा कटाक्ष होिा. 
 

मद्यपानातवषयी खालील नमुनेदार िक्रार तवशषे उल्लेखनीय आहे. सई दशमुखीण तचकोडीकर तहने 
मद्यपान करून बाळाजी हरी जोगळेकर यासी बदकमच केले. उर्भयिासं अटक करण्याि आली. 
 

पेशव्याचं्या कारकीदीि ब्राह्मणानंी दारू तपऊ नये, असा शासनाचा दंडक होिा. दारू तपणाऱ्या 
ब्राह्मणास कैद करून तकल्ल्यावर पाठवीि असि. नातशक येथील ब्राह्मणवृदं मद्यपान करिाि; त्याि त्याचंा 
धमातधकारीही सामील आहे; हे वृत् सवाई माधवराव पेशव्याचं्या कानी येिाच, त्यानंी सवोत्म शकंर 
नावाच्या खास अतधकाऱ्यास नातशकला याची चौकशी करण्यास पाठतवले आतण आज्ञा तदली की, 
धमातधकारी याि सापडले त्याचें धमातधकारीपण (विन) जप्ि कराव ेव सरसुभ्याचे तहशबेी जमा कराव.े 
िसेच गुवहेगार ब्राह्मणास अटक करून त्यानंा पतया बंदोबस्िाने घोडप, पटा व मुल्हेर या तकल्यावंर 
अटकेि ठेवण्यास पाठतवणे. [सवाई माधवराव रोजतनशी, र्भा. ३ (८),] 
 

पेशवाईि अतधकारी-पाटील-कुलकणी यानंीसुद्धा दारू तपऊ नये, असा दंडक होिा. कसबे खेडचे 
पाटील तवठोजी सुलिानजी सिकर हे दारू प्यालेले सापडले असिा त्याजपासून दहा हजार रुपये 
गुवहेगारी घ्यावी, असा हुकूम पेशव े सरकारािून झाला. त्यावर बाळोजी पलाडें यानंी रदबदली करून 
अवयाय माफ करण्यास तवनंिी केली. िेव्हा माफ करून पुवहा प्यालेला सापडल्यास त्याजकडून दहा हजार 
रुपये घेिले जािील, असा इशारा देऊन सोडून देण्याि आले. असे असिा िो १७८७ च्या ऑगस्ट मासाि 
दारू प्यालेल्या न्स्थिीि कोिवालास सापडला. िेव्हा त्यास दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याि आला पण 
त्याजवळ पसेै नसल्यामुळे व त्यास कोणी साक्षी रहाण्यास ियार होईना म्हणून त्याची तनम्मी पाटीलकी 
विनसंबधें इनाम व हकदक, मानपान व इनाम जमीन एक चाहूर याची जप्िी केली [सवाई माधवराव रोजतनशी, 
र्भाग ३ (८),]. राघो नारायण ब्राह्मण दारू तपऊन मावदं जेवणाच्या पंतिीि बसल्याचे सापडल्यावर त्यास सवच 
ब्राह्मण समुदायाने प्रायतश्चत् घेण्यास सातंगिले. [पे. द. ४३, ले. १५९.] 
 

पेशव्याचें राज्य इ. स. १८१८ ि खालसा झाले, िरी पेशवाईिील मद्यपानतवषयक गुवहे नोंदण्याची 
व तशक्षा करण्याची चाल पुढे ४/५ वषे चालूच रातहली. इ. स. १८२१-२२ ि मद्यपानतवषयक गुवहा नोंदला 
गेला िो असा : परीट जािीची सासू दारू प्याली व सुनासं मारू लागली. एक सून िळ्याि जीव देण्यास 
गेली, िे महालच्या तशपायाने पातहले. सासऱ्याने सासूस (बायकोस) आवराव े िे केले नाही. िेव्हा 
महालािून परीट सासऱ्यास आठ आणे दंड करण्याि आला. [आवळसकर, ‘नागाव’,] 
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यावरून असे तदसिे की, ित्कालीन सरकार रयिेच्या र्भल्यासाठी दारूबंदी सारखे कायदे करून 
िे मोडणाऱ्यास कठोर तशक्षा करीि असे. 
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युरोणपयनास घडिेंिें १८ व्या शतकातीिं समाजदशचन 
 

१८ व्या शिकाि मराठी सत्ा शहदुस्थानाि र्भरर्भराटीि होिी. मराठी राज्याचे दप्िर पुण्यास पेशव े
दप्िर म्हणून प्रतसद्ध आहे. त्यािील कागदपिािून १८ व्या शिकािील सामातजक चातलतरिी संबधंीची 
मातहिी रा. ब. वाड यानी तसलेतशन फ्रॉम सािारा राजाज व पेशवाज डायरीज ह्या शीषचकाखाली ११ र्भागाि 
प्रतसद्ध केली. रा. ब. सरदेसाईनी प्रतसद्ध केलेल्या पेशव े दप्िराच्या काही खंडाि िुरळक सामातजक 
मातहिी सापडिे. र्भारि इ. स. मंडळाच्या िैमातसकािून ही सामातजक इतिहासाची साधने तवखुरलेली 
आहेि. ह्या ित्कालीन एिदे्दशीय साधनाचंा उपयोग करून आपला १८ व्या शिकािील सामातजक इतिहास 
सजतविा येिो. 
 

र्भारिीय खेड्याि शहडून अभ्यास करणारे काही परकीय प्रवाशानंी तलहून ठेवलेली प्रवास वणचने 
हीच त्या कालािील शहदी खेड्यािील समाजन्स्थिी सागंणारी उपलब्ध साधने होि. राजकीय व स्वाथी 
हेिूने पे्रतरि होऊन इ. स. १६८९ सालापासून ईस्ट इतंडया कंपनीने र्भारिीय खेड्याचं्या अभ्यासास सुरुवाि 
केली. नुसत्या व्यापाराि आपले वचचस्व स्थातपण्यापेक्षा र्भारिीय लोक व र्भारिीय र्भरू्भाग यावर वचचस्व 
प्रस्थातपणे त्यानंा महत्वाचे वाटि होिे. ईस्ट इतंडया कंपनीचे इंग्लंडमधील वतरष्ठ अतधकारी त्याचं्या 
र्भारिािील अतधकाऱ्यानंा कळवि असि की व्यापार वाढतवणे हे तजिके महत्वाचे तििके शकबहुना त्याहून 
जास्ि महत्वाचे जमीन सारा वाढतवणे हे होय. ईस्ट इंतडया कंपनीला आपले राजकीय वचचस्व र्भारिावर 
प्रस्थातपण्यासाठी र्भारिीय खेड्याचंा अभ्यास इष्ट वाटला. 
 

परकीयाचें लोकजीवनाबद्दल कुिुहल सिराव्या शिकािील र्भारिीय समाजाच्या अभ्यासाला 
पे्ररणा देणारा स्वाथी व राजकीय हेिु फार काळ तटकला नाही. अठराव्या शिकाच्या मध्यापासून परकीय 
शतिीि र्भारिीय खेड्याचं्या अभ्यासासाठी वगेळा दृष्टीकोन तदसून येिो. या र्भारिीय उपखंडािील 
जीवनाबद्दल एक प्रकारचे कुिुहल तनमाण झाले व र्भारिीय समाजपद्धिी व जीवनपद्धिी जाणून घेण्यासाठी 
पावले पडू लागली. 
 

युरोतपयन लोक, तमशनरी प्रवासी, लढवय्ये व लेखक म्हणून ह्या र्भरिखंडािील तनरतनराळ्या 
र्भागाि वावरले. तवशषेिः १८ व्या शिकाि त्यानंा शहदी समाज कसा तदसला ह्याचे वणचन त्यानंी आपल्या 
डायरीि तलहून ठेवले आहे. त्यापैकी काही प्रवासवणचने प्रतसद्ध झाली आहेि. ह्या प्रवाशानंा ग्रामीण र्भागाि 
जािा आले नसेल. खरा समाज शिेकीवर रहािो. अलुिे बलुिेदार हे गाव विनदार त्याजशी बोलिा आले 
नसेल. िरीही त्यानंी जे जे पातहले िे तलहून ठेतवले िे आज वाचले म्हणजे त्यावळेच्या समाजाचे तचि 
आपल्या डोळ्यासमोर उरे्भ रहािे. 
 

परकीय लेखकाि महाराष्ट्राच्या सामातजक चाली, रीिी तरवाज येथील सण, नाच, िमाश ेगाणी 
यासबंंधीची इंग्रज लेखकानी िचीि तलहीलेली माहीिी पुने रेतसडेवसी रेकॉडचस १४ व्हा मध्ये िुरळकपणे 
सापडिे. माटोन एम् याने वलेस्लीचा पि व्यवहार ५ खंडाि प्रतसद्ध केला. त्यािही माहीिी आहे. 
ब्राऊटनही शशद्याच्या फौजेबरोबर होिा त्याने मराठ्ाचंा कॅपमधून तलतहलेली १८०९ सालची पिे 
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सामातजक चातलतरिीतवषयी बारकाव्याने बोलिाि. इगं्रज लोकानंा खालच्या शहदी समाजाि तमसळून 
त्याजकडून त्याचं्या रीिीतरवाजाचंी मातहिी काढणे कठीण होिे असा सूर अलेतझाडंर डोव्ह ह्या लेखकाने 
काढला आहे. ह्याने शहदुस्िानचा इतिहास दोन र्भागाि तलतहला असून िो १७७० मध्ये लंडन येथे प्रतसद्ध 
केला. 
 

या उलट तिस्िी तमशनऱ्यानी तदलेल्या हतकगिी खऱ्या वाटिाि. कारण त्यानंा समाजाच्या 
कोणत्याही थराि जाण्याची आवड होिी, िसेच समाजाच्या आवडी तनवडी जाणून घेण्याची तजज्ञासा होिी. 
शहदी समाजाचे बुरसटलेले तचि रंगवनू त्यापेक्षा तिस्िीसमाज तकिीिरी पटीने चागंला अशा प्रकारचा 
प्रचार त्यानंा करावयाचा होिा. हेच त्याचं्या तवतजतगष ू वृत्ीचे कारण होिे. िसेच त्यावळेचे रेतसडेंटचे 
तरपोटच, मेमोआयसच, डायरीज, पालचमेंटने प्रतसद्ध केलेले तरपोटच, परकीय प्रवाशानंी तलहून ठेवलेली 
प्रवासवृते् अशा प्रकारची अवाढव्य साधन सामुग्री १८ व्या शिकािील शहदवासीयाचं्या ित्कालीन साधनाि 
सामातजक इतिहासाची साधने होि. १९ व्या शिकाच्या पतहल्या दशकाि बुचानन (हेतमल्टन) याने कंपनीने 
तमळतवलेल्या मुलुखासंबधंीची गोळा केलेली मातहिी अति तवश्वासाहच वाटिे. कारण ही मातहिी त्याने 
लोकानंा प्रत्यक्ष रे्भटून बारीक तनरीक्षण करून खऱ्याखोट्ाचा पडिाळा घेऊन जमा केलेली आहे. फ्रें च 
तमशनरी दुबाईझ ह्याने दतक्षण शहदुस्थानाि २० वष ेराहून शहदू जीवनातवषयी मातहिी घेऊन आपले पुस्िक 
सजतवले आहे. िे ह्या तवषयावरील साधन गं्रथ म्हणनू फारच उपयुति आहे. युरोतपयन प्रवासी बतनयर, 
बेव्हन, बनेल, कँम्पेल, ग्रोझ, हॅतमलटन्, मनूची, रेव्हरतनअर, हेस्टींग्ज, मालकम् एल्फीवस्टन आदींनी ज्या 
हकीगिी व वृत्ािं तलहून ठेवलेले आहेि िी सुद्धा १८ व्या शिकािील सामातजक इतिहासाची साधने 
आहेि. त्यावळेी कलकत्त्याहून प्रतसद्ध होि असलेले ॲतसएटीक ॲवयुअल रतजस्टरचे अंक सामातजक 
मातहिी देिाि. त्याि इन्वस्टटु्शन ऑफ द मराठा तपपल नावाची मराठ्ाचं्या चातलरीिी, सण याचंी 
मातहिी देणारी लेखमाला तवल्यम हेन्री टोन नावाच्या लष्ट्करी अतधकाऱ्याने तलतहलेली होिी. त्यावळेच्या 
मराठ्ाचं्या धार्वमक सतहष्ट्णिेुची याि खरी मातहिी आढळिे. 
 

अठराव्या शिकािील समाजन्स्थिी लक्षाि घेण्यासाठी त्यावळेचा राजकीय पट डोळ्यासमोर 
आणावयास हवा. पंचवीस वष ेमहाराष्ट्राशी झगडून मोंगल बादशहा औरंगजेब १७०७ मध्ये अहमदनगरास 
तचरतनद्रीि झाला. राज्य कें द्रापासून २५ वष ेदूर रातहल्यामुळे तठकतठकाणचे मोगल सुरे्भदार बतलष्ठ झाले व 
औरंगजेब बादशहाचे पश्चाि िे स्विंि होण्याचा तवचार करू लागले. औरंगजेबाचा दुबळा वारस महमदशहा 
याच्या कारकीदीि अयोध्या, बंगाल, हैदराबाद व कनाटक हे प्रािं स्विंि झाले. १७३९ मध्ये नातदरशहाने 
तदल्लीवर स्वारी केल्यानंिर तदल्ली सते्चे कंबरडे मोडले, िी सत्ा साफ तखळतखळी झाली. ह्याच सुमारास 
िो चपल शूर सेनानी बाजीराव पेशवा थोरल्या तशवाजी महाराजाचें शहदवी स्वराज्याचे स्वप्न साकार 
करण्यासाठी हजारो मदच मराठे घोडेस्वार बरोबर घेऊन आसेिूतहमाचल घोडदौड करीि होिा. इ. स. 
१७५० मध्ये मराठ्ाचें साम्राज्य गंगा तकनाऱ्यापासून म्हैसूरच्या दरवाजापयंि तवस्िारलेले होिे. 
 

