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णनवेदन 
 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळारे्न इ. स. १९६३ ज लैमध्ये महाराष्ट्रािा इचतहास 

र्नव्यारे्न उपलब्ध झालेल्या ऐचतहाचसक संदर्भासह पाि र्भार्ातं सपंाचदत करूर्न घेण्यािे ठरचवले होते. या 
योजरे्नर्न सार महाराष्ट्राच्या इचतहासािी प्रािीर्न, मध्यय र्ीर्न, मराठा (र्भार् १ व २) व अवािीर्न अशा पाि 
खंडात चवर्भार्िी करण्यात आली. महाराष्ट्र प्रािीर्न खंड, डॉ. शा.ं र्भा. देव यारं्नी संपाचदत केला. 
मध्यय र्ीर्न इचतहास संपादण्यािी कामचर्री डॉ. र्ो. त्र्य.ं क लकिी यारं्नी पार पाडली. मराठा कालखंड 
र्भार् २ िे लेखर्न डॉ. चव. र्ो. खोबरेकर यारं्नी केले. इ. स. १७०७ ते १८१८ पयंतिा इचतहास कालखंड 
मंडळारे्न इ. स. १९८८ मध्ये प्रचसद्ध केला. अवािीर्न कालखंडािे लेखर्न प्राध्यापक श्री. राजा दीचित 
याजंवर सोपचवले आहे. 

 
मराठा कालखंड र्भार् १ चशवकालािा इचतहास (इ. स. १६३० ते १७०७) ह्यािे चलखाि मंडळारे्न 

डॉ. चव. र्ो. खोबरेकर याजंकडे सोपचवले होते. ते त्यारं्नी पूिग करूर्न मंडळाकडे प्रकाशर्नासाठी चदले. 
प्रस्त त खंड हा त्याि प्रकल्पािा र्भार् होय. डॉ. चव. र्ो. खोबरेकर यारं्नी पचरश्रमपूवगक हा खंड चलहूर्न पूिग 
केला याबद्दल त्यारं्ना मंडळातरे्फ धन्यवाद देऊर्न हा खंड वािकासंमोर सादर करीत आहे. 

 
  मधु मंगेि कर्णिक, 
म ंबई,  अध्यि, 
चदर्नाकं ५ जूर्न २००६.  महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ. 
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अपपिपणिका 
 

णिविाहीच्या कचिनाि अखंड रममाि झालेले माझे णिवलग 
स्नेही कॅप्टन प्रिापकसह घोरपडे (णनवृत्त) भारिीय नौसेना 

व त्याचं्या सुणव पत पत्नी सौ. णललािाई या तभयिासं अपपि. 
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ऋिणनदेि 
 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळारे्न महाराष्ट्रािा इचतहास “मराठा कालखंड” (इ. स. 

१७०७ ते १८१८) र्भार् २रा हा माझ्याकडे चलचहण्यासाठी सोपचवला होता. तो ७८० पृष्ािंा इचतहास साचहत्य 
आचि संस्कृती मंडळारे्न इ. स. १९८८ मध्ये प्रचसद्ध केला. त्याि स मारास महाराष्ट्रािा इचतहास “चशवकाल 
खंड” (इ. स. १६३० ते १७०७) र्भार् १ला चलचहण्यािी कामचर्री महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती 
मंडळािे पचहले अध्यि ज्ञार्नतपस्वी तकग तीथग लक्ष्मिशास्त्री जोशी यारं्नी माझ्यावर सोपचवली हे मी माझे र्भाग्य 
समजतो. ह्या कालखंडािा इचतहास मी चलहूर्न प रा केला आचि तो छापूर्न प्रचसद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र 
राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाकडे चदला आचि मी तकग तीथांर्ना चदलेल्या विर्नातूर्न म क्त झालो. 

 
मराठेशाहीिा समग्र इचतहास चरयासतकार सरदेसाई यारं्नी चरयासतीद्वारा चलहूर्न प रा केला. 

चरयासतकारारं्नी मराठ्ाचं्या इचतहासािे दोर्न र्भार् केले. पचहला र्भार् मालोजी र्भोसलेपासूर्न १७०७ 
पयंतिा. त्यास त्यारं्नी चशवकालािा इचतहास असे र्नाव चदले. द सरा र्भार् पेशव ेकालखंडािा तो इ. स. 
१७०७ ते १८१८ पयंतिा. 

 
चरयासतकार सरदेसाई यारं्नी मराठेशाहीिा इचतहास मराठी चरयासतीच्या द्वारे पाि हजार पृष्ातं 

चलचहला व महाराष्ट्रास ऋिी करूर्न ठेवले. 
 
चरयासतकार सरदेसाई याचं्यारं्नतर चशवशाहीिा मालोजी राजेपासूर्न ते रािी ताराबाई (१७०७) 

पयंतिा समग्र इचतहास, इचतहास संशोधक वा. सी. बेंदे्र यारं्नी चलचहला. तो असा (१) मालोजी राजे आचि 
शहाजी महाराज यािंी चवचिचकत्सक िचरते्र, (२) श्री छत्रपती चशवाजी महाराज यािें चवचिचकत्सक िचरत्र, 
(३) छत्रपती संर्भाजी महाराज यािें िचरत्र व (४) श्री छत्रपती राजाराम महाराज आचि रे्नतृत्वहीर्न “हहदवी 
स्वराज्यािा मोंर्लाशी झर्डा” हे इचतहास लेखर्न इचतहास अभ्यासकारं्ना ठाऊक आहे. 

 
आदरिीय श्री. स. मा. र्रे् यारं्नी प्रचसद्ध केलेले चरयासतीिे पचहले दोर्न खंड व इचतहास संशोधक 

वा. सी. बेंदे्र यािें वर चर्नदेचशलेले िार गं्रथ यािंा उपयोर् मी हा चशवकालािा इचतहास चलचहण्यासाठी केला 
आहे, हे येथे र्नमूद करावसेे वाटते. 

 
ह्या बाबतीत माझे एकट्यािे श्रम लिात घेऊर्न माझे चजवलर् स्रे्नही कॅ. प्रतापहसह घोरपडे यारं्नी 

हस्तचलचखत तपासण्याच्या कामी मला साहाय्य केले याबद्दल त्यािें मी मर्नःपूवगक आर्भार मार्नतो. 
 
प स्तकातील चित्रािंी सीडी माझी स चवद्य र्नात क मारी योचर्र्नी चहरे्न करूर्न चदली व माझी द सरी 

र्नात चि. प्राजक्ता, एम.ए. चहरे्न काही मजकूर संर्िकावर टाईप करूर्न चदला तसेि माझा प तण्या डॉ. 
प्रकाश खोबरेकर, इचतहास संशोधर्न मंडळातील माझे सहकारी प्रा. कशळेकर, श्री. ज. बा. क लकिी, श्री. 
शरद चिटिीस, प्रा. डॉ. दत्ता पवार व श्री. राह ल परब या सवांर्नी प स्तकािी म चद्रते तपासण्यास मदत 
केली. या सवांिे याबद्दल मी आर्भार मार्नतो. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािे माजी अध्यि प्रािायग रा. रं. बोराडे यारं्नी मला ह्या 

बाबतीत कायगप्रवि केले, हे मी कृतज्ञतापूवगक र्नमूद करतो. मंडळािे सध्यािे सचिव श्री. उत्तमराव सूयगवशंी 



 

अनुक्रमणिका 

व त्यािें सहायक श्री. ज. श. साळवी व श्रीमती छा. चद. र्ोडाबंे यारं्नी ह्याकामी चवशषे लि घातले याबद्दल 
मी त्यािंा आर्भारी आहे. शासकीय मध्यवती म द्रिालयािे श्री. मर्नोहर म. मादंाडकर यारं्नी आपला अमूल्य 
वळे खिग करूर्न या गं्रथािी म चद्रते तपासली त्याबद्दल मी त्यािें मर्नःपूवगक आर्भार मार्नतो. शवेटी गं्रथािी 
छपाई स बकरीत्या केल्याबद्दल व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती म द्रिालय व त्यािें सहायक यािें मी 
आर्भार मार्नतो. 