१७६१ च्या पातनपि परार्भवानंिर माि इंग्रजाचंा प्रवशे शहदी राजकारणाि झाल्यामुळे तनरतनराळ्या 
मराठे सरदारािं कलहाग्नी तशरला. शशदे, होळकर गायकवाड हे मराठे सरदार राजे बनले. त्याचंी 
आपसािील चुरस इंग्रजानंा आपले स्थान बळकट करण्यास उपयोगी पडली. 
 

१८ व्या शिकाच्या दुसऱ्या अध्याि शहदुस्थानाि दोन समाज पद्धिीचा संघषच होि होिा. ह्या दोवही 
समाज पद्धिीि राजकारण वयाय आतण अथचकारण ह्याि साम्य तबलकूल नव्हिे. युरोतपयन लोक ह्या 
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देशाचा व्यापार आपल्या िाब्याि ठेवण्यासाठी धडपडि होिे. त्याचं्याि जात्याच राजकारण खेळण्यास 
लायक मुत्सदे्दतगरीचे गुण एिदे्दशीयापेक्षा प्रकषाने वास करीि होिे. त्यामुळे त्यानंी मीरकासीम बरोबरचे 
र्भाडंण, म्हैसूर संस्थानाबरोबरचा िंटा उकरून काढून इकडच्या राजाशंी लढाया सुरू केल्या. त्याि तवजय 
तमळतवले. शजेारच्या श्रीमिं पण दुबचळ राजामध्ये आपसाि कलागिी लावनू तदल्या. ह्याचें िंटे 
सोडतवण्यासाठी बरीच मोठी रक्कम काढली व शवेटी तटपूचे राज्य तगळंकृि केले. पढेु पतश्चमेकडे पेशवे, 
उत्र शहदुस्थानाि शशदे, होळकर, र्भोसले वगैरे मराठे सरदार याचं्या बरोबरही काहंीना काही कारणाने 
इंग्रजानंा लढण्याचा प्रसंग आला. मराठे सरदारासं एकएकटे गाठून इंग्रजानंी त्यानंा मोडून काढले. 
अशारीिीने अठराव्या शिकाच्या उत्राधाि इंग्रज व्यापारी कंपनीने शहदुस्िानाि इंग्रजी सते्चा पाया 
घािला त्यावर पुढील पिासवषाि एकामागून एक इकडे आलेल्या अनेक साहसी, दृढ तनश्चयी व 
स्वदेशातर्भमानी इंग्रजानंी एकेक मजला चढवनू इ. स. १८१८ च्या सुमारास शहदुस्िानाि बरेच मोठे साम्राज्य 
संपादन केले. इंग्रजाचं्या व्यापारी वखारीचे रूपािंर तमतलटरी कँटोनमेंटमध्ये झाले. 
 

१८ व्या शिकाि शहदी समाजावर बादशाही सत्ा नाममाि होिी. स्विंि सुरे्भदार व माडंतलक राजे 
यानंी आपल्या राज्याि सरंजाम देऊन लष्ट्करी लढवय्ये सरदार उरे्भ केले होिे. सरदार म्हणजे 
जहातगरदार व पाळेगार बहुजन समाजावर सत्ा गाजवीि असि. 
 

हा जमीनदार व पालेगार वगच राजमावयिेमुळे संपि झाला होिा. आपल्या जमीनीची मशागि 
कुळाकडे सोपतवली व येणाऱ्या उत्पिाचा शसहाचा वाटा त्यानंी आपल्याकडे ठेतवला. िसेच जमीनसारा 
गोळा करण्याची जबाबदारी मालगुजारावर टाकली. आपल्या जहातगरी गावािील िंटे बखेडे सोडवनू वयाय 
देण्याचे काम हे जहातगरदार करू लागले. िसेच गुवहेगारानंा धमचरुढीप्रमाणे योग्य िे शासन करून 
सामातजक तनयंिणाची महत्वपूणच र्भतूमका िे बजाव ूलागले. 
 

पेशव्यानंी मोंगलाचंा तशरस्िा पाळला. जाहतगरदाराला प्रोत्साहन तदले. त्यामुळे तब्रटीशाचंी सत्ा 
र्भारिाि १८ व्या शिकाच्या शवेटी मूळ धरू लागली. ित्पूवी जमीनदार वगच र्भारिाि स्थापन झाला होिा. 
ज्या कोणाजवळ थोडीफार जमीन असेल िो जमीनदार म्हणून मावयिा देण्याि आली व जमीनदाराला 
सरकारची मावयिा तमळाली. उत्र शहदुस्थानािल्याप्रमाणे द. शहदुस्थानािही जमीनदारी पद्धिी प्रस्थातपि 
झाली व वळुदार मालगुजार व खोि वगच अन्स्ित्वाि आले. 
 

सर जॉजच फॉरेस्टने दतक्षणेिील तब्रतटशपूवच काळािील न्स्थिीतवषयी तलतहले आहे की, दतक्षणेिील 
स्थातनक राजे हे मूळचे जहातगरदार शकवा जतमनदार होिे. इंग्लंडच्या उमरावाशंी त्याचें साम्य होिे. 
युरोपािल्या प्रमाणे दतक्षणेिील जहातगरदारी वशंपरंपरेने चालि येऊन िी वतडलार्वजि इस्टेट होऊन 
बसली. ज्या ज्या जहातगरदाराकडे जतमनी होत्या त्या त्याचेंकडेच राहू द्याव्या अशा मिाचा एक वगच होिा. 
सािारा राजाच्या राज्यािील जहातगरदाराचं्या जमीनी व आपसािील त्याचंी प्रजेची र्भाडंणे ही सािारा 
राजाने तमटवावी असा त्याचंा कयास होिा. 
 

जहातगरदाराचं्या बाबिीि एन्ल्फवस्टनचे उदार धोरण होिे. पेशव्यानंी जे सरदार जहातगरी देऊन 
तनमाण केले त्याचं्या वशंजाकडे किुचत्व नसिानाही जहातगरी चालू रातहल्या. त्यानी त्या आपल्या खाजगी 
तमळकिी मानल्या आतण िे वतहवाटू लागले. इंग्रज सत्ा आल्यावर एन्ल्फवस्टनने हे ठाऊक असूनही 
सािारा राजाने व पेशव्यानी ज्यांना जहातगरी व जतमनी पराक्रमाच्या मोबदल्याि तदल्या त्या त्याचं्या 
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वशंजाकडे चालू रहाण्यास हरकि घेिली नाही. माि ह्याचा तनकाल एल्फीवस्टन नंिर तब्रटीश सरकारने 
इनाम कतमशन बसवनू त्यािील बरीचशी इनामे खालसा करून लावला. 
 

ह्या काळािील परदेशस्थाचें तलखाण वाचले म्हणजे असे तदसून येिे की एका लहानशा सरंजामी 
वगाच्या जोखडाखाली सबधं शहदीसमाज खेकड्याने आपल्या पायाखाली अनेक मासे पकडून ठेवाव ेअशा 
रीिीने पकडला गेला होिा. जहातंगर बादशहाच्या कारकीदीि शहदुस्थानािील पेलसटच नावाचा डच प्रवासी 
म्हणिो की शहदी सरंजामदार व संस्थातनक याचें राजवाडे व वसाहिीगृहे ही संपत्ीने चकाकि होिी. ही 
संपत्ी गरीबाचं्या घामािारे जमा केलेली होिी. १७ व्या शिकाच्या उत्राधाि बर्वनअरच्या असे पहाण्याि 
आले की गरीब जनिेस कायद्याचे संरक्षण नाही. जे गरीब लोक आपल्या धवयाचे हुकूम मानण्याि अनमान 
करीि त्यानंा कडक शासन होि असे. इिकेच नव्हे िर त्याचें पोट र्भरण्यासाठी तदलेले कामही याजकडून 
काढून घेिले जाि असे. तशवाय त्यानंा तदलेले कजच तफटेपयंि त्याचं्या मुलानंा गुलाम म्हणनू ओलीस 
ठेवण्याि येि असे. बर्वनअरच्या म्हणण्याप्रमाणे श्रीमिंाचं्या समोर सवच सुखे हाि जोडून उर्भी होिी आतण 
पैशाच्या जोरावर िे सवच सुखे उपर्भोगि असि. िे राजाचा तदमाख दाखतवि. गळ्याि चागंल्या मोत्याचंी 
कंठी पतरधान केल्यातशवाय घरािून बाहेर पडि नसि. केव्हा हत्ीवर बसून िर केव्हा अश्वारुढ होऊन व 
इिर वळेी सिि पालखीि बसून पदरी बाळगलेल्या घोडेस्वाराच्या व नोकर चाकऱ्याचं्या लव्याजम्यासह हे 
श्रीमंि तनघि. पालखीच्या बरोबर, मागेपुढे व दोवही बाजूस चालणारे चाकर पालखीस रस्िा देण्यासाठी 
लयीि ओरडि. बरोबरच चौऱ्या व मोरचेल तफरवनू श्रीमंिाचं्या आजूबाजूस तफरकणाऱ्या माशाचंा व 
डासाचंा संहार करि. िसेच श्रीमिंाचंी िहान शमतवण्यासाठी पाण्याच्या सुरई बरोबर घेि. तशवाय 
श्रीमंिाना लहर येऊन एकादा व्यवहार आठवल्यास िो तलहून ठेवण्यासाठी तहशबे वह्या, कोरे कागद, दौि, 
लेखणी हेही सातहत्य बरोबर वाहून नेले जाि असे. परकी प्रवाशानंा अठराव्या शिकाि असे आढळले की 
मध्यविी सते्च्या कमकुविपणामुळे अनेक तठकाणचे जमीनदार राजे बनले व प्रजेवर मन मानेल िसा 
जुलूम करू लागले. फार थोडे राजे ह्याला अपवाद होिे. ह्या काळाि मनगटाि जोर असणारा सत्ाकाबीज 
करीि असे. त्यामुळे वारंवार सत्ाधीश बदलि असि व त्याचं्या लहरी प्रशासनाचे बरेवाईट पतरणाम प्रजेस 
र्भोगाव ेलागि. याि प्रजेची लूटमारच जास्ि होि असे. 
 

रॉबटच ओमेहा मद्रास कौन्वसलचा सर्भासद होिा. त्याने तहस्टॉतरकल फॅ्रगमेंटस ऑफ मोगल 
एम्पायर हा गं्रथ तलहून ठेवला आहे. ह्या सुपारीच्या खाडंा सारख्या ऐंतिहातसक आठवणीि त्यावळेच्या राजे 
रजवाड्याचं्या, ऐतदउमरावाचं्या आतण सामावय प्रजाजनाचं्या चालीरीिीचा खजाना सापंडिो. जमीनदार 
वयायातधशाला पैसे चारून आपल्याला हवा असलेला वयाय तवकि घेि असे. अतनयंतिि राज्यकारर्भार 
हाकणारे सरंजामदार, पाळेगार व सुरे्भदार आपल्या लहरी कारर्भाराने प्रजाजनाचे शोषण करीि असि. 
एकाद्या व्यापाऱ्याकडून आपणास हवा असलेला पैसा उकळावयाचा असल्यास त्याजवर कोणाच्यािरी 
खुनाचा फुका आरोप ठेवनू त्यास कैद करून गोठ्ाि शकवा अडगळीच्या खोलीि कोंडून ठेवाव ेव त्याच्या 
सुटकेची शकमि म्हणनू त्याच्याकडून ५० हजार िे एक लाख रुपये घेिल्यावर त्यास माफी देऊन सोडून 
द्याव.े अशा घटना त्याकाळी घडि असि. एन्ल्फवस्टनच्या म्हणण्याप्रमाणे पेशवाईि गुवह्याच्या स्वरूपावरून 
तशक्षा न देिा िो गुवहा कोणत्या जािीच्या माणसाने केला हे लक्षाि घेऊन तशक्षा तदली जाई. ब्राह्मणास 
तशके्षि सवलिी जास्ि होत्या. िसेच त्यानंा कैदेि सुद्धा चागंली वागणकू तदली जाई. ब्रह्महत्येचे पाप 
सरकारवर येऊ नये म्हणून खूनी ब्राह्मणास कडेलोटाची तशक्षा वा मृत्यू दंडाची सजा तदली जाि नसे. 
मालकमने हे रे्भदारे्भद पातहल्यावर तलहून ठेवले आहे की एिदे्दशीय लोकानंा वयायाची समान वागणकू न 
तमळाल्यामुळे त्यामध्ये एकी रातहली नाही. त्यामुळेच आमचे राज्य इथे स्थापन होणे सोपे गेले. 



 अनुक्रमणिका 

शहदुस्थानािील लोक राजकीयदृष्ट्ट्ा गोठलेला बफाचा एक समुद्रच. शहदुस्थानािील एिदे्दशीय 
राज्यकारर्भाराि चिैवय नसल्याने लोक आपणहून आनंदाने र्भाग घेिल्याचे तदसि नाही अलेतझाडंर डोव्ह 
तलतहिो. जािीजािीिील उच्चनीचिा समाजाि रुढ झाली होिी. श्रेष्ठ कतनष्ठ जािीि संघषच होि असून 
िसेच उच्च जािी कतनष्ठ जािीवर व गरीबावर अत्याचार करीि. त्यानंा राजकत्याकडून वयायाने संरक्षण 
तमळि नसे म्हणनू िे नवीन येणाऱ्या कोणाही परतया सत्ातधशाचे प्रजाजन होणे िेवढ्याच तनष्ठेने न्स्वकारीि 
असि. 
 