 
णव. गो. खोबरेकर 

९, ‘यशोधाम’ चरलीर्फ रोड 
सातंाक्र झ (प.), म ंबई ४०० ०५४. 
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प्रस्िावना 
 

णिवकाल (इ. स. १६३० िे १७०७) 
 
सतराव्या शतकात मराठ्ारं्ना महाराष्ट्र र्भमूीत स्वराज्य स्थाचपण्यात सह्याद्री पवगतराजीरे्न र्फार मोठे 

साहाय्य केले. सह्याद्रीिी उत्त ंर् चशखरे, र्ोदावरी-कृष्ट्िा-कोयर्ना ह्यासारख्या र्नद्या, समृद्ध खोरी, 
सम द्राच्या रे्फसाळ लाटारं्नी स्पर्शशत कोकििी प्रािीर्न र्भमूी हे सवग महाराष्ट्रािी जडिघडि दाखचवतात. ह्या 
र्भमूीमध्ये सातवाहर्नापंासूर्न मराठ्ापंयंतिा स्रू्फर्शतशाली इचतहास घडला. 

 
महाराष्ट्र राष्ट्राच्या राष्ट्रीयत्वािा प्रारंर्भ सतराव्या शतकाच्या स रवातीपासूर्न होतो. या शतकाच्या 

स रवातीस दचििेत स लतार्नाचं्या राजवटी िालू होत्या. चर्नजामशाहीतील आपापसातील र्भाडंिात मालोजी 
र्भोसले यारं्ना रिारं्िवर इ. स. १६०६त मृत्यू आला. सतराव्या शतकाच्या स रवातीस लख जी जाधवराव, 
हर्नबाळकर, घोरपडे, मालोजी व चवठोजी र्भोसले वर्ैरे मराठा सरदारारं्नी आपल्या शौयाच्या आचि 
कतृगत्वाच्या सामर्थ्यावर स लतार्नराजवटीत मोठमोठाले ह दे्द चमळचवण्यािे प्रयत्र्न केले ते यशस्वीही झाले. 
मालोजी राजे यारं्नी स लतार्नीत मोठा ह द्दा पत्करूर्न शौयग धैयांर्नी कीती संपादर्न केली आचि सवगधमीय 
लोकाचं्या सोयीसाठी जे प्रयत्र्न केले त्याम ळे र्भोसले घराण्यािे महत्त्व वाढले आचि त्यारं्ना स संघचटत व 
एकचर्नष् असे मर्न ष्ट्यबळ तयार करता आले. शहाजी महाराजारं्नी इस्लामी शाह्याचं्या कमक वतपिािा 
र्फायदा घेऊर्न आपली ह क मत वाढचवली व इस्लामीशाह्यारं्ना शहाजी महाराजासं व त्याचं्या साथीदारासं 
मदतीसाठी वचजरी वर्ैरे देऊर्न पठािी सरदाराचं्या बरोबरीिा दजा देण्यात आला. त्याम ळे मराठा 
सरदारातंील न्यूर्नर्ंड र्नष्ट होऊ लार्ला. त्यािंी स्वातंत्र्याकडे ओढ वाढू लार्ली. शहाजी महाराजारं्ना 
स्थाचर्नक समाजात वाढते रे्नतृत्व प्राप्त होत आहे, त्यास वळेीि आळा घालावयास हवा म्हिूर्न शहाजहार्न 
बादशहारे्न त्यारं्ना त्याचं्या समाजापासूर्न अचलप्त राखण्यासाठी दूर कर्नाटकात रवार्ना करचवले होते. 
आचदलशहारे्न ही मोर्लािंी अट मान्य करूर्न शहाजी राजारं्ना मोठ्ा मार्नसन्मार्नारे्न र्फजंद म्हिरू्न पंधरा 
हजारी देऊर्न त्यारं्ना आचदलशाहीत रे्नले. यावळेी शहाजी राजारं्नी महाराष्ट्रात प िे स पे, कर्नाटकातं बंर्ळूर 
अशा दोर्न जहाचर्ऱ्या ठेवण्यात खूपि दूरदृष्टी दाखचवलेली होती. ह्या दोर्न जहाचर्ऱ्याचं्या साहाय्यारे्न 
कर्नाटकात व महाराष्ट्रात आपि हहदवी स्वराज्य स्थापर्न करण्यािे प्रयत्र्न आपले थोरले चिरंजीव संर्भाजी 
राजे व चशवराय याचं्या करवी करण्यािे योचजले आचि त्यात त्यारं्ना स यशही आले. चशवराय यावळेी 
चजजामातेसह प ण्याच्या जहाचर्रीवर होते. त्यारं्ना आईसह बंर्लोरला बोलावरू्न घेतले. बंर्लोरास 
आल्यावर ह्या दोन्ही म लारं्ना सवग प्रकारिे सैचर्नकी चशिि व राज्यकारर्भारािे प्रचशिि दोर्न वषांत बंर्लोर 
म क्कामी देऊर्न त्यातं त्यारं्ना तरबेज केले (ग्रँट डर्फ ४थी आ. पृ. १०७) ह्या उर्भयता ंचिरंजीवारं्ना प्रचशिि देत 
असता त्याचं्या मर्नावर स्वराज्यािा महामंत्र कोरवला. थोरले प त्र संर्भाजीराजे यारं्ना स्वतंत्र मराठी राज्य 
कर्नाटकात आपल्या साहाय्यारे्न प ढील काळात स्थाचपण्यासाठी बंर्लोरला आपल्या साचर्नध्यात ठेवले. 
बंर्रुळ येथील दोर्न वषाच्या वास्तव्यारं्नतर शहाजी राजारं्नी चशवरायािी रवार्नर्ी प ण्यास केली. बरोबर 
आपल्या तालमीत तयार झालेले म त्सद्दी चदले. प ण्यािी जहार्ीर चदली. तोर्फा, हत्ती, घोडे व जार्जार्ी 
र्डकोटातूंर्न साठचवलेला सरंजाम चदला. त्याच्या जोरावर चशवरायारं्नी स्वराज्यािी र्भव्य इमारत रचिली 
असे राजवाडे सारं्तात तेि खरे होय. अशा रीतीरे्न चशवाजीराजाचं्या वयाच्या बाराव्या वषी महाराष्ट्रात र्भावी 
स्वराज्यािा पाया घालण्यािे काम शहाजी राजारं्नी केले. स्वराज्य स्थाचपण्याच्या बाबतीत शहाजी 
महाराजारं्नी चवशषे महत्त्वािी कामचर्री केली. ती म्हिजे शहाजी महाराज आचदलशहाच्या कैदेतूर्न म क्त 
झाल्यारं्नतर त्यारं्नी मोठमोठे मावळे सरदार र्ोळा करूर्न त्यािें जवळूर्न प्रािािीही पवा र्न करता चशवरायासं 
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त्याचं्या हहदवी स्वराज्याच्या कायात मदत करावयािा मंत्र चदला. चवशषेतः आचदलशाही व मोर्ल र्फौज 
चशवरायावर िालूर्न रे्ली तर त्या र्फौजेस देहापगि करीपयंत प्रचतकार करावयािा असे सारं्ूर्न त्याजंकडूर्न 
आिा शपथा घेऊर्न व देऊर्न त्यारं्ना चशवरायाकडे रवार्ना केले. हीि मंडळी चशवरायाचं्या स रुवातीच्या १२-
१४ वषांच्या काळात उपयोर्ास आली. शहाजीराजारं्नी कर्नाटकातील लोकावंर चवसंबूर्न राहूर्न आपल्या 
ज न्या सैचर्नक सरदारारं्ना हहदवी स्वराज्यासाठी कष्ट, मेहर्नत, श्रमसायास करण्यास पाठचवले. त्यारं्नी 
स्वतःच्या स खसोईपेिा आपल्या थोर उचद्दष्टासंाठी सवगस्व त्यार् करण्यािी तयार दाखचवली. 

 
स्वराज्याच्या कायास सुरुवाि : 

 
इ. स. १६४२च्या अखेरीस बाल चशवराय राजमातेसह प ण्यास आल्यावर दादाजी कोंडदेवारे्न 

चजजामातेच्या रे्नतृत्वाखाली प िे प न्हा वसचवले. प ण्यार्भोवतालिा मावळ प्रदेश त्यातील चकल्ले ताब्यात 
घेऊर्न र्नीट व्यवस्थेत आिरू्न चतथे शातंता व एकसूत्री कारर्भार स रू केला. दादोजी कोंडदेव १६४७त 
चर्नवतगल्यावर महाराजारं्नी रोचहडा चकल्ला काबीज केला आचि चतथे सहकाऱ्यासंह स्वतंत्र सत्ता िालू केली. 
ऐचतहाचसक कार्दपत्रावंरूर्न वयाच्या १६व्या वषांपासूर्न चशवाजी राजारं्ना ‘छत्रपती’ या र्नावारे्न संबोधण्यािा 
प्रारंर्भ झालेला होता असे चदसते. छत्रपती ही पदवी धारि केल्यावर खाली चदलेली म द्रा ही र्भावी 
स्वराज्याच्या कार्दपत्रावंर म चद्रत करण्यािे चर्नच त ठरले. ती म द्रा म्हिजे चशक्का. तीवर खालील मजकूर 
आहे. 

 
प्रचतपचं्चद्रलेखेव वर्शधष्ट्ि र्शवश्ववचंदता । 

शाहसूर्नोः चशवस्यैषा म द्रा र्भद्राय राजते ॥ 
 
“हा शहाजीिा म लर्ा चशवाजी यािी म द्रा प्रचतपदेच्या िंद्रकोरीप्रमािे सारखी वाढत जाण्यािा 

चतिा धमग असूर्न ती सवग जर्ाला पूज्य आहे. ती लोकाचं्या कल्यािासाठी शोर्भत आहे.” 
 
चशवाजी महाराजारं्नी प ण्यास आल्यावर मावळयाचं्या मदतीरे्न तीर्न पातशाहीस सोडूर्न हहदवी 

स्वराज्यािी स्थापर्ना केली. सार्री सत्तारं्ना आव्हार्न देण्यासाठी चशवाजी महाराजारं्नी र्नौदल उर्भारले. 
चशवाजी महाराजाचं्या स्वराज्यात अर्दी अप्रचसद्ध व हीर्न स्स्थतीत असलेले लोक र्भरार्भर पराक्रम र्ाजव ू
लार्ले. चर्भि कािें म त्सद्दी झाले. शतेकऱ्यािें सेर्नापती व जार्ीरदार झाले, कारक र्नािें अंमलदार बर्नले. 
म सलमार्न झालेल्या हहदूस स्वधमात परत घेण्यािे धाडसी कतगव्य पार पाडले. महाराजारं्नी सवग धमीयारं्ना 
अत्यंत चर्नःस्पृह व समार्न दृष्टीरे्न वार्चवले. म्हिरू्न त्याचं्या राज्यातं कोिीही म सलमार्न धमािरिािे बाबतीत 
र्नाखूष र्नव्हता. संस्कृत व मराठी र्भाषाबंद्दलिा महाराजािंा चर्निगय अर्न पमेय वाटतो. दरबारिा पत्रव्यवहार 
मराठी र्भाषेत चलचहण्यािा क्रम त्यारं्नी स रू केला. त्यासाठी राजव्यवहार कोश तयार करचवला व र्फारशी 
शब्दािंा उपयोर् करू र्नये अशी तजवीज महाराजारं्नी केली. अशा प्रकारे उदात्त ध्येयवादारे्न महाराजारं्नी 
राजा आचि प्रजा यािें अतूट र्नाते चर्नमाि केले. महाराजाचं्या चर्नवािारं्नतर हे राज्य आपि सहज हजकू असे 
औरंर्जेबास वाटले म्हिूर्न त्यारे्न मराठी राज्यावर लाखो सैचर्नकासंह स्वारी केली. प्रथम संर्भाजी 
महाराजारं्नी आचि रं्नतर राजाराम महाराज व रािी ताराबाईरं्नी औरंर्जेबाशी म काबला केला. राजाराम 
महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर महाराष्ट्रात जो स्वातंत्र्य संग्राम झाला तो तर अपूवगि होता. राजा र्नाही राजधार्नी 
र्नाही, सेर्ना र्नाही, सेर्नार्नी र्नाही अशा द धगर अवस्थेमध्ये महाराष्ट्रारे्न औरंर्जेबाच्या आक्रमिािी लाट 
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परतवरू्न लावली आचि चशवरायारं्नी आपल्याला कोिता ितैन्य संदेश चदलेला आहे हे कृतीरे्न दाखवरू्न चदले. 
असा हा र्ौरवशाली इचतहास साधर्नाचं्या आधारे ह्या गं्रथात माडंला आहे. 

 
णिवकाल इणिहासाचं्या साधनाचंा पणरचय : 

 
चशवकालािे दप्तर राजधार्नी रायर्डला होते. ते इ. स. १६८९ मध्ये मोर्लारं्नी जाळले. 
 
आजतार्ायत चशवकाल (इ. स. १६३० ते १७०७) इचतहासािे चवप ल साधर्न गं्रथ व सदंर्भग साचहत्य 

प्रचसद्ध झाले आहेत. साधर्न गं्रथािंा थोडक्यात पचरिय करूर्न चदला आहे. 
 
मोर्ल बादशहा तवारीखा चलहूर्न घेत. त्यावरूर्न तत्कालीर्न घटर्नािंी माचहती चमळते. अकबरर्नामा, 

शहाजहार्निा बादशहार्नामा, औरंर्जेबािे अखबारात, औरंर्जेबकालीर्न लेखक र्भीमसेर्न ह्यारे्न चलचहलेला 
“चदलक शा” र्नावािा र्फासी गं्रथ, बसाचतर्न उस्ससलातीर्न म्हिजे चवजापूरच्या आचदलशाहीिा इचतहास, 
तबातबािा ब ऱ्हार्न-इ-माचसर यातंील बह शः र्भार् अहमदर्नर्रच्या चर्नजामशाहीिा इचतहास, ही सवग 
तत्कालीर्न र्फासी साधरे्न आज मराठीत उपलब्ध आहेत. राजस्थार्नी रेकॉडगस तसेि दःखर्नी हहदीतील कवी 
म ल्ला र्न स्त्रती आचि हाशमी यािंी काव्येस द्धा तत्कालीर्न ऐचतहाचसक माचहती देतात. 

 
मराठीतील बखरी ही द य्यम साधरे्न होत. डॉ. र. चव. हेरवाडकर यारं्नी आपल्या मराठी बखर या 

गं्रथात चशवपूवगकालीर्न बखरी (पृ. क्र. ७९-९३), चशवकालीर्न बखरी (पृ. क्र. ४-१२४) यािंी माचहती चदली 
आहे. तसेि इचतहास संशोधक बेंदे्र यारं्नी आपल्या चशवकालीर्न सवग गं्रथात बह तेक सवग बखरीतील माचहती 
उद धृत केलेली आहे. 

 
र्भारताच्या मध्यय र्ीर्न इचतहासाकचरता तत्कालीर्न प्रवासविगरे्न ही बह मोल इचतहास साधरे्न होत. 

सतराव्या शतकातील र्भारत पचरभ्रमिािा वृत्तान्त चलचहिारे सर टॉमस रो, डॉ. जॉर्न फ्रायर, रॅव्हर्शर्नयर, 
डेलॉर्न, कॅरेरी, ओस्व्हंग्टर्न, मर्न िी, र्नॉरीस, हॅक्लवीट सोसायटीरे्न प्रचसद्ध केलेले ॲबकॅेरेिे प्रवास विगर्न ही 
सतराव्या शतकाच्या इचतहासािी साधरे्न होत. 