शहदी समाजाि जािीचे वचचस्व व्यन्तिवर जवमापासून असल्याचे ह्या परदेशी तवचारविंाना तदसले. 
जािीचे सदस्यत्व व्यन्तिला जवमाने लार्भिे. साहतजकच तशक्षण, त्याच्यावर व्हावयाचे महत्वाचे संस्कार, 
त्याचा व्यवसाय, तववाह व त्याचे सामातजक संबधं, जािीवरून ठरतवले जाि. यामध्ये व्यन्तिला कोणिेच 
स्वािंत्र्य नव्हिे. प्रत्येक जािीचा परंपरागि व्यवसाय होिा. जािीजािीिील सदस्यानंी िोच व्यवसाय केला 
पातहजे असा दंडक होिा व तिच्या सामातजक सुरक्षिेची जबाबदारी जािीच उचलि असि. व्यवसातयक 
जािीनी आपले व्यवसातयक कौशल्य तपढ्यान् तपढ्या सुरतक्षि ठेवले. धार्वमक के्षिािसुद्धा लोकमिानुसार 
जािी आपल्या तनयमाि बदल घडवनू आतणि असि. जािीपासूनचे फायदे ह्याचंी नोंद हे प्रवासी लेखक 
करिाि. शहदुसमाजािील सवच वगांना एकि आणणारा दुवा म्हणजे जािी. र्भारिीय समाजाि ऐतय तनमाण 
करण्याचे काम जािीने केले, अनेक वतंशक, व्यवसायीक, धार्वमक व सामातजक गट आपल्या अन्स्ित्वाला 
बाधा न आणिाही समाजपोषक असे कायच सुसंघटीिरीत्या करीि होिे. 
 

जािीचे दुसरे महत्वाचे सामातजक जीवनािील कायच म्हणजे राजकीय स्थैयच व संस्कृतिरक्षण होय. 
ह्याच काळाि शहदुधमीयातंवरुद्ध पादरी लोकाचं्या चळवळी सुरू झाल्या. त्यानंा यशस्वीरीत्या िोंड देण्याची 
कामतगरी शहदुधमाने ह्या जािीबधंनामुळे केली. 
 

समाजजीवनािील श्रमतवर्भागाच्या व्यवस्थेमुळे परंपरागि व्यवसायाचे तशक्षण प्रत्येक जािीि नवीन 
तपढीला कुटंुबािच तमळे. सामातजक जीवनसुद्धा जािीने घडतवले होिे. आर्वथक उत्पादनपद्धिी, 
घरबाधंणीचा नमुना, उच्चश्रषे्ठत्वाच्या कल्पना, जीवनित्वज्ञान याबाबिसुद्धा जािीचे तनयम असि, असे हे 
परकीय लोक आपल्या तलखाणाि कबलूी देिाि. 
 

परंपरागि ग्रामीण आर्वथक जीवन पूणचपणे जािीच्या प्रर्भावाखाली होिे. व्यतिीला स्विःचे 
पेशातशवाय व्यवसाय तनवडीचे स्वािंत्र्य नव्हिे. जािीप्रमाणे व्यवसाय हे सूि सवचमावय असल्याने 
उत्पादनाला आवश्यक असणारी श्रम तवर्भागणी स्वार्भातवकपणे होि होिी. हे व्यवसाय परंपरागिरीत्या एका 
तपढीकडून दुसऱ्यातपढीकडे जाि असि यामुळेच खेड्याला त्याकाळी तमळालेल्या आर्वथक स्थैयाचे श्रेय या 
जािीच्या श्रमतवर्भागाला तदले पातहजे. खेड्यािील बलुिेदारी पद्धिीचे गुणगान यामुळेच मालकम्, 
एल् तफवस्टन, फोवचस, पॉटींजर ह्या इंग्रज शासकानी केलेले आढळिे. 
 

ह्याच काळाि उच्च जािीनी कतनष्ठ जािीवर अत्याचार केले. त्यानंा तमळालेल्या तवशषेातधकाराचा 
दुरुपयोग केला. त्यामुळे श्रेष्ठ कतनष्ठ जािीि संघषच तनमाण झाल्याची उदाहरणे हे परके प्रवासी देिाि. 
 

फ्रें च तमशनरी दुबॉयच्या मिे जािी संस्थाच्या बंधनामुळे शहदुसमाज ह्या कालािील तवघटनेपासून 
वाचला. 



 अनुक्रमणिका 

 
र्भारिीय ग्रामीण समाजािील आर्वथक जीवन हे जािीच्या पायावर उरे्भ होिे. बलुिेदार पद्धिीि 

आर्वथक आतण सामातजक सरंक्षणाची कल्पना अतर्भपे्रि होिी. बलुिेदाराला त्याच्या आयुष्ट्यािील महत्वाच्या 
वळेी व संकट प्रसंगी त्याचे यजमान कुटंुब सवचिोपरी सहाय्य करीि असे. 
 

धमच सतहष्ट्णुिेचा, शहदवासीयाचं्या सपूंणच जीवनावर फार मोठा प्रर्भाव आहे. त्याचे र्भावनात्मक, 
बौतद्धक व दैनंतदन जीवन त्यावळेी धमाशीच तनगडीि होिे. प्राथचना, शुर्भशकुन, मंििंि, जादूटोणा यावर 
त्यावळेचा अतशतक्षि समाज अधीक तवश्वासून असे. प्रत्येक गावाि आजही देवदेविाचंी देवळे, मठ, 
आश्रमही पहावयास तमळिाि त्याबरोबरच पुण्यासारख्या पेशव्याचं्या राजधानी शहराि मुसलमानाच्या 
मतशदी व तिस्िी समाजाचे चचच आहे. दोवही धमाचे नागरीक सश्रदे्धने कोणत्याही प्रकारची मनाि र्भीिी न 
बाळगिा आपापल्या प्राथचना मंतदराि जाऊन प्राथचना करीि असि. असे पेशव्याकडील इवफंरी रेतजमेंटमध्ये 
नोकरी करणाऱ्या टोन नावाच्या अतधकाऱ्याने तलतहले आहे. शहदू मनाच्या थोर औदायाची ही साक्षच होय 
असे िो तलहीिो. ह्या काळािील समाजधमच श्रदे्धवरच जगि होिा पण धमांध नव्हिा असे फ्रें च तमशनरी 
सागंिो. ह्या प्रवाशानंी येथील समाजािील लोकाचें पंथ, संप्रदाय, याचेंही सूक्ष्म तनरीक्षण केलेले आढळिे. 
पण त्याचं्या आचरणाि कधीही माथेतफरूपणा अजून आला नाही. आपल्या म्हणण्याप्रमाणे शजेाऱ्याने धमाचे 
पालन कराव ेअशी सतिी राजेरजवाड्यापासून िे सामावय नागतरकापयंि कोणीही केली नसल्याची ग्वाही 
िे आपल्या तलखाणािून देिाि. सवच समाजावर तनयिंण ठेवण्याचे काम ही धमच मंतदरे करीि असि. 
त्यावळेचा बहुजन समाज अतशक्षीि होिा. संस्कृि, पर्वशयन हे त्या त्या धमाचा पजुारी वगच तशकि असे. 
पेशव्यानंी संस्कृिपंडीिास दतक्षणा देण्याची प्रथा सुरू केली त्यामुळे संस्कृि तशक्षणाचा प्रचार ब्राह्मण वगाि 
होि असे. पण बाकीच्या मध्यम वगाि तलतहिा वाचिा येणे, पिे तलहणे, तहशोब ठेवणे इत्यादी पंिोजीकडून 
तशकतवले जाि असे असे, ॲडम म्हणिो. 
 

मनोरांजन.—शिेी हा त्या वळेच्या समाजाचा मुख्य व्यवसाय. तदवस र्भराच्या श्रमानंिर शिेकऱ्यास 
तवरंगुळा वाटेल अशी खास मनोरंजनाची साधने त्यावळेी ह्या प्रवाशाचं्या नजरेस आली. त्यािील मुख्य 
िमाशा, गोंधळ, बहुरूपी, सापाचा व नजरबंदीचा खेळ करणारे गारुडी, अस्वल घेऊन नाचणारे दरवशेी, 
िाकदीचे खेळ करून दाखतवणारे गोपाळ लोक हे लोकाचें मनोरंजन करि. 
 

ब्राह्मण, वैश्य, मराठे, धनगर व तिश्चन या लोकाचं्या चालीरीिी, अि र्भक्षण, रीिीतरवाज, लग्न 
कायालयािील तरवाज, खाण्यातपण्याच्या सवयी व तनबंध याचे चक्षुवैवसत्य वणचन केलेले आढळिे. कतनष्ठ 
जािीचे तरिीतरवाज यािील धार्वमक समजुिी याचेंही तटपण त्यानंी केलेले आढळिे. प्रत्येक जािीच्या 
व्यवसायाबद्दलही त्यानंी तलतहले आहे. 
 

त्यावळेच्या समाजाि प्रचतलि असलेल्या आचाराना व्यवहाराचे वषे्टन तदले होिे. सामातजक 
जीवनाि संयम, तशस्ि आतण तववके तदसून येई. सामातजक नीिी व मूल्ये जपण्याचे त्या वळेच्या समाजाच्या 
प्रथेचे कौिुक परकीय लेखक खूप करिाि. त्यावळेच्या समाजाचा जीवनतवषयक दृष्टीकोन, त्याचं्या, नीिी 
अतनिीच्या कल्पना, र्भाषा, धमच, श्रद्धा परंपरा, रुढी, रीिीतरवाज आतण मूल्य यासंबंधीची मातहिी ह्या 
परकीयाचं्या तलखाणािून र्भरपूर तमळिे. त्याचें तलखाण ही सामातजक इतिहासाची अव्वल दजाची साधनेच 
होय. 

⬤ ⬤ ⬤  
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पणरणशष्ट ३ 
 

वांशावळ 
 

 
भट, पेशवे सातारकर छत्रपतीचे, कोकिस्ि ब्राम्हि गोत्र गाग्यच 
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भोसिें (नागपूरकर) 

 
सताधीश आणि सताकाळ— 

१ परसोजी (प्रथम) इ. स. १७०८ िे १७१०. 
२ कावहोजी इ. स. १७१० िे इ. स. १७३० (बंडाळी कैद, कैदेि मृत्यु १७३७). 
३ रघूजी (प्रथम) इ. स. १७२७ िे इ. स. १७५६. 
४ जानोजी इ. स. १७५६ िे इ. स. १७७२. 
५ रघूजी (तििीय) इ. स. १८१६. 
६ परसोजी (तििीय) इ. स. १८१७. 
७ मुधोजी आप्पासाहेब इंग्रजाकडून पदच्युि. 
 [* बारर्भाईच्या काळाि हे काही काळ सत्ाधारी होिे.] 

गायकवाड (बडोद्याचे) 
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(१) दमाजी (मतृ्यु १७२१) 
 ❘ 
(२) तपलाजी दत्क (इ. स. १७२१ िे इ. स. १७३२ एतप्रल ४) 
 ❘ 
(३) दमाजीबाबा इ. स. १७३२ िे इ. स. १७६८ ऑगस्ट १८ 
 ❘ 
(४) ❘ ❘ ❘  
 गोशवदराव (इ. स. १७६८ िे १८००) फते्शसह मानाजी  
(५) ❘ ❘ ❘  
 आनंदराव 

इ. स. १८०० िे १८१९ 
फते्शसह 

इ. स. १८०६ िे 
१८१८ ह्या काळाि 

कारर्भार 

सयाजीराव 
इ. स. १८१९ 

िे इ. स. 
१८४७. 

 

लशदे (ग्वाल्हेरचे), मूळ णठकाि कण्हेरखेड—णज. सातारा 
रणोजी 

= मनैाबाई ❘ = खंडाराणी 
❘ ❘  

❘ ❘ ❘ ❘ 
जयाप्पा दत्ाजी महादजी िुकोजी 

❘ ❘ ❘  
जनकोजी केदारजी [केदारजी आतण मानाजी हे 

दूरच्या नात्यािले. ह्यानंा काही काळ राघोबाने 
सत्ा तदली होिी.] 

दौलिराव (दत्क)  

सताधारी आणि सताकाळ— 
राणोजी इ. स. १७२५ िे इ. स. १७४५. 
जयाप्पा इ. स. १७४५ िे इ. स. १७५५. 
जनकोजी इ. स. १७५५ िे इ. स. १७६१. 
महादजी इ. स. १७६१ िे इ. स. १७९४. 
दौलिराव इ. स. १७९४ िे इ. स. १८२७. 

होळकर (इांदुरचे) 
मल्हारराव िुकोजी 
❘ (मल्हाररावाच्या चुलिर्भावाचा नािू, प्रथम 

मल्हाररावाचा व नंिर अतहल्याबाईचा सहाय्यक) खंडेराव 
❘ 
मालराव 
❘ ❘ ❘ ❘  



 अनुक्रमणिका 

काशीराव मल्हारराव तवठूजी यशविंराव (रक्षापुि)  
 
सताधारी आणि सताकाळ 
 

मल्हारराव इ. स. १७३२ िे १७६६. 
िुकोजी इ. स. १७६५ िे १७९७. 
यशविंराव इ. स. १७९७ िे १८११. 

 
कारणकदच 

 
छत्रपती 
 
सताधीश आणि सताकाळ— 
 

(१) छिपिी तशवाजी : मराठी राज्याचा संस्थापक इ. स. १६७४ िे १६८०. 
(२) छिपिी संर्भाजी इ. स. १६८० िे इ. स. १६८९. 
(३) छिपिी राजाराम इ. स. १६८९ िे इ. स. १७००. 
(४) छिपिी दुसरा तशवाजी इ. स. १७०० िे इ. स. १७०७. 
(मािोश्री िाराबाईचा कारर्भार) 

 
सातारा गादी— 
 

(५) शाहू इ. स. १७०८ िे इ. स. १७४९. 
(६) रामराजा इ. स. १७४९ िे इ. स. १७७७. 
(७) धाकटे शाहू इ. स. १७७७ िे इ. स. १७९३. 
(८) प्रिापशसह इ. स. १७९३ िे इ. स. १८३९. 
(९) शहाजी (आप्पासाहेब) इ. स. १८३९ िे इ. स. १८४८. 

 
कोल्हापूर गादी— 
 

४-अ. संर्भाजी इ. स. १७१४ िे इ. स. १७३०. 
५-अ. तशवाजी इ. स. १७६० िे इ. स. १८१२. 
६-अ. संर्भाजी इ. स. १८१२ िे इ. स. १८२२. 
७-अ. शहाजी (बुवासाहेब) इ. स. १८२२ िे इ. स. १८३८. 