 
पोत गर्ीज, डि आचि इंस्ग्लश यािंा तत्कालीर्न पत्रव्यवहार सतराव्या शतकातील इचतहास 

साधर्नात मोडतो. सतराव्या शतकाच्या पचहल्या पन्नास वषांतील इचतहास व घटर्ना “हहद स्थार्नातूर्न 
पाठचवलेली कार्दपते्र” या मथळयाखाली तीर्न र्भार्ात प्रचसद्ध झालेली आहेत. इसं्ग्लश व डि रॅ्फक्टरी 
रेकॉडगसिा व काही पोत गर्ीज पत्रािंा अल्पसा पचरिय चशवकालीर्न पत्रसार संग्रहाच्या तीर्न खंडातूर्न व 
संर्भाजीकालीर्न पत्रसारसंग्रहातूर्न होतो. 

 
“इंस्ग्लश रॅ्फक्टरीज इर्न इंचडया” ही इंग्रजी साधरे्न व डि डार् रचजस्टसग हा अव्वल साधर्नािंा ठेवा 

आहे. मद्रास शासर्नारे्न प्रचसद्ध केलेले र्फोटग सेंट जॉजग चसरीज, तेलीिरी कॉरस्पॉडन्स चसरीज, इर्नवडग आचि 
आऊटवडग, कोटग चमचर्नट्स तसेि इंग्रजािंी प्रवास वृते्त व इंग्रज र्नाचवकारं्नी चलचहलेल्या डायऱ्या व वृत्तातं 
याचं्यातही तत्कालीर्न अरे्नक घटर्ना व पचरस्स्थती याचं्याचवषयी र्भरपूर माचहती चमळते. फ्रें ि र्भाषेतील मराठी 
अर्न वाद झालेली माटीर्न डायरी हेही एक साधर्न आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

तत्काळातील मराठी कार्दपत्रािें संशोधर्न इचतहासािायग राजवाडे यारं्नी करूर्न “मराठ्ाचं्या 
इचतहासािी साधरे्न” ही माला स रू केली. या मालेतील खंड ८, १५, १७, १८, २० व २१ यामध्ये सतराव्या 
शतकातील चशवकालीर्न घरािी व त्यािंा पत्रव्यवहार ही चशवकालािी अव्वल साधरे्न आहेत. र्भारत 
इचतहास संशोधक मंडळारे्न चशविचरत्र साचहत्यािे अकरा र्भार् प्रचसद्ध केले. ऐचतहाचसक दफ्तरे अभ्यासूर्न 
चशविचरत्र वृत्तसगं्रहािे तीर्न र्भार् र्भारत इचतहास संशोधक मंडळारे्न प्रचसद्ध केले. अव्वल साधर्नािंी ही 
माचहती थोडक्यात चदलेली आहे. 

 
चवशषेतः इ. स. १६८० ते १७०७ ह्या कालखंडातील मराठ्ाचं्या पराक्रमािा इचतहास ज्या 

साधर्नाचं्या आधारे चलचहला आहे त्या बह तेक सवग गं्रथािंी यादी इथे चदलेली आहे. 
 

णिवकालीन कागदपिाचंा िोध घेण्यासाठी इ. स. १९६५ पासून केलेले प्रयत्न : 
 
चशवकालािा इचतहास चलचहण्यािी कामचर्री महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळारे्न माझ्यावर 

१५ वषांपूवी सोपचवली. त्या अर्ोदर इ. स. १९६६ मध्ये इचतहास तज्ज्ञाचं्या चवरं्नतीवरूर्न महाराष्ट्र 
शासर्नाच्या चशिि चवर्भार्ारे्न चशवाजी महाराजािंी जन्मचतथी चर्नच त करण्यासाठी इचतहास तज्ज्ञािंी एक 
सचमती रे्नमली. त्या सचमतीिे सचिवपद डॉ. मो. र्. दीचित चर्नवतगल्यावर माझ्याकडे सर्न १९६८ पासूर्न 
आले. या सचमतीवर सदस्य म्हिूर्न चशवाजी चवद्यापीठािे क लर् रू डॉ. अप्पासाहेब पवार, प्रा. र्न. र. र्फाटक 
यारं्नी काम केले. या दोर्न सदस्यारं्नी चशवजन्माच्या र्फाल्र् र्न वद्य तृतीया १६३० या चतथीसाठी तत्कालीर्न 
प राव्यािा शोध घेण्यात यावा असे स िचवले. त्यासाठी सचमतीच्या संमतीरे्न मी प राचर्भलेख चवर्भार्ातंील 
सहायक संिालक स . र्ना. शास्त्री, एम.ए. यारं्ना बंर्लोरच्या बाजूस चशवकालीर्न कार्दपत्रािंा शोध 
घेण्यासाठी रवार्ना केले. कारि ह्या चवद षीस कन्नड, मराठी, हहदी व इंग्रजी अशा िार र्भाषा येत होत्या. 
चशवाय त्या प्रदेशात त्यािें र्नातेवाईक राहत होते. सौ. शास्त्री यारं्नी १ सप्टेंबर १९७० पासूर्न ४ ऑक्टोबर 
१९९० पयंत चशवकालीर्न कार्दपत्राचं्या शोधासाठी कर्नाटकात दौरा केला. बरं्लोर, म्हैसूर, त मकर, 
धारवाड, बर्नवासी आदी चठकािातील वािर्नालये, चवद्वजर्न यारं्ना त्या रे्भटल्या. दौऱ्यात त्यारं्नी अरे्नक 
र्नामवतं ऐचतहाचसक घरािी व मठ याजंकडील ऐचतहाचसक कार्दपत्रािंी माचहती चमळचवली. त्यातं त्यारं्ना 
चशवकालीर्न कार्दपते्र सापडली र्नाहीत. सौ. शास्त्री यारं्नी आपल्या ह्या दौऱ्यािा चरपोटग प राचर्भलेख 
खात्यास चदला. तो प राचर्भलेख चवर्भार्ािा वार्शषक अहवाल १९७०-१९७१ यातं पचरचशष्ट ६ पृष् क्रमाकं ८० ते 
९० वर प्रचसद्ध झालेला आहे. 

 
ह्या अर्ोदर मी र्भारत इचतहास संशोधक मंडळािे प्रा. र्. ह. खरे याजंबरोबर सर्न १९६५ मध्ये 

चबकारे्नर येथील राजस्थार्न अचर्भलेखार्ारास रे्भट देऊर्न एक आठवडा चतथे म क्काम करूर्न प्रा. र्. ह. खरे 
याजंसोबत चशवकालीर्न इचतहासासाठी उपय क्त कार्दपत्रािंा शोध घेतला. चबकारे्नर रेकॉडग कायालयात 
राजप तान्यातील सवग संस्थार्नािी चमळूर्न स मारे ६ कोटी कार्दपते्र आहेत. ती मोडी, राजस्थार्नी  डींर्ल, 
हहदी, र्फारसी व इगं्रजी या र्भाषातं आहेत. आम्हास त्यात चशवजन्मासंबधंी हकवा त्याकालिे कार्दपत्र 
चमळाले र्नाहीत. पि प्रा. खरे यारं्नी आिखी तीर्नदा त्या दप्तरखान्यास आपल्या चमत्रासंह रे्भट देऊर्न 
औरंर्जेबाच्या दरबारािे अखबार चद. ४ चडसेंबर १६६५ ते १६८५ या कालािे र्नकलूर्न प्रचसद्ध केले. हे सवग 
र्फारसी कार्द र्भारत इचतहास संशोधर्न मंडळाच्या ऐचतहाचसक र्फासी साचहत्य खंड ६वा यात प्रचसद्ध झाले 
आहेत. ह्या अव्वल दजाच्या चशवकालासबंंधीच्या कार्दपत्रािंा उपयोर् मी ह्या गं्रथासाठी केलेला आहे. 
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तसेि इचतहास पचंडत सेत माधवराव पर्डी यारं्नी माझ्याकडे अर्न वाद करूर्न प्रचसद्धीस चदलेली 
औरंर्जेब दरबारिी बातमीपते्र, औरंर्जेबािे चर्नवडक आदेश, मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र, बार्लाििा 
दौलतमंदखार्न यािी पते्र, तोरण्याच्या मोर्ल चकलेदारािी पते्र, शाइस्तेखार्नािी पते्र इत्यादी शकेडो 
र्फारसी पत्रािें मराठीत केलेले अर्न वाद मी १ जारे्नवारी १९७५ ते १९ एचप्रल १९८४ पयंत र्भारतीय इचतहास 
आचि संस्कृती या तै्रमाचसकाच्या अंकात प्रचसद्ध केले आहेत आचि या सवग साचहत्यािा उपयोर् प्रस्त त 
गं्रथासाठी केलेला आहे. 

 
पंचडत पर्डी यारं्नी अर्न वाद केलेली व महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळारे्न १९७८ मध्ये 

प्रचसद्ध केलेली मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र यािंाही उपयोर् मला झालेला आहे. 
 
आम्ही इचतहास संशोधर्न मंडळातरे्फ महाराष्ट्र शासर्नाच्या सहकायारे्न महाराष्ट्र इचतहास पचरषदेिी 

दोर्न अचधवशेरे्न १ र्नोव्हेंबर १९७४ व इ. स. १९८२ यावषी छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या कायािी माचहती 
होण्यासाठी र्भरचवली. महाराष्ट्राच्या चशवपूवग व चशवकालीर्न इचतहासाच्या साधर्नािें मूल्यमापर्न ििेद्वारा 
होऊर्न चशवकालाच्या इचतहासाच्या आर्शथक, सामाचजक, राजकीय व इतर अरे्नक अंर्ावर प्रकाश टाकिे 
असा ह्या दोर्न पचरषदािंा म ख्य हेतू होता. या दोन्ही अचधवशेर्नात वािलेले शोधचर्नबधं प स्तकरूपारे्न 
मंडळातरे्फ आम्ही प्रचसद्ध केलेले आहेत. तत्पूवी छत्रपती श्री चशवाजी महाराज चत्रशत सावंत्सचरक 
राज्यारोहि समारोह चवशषेाकं एचप्रल १९७४ हा इचतहास संशोधर्न मंडळातरे्फ प्रचसद्ध केला यातंील लेखािंा 
उपयोर् प्रस्त त गं्रथासाठी केला आहे. छत्रपती श्री चशवाजी महाराज चत्रशत सावंत्सरी राज्यारोहि समारोह 
शासर्नातरे्फ ६ जूर्न १९७४ रोजी साजरा झाला. ह्या राज्यारोहि महाराष्ट्र राज्य समारोह सचमतीिा मी प्रम ख 
कायगवाह होतो. ह्या राज्यारोहि समारंर्भािा र्भार् म्हिूर्न आम्ही इचतहास संशोधर्न मडंळारे्न िालचवलेल्या, 
र्भारतीय इचतहास आचि ससं्कृती या तै्रमाचसकािा चवशषेाकं प्रचसद्ध केला. त्यात अस्सल कार्दपत्रावंर 
आधाचरत इचतहास संशोधकािें १० लेख प्रचसद्ध केले आहेत. 

 
‘तारीखे चदलकशा’ र्नावािा चशवकालीर्न गं्रथ र्फारसी र्भाषेत र्भीमसेर्न सक्सेर्ना र्नावाच्या उत्तर 

प्रदेचशयारे्न चलचहला. त्यािी मराठी, इंग्रजी र्भाषातंरे इचतहासाभ्यासूस उपलब्ध आहेत. पंचडत पर्डी यारं्नी 
ह्या र्फारसी गं्रथािा मराठीत अर्न वाद केला असूर्न सर जद र्नाथ सरकार यारं्नी ह्या र्फारसी गं्रथािा इंग्रजीत 
अर्न वाद केला. तो इगं्रजी अर्न वाद प स्तकरूपारे्न सटीप मी छापला आहे. 

  
छत्रपती चशवाजी महाराज चत्रशत सावतं्सरी राज्यारोहि समारोहाचर्नचमत्त शासर्नारे्न आम्हास सबंधं 

र्भारतात चर्फरूर्न चशवकालीर्न कार्दपते्र जमवरू्न ती प्रचसद्ध करण्यास साचंर्तले. आम्ही शासर्न ह क मार्न सार 
प िे प राचर्भलेख चवर्भार्ातील जमाव दप्तरातील कार्द, म्हसवड येथील मारे्न घरािे, पाटि येथील 
पाटिकर घरािे, हत्रबकिे ढेररे् घरािे, रे्नवासे येथील कमरुद्दीर्न घरािे याजंकडूर्न चशवकालीर्न कार्दपते्र 
जमवरू्न ती एकूि १४९ कार्दपते्र ‘रेकॉडगस ऑर्फ द चशवाजी चपचरयड’ या र्नाव े प स्तकरूपारे्न 
चशवराज्यारोहि समारंर्भाच्या चर्नचमत्तारे्न आम्ही प्रचसद्ध केली. या साधर्नािंा उपयोर् मी ह्या गं्रथासाठी 
केलेला आहे. 

 
(२) राज्याचर्भषेकारं्नतर चशवाजी महाराज कर्नाटक स्वारीवर रे्ले, हजजीपयंतिा म लूख राज्यात 

आचिला. ह्या म ल खािी ताबदेारी मराठी अचधकाऱ्याकंडे राचहली. तंजावर राज्य महाराजारं्नी आपला सावत्र 
र्भाऊ एकोजी याजंकडे राहू चदले. औरंर्जेब बादशहा महाराष्ट्र राज्य हजकूर्न घेण्याकचरता महाराष्ट्रात 
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आला. त्याजबरोबर हजजीस राहूर्न राजाराम महाराजारं्नी म काबला केला. हजजी म सलमार्नारं्नी इ. स. 
१६९८त मराठ्ाकंडूर्न घेतली. चतथपासूर्न कर्नाटकावरील चशवकालीर्न सत्ता लोप पावली. कर्नाटकातं 
चशवकालात ज्या मराठ्ाचं्या झ ंजी म सलमार्न सत्ताधीशाशंी झाल्या त्यासंबधंीिी हस्तचलचखत कार्दपते्र 
मद्रास रेकॉडग ऑचर्फस, चत्रिर्नापल्ली, टेर्नापल्ली व तंजावर येथे राखूर्न ठेवली आहेत. हे मला प राचर्भलेख 
खात्यािा संिालक असतार्ना इ. स. १९६९ साली समजले. तेव्हा शासर्नाकडूर्न परवार्नर्ी घेऊर्न मी 
इचतहास संशोधक श्री. देचवहसह िव्हाि व प्रा. र्. ह. खरे ह्या दोर्न प रातत्त्व मंडळाच्या सदस्यासंह मद्रास, 
चत्रिर्नापल्ली, तंजावर या चठकािी मािग १९७० मध्ये रे्लो. ऐचतहाचसक कार्दपत्रािंी तपासिी चतघारं्नी केली 
व तपासिी चरपोटग शासर्नाकडे पाठचवला. वरील चठकाििे कार्द मोडीत असूर्न त्यात जमीर्न महसूल, 
ताळेबंद, मोजमापे, चपकािंी पाहिी इत्यादी चवषयािंा मजकूर आहे. ते वरील चतन्ही चठकािी व्यवस्स्थत 
ठेवलेले आढळले. त्यातं चशवकालीर्न ते इ. स. १७०७ पयंतिा पत्रव्यवहार म ळीि र्नाही. ही कार्दपते्र 
र्ावर्न्ना रेकॉडगिी असूर्न त्यात तत्कालीर्न तामीळ र्भाषेतील महसूलचवषयक शब्दािंा र्भरिा जास्त आहे. 
प्रस्त त पत्रसरं्भार तेथील आर्शथक आचि समाजशास्त्राच्या इचतहासाच्या स्थाचर्नक चवद्यार्थ्यांच्या उपयोर्ािा 
आहे. ह्या कार्दपत्रासंबधंीिा सचवस्तर अहवाल प राचर्भलेख व प रातत्त्व चवर्भार् महाराष्ट्र शासर्न वार्शषक 
अहवाल सर्न १९६९-१९७० यात अंतर्भूगत केलेल्या पचरचशष्ट ३ व ४ मध्ये आहे. तीि पचरस्स्थती हैद्राबाद 
रेकॉडग दप्तरातंील कार्दपत्रािंी आहे. ही वस्त स्स्थती असतार्ना काही आपमतलबी मािसे तंजावर, मद्रास, 
हैदराबाद येथे चशवकालीर्न कार्दपते्र आहेत असे खोटे सारं्रू्न वरील स्थळारं्ना शासर्नाच्या पैशारे्न रे्भटी 
देतात. त्यास आळा बसावा म्हिूर्न हे सत्य चलचहले आहे. 