 
(संस्थान र्भारिाि तवलीन १९४८) 

 
पेशव—े 
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(१) बाळाजी तवश्वनाथ इ. स. १७१३ िे १७२०. 
(२) पतहला बाजीराव इ. स. १७२० िे इ. स. १७४०. 
(३) नानासाहेब इ. स. १७४० िे १७६१. 
(४) माधवराव इ. स. १७६१ िे इ. स. १७७२. 
(५) नारायणराव इ. स. १७७२ िे इ. स. १७७३. 
(६) सवाई माधवराव इ. स. १७७४ िे इ. स. १७९५. 
(७) दुसरा बाजीराव इ. स. १७९५ िे इ. स. १८१८. 
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सांदभच ग्रांिसूची 
 

मराठी 
 

हस्ितलतखि 
 
पेशवा दप्तर, पुिे : 
 

रोजतकदच रुमाल, जकाि िाळेबंद फेतरस्ि २६, रु. नं. ७३, ७४. 
संशोधनासाठी तनवडलेले कागद, रु. नं. १, ३, ६, ९, १४, १७, २१, २५, २६. 
प्रािं अजमास दतक्षण कोकण रुमाल ६४९ िे ६५५, डेक्कन कतमशनसच फाईल्स नं. १४९ िे १५४. 

 
कोल्हापूर रेकॉडच ऑफीस : 
 

तनवडी दप्िर रु. ७४, पु. नं. ३, रु. ४८, पु. नं. १, का. सं. ७३७१-७३८१, ७४२२-३२, ७४३३-३५, 
रुमाल ८०, पुडके १, रु. २९, पुडके१. 
 

पारसतनशी दप्िर, रु. २ िे ५, १४, ३१ व ३३. 
 
बडोदे राज्य दप्तर ऑफीस : 
 

फेतरस्ि नं. ४, दप्िर नं. ३९५, ३९७, ४०१, ४०२, ४१२, द. नं. २७९, पु. १-२०, द. नं. २७०-२८४, 
मुलुखतगरी िाळेबंद. 
 

बडोदे रेतसडेवसी रेकॉडचस (इंग्रजी). 
 

मंुबई दप्िरखाना (इंग्रजी) 
 

तसके्रट ॲवड पोतलतटकल तडपाटचमेंट डायरीज अनुक्रमाकं : १४, १६, १८, १९ ए, २१-२३, ६६ए, 
७७, ९५, ११७, १२३, १२५, १२६, १२९, १३० ए, १३५, १३९, १४०, १४१, १४३, १४४, १४८, १५८, १६२, 
१७९, २०५, २०६, २०९, २११, २५७, २७८. 
 

(१) बाणकोट फॅतटरी डायरीज इ. स. १७५६ िे १८१४. 
(२) बेलापूर डायरी नं. १ (२८५). 
(३) फोटच न्व्हतटोतरया-बाणकोट रेतसडेवसी डायरी क्र. १६८. 
(४) कल्याण रेतसडेवसी डायरी, व्हॉ. १. 
(५) कारंजा रेतसडेवसी डायरी, व्हॉ. २३. 
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पन्ब्लक तडपाटचमेंट डायरी, व्हॉल्यूम ५, ६, ६ए, ८-१०, १२ए, १३ ए, १३४ सी, १७ इ, १८ ए, २०, 
२४, ३१, ३२, ३३, ३७, ३९, ५०, ९०. 
 

अव्वल प्रकातशि 
 
आज्ञापि सं. खरे, ग. ह. व तर्भडे, एस. आर. पुणे, १९६० 
आंगे्रकालीन अष्टागार शा.ं तव. आवळसकर, र्भारि इतिहास सशंोधक मंडळ, पुणे. 
आंगे्रकालीन पिव्यवहार शा.ं तव. आवळसकर, र्भारि इतिहास सशंोधक मंडळ, पुणे. 
इतिहास सगं्रह र्भाग १ िे ७, पारसनीस सपंातदि (इ. स. १९०१ िे १९१६) 

पेशव ेदप्िरािंील मातहिी, ऐतिहातसक गोष्टी, चतरिे, तटपणे, 
लेख वगैरे. 

ईस्ट इतंडया कंपनीचा पेशव ेदरबारशी फारसी पिव्यवहार, पुणे, १९२३. 
ऐतिहातसक लेख संग्रह र्भाग १ िे १४, संपा. वा. वा. खरे. 
ऐतिहातसक पिव्यवहार सं. गो. स. सरदेसाई, कृ. पा.ं कुलकणी, या. मा. काळे, 

पुणे, १९३३. 
ऐतिहातसक संकीणच सातहत्य खंड १ िे १६, प्रकाशक–र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ, 

पुणे. 
ऐतिहातसक संकीणच तनबधं खंड १ िे १९, प्रकाशक–र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ, 

पुणे. 
ऐतिहातसक फारशी सातहत्य खंड १ िे १७, प्रकाशक–र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ, 

पुणे. 
करवीरछिपिी घराण्याच्या इतिहासाची 
साधने. 

र्भाग १ िे ८, संपा. मा. तव. गुजर. 

काव्येतिहास संग्रहाि प्रतसद्ध झालेले 
ऐतिहातसक पिे, यादी वगैरे लेख, आवृत्ी 
२ री 

संपा. सरदेसाई, गो. स. वाकसकर, तव. स., काळे या. मा., 
पुणे, १९३७. 

कोकणच्या इतिहासाची साधने संपा. तव. गो. खोबरेकर व शशदे, मंुबई, १९७१. 
कोल्हापूर–पोिुचगीज संबधं संपा. डॉ. प्र. पा.ं तशरोडकर, गोवा. 
चंद्रचूड दप्िर र्भाग १ ला, र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे 
छिपिीशी तदल्लीपिींचा पिव्यवहार संपा. गो. का. चादंोरकर, तदल्ली बादशहाकडून छिपिींकडे 

आलेल्या फारशी फमानाचें सािारा दप्िरािंील जुने मराठी 
िजुचमे िसेच तदल्लीकर मोंगल व शाहू छिपिी यािंील 
पिव्यवहार. 

िह व करार मदार संपा. पु. तव. मावजी व द. ब. पारसनीस, मंुबई, १९१४. 
दतक्षणेिील सरदाराचं्या कैतफयिी, यादी संपा. पु. तव. मावजी व द. ब. पारसनीस, मंुबई, १९०८. 
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वगैरे. 
नागपूर अफेअसच र्भाग १, २, संपा. ति. श.ं शजेवलकर, डेक्कन कॉलेज, पणेु. 
पुरंदरे दप्िर र्भाग १ िे ३, संपा. कृ. वा. परंुदरे. 
पेशव े दप्िरािूंन तनवडलेले सािारकर 
महाराज व पेशव े रोजतनशी यािंील 
तनवडक उिारे 

र्भाग १ िे ११, संपा. रा. ब. ग. शच. वाड. 

पेशव ेदप्िरािून तनवडलेले कागद र्भाग १ िे ४५. संपा. तरयासिकार गो. स. सरदेसाई. 
पेशवकेालीन सामातजक व आर्वथक 
पिव्यवहार. 

संपा. रा. तव. ओिुरकर. 

फौज सरंजामासंबधंी मातहिी संपा. मावजी व पारसनीस. 
बडोदे राज्य दप्िरािील वचेे र्भाग १ िे ७, संपा. तच. तव. जोशी. 
र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे, अहवाल शके १८३२, पुणे, १९११. 
र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ पुणे, वार्वषक इतिवृत्, शके १८३६, १८३७. 
र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे अहवाल तििीय शके १८३६, िृिीय, शके १८३७, पंचम, शके 

१८३९, शष्ठ, शके १८४० व सप्िम संमेलन वृत्, शके १८२१. 
मराठ्ाचं्या इतिहासाची साधने र्भारि इतिहास संशोधक मंडळ गं्रथमाला, खंड १, ३, ६, ८, 

१०, १२, १३, १४, २१, २४, २६, २७, संपा. तव. 
का.राजवाडे. 

महाराष्ट्रतेिहासाची साधने र्भाग १ िे ३, संपा. वा. सी. बेंदे्र. 
मराठ्ाचं्या इतिहासाची साधने, (पोिुचगीज 
दप्िर) 

अनु. स. श.ं देसाई. 

वैद्य दप्िरािून तनवडलेले कागद र्भाग १ िे ७,संपा. श.ं ल. वैद्य. 
शास्त्री दप्िरािील वचेे (१७९९-१८३९) बडोदे सरकार, बडोदे, १९४८. 
शशदेवाही इतिहासाची साधने र्भाग १ िे ३, संपा. आनंदराव फाळके. 
सेनापिी दार्भाडे दप्िर र्भाग १ ला, संपा. श.ं ना. जोशी, रा. तव. ओिुरकर. 
शहगणे दप्िर र्भाग १ व २, संपा. ग. ह. खरे, र्भारि इतिहास संशोधक 

मंडळ, पुणे. 
होळकरशाहीच्या इतिहासाची साधने, 
पिव्यवहार. 

खंड १ व २, संपा. अ. ना. र्भागवि, १९२४. 

बखर 
आंगे्र याचंी हतककि “इतिहास संग्रह” संपा. ना. सं. डबीर, जुलै १९०९. 
चेऊलची बखर संपा. तव. गो. तवजापूरकर, कोल्हापूर, १९०१. 
दतक्षणेिील सरदाराचं्या कैतफयिी, यादी 
वगैरे. 

संपा. पु. तव. मावजी, पुणे, १९०८. 
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दार्भाडे सेनापिी याचंी हतककि, 
काव्येतिहास संग्रह. 

संपा. का. ना. साने, पुणे, शके १८०९. 

पेशवाईची अखेर, इतिहास आतण 
ऐतिहातसक, र्भाग ३. 

सत्कायाते्जक सर्भा, धुळे, शके १८४०. 

श्रीमंि महाराज र्भोसले याचंी बखर, मराठी 
दप्िर, रुमाल १. 

संपा. तव. ल. र्भाव,े ठाणे, शके १८४४. 

फारशी 

मासीर-उल-्उमरा शहानवाजखान मोगल 
िारीखे राहि अफजा सय्यद महंमद अली अल् हुसेनी गुलाम अली आजाद. 
खजानाये आतमरा तबलग्रामी (यािं अहमदशहा अबदालीची हकीगि आली 

आहे.) 
िारीखे जफरा (इ. स. १७७१) तगतरधारीलाल अहकर 
िुजके अरासतफया िजल्ली शहा 
हदीकिुल आलम (इ. स. १८०७) सय्यद महमद उफच  मीर अबिुूराब 
नजीबखान 
तनगातरस्िाने आसफी इन्ल्िफाि हुसेनखान 
यादगारे मख्खनलाल मख्खनलाल 
मीरािे अहमदी गुजरािवरील मुसलमानी सते्चा इतिहास 
िझतरका इतलयट डाऊसन, व्हॉ. ८ मध्ये इंग्रजी र्भाषािंर. 
खुलसि अल-कलम नवाब अली इब्रातहमखान 
मातसर-इ-िातलबीफी 
बीलाडी-अफ्रानजी तमझा अबू िलीबखान. 
मुविखाब-उल-लुबाब खाफीखान ह्या पुस्िकाचे इंग्रजी र्भाषािंर इतलयट ॲवड 

डाऊसन, तहस्टरी ऑफ इन्वडया, व्हॉ. ७ मध्ये प्रतसद्ध झाले 
आहे. 

मुझाफरनामा करम अली. 
नुतसा-ई-तदलकुशा र्भीमसेन सतसेना–जदुनाथ सरकार यानंी केलेले इगं्रजी 

र्भाषािंर महाराष्ट्र शासनाने प्रतसद्ध केले (१९७२). 
शहानामाये अहमतदया तनजामुद्दीन इश्रि अहमदशहा अबदालीच्या जीवनावरील 

महाकाव्य. याचा तवषय १७७२ पयंि आहे. हस्ितलतखि प्रि 
हैद्राबादच्या सरकारी गं्रथालयाि. 

िारीखे फैजबक्ष तशवप्रसाद. रोतहलखंडाच्या रोतहल्याचंा इतिहास, 
हस्ितलतखि रामपूरच्या सरकारी गं्रथालयाि. 

कातशराजाची बखर मूळ फारशी र्भाषेि, इंग्रजी र्भाषािंराचा मराठी अनुवाद इ. स. 
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१८७७ मध्ये लोकतहिवादींनी प्रतसद्ध केला. 
अहवाले नजीबदौला तबहारीलाल ह्याचें इंग्रजी र्भाषािंर सर जदुनाथानंी प्रतसद्ध 

केले. 
मनातजक अल्फिूह महंमद जाफर शाम्लू यािंील पातनपि प्रसंगाचा इगं्रजी 

अनुवाद इतलयट डाऊसनच्या गं्रथाच्या ८ व्या खंडाि देण्याि 
आला आहे. 

शहाअलम नामा गुलाम अलीखान या गं्रथाच्या िीन खंडापकैी पतहला र्भाग 
एतशयातटक सोसायटी ऑफ बेंगालने इ. स. १९१४ मध्ये 
प्रतसद्ध केला आहे. 

इमादुस्सादि सय्यद गुलाम अली नकवी. हा गं्रथ पातनपिसंबधंी मातहिी 
देिो. 

तनगार नार्भाये शहद ले. सय्यद गुलाम अली नकवी, याि त्याने पातनपिच्या 
युद्धाचे िपशीलवार वणचन केले आहे. 

गुले रहमि ले. सादियारखान रोतहला, सरदार हातफज रहमिखान 
याचे चतरि. 

िारीखे अहमद ले. अब्दुलकरीम अल्वी, अब्दाली घराण्याचा इतिहास, 
हस्ितलतखि मंुबई तवद्यापीठाच्या गं्रथालयाि. 

माणसके 

इतिहास संग्रह, सन १९०८ िे १९१६, र्भाग 
१ िे ७. 

संपा. द. ब. पारसनीस. 

कायस्थ प्रर्भूचं्या इतिहासाची साधने, 
“र्भारिवषच” एतप्रल १८९८ िे माचच १९००. 

इ. स. १८८१-८२. 

र्भारि इतिहास संशोधक मडंळ, िैमातसक 
वषच. 

३ िे १०, १३, १६, १८, २०, २१, २४, २८, २९, ३०, ३१, 
तवतवध ज्ञान तवस्िार. 

प्रकाणशत साधने—दुय्यम 

तहस्टॉतरकल तजतनऑलॉतजस तरया. गो. स. सरदेसाई. 
अयोध्येचे नबाब (अयोध्या व लखनौ स्थल 
वणचनासह). 

पारसनीस, द. ब., बाबाजी सखाराम आतण कं., मंुबई, 
१८९९. 

आचायच बाळशास्री जारें्भकर, जीवनवृत् व 
लेखसंग्रह. 

ग. गं. जारें्भकर, पुणे, १९५०. 

इचलकरंजी संस्थानचा इतिहास वा. वा. खरे; पुणे, १९१३. 
इतिहासादशच अथवा श्रीमंि राजा 
रामरायाबहादूर (तनजाम हैदराबाद) याचं्या 
घराण्याचा संतक्षप्ि इतिहास. 

बा. रा. वाळंुजकर, मंुबई, १८२६. 

ऐतिहातसक गोष्टी. गो. ह. देशमुख, पुणे, १८८४. 
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कुलाबकर आगें्र-सरखेल. दा. गो. ढब,ू अतलबाग, १८६१. 
कोल्हापूर राज्याचा तिहास. र्भाग २ रा, बा. प्र. मोडक, पुणे, १८९३. 
गुजरािेिील मराठी राजवट. तव. गो. खोबरेकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे, १९६२. 
गुणे घराण्याचा इतिहास, र्भारि इतिहास 
संशोधक मंडळ, पुणे, गं्रथमाला नं. ४०. 

तव. त्र्यं. गुणे, पुणे, १९४४. 

जुवया ऐतिहातसक गोष्टी (र्भारिवषािील) द. ब. पारसनीस, कृ. तव. आचायच, सािारा, १९००. 
थते् कुलवृत्ािं. र्भाग १ िे ३, प. तव. थते्, पुणे, १९३६. 
दतक्षणेिील मुसलमानी राज्याचंा इतिहास र्भाग १ िे ३, बा. प्र. मोडक, तचिशाळा, पुणे, १८९१. 
नागपूरचा इतिहास. या. मा.काळे, पुणे, १९३४. 
तनत्सुरे कुलवृत्ािं. ग. बा. तनत्सुरे, पुणे, १९४७. 
बवे घराण्याचा इतिहास. गो. तव. आपटे, पुणे, १८३८. 
ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर (चतरि व 
पिव्यवहार). 

द. ब. पारसनीस, मंुबई, १९००. 

तब्रतटश तरयासि–पूवाधच. गो. स. सरदेसाई, मंुबई, १९२३. 
तब्रतटश तरयासि–उत्राधच. गो. स. सरदेसाई, मंुबई, १९२४. 
र्भाव ेकुलवृत्ािं. गो. वा. र्भाव,े पुणे, १९४०. 
मराठा कुळाचा इतिहास र्भाग १-२-३, गो. दा. दळवी, मंुबई, १९१२. 
मराठ्ाचं्या स्वाऱ्याचें मुक्काम तव. गो. खोबरेकर, इतिहास सं. मंडळ, मंुबई, १९७६. 
मावळंकर सरदेसाई घराण्याचा इतिहास, 
शहदुस्थानचा अवाचीन इतिहास. 

र्भाग १-२, गो. स. सरदेसाई, १९२६. 

मराठी तरयासि–पुण्यश्लोक शाहू (५), 
(पेशवा बाळाजी तवश्वनाथ). 

गो. स. सरदेसाई, मंुबई, १९४२. 

मराठी तरयासि–पुण्यश्लोक शाहू (५), 
(पेशवा बाजीराव). 

गो. स. सरदेसाई, मंुबई, १९४२. 

मराठी तरयासि–पुण्यश्लोक शाहू (५), 
(पेशवा बाळाजीराव). 

गो. स. सरदेसाई, मंुबई, १९४४. 

म. तर.–छिपिी रामराजा–तनग्राहक 
माधवराव 

गो. स. सरदेसाई. 

मराठी तरयासि–अपेशी नारायणराव–
दुराग्रही रघुनाथराव. 

गो. स. सरदेसाई. 

मराठी तरयासि–उत्र तवर्भाग र्भाग १ िे ३, गो. स. सरदेसाई, १९३२. 
मराठ्ाचें पराक्रम “बुंदेलखंड प्रकरण” द. ब. पारसनीस, मंुबई, १८९५. 
मुधोळ संस्थानच्या घोरपडे घराण्याचा 
इतिहास, 

द. तव. आपटे, पुणे, १९३४. 
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राजा श्रीमंि रघुनाथराव पतंडि पंिसतचव 
राजेसाहेब ससं्थान र्भोर याचें चतरि. 

खंड १, वा. ना. जोशी, १९३९. 

राजोपाध्याचंा इतिहास गो. रा. राजोपाध्ये, पुणे, १९५०. 
रायगडची जीवनकथा शा.ं तव. आवळसकर, १९६४. 
तलमये कुलवृत्ािं तव. म. तलमये, पुणे, १९३९. 
लेले कुलवृत्ािं मु. ह. लेले, मंुबई, १९४९. 
वसईची मोहीम (१७३७-१७३९), य. न. केळकर, पुणे, १९३६. 
म्हाडचा इतिहास र्भाग १ ला, या. मा. काळे, यविमाळ, १९०५. 
वऱ्हाडचा इतिहास र्भाग २ रा, या. मा. काळे, पणेु, १९२४. 
वाठारकर, शनबाळकर याचें घराण्याचा 
इतिहास 

नी. पा.ं नाईक, पुणे, १९२८. 

शवचूरकर घराण्याचा इतिहास ह. र. गाडगीळ, पुणे, १८८३. 
शशदेशाहीचा खरा इतिहास अथवा बक्षी 
बहाद्दर 

न. व्यं. राजाध्यक्ष, प. रा. तसनारी, 

मुजाफरदौल, तजवाजी बल्लाळ उफच  
तजवबादादा केरकर बहाद्दर फते्जंग याचें 
चतरि. 

अ. तश. नेरूरकर, मंुबई, १९०७. 

श्रीमंि पिं अमात्य संस्थान, बावडा याचें 
वशंवृत्, 

रा. म. गोरे, कोल्हापूर, १९१५. 

सवच शहदुस्थानािील गोखले व गोखले-
रास्िे घराण्याचा इतिहास, 

गो. तव. आपटे, पुणे, १९२२. 

सािारच्या प्रतितनतध घराण्याचा इतिहास र्भाग १-२, अ. ना. र्भागवि, औंध, १८४६, १८५१. 
सािारचे श्रीमंि छिपिी तशवाजी महाराज 
याचें वशंाचा व प्रतितनतध आतण अष्टप्रधान 
याचंा इतिहास. 

तव. गो. तर्भडे, र्भोर, १८६६. 

साठे-साठे् कुलवृत्ािं प. पु. साठे, पुणे, १९४०. 
साविंवाडी ससं्थानचा इतिहास तव. पु. शपगुळकर, साविंवाडी, १९११. 
सािारा शहराचे वणचन श.ं रा. हिवळणे, पुणे, १९०२. 
सोमण (नरवणे) घराण्याचा इतिहास तव. र्भा. सोमण, पुणे, १९४१. 
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खडा 
खरकशसग 
खुरशटेजी मोदी 
खलोजी शशदे 
खानदेश 
खानदौरा बहादूर (तनजाम) 
खानदौरान बंगश 
खान दौरान सादिखान 
खानवटे 
खानापूर 
खाफीखान 
तखचीचे चौहाण 
खुदागजं 
खुशालगड 
खुशालीराम बेहरा 
खुल्दाबाद 
खेड 
खेम साविं 
खैबर शखड 
खोजा मनसूर अली 
खोपोली 
खंडाळा 
खंडेराव गायकवाड 
खंडेराव दरेकर 
खंडेराव दार्भाडे 
खंडेराव नीळकंठ रास्िे 
खंडेराव होळकर 
खंडो बल्लाळ तचटणीस 
खंडोजी इंगळे 
खंडोबा (जेजुरी) 



 अनुक्रमणिका 

खंडोपिं (वकील) 
खंदारचा राजा 
खंबायि 
खाडंाराणी तचमाबाई 
खाडंवा 
खादेंरी 

ग 

गजेंद्रगड 
गढामंडळा 
गणपिराव मेहेंदळे 
गणेश शखड 
गणेशपंि बेहरे 
गदग 
गदचनगड 
गदाधर प्रल्हाद 
गमाजी यमाजी 
गया 
गलगले 
ग्रँट डफ 
गळा-काबंळा 
गागंार्भट ट 
गाजीउद्दीन 
गाजीपूर 
गायकवाड 
गारदी 
गारपीर 
गातवलगड 
गॉडान 
ग्वाल्हेर 
गागुंणी 
तगरधर बहाद दूर 
गुजराि 



 अनुक्रमणिका 

गुिीकर, गुत्ी 
गंुिुर 
गुरुमकोंडा 
गुलजारखान 
गुलबगा 
गुलाम कादर 
गेंडा मदैान 
गोकणच 
गोकाक 
गोखले, बापू 
गोडाडच 
गोदावरी 
गोध्रा 
गोपाळराव पटवधचन 
गोपाळ नाईक िाबंवकेर 
गोपाळराव रघुनाथ 
गोतपकाबाई 
गोपीनाथ तदतक्षि 
ग्रोझ 
गोवळकोंडा 
गोवळकोट 
गोवा 
गोशवद खंडेराव 
गोशवदराव तचटणीस 
गोशवदपिं बुंदेले 
गोशवदराव काळे 
गोशवद तशवराम 
गोशवदराव गायकवाड 
गोवकेर (तफरंगी) 
गोहद 
गोहदचा राजा 
गोतहलवाडा 



 अनुक्रमणिका 

गंगथडी 
गंगानदी 
गंगाबाई, नारायण पेशव ेयाचंी पत्नी 
गंगाजी नाईक 
गंगाधर यशविं चंद्रचूड 
गंगाधर गोशवद 
गंगाधर कृष्ट्णशास्त्री पटवधचन 
गोंडवन 

घ 
घाटगे 
घारापुरी 
घातशराम कोिवाल 
घेतरया 
घोडनदी 
घोडप 
घोलप 
घोलपूर 

च 

चिुरशसग र्भोसले 
चमेली 
चमचण्विी नदी 
चाकण 
चाल्सच बनू, मंुबईचा गव्हनचर 
तचकनाईकहल्ली 
तचकबालापूर 
तचक्क कृष्ट्णराज (म्हैसूरचा राजा) 
तचकोडी 
तचखली 
तचटको अप्पाजी 
तचिापूर 
तचिोड 
तचिदुगच 



 अनुक्रमणिका 

चिरायदुगच 
तचनाब नदी 
तचपळूण 
तचमणाजी (पेशव)े 
तचमणाजी दामोदर 
तचमाजी आप्पा 
चुडासमा 
चुतथया राजा 
चुनार 
चेऊल 
चेिशसग 
चेनतगरी 
चेिरायदुगच 
चेनराय पट्टण 
चेिापट्टण 
चोरसी 
चोळी महेश्वर 
चौथाई 
चौल 
चंबळ 
चादंवड 
चादंा 
चादंोर 
चापंानेर 
शचचनेर 
शचचवड 
चडीघाट 
चंद्रनगर 
चंद्रसेन जाधव 
चंदासाहेब 
चादंवड 
चादंा 



 अनुक्रमणिका 

चादंोर 
चापंानेर 
चंबळ 
शचचनेर 
शचचवड 
शचिामणराव पाडुंरंग 
शचिोपंि देशमुख 
तचिो तवठ्ठल 

छ 
छिपूर 
छिसाल 
छोटा उदेपूर 

ज 

जगजीवन परशुराम 
जगिशसग 
जगिाथ पुरोतहि 
जडीहनवटी 
जनकोजी शशदे 
जनादन हरी 
जबलपूर 
जयगड 
जयनगर 
जयपूर 
जयाप्पा जाधव 
जयाप्पा शशदे 
जयराम परमानंद 
जयशसग 
जलालाबाद 
जवान बख्ि 
जवाहरमल जाट 
जयशसग आलुवातलया 
जयशसगराम गडीया 



 अनुक्रमणिका 

जहानखान 
जहागंीर बादशहा 
जहागंीरखान 
जहादंरशहा 
जाट 
जानकीराम 
जानराव शनबाळकर 
जानोजी धुळप 
जानोजी र्भोसले 
जाफराबाद 
जातबिाखान 
जाविेखान 
जामगावं 
जामनगर 
जालना 
जालीमशसह 
जालोर 
जॉजच फॉरेस्टन 
जॉन माल्कम 
तजजाबाई (कोल्हापूरकर) 
तजवबा बक्षी 
तजवाजी खंडेराव तचटणीस 
तजवाजी पवार 
तजवाजी यशविं 
जुिर 
जुनागड 
जुनागडकर 
जेजुरी 
जेिपूर 
जेम्स अँडरसन 
जेम्स तरतवट 
जैिपूर 



 अनुक्रमणिका 

जैनुल आबादीखान 
जोत्याजी घाटगे 
जोधपूर 
जोिीपिं महार्भागवि 
जोिीबा 
जोनाथन डंकन 
जोशी चासकर 
जंगबाजखान 
जंतजरा 
जंतजरेकर तसद्दी 
जंबुसर 
शजजी 
जेंकीवस 

झ 

झकेतरया खान 
झतबिाखान 
झबुआ 
झालावाडा 
झालोर 
झाशंी 
तझिि महाल 
झुन्ल्फकारखान 
झुन्ल्फकार बेग 
झेंबुतिसा बेगम 
झैनुल तबद्दीथान 