 
णिवकालीन इणिहासाची साधने (इ. स. १६३० िे १७०७) : 

 
प िे येथील प राचर्भलेखार्ारातं इर्नाम कचमशर्न िौकशीिी १६३१ दप्तरे आहेत. प्रत्येक दप्तरात 

सरासरी एक हजार कार्द असावते. यातील कार्दपत्रािंी विगर्नात्मक सूिी तयार होत आहे. याचशवाय 
जमाव दप्तरात जे ८००९ रुमाल आहेत, त्यातील कार्दपत्रािंी तपासिी केल्यास पेशवा बाळाजी 
चवश्वर्नाथाचं्या पूवीिे कार्द या दप्तरात चमळण्यािा संर्भव आहे. ह्याि दप्तरात चशवकालीर्न तसेि चवजापूर 
व र्नर्रच्या पातशाही वळेिे कार्द चमळण्यािा संर्भव आहे असे प्राच्यचवद्या पंचडत ए. एम. डी जॅक्सरे्न 
आपल्या चरपोटात साचंर्तले आहे (पहा : खोबरेकर, महाराष्ट्रातील दप्तरखारे्न, पृ. २०-२१). 

 
णिवािी महारािाचें पूवपि महाराष्ट्राि मेवाडािील णससोदे राज्यािून आले. त्याबद्दलची हणकगि 
खालीलप्रमािे : 

 
या घराण्यािा मूळ प रुष रािा स जर्न हसह व त्यािा र्भाऊ चदलीपहसर्, दोघेही दचििेत येण्यािे 

कारि असे : हे मेवाडातील चससोदे राज्यािे रािा अजयहसहािे प त्र. अजयहसहारे्न त्याजंवर आपल्या 
राज्यास जो त्रास देतो त्यािा बंदोबस्त करण्यािी कामचर्री सोपचवली. हे बंदोबस्तािे काम त्याचं्या हातूर्न 
झाले र्नाही. म्हिूर्न अजयहसहारे्न हे काम आपला प तण्या हमीर यास सांचर्तले. त्यारे्न राज्यास त्रास 
देिाऱ्यािे शीर कापूर्न आिरू्न ते अजयहसहाप ढे ठेचवले. अजयहसह ह्याम ळे प तण्या हमीरवर खूष होऊर्न 
त्यारे्न त्यास आपला वारस रे्नचमले. तो अजयहसहाचं्या चदवरं्त थोरल्या र्भावािा म लर्ा होता व म्हिूर्न 
वारसदार होता. हे ह्या दोन्ही र्भावासं र्न आवडूर्न ते आपले र्नशीब काढण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्न १३३४ मध्ये 
आले. त्याचं्यापासूर्न प ढे र्भोसले व घोरपडे या घराण्यािी उत्पत्ती झाली. शहाजी महाराज आपि रजपूत 
असल्यािे अचर्भमार्नारे्न महंमद आचदलशहास सतराव्या शतकाच्या प्रथमाधाति (१६४३त) बजावतात. 
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(बेंदे्र, छ. चशवाजी महाराज, पृ. ११) सोळाव्या शतकातील इचतहासकार रे्फचरस्ता तेि सारं्तो. र्भोसले व 
घोरपडे या दोन्ही घराण्यािा चजवतं इचतहास प्रिचलत असतार्ना व हहदी व दचििी कवी चशवरायाचं्या 
राज्याचर्भषेकापूवीच्या आपल्या लेखर्नात चशवरायासं चससोदेवशंीय म्हित आहेत. 

 
चशवाजी महाराज हे चससोचदया राजपूत जातीिे आहेत, हे चशवकालाति अरे्नक प राव्यारं्नी चसद्ध 

झाले आहे. चशवाजी महाराजािें चिटिीस बाळाजी आवजी ह्यारे्न राज्याचर्भषेकापूवी राजप तान्यातं जाऊर्न 
उदयपूरच्या चससोदे घराण्यातूर्न चशवाजी महाराजािंी उत्पत्ती झाली हे दाखचविारा वशंवले चसद्ध करण्यात 
आला. तोि सध्या उपलब्ध आहे असे चरयासतकार सरदेसाई सारं्त आहेत. (शककता चशवाजी पृ. २९३) 
असे असतार्ना चशवाजी महाराजािंा पूवगज हा कर्नाटकातील एका यादव घराण्यािा मळू प रुष आहे असे डॉ. 
रा. हि. ढेरे आपल्या चशखर हशर्िापूरिा श्री शरं्भ ूमहादेव या गं्रथात सारं्ूर्न त्यारं्नी छत्रपतींच्या जातीिा र्नवा 
चववाद स रू केला आहे. त्या र्नव्या चववादािा खरपूस समािार डॉ. जयहसर्राव पवार यारं्नी ‘चशवछत्रपतींिे 
कूल : चमथक आचि वास्तव’ ह्या आपल्या शोधचर्नबधंात घेतला असूर्न डॉ. ढेरे यािंा र्वळी चसद्धातं 
प राव्याचर्नशी खोडूर्न काढला आहे. (पहा समाज प्रबोधर्न पचत्रका, ऑक्टोबर-चडसेंबर, २००३). 

 
णिवािी महारािाचं्या णपिृत्वाबद्दलचे खोडसाळ णलखाि :  

 
प्रचसद्ध इचतहासकार डॉ. स रेंद्रर्नाथ सेर्न यारं्नी ‘एडचमचर्नस्रेचटव्ह चसस्स्टम ऑर्फ द मराठास’ ह्या 

आपल्या गं्रथाच्या प्रस्तावरे्नत पृष् क्र. ३·७ वर कॉस्म द ग्वादा या पोत गर्ीज लेखकारे्न चशवाजी महाराजाचं्या 
चपतृत्वाबद्दल इ. स. १६९५ साली खोडसाळ चलचहल्यािे साचंर्तले आहे. व ही माचहती थोर इचतहास 
संशोधक चव. का. राजवाडे, पाडं रंर् चपस लेकर याचं्या वािर्नात आल्यावर त्यारं्नी ह्या पोत गर्ीज लेखकािा 
तीव्र शब्दात चधक्कार केला. हे आपल्या प्रस्तावरे्नच्या पृष् क्र. ८ वर र्नमूद करूर्न डॉ. सेर्न म्हितात की 
पोत गर्ीज लेखकारे्न चशवाजी महाराजाचं्या चपतृत्वाबद्दल चलचहलेली माचहती असत्य आचि धादातं खोटी 
अस्वीकाराहायग आहे, हे त्यािें म्हििे प्रस्तावरे्नच्या पृ. ८ वर आहे (चशवाजी महाराजारं्नी बादेसमध्ये 
पोत गर्ीज ज लूम करूर्न हहदंूर्ना बाटव ूलार्ले हे ऐकल्यावर बादेसवर र्नोव्हेंबर १६६७ मध्ये स्वारी करूर्न 
ज लूमारे्न बाटचविाऱ्या तीर्न पादऱ्यारं्ना चशवरायारे्न यमसदर्नास पाठचवले. ह्यािे उटे्ट काढण्यासाठी ह्या 
पोत गर्ीज लेखकारे्न चशवाजी महाराजाबंद्दल खोडसाळ चलचहले असाव.े) (पोत गर्ीज-मराठे संबधं : डॉ. 
चपस लेकर, पृ. ४८) 