ट 

टाकली खेड 
तटपू 
रेव्हरतनअर 
टोकटोके 
टोपीकर 

ठ 



 अनुक्रमणिका 

ठाणे 
ड 

डच 
डफळे 
डर्भई 
डहाण ू
डाकोर 
तडग्रज 
तड. तपवटो 
तड. बॉयन 
डीग 
डुप्ले 
डुमास 
ड्यूड्रनेक 
डेव्हीड अँडरसन 
डोव्हरन 
डंकन 

त 

िराई 
िळेगावं 
िंजावर 
िाऊस सरोवर 
िात्या जोग 
िाथवडा 
िापी 
िारळे 
िारापूर 
िाराबाई साहेब 
िारावडी 
िासगावं 
िाळनेर 
तिरपािूर 



 अनुक्रमणिका 

तिरुपिी 
तिरुविमलाई 
िुकच िाजखान 
िुकाराम महाराज 
िुकोजी शशदे 
िुकोजी आंगे्र 
िुकोजी पवार 
िुकोजी होळकर 
िुमकूर 
िुराणी 
िुरुतवतकरे 
िुळजाजी र्भोसले 
िुळजापूर 
िुळसाबाई 
िुळाजी आंगे्र 
िुळाजी जाधव 
िुळाजी पवार 
िुळाजी तशिोळे 
िेलंग खेड 
िैमूर शहा 
िोरडमल् ल 
िोिया वाघ 
िोरगळ 
िोरणा 
िंुगर्भद्रा 
िंजावरकर राजे िुळजोजी 

त्र 

िावणकोरचा राजा 
तिचनापल्ली 
शिबक तकल्ला 
शिबकजी चिुरशसग 
शिबकजी डेंगळे 



 अनुक्रमणिका 

शिबकराव दार्भाडे 
शिबकराव परचुरे 
शिबकराव पेठे 
शिबकजी र्भोसले 
शिबक तवनायक 

ि 

थॉमस मन्रो 
थॉमस मॉस्टीन 
थेऊर 

द 

दत्ाजी तिमल 
दत्ाजी शशदे 
दत्ाजी तशवदेव 
दतिया 
दमण 
दमनशसग चुडामल जाट 
दमाजी गायकवाड 
दमाजी थोराि 
दमालचेरी शखड 
दया बहाद दर 
दयापूर 
दयाबाई 
दलवाई 
दतहवडी 
दतहवली 
दाऊदखान पिी 
दाणाशहा 
दादासाहेब पेशव े
दादा फडणीस 
दादासाहेब शशदे 
दादोजी कोंडदेव 
दार्भाडे, खंडेराव 



 अनुक्रमणिका 

दार्भोळ 
दामोदर महादेव शहगणे 
दासोट 
िारका 
तदलावर अली 
तदल्ली 
शदडीगढ 
शदडोरी 
तदलीपशसग 
तदवाकर पतंडि 
तदवाकरपिं 
तदग 
दीपशसग 
दीव 
दुआब 
दुगाबाई 
दुदेखान 
दुराणी 
दुलचाशसग 
दुलचर्भराम 
देवगड 
देवतगरी 
देवदुगच 
देवनहळ ळी 
देवराज 
देवराजपूर 
देवरायदुगच 
देवलपूर 
देवाजीपंि 
दोडबालापूर 
दोडवाड 
दोहाद 



 अनुक्रमणिका 

दौलिराव घोरपडे 
दौलिराव शशदे 
दौलिाबाद 

ध 

धनाजी जाधव 
धमा कंुवर 
धवलपूर 
धायगुडे 
धार 
धारवाड 
धारावी 
धारूर 
धावडशी 
धावडशीकर स्वामी 
धागंध्रा 
धुवानी 
धोलका 
धोलपूर 
धोळ 
धोंडजी वाघ 
धोंडोपंि गोखले 
धोंडो महादेव 
धोंडीराम (वतकल) 
धौसा 

न 
नगर 
नजफ कुलीखान 
नजफगड 
नजीबउद्दौला 
नजीबखान रोतहला 
नजीबगड 
नजीबजंग 



 अनुक्रमणिका 

नजीबाबाद 
नतडयाद 
नरगंुद 
नरगंुदकर र्भाव े
नमचदा नदी 
नरूद्दीन हुसेनखान 
नवलगंुदकर 
नवलराय 
नवलशसग 
नवानगर 
नरशसगराव धायगुडे 
नरसो गोशवद 
नरहर बल्लाळ 
नवलशसग जाट 
नलदुगच 
नागपूर 
नागपूरकर र्भोसले 
नागरमल 
नागोजी माने 
नागोर 
नागोराम 
नातदरशहा 
नाना पुरंदरे 
नानासाहेब पेशव े
नाना फडणीस 
नाना हतरपंि 
नानाजी काकडे 
नारशसह खंडेराव 
नारायण जोशी 
नारायण दीतक्षि 
नारायण पेशव े
नारायण वैद्य 



 अनुक्रमणिका 

नारो आबाजी 
नारो कृष्ट्ण दुव े
नारो गणेश 
नारो गंगाधर मुजुमदार 
नारो गोशवद आवटी 
नारो तिरमल 
नारोपंि 
नारो राम शणेवी 
नारो तवष्ट्णु आपटे 
नारो शकंर 
नारोबा फाटक 
नातशक 
नातसर जंग 
तनजगलचा तकल्ला 
तनजामअल्ली 
तनजाम उल् मुल्क 
तनजामशाही 
तनपाणकर 
तनमाड 
तनवृत्ी संगम 
नीरा 
नीळकंठराव 
नीळकंठराव प्रर्भ ू
नीळकंठ पारसतनस 
नीळकंठ पुरंदरे 
नीळकंठ मोरेश्वर 
तनळो बल्लाळ 
नेमाजी शशदे 
नेवरे 
नेवाई 
नेवासे 
नंदराजा 



 अनुक्रमणिका 

नंदलाल मंडलोई 
नंदीगड 
नंदुरबार 
शनबाजी र्भास्कर 
शनबाळकर 

प 

पट्टण 
पटवधचन 
पडदूर 
पडदुल्लाखान 
पतियाळा 
पदमगड 
पनवले 
पवहाळा 
परशुरामपंि प्रतितनधी 
परशुराम र्भाऊ पटवधचन 
परशुराम के्षि 
परसोजी र्भोसले 
पवचिी 
पराडंा 
पराशर दादा 
पवार 
प्रिापगड 
प्रिापशसग जयपुरकर 
प्रिापशसग बाबा 
प्रिापशसग माचेडीकर 
प्रिापशसग (िंजावरचा राजा) 
प्रिापशसह 
प्रतितनधी, परशुराम 
प्रतितनधी, श्रीपिराव 
प्रर्भाकर लावणीकार 
प्रयाग 



 अनुक्रमणिका 

प्रल्हाद तनराजी 
पाईनघाट 
पाचार 
पाटणा 
पाटस 
पाटोडी 
पािपरंग 
पानगाव 
पानसे 
पातनपि 
पामर 
पामरनेग रेतसडेंट 
पायगुडे 
पायनगाव 
पारगड 
पारगाव 
पारनेर 
प्राईस 
पालखेड 
पाली 
पावनगड 
पावचिीबाई, र्भाऊसाहेबाचंी पत्नी 
पावागड 
प्लासी 
तपराजी घोरपडे 
तपराजी नाईक शनबाळकर 
तपलाजी गायकवाड 
तपलाजी जाधव, 
तपसाळ 
प्रीिीराव घोरपडे 
पुणिाबं े
पुणे 



 अनुक्रमणिका 

पुरंदर 
पुरुषोत्म शहगणे 
पृ्वीशसग पिावाले 
पेटलाद 
पेठ पारगाव 
पेडगावं 
पेणूकोंडा 
पेरॉन 
पेलसटच (डच प्रवासी) 
प्लेचर (सेनापिी) 
पेशव ेदरबार 
पेशावर 
पैठण 
पोिुचगीज 
पोिुचगीज कािाज 
पोपॅम, कॅप्टन 
पोरबंदर 
पोलादजंग 
पंचगंगा 
पंचमहाल 
पंजाब 
पंढरपूर 
पंि अमात्य 
पंि सतचव 
पाडंवगड 
पाडुंरंग बाबाजी नाईक जोशी 
पाडुंरंगराव पटवधचन 
पाडुंरंग वासुदेव 
पाडेंचरी 
पाढंरा 
शपपळगाव 
पेंढारी 



 अनुक्रमणिका 

फ 

फकरूतिसा 
फजल अल्लीखान 
फत्रगड 
फते्खान 
फते्गड 
फते्पूर 
फते्पूर तशक्री 
फते्शसग गायकवाड 
फते्शसग र्भोसले 
फते्शसग माने 
फरदापूर 
फतरदाबाद 
फरुकतसयर 
फरुकाबाद 
फलटण 
फाजलबेग 
फामचर 
फ्रान्वसस 
तफरंगी 
फ्रें च 
फोडच 
फोबचस 
फॅ्रवसीस बॉडचन 
फॅरसन 

ब 

बतसार 
बख्िशसग 
बखुदाखान 
बजाबा पुरंदरे 
बडोदे 
बत्ीस तशराळे 



 अनुक्रमणिका 

बदनापूर घाट 
बदलापूर 
बदामी 
बनारस 
बनारसचा राजा 
बनास नदी 
बर्वनअर 
बनूबाई गुजर 
बयाजी नाईक 
बरिान 
बनेल 
बरमहाल 
बरारी 
बऱ्हाणपूर 
बरेली 
बलसाड 
बल्लारी 
बलो ग. ज. 
बसवापट्टण 
बसालिजंग 
बहाद्दरशहा 
बतहजी तशिोळे 
बतहरो अनंि 
बतहरोपिं शपगळे 
बतहरो रघुनाथ मेहेंदळे 
बळविंराव कासी 
बळविंराव धोंडदेव 
बळविंराव नागनाथ 
बळविंराव मेहेंदळे 
बक्षी खानदौरान 
ब्रह्मपुरी 
ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर, 



 अनुक्रमणिका 

बॅरो तलोज 
बाकरअली 
बागडेहर 
बागपि 
बागलकोट 
बागलाण 
बाजीराव अमात्य 
बाजी गंगाधर 
बाजीराव पाटणकर 
बाजी तर्भवराव रेठरेकर 
बाजीराव बवे 
बाजीराव बापूजी इदं्रगडी 
बाजी मोरेश्वर 
बाजी तवठ्ठल 
बाजीराव पेशव,े पतहले 
बाजीराव पेशव,े दुसरे 
बाडोना 
बाणकोट 
बाणावर 
बादशहा 
बानवड 
बाप्पाजी अकाटकर 
बापूजी महादेव शहगणे 
बापू गोखले 
बापूजी दामोदर 
बापूजी र्भोसले 
बापू मरैाळ 
बापू शशदे 
बाबा फडके 
बाबाजी 
बाबाजी महाराज 
बाबी (घराणे) 



 अनुक्रमणिका 

बाबू पशंडि शहगणे 
बाबूराव (अमात्य) 
बाबजूी नाईक बारामिीकर 
बाबूराव जाधव 
बाबूराव पाटणकर 
बाबूराव फडणीस 
बाबूराव बवे 
बाबूराव मल्हार 
बाबूराव रायाजी 
बाबूराव साळंुके 
बारर्भाई 
बारवाडा 
बारामिी 
बालंटाईन 
बावडा 
बाळाघाट 
बासवाडा 
बाळकोबा िात्या 
बाळर्भट वैद्य 
बाळाजी गोशवद खरे 
बाळाजी धोंडदेव कुळकणी 
बाळाजी नाईक तर्भडे 
बाळाजी देशमुख 
बाळाजी बाजीराव पेशव े
बाळाजी तवश्वनाथ पेशव े
बाळाजी हरी जोगळेकर 
बाळाराम गोशवद 
बाळाजी नारायण केिकर 
बाळापूर 
बाळोजी कंुजर 
बाळोबा िात्या 
बाळोजी पलाडें 



 अनुक्रमणिका 

बाळोबा पागनीस 
बाळोजी पाळंदे 
ब्राऊन 
तबकानेर 
तबजेशसग 
तबदनूर 
तबदर 
तबबीसाहेब, कायमखानाची पत्नी 
तबरवाडी 
तबहार 
बीड 
बीरर्भमू 
बुऱ्हाणपूर 
बुसी 
बुलंदखान 
ब्रमू (वकील) 
बेदनूर 
बेदर 
बेलसर 
बेलारी 
बेलापूर 
बेलूर 
बेळगावं 
बोरघाट 
बोरवाड 
बंकापूर 
बंगलोर 
बंगाल 
बंगालकर इंग्रज 
बुंदी 
बुंदेखान 
बुंदेलखंड 



 अनुक्रमणिका 

बुंदेले 
बुंदेलहाल 

भ 

र्भगविं रामचंद्र अमात्य 
र्भगविंराव गायकवाड 
र्भडोच 
र्भदावर 
र्भरिपूर 
र्भवानराव प्रतितनधी 
र्भवानी पेठ 
र्भवानीबाई 
र्भाऊ माणकेश्वर 
र्भाऊसाहेब (करवीकर) 
र्भागानगर 
र्भातगरथीबाई, दत्ाजी शशदेची पत्नी 
र्भाटवाडा 
र्भानपुरा 
र्भापकर 
र्भालकी 
र्भालेराव 
र्भावनगर 
र्भास्कर जोशी 
र्भास्कर राम कोल्हटकर 
तर्भऊबाई, आबा जोशी बारामिीकर याचंी पत्नी 
तर्भमराव मंुडरगी 
तर्भलपूर 
तर्भवराव पानसे 
तर्भवराव रेठरेकर 
तर्भवडंी 
र्भीमशसग जाट 
र्भीमा 
र्भीवगड 



 अनुक्रमणिका 

र्भषूण 
रे्भलसा 
र्भरैवदुगच 
र्भोईटे 
र्भोकदचन 
र्भोपाळ 
र्भोपाळचा नबाब 
र्भोसले 
र्भडंारा तकल्ला 

म 

मकरंदगड 
मकसुदाबाद 
मक्का 
मच्छलीपट्टण 
मथुरा 
मदतकसरे 
मदतगरी 
मदनशसग, संर्भाजीचा दासीपिु 
मदचनगड 
मद्रास 
मद्रासकर इंग्रज 
मद्रास गव्हनचर 
मध्य प्रदेश 
मध्वमुनीश्वर 
मनुची 
मनसाराम पुरोतहि 
मनसुर अल्ली 
मनसुर शहा 
मनोहरतगर गोसावी 
मनोळी 
मयूर शसहासन 
मरबीज 



 अनुक्रमणिका 

मराठवाडा 
मराठे 
मलकापूर 
मलबार 
मतलकंबर 
मस्िानी 
महफूजखान 
महंमद अल्ली कुमदान 
महमद अनवर खान 
महमद अबूद 
महंमद अमीनखान 
महंमद अल्ली 
महंमद इसफ 
महंमदखान बंगश 
महंमद घोरी 
महंमद िुघलख 
महंमदबेग अमदानी 
महंमद मुराद 
महंमद शहा 
महाड 
महादजी कृष्ट्ण जोशी 
महादजी गदाधर सुमंि 
महादजी शनबाळकर 
महादजी पुरंदरे 
महादजीपंि र्भट 
महादजीपंि फडके 
महादजी तशिोळे 
महादजी शशदे 
महादेव कृष्ट्ण 
महादेव र्भट शहगणे 
महादेव तवरकर 
महादेव शास्री 



 अनुक्रमणिका 

महाबळेश्वर 
महाराज अतजिशसग 
महाराष्ट्र 
मतहदपूर 
मतहपिगड 
मतहपिराव सुमंि शाहू महाराजाचंा वकील 
मही 
महेश्वर 
मल्हार कृष्ट्ण क्षीरसागर 
मल्हार दादाजी 
मल्हारराव गायकवाड 
मल्हारराव होळकर 
म्हसवड 
मकॅफसचन 
मलेॅट 
माछीवाडा 
मािर 
माधवराव पेशवा 
माधोशसग 
माधवराव रास्िे 
मानपूर 
मानशसग 
मानाजी (आंगे्र) 
मानाजी गायकवाड 
मानाजी पायगुडे 
मानाजी फाकडे 
मानाजी शशदे 
मायेनहळी 
मारवाड 
मार्विस ऑफ वलेस्ली 
माल्कम (साहेब) 
मालपुरा 



 अनुक्रमणिका 

मालवण 
मालेगाव 
मालोजी घोरपडे 
मालोजी र्भोसले मंुगीकर 
मावळ 
माहुली 
मातहम 
माहूर 
माळवा 
मान्स्टन 
तमरज 
तमझा जबानबख्ि 
तमझा नजफखान 
तमझा शफीखान 
मीर जाफर 
मीर आलम 
मीर कमालुद्दीन 
मीर कासीम अल्ली 
मीर खलील 
मीर खान 
मीर फैजुल्ला 
मीर बक्षी 
मीर मि ू
मीर मोगल 
मीर रेझा 
मीर शहाबुद्दीन 
मीर हबीब 
मीर हैदरबेग 
तमश्रीकोट 
मुअज्जम 
मंुकुदबारी 
मंुकुदरा 



 अनुक्रमणिका 

मुकंुद श्रीपिी (तवसाजी पिंाचंा हस्िक) 
मुर 
मुरे, कनचल, तब्रटीश सेनेचा मुख्यातधपिी 
मुघलानी बेगम 
मुजफरखान 
मुजफरखान गारदी 
मुजफरजंग 
मुझफरनगर 
मुठे 
मुदगलर्भट-पंतडिराव 
मुदागड तकल्ला 
मुधोजी र्भोसले 
मुधोळ 
मुतनमखान, वजीर 
मुबारीझखान 
मुरादखान 
मुरादाबाद 
मुरारराव घोरपडे 
म्यूर, कनचल 
मुलिान 
मुलबागल 
मुल्ला महंमद अल्ली 
मुर्वशद कुली खान 
मुर्वशदाबाद 
मुशीर उल्मुल्क 
मुसा लुस्िनो, शशद्याचंा तकल्लदेार 
मुस्िफाखान 
महंमद खान 
मुल्हेर 
मुळगंुद 
मुळा संगम 
मेघशामराव पटवधचन 



 अनुक्रमणिका 

मेटकॅफ, तदल्लीचा रेतसडेंट 
मेडिा (तकल्ला) 
मेडोज 
मेणवली 
मेतदनीपूर 
मेरि 
मेलकोट 
मेवाड 
मेहदी अल्ली खान, वकील 
मेहेंदळे 
म्हैसूर 
मोंगल 
मोढेरा 
मोिी िलाव 
मोबा 
मोतमनखान 
मोरतगरी 
मोर दीतक्षि 
मोरबी 
मोरबी 
मोरो धोंडोजी 
मोरोपंि शपगळे 
मोरोबा फडणीस 
मोहनशसग 
मोहरशसग 
मोतहिे 
मौलवी महंमदअली 
मंगलोर 
मंगळवढेे 
मंडणगड 
मंडलेश्वर 
मंदसोर 



 अनुक्रमणिका 

माजंरी 
माडंला 
माडंवगड 
माडंवी संस्थान 
मंुगी 
मंुगी शवेगाव 
मंुबई 
मंुबईकर 
मंुबई गव्हनचर 
मंुबईकर इंग्रज 
मंुबई सरकार 

य 
यमाजी तशवदेव (िाराबाईचे कारर्भारी) 
यमुना नदी 
यशविंराव होळकर 
यशविंराव दार्भाडे 
यशविंराव पवार 
यशविंराव पोिनीस 
यशविंराव माने म्हसवडकर 
यशविंराव शशदे 
यशोदाबाई 
याकूब अलीखान 
यादगारखान कातश्मरी 
यादतगरी 
युसुफखान 
येलतगरी 
येसाजी आंगे्र 
येसाजी शशदे (सेनापिी) 
येसुबाई 

र 

रघुजी आगें्र 
रघुजी गायकवाड 



 अनुक्रमणिका 

रघुजी बापूसाहेब 
रघुजी र्भोसले, प. 
रघुजी र्भोसले, दु 
रघुनाथराव (राघोबा) 
रघुनाथराव कुरंुदवाडकर 
रघुनाथराव तचनापट्टणकर 
रघुनाथराव पटवधचन 
रघुनाथराव शपगळे 
रघुनाथराव हरी नेवाळकर 
रघुनाथपंि हणमंिे 
राघवगड 
राघो नारायण 
राजकोट 
राजगड 
राजमहेंद्री 
राजसबाई 
राजा गोपाळशसग 
राजा प्रिापविं 
राजाबा पुरंदरे 
राजाराम महाराज 
राजाराम पंतडि 
राजाराम नारायण 
राजे जुगलतकशोर 
राजेंद्रगीर गोसावी 
रटे्टहळ ळी 
रणतजिशसग 
राणा उदेपूर 
राणा प्रिाप 
राणी आनंदीबाई 
राणी तकशोरी (जाटची पत्नी) 
राणी गतहनाबाई 
राणी ितिाबाई 



 अनुक्रमणिका 

राणी लक्ष्मीबाई 
राणेखान र्भाई 
राणोजी घोरपडे 
राणोजी पवार 
राणोजी शशदे 
रिनशसग र्भडंारी 
रत्नातगरी 
रत्नाकर पंिराजाज्ञा 
राधाबाई 
रामगड 
रामतगरी 
रामजी तचटणीस 
रामचंद्र गणेश कानडे 
रामचंद्र नाईक पराजंपे 
रामचंद्र नारायण हुपरीकर 
रामचंद्र बाबा 
रामचंद्र महादेव चासकर 
रामचंद्रपिं (अमात्य) 
रामचंद्रपिं र्भानू 
रामचदं्रपिं पाडें मंिी 
रामचंद्रपिं तशवाजी 
रामाजी बल्लाळ गुण 
रामाजी महादेव र्भानू 
रामजी नारायण कोल्हटकर 
रामजी पाटील 
रामाजीपिं 
रामजोशी 
रामदास स्वामी 
रामदासपिं (तनजामाचा तदवाण) 
रामतदन पठाण 
रामनगर 
रामनारायण 



 अनुक्रमणिका 

रामपुरा 
रामराजा 
रामशसग (मेडववेाले) 
रामशास्री प्रर्भणेु 
रामेश्वर 
रायगड 
रायचूर 
रायदुगच 
रायपूर 
रायबाग 
रायाजी अनंि दार्भोळकर 
रायाजी जाधव 
रायाजी पवार 
रायाजी पाटील 
रायाजी प्रर्भ ू
रायर्भानजी र्भोसले 
रायाजी सखदेव 
रावरेखेड 
रावजी आप्पाजी 
रावराजा प्रिापशसह अलवारकर 
रास्िे सरदार 
रतहमिपूर 
राहुरी 
राक्षसर्भवुन 
रुकनुदुल्ला 
रुपनगर 
रुस्िुम अतलखान, सुरिेचा सुरे्भदार 
रुस्िुमखान 
रुस्िुमजंग 
रेजा अल्लीखान 
रेणको अनाजी 
रेमंड 



 अनुक्रमणिका 

रेवदंडा 
रेवनहळ ळी 
रेवाडी 
रेवास 
रोषन बेग 
रोतहडा तकल्ला (तवतचि गड) 
रोतहलखंड 
रोतहले सरदार 
रोहे 
रंगस्वामी 
रंगोजी जाधव 
रंर्भाजी शनबाळकर 
रागंणा तकल्ला 
राजंणगावं 
राझेंकर 
रॉबटच ओमे 
रॉबटच तलाईव्ह 

िं 

लखनौ 
लिपिअल्ली 
लिफुल्लाबेग 
लक्ष्मण काशी गुप्िे 
लक्ष्मणराव रास्िे 
लक्ष्मी नारायण (आतदनाबेगचा तदवाण) 
लक्ष्मीबाई घोरपडे 
लक्ष्मेश्वर 
लाखेरी 
लाल तकल्ला 
लालखान 
लाली (फ्रें च गव्हनचर) 
लालसोट 
लासवाडी 
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लाला तब्रजलाल 
लाला र्भवानी शकंर 
लाला सेवकराम 
लाहोर 
लाबंकानी 
तलतटल (कॅप्टन) 
शलबडी 
लुनावाडा 
ल्युबीन (वकील) 
लेक (लॉडच) 
लोणावळा 
लोणी 
लोहगड 
लोहगाव 

व 
वडगाव 
वढवाण 
वढवाह 
वरखोडे 
वरघाट 
वऱ्हाड 
वल्लर्भगड 
वसई 
वसंिगड 
वसील महंमद 
वसोवा 
वाई 
वाऊनर, तब्रटीश कप्टन 
बागजी (वकील) 
वाडीकर साविं 
वानवडी 
वानागड 
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वाफगाव 
वामनराव पटवधचन 
वारणा 
व्यास नदी 
वातसम 
वासोटा 
वॉकर 
वॉडचन 
वॉरन हेस्टींज् 
वॉल्टर रेनहॉटच 
तवजयगड 
तवजयदुगच 
तवजयनगर 
तवजय र्भारिी 
तवजापूर 
तवजेशसग 
तवठ्ठलपंि बल्लाळ 
तवठ्ठल महादेव 
तवठ्ठलराव गोरक्ष वालावलीकर 
तवठ्ठल तशवदेव 
तवठ्ठल सुंदर 
तवठोजी र्भोसले 
तवठोजी चव्हाण 
तवठोजी होळकर 
तवनायकराव (पेशव)े 
तवरुबाई 
तवल्यम पामर 
तवल्यम हेन्री टोन 
तवशाळगड 
तवश्वासराव 
तवश्वासराव लक्ष्मण 
तवष्ट्णु महादेव 
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तवसनगर 
तवसाजी कृष्ट्ण तबतनवाले 
तवसासीपंि लेले 
वीरशसह देव 
वणेीराम 
वदेरस्टोन 
वलेस्ली 
वशेलग्टन 
वलेोर 
वळेास 
वदंन 
वादंीवॉश 
वादें्र 
शवचूरकर 
वृदंावन 
व्यंकटतगरी 
व्यंकटराव घोरपडे 
व्यंकटराव शनबाळकर 
व्यंकोजी महाराज 

श 

शतनवार वाडा 
शरीफजी 
शहा आलम (दुसरा) 
शहागड 
शहाबाद 
शहाजहान (२ रा) 
शहाजहान सामी 
शहाजादा अहमद 
शहाजादा मुअज्जम 
शहातदलखान बंगश 
शहानवाजखान 
शहा पसंदखान 



 अनुक्रमणिका 

शहापूर 
शहाबुद्दीन 
शहामदखान 
शहावलीखान 
शहाजी आप्पासाहेब 
शहाजी शनबाळकर 
शहाजी सुपेकर 
शहाजी राजा, िंजावरकर 
शहाजी र्भापकर 
शामराव गोपाळ 
शामराव महाडीक 
शामराव यादव 
शाहू महाराज 
शाहू महाराज (दुसरे) 
शालीमार बाग 
तशकंदराबाद 
तशदोजी 
तशधोजी शहदुराव 
तशमोगा 
तशरगावं 
तशरवळ 
तशरहट्टी 
तशरे 
तशरोळे 
तशवगंगा 
तशवनी 
तशवनेर 
तशवराम बाबा घोरपडे 
तशवराम र्भट साठे 
तशवाजी महाराज 
तशवाजी (दुसरा) 
तशवाजी राजे (िाराबाई पुि) 
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तशवाजी तवठ ठल 
शीख 
शुक्रिाल 
शुजाउद्दौला 
शखे मीरा 
शखेावि 
शवेगावं 
शरेकोठ 
शरेखान बावी 
शटे्ाजी आयंिोळे 
शकंराजी मल्हार 
शकंराजी सतचव 
शरं्भशूसग जाधव 
शशगणापूर 
शशगणे 
शशदखेड 
शशदे 
शृगेंरी मठ 