 
णिवािी महारािाचं्या णपिृत्वासंबंधीचे िेम्स लेन या अमेणरकन लेखकाकडून णलहून घेिलेले 
खोडसाळ णलखाि : 

 
अमेचरकर्न लेखक जेम्स लेर्न यारे्न चशवाजी महाराजाचं्या चपतृत्वासंबधंीिा मजकूर इ. स. २००३ 

मध्ये ‘चशवाजी : हहदू हकर् इर्न इस्लाचमक इंचडया’ ह्या प स्तकात प्रचसद्ध केला आहे. ह्या अमेचरकर्न लेखकारे्न 
हे प स्तक प ण्याच्या र्भाडंारकर प्राच्य चवद्या संशोधर्न कें द्रात वस्तीस राहूर्न प रे केले. अमेचरकर्न लेखक जेम्स 
लेर्न हे इंग्रजी मातृर्भाषा असलेले अमेचरकर्न र्नार्चरक आहेत. ते इ. स. १९८६ पासूर्न आपल्या चलखािासाठी 
प ण्याच्या र्भाडंारकर प्राच्य चवद्या संशोधर्न कें द्रात राहूर्न त्यारं्नी ‘चशवाजी : हहदू हकर् इर्न इस्लाचमक इचंडया’ 
हे प स्तक र्भाडंारकर प्राच्य चवद्या संशोधर्न कें द्रातील मराठी मातृर्भाषा असलेल्या कोिा चवद्वार्नाच्या मदतीरे्न 
चलचहले आहे. हे प स्तक इगं्रजीत आहे. ह्या अमेचरकर्न लेखकारे्न कोिताही र्भक्कम प रावा र्न देता ऐकीव 
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बातमीवर दादाजी कोंडदेव यारं्ना चशवाजी महाराजािें चपता मार्नले आहे. यामध्ये चशवाजी महाराज, 
राजमाता चजजाबाई व शहाजीराजे यािंी उघडपिे बदर्नामी केलेली आहे. 

 
इ. स. १६३० पयंत तरी दादाजी कोंडदेव हे शहाजी राजाकंडे र्नोकरीला होते असे उपलब्ध 

कार्दपत्रावंरूर्न चदसूर्न येत र्नाही. (बेंदे्रकृत मालोजी राजे व शहाजी महाराज, पृ. २४३) इ. स. १६३६ मध्ये 
शहाजीराजे यारं्ना आचदलशहारे्न सरंजामास म लूख चदला त्यात प िे देश राचजयाकंडे चदला. त्यारं्नी आपले 
तरे्फरे्न दादाजी कोंडदेव मलठिकर यासंी स र्भा सारं्रू्न प ण्यास ठािे घातले. (म.चर.र्भा. १, पृ. ८२). 

 
चशवाजी महाराजाचं्या जन्मारं्नतर इ. स. १६३६ मध्ये दादाजींिा संबधं शहाजीराजाशंी आला आहे. 

हे चवसरूर्न चवकृत मर्नाच्या लोकारं्नी चशवाजी महाराजाचंवषयी वडेेवाकडे व खोटारडे आरोप चर्नमाि करूर्न 
ते जेम्स लेर्नकडूर्न चलहूर्न घेतले असे म्हिाव े लार्ते. प रािमतवाल्या लोकारं्नी चशवाजी महाराजाचं्या 
राज्याचर्भषेकालास द्धा चवरोध केला होता. त्यामारे् विगविगस्वािी र्भचूमका होती. तीि र्भचूमका आजही कायम 
आहे असे खेदारे्न म्हिाव ेलार्ते. अशा चवचशष्ट चवकृत मर्नोवृत्तीच्या मंडळीर्नी चशविचरत्र आपल्या मर्नासारखे 
चलचहण्यास लेर्न यास मदत केली हे सत्य आहे. तेव्हा जर्तवदं्य छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या 
चपतृत्वाबद्दलिी अशी अश्लाघ्य व खोटी माचहती प रचवल्याबद्दल शासर्नारे्न कठोर र्भचूमका घेिे आवश्यक 
आहे. 

 
णव. गो. खोबरेकर 
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१. णिवपूवपकाल 
 
श्री छत्रपती चशवाजी महाराजारं्नी ह्या महाराष्ट्र देशात स्वराज्यािी स्थापर्ना केली आचि अवघ्या 

५०व्या वषी इ. स. १६८० त्यािंा देहान्त झाला. त्यारं्नतर मराठ्ािें द सरे छत्रपती संर्भाजी महाराज यािंी 
कारकीदग इ. स. १६८० त स रू झाली. त्याचं्या कारकीदीत मोर्ल बादशहा औरंर्जेब मराठ्ािें राज्य 
हजकूर्न घेण्यासाठी महाराष्ट्रात मािग १६८२ मध्ये आला. त्या वळेेपासूर्न मोर्लाशंी मराठ्ािंा स्वातंत्र्य 
संग्राम स रू झाला. तो इ. स. १७०७ मध्ये औरंर्जेबाच्या मतृ्यूरे्न थाबंला. 

 
ह्या पंिवीस वषांिे काळात (१६८२ ते १७०७ इ.) मराठी स्वराज्यािे रे्नतृत्व छत्रपती संर्भाजी 

महाराज, राजाराम महाराज आचि रािी ताराबाई यारं्नी केले. इ. स. १६८९ च्या मािग मचहन्यात संर्भाजी 
महाराजािंा वध झाल्यारं्नतर स्वातंत्र्य लढा िालू ठेवण्यािी जबाबदारी राजाराम महाराजावंर पडली. २ 
मािग इ. स. १७०० रोजी राजाराम महाराजािंा मृत्यू झाल्यावर या लढ्यािी सूते्र महारािी ताराबाई चहरे्न 
आपल्या हाती घेतली आचि हा स्वातंत्र्य लढा इ. स. १७०७ मध्ये यशस्वीपिे शवेटास रे्नला. 

 
इचतहासकार इ. स. १६३० ते १७०७ या कालखंडास चशवकाल म्हितात. या चशवकालािा 

राजकीय इचतहास ह्या गं्रथात सारं्ण्यािा प्रयत्र्न केला आहे. स रुवातीस चशवपूवग कालािी माचहती देऊर्न 
सह्याद्रीच्या रारं्ारं्नी व्यापलेला महाराष्ट्र कर्नाटक, याचं्या डोंर्राळ प्रदेशािी र्भौर्ोचलक रिर्ना साचंर्तली 
आहे. ह्या प्रदेशात प्रािीर्न काळी ज्या सम्राटारं्नी राज्य केले त्यािंा थोडक्यात पचरिय करूर्न चदला आहे, 
कारि राष्ट्राच्या इचतहास रिरे्नत र्भतूकालीर्न इचतहासाला एक चवशषे स्थार्न व महत्त्व आहे. ह्या रं्नतर 
महाराष्ट्रात र्भोसल्यािें आर्मर्न झाले तेव्हापासूर्निा इचतहास चदलेला आहे. 

 
णिवपूवपकाल : 

 
हहदवी स्वराज्य संस्थापक श्री चशवाजी महाराजाचं्या जन्माच्या वळेी अचखल र्भारतावर परकीय 

सत्ता राज्य करीत होत्या. दचििेत आचदलशाही, क त बशाही, चर्नजामशाही आचि उत्तरेत मोघल सत्तारं्नी 
र्भारत व्यापलेला होता. इस्लामी आक्रमकारं्नी त्यापूवी सहासातश ेवष ेआपल्या कारवाया स रू केल्या होत्या. 
त्यािा पचरिाम होऊर्न १६व्या शतकात हहदूिे असे एकही स्वतंत्र राज्य अस्स्तत्वात र्नव्हते. चवजयर्नर्रिे 
शवेटिे हहदू राज्य र्नष्ट झाल्याला शरं्भर वष ेपूिग व्हावयािी होती. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या जन्मकाळी आचदलशाही राज्य महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये पसरले होते. 