श्री 
श्रीधर स्वामी 
श्रीतनवास गंगाधर 
श्रीतनवासराव प्रतितनधी 
श्रीपिराव प्रतितनधी 
श्रीपि मोरेश्वर 
श्रीरंगपट टण 
श्रीशलै मतल्लकाजुचन 
श्रीस्वामी चाफळकर 

स 
सकवारबाई 
सखाराम तदवाणजी 
सखाराम बापू 
सखाराम हरी गुप्िे 
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सखोजी जाधव 
सगनर्भाऊ 
सगुणाबाई (शाहूची पत्नी) 
संजेकोट 
सजेराव घाटगे 
सटवोजी जाधव 
सिलज 
सदातशव तदनकर 
सदातशवराव र्भाऊ 
सदातशव माणकेश्वर 
सदातशव रामचंद्र शणेई 
सफदरजंग 
समशरे बहाद दर 
समथच रामदास 
सयाजीराव 
सय्यद अब्दुल्लाखान 
सय्यद हुसेन 
सरलष्ट्कर शनबाळकर 
सय्यद लष्ट्कर खान 
सर जॉन शोअर 
सरदेशमुखी 
सरफोजी 
सर बुलंदखान 
सर तवल्यम मेडोज 
सरशहद 
सफच राज खान 
सलाबि जंग 
सवाई जयशसग 
सवाई माधवराव 
सहारणपूर 
साखरखेडा 
सागर 
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सािारा 
सादि खान 
सादुल्लाखान 
साबाजी र्भोसले 
साबाजी शशदे 
सामानगड 
सारंगपूर 
सालबाई, सालबाईचा िह 
सालशी 
साल्हेर 
साष्टी 
सावनूर 
सावनुरकर 
सावशी 
सावळी 
साविंवाडी 
साविंवाडीकर र्भोसले 
सासवड 
साळपे 
तसकंदराबाद 
तसिाबडी 
तसिाराम तदवाण 
तसदनूर 
तसधोजी घोरपडे 
तसधोजी शनबाळकर 
तसद्धटेक 
तसद्दी रहमान 
तसद्दी 
तसद्दीसाि 
तसद्दी याकूब 
तसिर 
तसप्री 
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न्स्मथ 
तसराजउद्दौला 
तसरोंज 
सुजलपूर 
सुजाउद्दौला 
सुजाउद्दीनखान 
सुपे 
सुर्भानजी माने 
सुमेरशसग 
सुरजमल जाट 
सुरजी अजंनगावं 
सुरि 
सुरिेचे इंग्रज 
सुरापूर 
सुलिानजी शनबाळकर 
सुलेमान शुको 
सुवणचदुगच 
सुवणचरेखा नदी 
सेखोजी नाईक 
सैफुद्दीन महंमदखान 
सोनगड 
सोनपिराव 
सोनाजी र्भापकर 
सोमनाथ 
सोलापूर 
संगमनेर 
संग्रामशसग 
संबळगड 
संर्भाजी आंगे्र 
संर्भाजी कोल्हापूरकर 
संर्भाजी घोरपडे, 
संर्भाजी महाराज 
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संिाजी घोरपडे 
संिाजी जाधव 
संिाजी र्भोसले 
संिाजी वावळे 
संिाजी शशदे 
संिाजी साबळे 
साखेंडा 
सागंलीकर 
सागंोला 
साबंेर 
सािंाकू्रझ 
शसदखेड 
सोंधे 
शसध 
शसधुदुगच 
शसहगड 
सेंट डेन्व्हड 
सोंदे 
सोंदूर 
स्वरुपजी क्षीरसागर 
स्वराज्य 
स्टुअटच 
स्टोव्हनसन 

ह 

हडपसर 
हनगळ 
हतफज गुलाम हुसेन 
हतफज महंमद दाऊद 
हतफज रहमिखान 
हबशी 
हबीबलु्ला 
हमीदखान 
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हमीरपूर 
हरपनहली 
हसन बेळूर 
हसनपूर 
हतरिार 
हतर बाबाजी 
हतरपंि फडके 
हतरपंि र्भाव े
हतरर्भतिी पारख 
हतर महादेव र्भानू 
हतर सदातशव 
हतरहर 
तहमालय 
तहरदुगच 
तहरेगाळ 
तहस्लॉप 
हुकेरी 
हुगळी 
हुबळी 
हुसेनपूर 
हुळीदुगच 
हेन्री रसेल 
हेराली 
हेन्स्टंग्ज 
हैदर अल्ली 
हैदर कुलीखान 
हैदरजंग 
हैद्राबाद 
हैबिराव शनबाळकर 
होनवल्ली 
होनाजी अनंि 
होनाजी बाळा 
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होशगंाबाद 
होस्कोटे 
होळकर 
होळीहुिर 
हंड्या 
हंतदतकरे 
शहगणगावं 
शहगलगड 
शहतडया 
शहदुराव घोरपडे 
शहदुस्थान 
शहमि बहाद्दर गोसावी 
तहरामन 
हॅतमलटन 
हॉनचबी 
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िेंखक पणरचय 
 

डॉ. णवठ्ठिं गोपाळ खोबरेकर, एम्.ए., पीएच्.डी. (जन्म २० जुिैं १९२३) 
 

महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातर्भलेख तवर्भागाचे तनवृत् संचालक व संचालक, इतिहास संशोधन मंडळ, 
मंुबई, याचंा जवम रत्नातगरी तजल्ह्याि कंवठी गावी झाला. त्यानंी मराठ्ाचं्या इतिहासािील तवषयाि 
संशोधन करून मंुबई तवद्यापीठाच्या एम्. ए. व पीएच्.डी. ह्या पदव्या तमळतवल्या. मंुबई तवद्यापीठाने त्यानंा 
मागचदशचक प्राध्यापक म्हणून पीएच्.डी. तवद्या्यांना मागचदशचन करण्यासाठी मावयिा तदली आहे. त्यानंी इ. 
स. १९५४ साली महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातर्भलेख खात्याि प्रवशे केला. इ. स. १९५६-५७ साली नगरहवलेी 
प्रकरणी तदल्लीस परदेश मिंालयाि एक वषच कामतगरी केली. १९५८–६० ह्या काळाि बडोदे येथील 
दप्िरखावयाच्या प्रमुखाचे काम केले. इ. स. १९६०–६९ या काळाि महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातर्भलेख 
तवर्भागाचे सहायक संचालक व १ जुलै १९६९ िे १ ऑगस्ट १९८१ पयंि त्यानंी पुरातर्भलेख व पुराित्त्व 
तवर्भागाचे संचालक ही पदे र्भषूतवली. “इंग्रजी सते्तवरुद्ध महाराष्ट्रािील सशस्र उठाव” व “गुजरािेिील 
मराठी राजवट” या दोन गं्रथामुंळे िे इतिहास संशोधक म्हणून प्रतसद्धीस आले. 
 

त्यानंी वरीलखेरीज अनेक सवमाननीय जागावंर कामे केलेली आहेि. िे लंडनच्या रॉयल 
एतशॲतटक सोसायटीचे फेलो असून इंतडयन तहस्टॉतरकल रेकॉडचस् कतमशन व इंतडयन तहस्टरी काँगे्रस या 
संस्थाचें १५ वषच सर्भासद होिे. महाराष्ट्र शासनाचे प्रतितनधी म्हणनू व महाराष्ट्र परुातर्भलेख व पुराित्त्व 
मंडळाचे तचटणीस म्हणूनही १५ वष े कम केले. िे मंुबई व एस्. एन्. डी. टी. तवद्यापीठाच्या इतिहास व 
पुराित्त्व अभ्यास मंडळाचे सर्भासद आहेि. 
 

डॉ. खोबरेकर ह्याचंी पुरातर्भलेख व इतिहास संशोधनािील इिर कामतगरी अशीच उल्लेखनीय आहे. 
िे इ. स. १९७२ मध्ये मॉस्को येथे र्भरलेल्या ७ व्या आंिरराष्ट्रीय पुरातर्भलेखातधकारी पतरषदेच्या 
अतधवशेनास महाराष्ट्र शासनािफे प्रतितनधी म्हणून उपन्स्थि रातहले होिे. त्यानंिर िे मॉस्कोहून लंडनला 
कोल्हापूरचे छिपिी राजर्वष शाहू महाराजासंबधंी कागदपिाचंा शोध घेण्यासाठी जाऊन आले. र्भारिािील 
प्रमुख राज्य दप्िरखावयािील ऐतिहातसक साधनाचंा अभ्यास केला. िंजावर, मद्रास, इंदूर, तदल्ली, गोवा, 
तबकानेर वगैरे तठकाणी असलेल्या महाराष्ट्र इतिहासाच्या साधनाचें अवलोकन केले. पेशव े दप्िर व 
कोल्हापूर रेकॉडच ऑतफस यामधील मोडी तलपीिील ऐतिहातसक कागदपिाचंी वणचनात्मक सूची ियार 
करण्याची योजना त्यानंी कायान्ववि केली आतण चार लाख मोडी कागदाचंी सूची ४ खंडाि प्रतसद्ध केली. 
“महाराष्ट्रािील दप्िरखाने” या त्याचं्या िातंिक व संशोधनात्मक गं्रथास महाराष्ट्र शासनाकडून १९७० 
सालािील उत्कृष्ट गं्रथ म्हणून पातरिोतषक तमळाले. िे अनेक इतिहास पतरषदाि र्भाग घेऊन आपले 
संशोधकीय तनबधं वाचि असिाि. 
 

मंुबई मराठी गं्रथ संग्रहालयाच्या इतिहास सशंोधन मंडळाचे िे मानद सतचव व सचंालक असून 
“र्भारिीय इतिहास आतण संस्कृति” ह्या िैमातसकाचे इ. स. १९६८ पासून सपंादक आहेि. इतिहास 
संशोधन मंडळािफे त्यानंी आिापयंि ७ महाराष्ट्र इतिहास पतरषदा, २१ चचा सिे आतण शकेडो व्याख्याने 
आयोतजि केली आहेि व शकेडो व्याख्याने तदली आहेि. 
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इ. स. १९८१ व १९८४ ह्या दोन वषी त्यानंी नागपूर व अमराविी तवद्यापीठ इतिहास पतरषदेचे 
अध्यक्षस्थान र्भषूतवले. त्यानंी आिापयंि ३० ऐतिहातसक गं्रथाचें लेखन व संपादन केले आहे व सुमारे ९० 
संशोधकीय लेख प्रतसद्ध केले आहेि. 
 
प्रकाणशत ग्रांिाांची यादी : 
 

१. इंग्रजी सते्तवरुद्ध महाराष्ट्रािील सशस्र उठाव (मराठी), १८१८–१८६०: मंुबई, 
१९५८. 

२. गुजरािेिील मराठी राजवट (मराठी), १६६४–१८२० : पुणे, १९६२. 
३. महाराष्ट्रािील दप्िरखाने : वणचन आतण िंि (मराठी), मंुबई, १९६८. 
४. तडस्टबचवसेस इन गुजराि (कागदपिे), १८५७–१८६४ : बडोदे, १९६२. 
५ िे १४. महाराष्ट्र आरकाईव्हज बलेुतटन, नंबसच १ िे १० (इंग्रजी), मंुबई, १९६२–१९७४. 
१५. मराठेकालीन प्रतसद्ध व्यतिींची हस्िाक्षरयुति पिे : डॉ. एम्. जी. दीतक्षि याचं्या 

सहकायाने. 
१६-१७. शाहू दप्िरािील कागदपिाचंी वणचनात्मक सूची, र्भाग १ व २, १९६९-७०. 
१८. तनवडी दप्िरािील कागदपिाचंी वणचनात्मक सूची, तनवडी दप्िर, मंुबई, १९७१. 
१९. कोकणच्या इतिहासाची साधने (मराठी), मंुबई, १९७१. 
२०. सर जदुनाथ सरकार बथच सेंटीनरी कॉमेमोरेशन व्हॉल्यूम (इंग्रजी), रावसलेशन ऑफ 

िारीख इ. तदलकशा, मंुबई. १९७१. 
२१. रेकॉडचस् ऑफ दी तशवाजी तपरीयड (छिपिी श्री. तशवाजी महाराज कॉरोनेशन व 

टेरसेंटीनरी कॉमेमोरेशन) व्हॉ. १, मंुबई, १९७४. 
२२. तशवाजी मेमोतरयल : तब्रटीश ॲतटटू्ड (इंग्रजी), (१८८५–१९२६) छिपिी श्री. 

तशवाजी महाराज कॉरोनेशन व टेरसेंटीनरी कॉमेमोरेशन व्हॉ., मंुबई, १९७४. 
२३-२४. पारसनीस दप्िरािील कागदपिाचंी वणचनात्मक सूची, खं. १ व २, नागपूर, १९७५ 
२५. महाराष्ट्र इतिहास पतरषद तनबंधसगं्रह, १९७७. 
२६. मराठ्ाचं्या स्वाऱ्याचें मुक्काम, १९७७. 
२७. महाराष्ट्राच्या इतिहास (पेशव े कालखंड), महाराष्ट्र सातहत्य आतण संस्कृिी मंडळ, 

मंुबई. 
२८. कोकणचा इतिहास (१६३० िे १८१८ इ.), इंग्रजी. 
२९. कोकणचा इतिहास, सामातजक व आर्वथक (१६५० िे १८००), इंग्रजी. 
३०. मराठा अंमलाचे स्वरूप, तशवाजी तवद्यापीठ, कोल्हापूर, १९८७. 

  



 अनुक्रमणिका 

नकाशे 
 
१ मराठ्ाांनी पायाखािंी घातिेंिंा प्रदेश 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२ मराठा साम्राज्य इ. स. १७५८ 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३ पाणनपतच्या छाविीचा व िंढाईचा नकाशा 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४ मराठा साम्राज्य (१७९५) 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५ भरतपूरच्या प्रणसद्ध वेढ्याचा नकाशा 
 

 