चशवाजी महाराजारं्नी आचदलशाहीिे लिके तोडूर्न हहदवी स्वराज्य स्थाचपले. आचदलशाहीरे्न व्यापलेला 
कर्नाटक-महाराष्ट्रािा प्रदेश डोंर्राळ, सह्याद्री पवगताच्या रारें्रे्न व्यापलेला. सह्याद्रीच्या पच मेस 
सम द्रचकर्नारपट्टी आहे. तर पूवेस चवस्तीिग पठार पसरलेले आहे. सातवाहर्नपूवी अशोक मौयािे साम्राज्य 
दचििपथावर होते असे त्याच्या चशलालेखावंरूर्न सारं्ता येते. महाराष्ट्रावर त्यािा अंमल होता. कारि 
सोपारा आचि र्भईूर्ावं येथे त्यािे लेख चमळाले आहेत. त्यािें महामात्रा इतर प्रदेशाप्रमािे महाराष्ट्रात 
धमािा प्रसार करीत होते. त्यारं्नतर सातवाहर्नािें राज्य पूवग सम द्रापासूर्न पच म सम द्रापयंत दचििेत झाले. 

 
पैठि येथील सातवाहर्न राजा र्ौतमीप त्र सातकिी हा पराक्रमी व महत्त्वाकािंी होता. त्यारे्न 

आपल्या राज्यािा चवस्तार केला. सातवाहर्न सते्तिा उदयकाळ इ. स. पूवग २३० असा मार्नण्यात आला आहे. 
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[र्ोखले, ब द्धीझम इर्न महाराष्ट्र, पृ. ११.] सातवाहर्नािें राज्य पच म महाराष्ट्रात होते. त्यािा अंमल महाराष्ट्रावर 
बह धा इ. स. च्या चतसऱ्या शतकापयंत चटकला असावा. 

 
सातवाहर्नारं्नतर वाकाटक, कलि री आचि िाल क्य या घराण्यारं्नी महाराष्ट्रावर राज्य केले. दचिि 

कोकि बदामीच्या िाल क्यारं्नी सहाव्या शतकाच्या अखेरीस हजकूर्न घेतले असाव.े यारं्नतर आठव्या 
शतकाच्या उत्तराधात राष्ट्रक टारं्नी दचिि कोकि हजकूर्न घेऊर्न तेथे आपले माडंचलक चशलाहार यािंी 
स्थापर्ना केली. [आळतेकर, चशलाहाराज ऑर्फ वेस्टर्नग इंचडया, इंचडयर्न कल्िर, व्हा. २., पृ. ३९३.] 

 
प्रािीर्न महाराष्ट्राच्या इचतहासात चशलाहार राजवटीिे महत्त्व र्फार आहे. त्यािंी राजवट उत्तर 

दचिि कोकिातं व कोल्हापूर जवळच्या प्रदेशात दीघगकाळ िालली होती. [एचपग्रार्फीका इंचडका, प स्तक ३, पृ. २९९.] 
 
त्याचं्या कारकीदीत उत्तर कोकिातील संस्थार्न मंडळ (ठािे चजल्ह्यातंील संजार्न सर्भोवारिा 

प्रदेश) राष्ट्रकूट रृ्नपती चद्वतीय कृष्ट्ि यारे्न मध मात (म हम्मद) र्नामक अरब माडंचलकाच्या ताब्यात चदला. 
त्याच्या वशंजारं्नी या प्रदेशात तीर्न चपढ्यापयंत राज्य केले. हे अरब राजे राष्ट्रकूटािें माडंचलक होते. सर्न 
९७४ पयंत हे अरब राज्य करीत असाव.े रं्नतर अपराचजतारे्न त्यािंा परार्भव करूर्न तो प्रदेश आपल्या राज्यास 
जोडीला. [जे. बी. बी. आर. ए. एस. प स्तक २१, पृ. ५०५.] अपराचजताच्या कारकीदीिा शवेट इ. स. १०१० मध्ये झाला 
असावा. राष्ट्रकूटाचं्या वळेी महाराष्ट्रात र्भरर्भराटीिा काळ होता. महाराष्ट्रात चशलाहार राजवशंारे्न कोकि, 
चमरज, कोल्हापूर, कऱ्हाड या चठकािी राज्य केले. दचिि महाराष्ट्रातील चशलाहार हे कोल्हापूरच्या 
महालक्ष्मीिे उपासक होते. सोमेश्वर हा उत्तर कोकििा शवेटिा चशलाहार राजा होय. यािवळेी 
कल्यािीच्या िाल क्यािें व त्यारं्नतर आलेल्या देवचर्रीच्या यादवािें राज्य दचििेकडील चवस्तीिग र्भार्ावर 
पसरलेले होते. देवचर्रीच्या संपन्न राज्यावर द्रव्य लोर्भासाठी अल्लाउद्दीर्न चखलजी यारे्न इ. स. १२९४ मध्ये 
स्वारी केली. देवचर्रीिा राजा रामदेवराय यािा परार्भव करूर्न चखलजी त्यास चदल्लीस घेऊर्न रे्ला. 
अशावळेी देवचर्रीिे यादव संकटात सापडले असता वरंर्ळच्या काकतीय राजारें्न यादव राज्यािे वल्लारी 
आचि अरं्नतपूर हे दोन्ही चजल्हे बळकाचवले. होयसळारं्नी यादवािंा वर्नवासी प्रातं बळकाचवला. [ब्रीग्ज रे्फचरस्ता 
व्हा. २, पृ. १५०.] यावळेी यादवाचंशवाय होयसळ, पाडं्य आचि काकतीय अशी तीर्न हहदू राज्ये होती. त्यापैकी 
एकही हहदूराजा म सलमार्नाचं्या देवचर्रीवरील आक्रमिािा प्रचतकार करण्यासाठी यादवाचं्या मदतीस 
धावला र्नाही. उलट देवचर्री राज्यावर म सलमार्नािें अचतक्रमि झाले असता त्यािे लिके तोडण्यािी 
स्वाथी कामचर्री त्यारं्नी केली. त्यातील एकही हहदू राजास आपल्या धमावर, स्वातंत्र्यावर म स्लीम 
परधर्शमयािें आक्रमि होत आहे, ते आक्रमि संघशक्तीरे्न थोपवरू्न धरिे हे आपले कतगव्य आहे हे त्यारं्ना 
समजले र्नाही. कालातंरारे्न म सलमार्न सरदारारं्नी वर चर्नदेचशलेल्या तीर्न राज्यावर स्वाऱ्या केल्या. देवदेवळे 
ल टली. बायका पळचवल्या, काही हहदूिे सक्तीरे्न धमांतर केले. हहदूतील चवघटक वृत्तीम ळे दचििेतील 
हहदूराजारं्ना आपसात एकोपा घडवरू्न आिता आला र्नाही. पचरिामी एकेकट्यारं्ना म सलमार्नी आक्रमिाला 
बळी पडाव ेलार्ले. 

 
हरपालदेव : 

 
अल्लाउद्दीर्नच्या आजे्ञरे्न त्यािा सरदार मचलक कारू्फर यारे्न देवचर्रीिे राज्य इ. स. १३१२त खालसा 

केले. पि इ. स. १३१५ मध्ये रामदेवािा जावई हरपालदेव यारे्न प न्हा देवचर्री घेतली. कोकि, कृष्ट्िा, 
र्भीमातीर या प्रदेशातूर्न चदल्लीिी सत्ता झ र्ारूर्न देण्यात आली. तेव्हा मचलक कारू्फररे्न हरपालदेवावर स्वारी 
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केली, त्यास पकडले व चदल्लीस रे्नऊर्न ठार मारले. [र्नीळकंठ शास्त्री, चहस्टरी ऑर्फ साऊथ इंचडया, पृ. २२५-२२७.] 
यादवाचं्या काळात बल्लारी व अरं्नतपूर पचरसरातं िाल क्यािे राज्य अस्स्तत्वात असतार्ना त्या िाल क्य 
घराण्यात चवजयध्वज र्नावािा राजा होऊर्न रे्ला. त्यारे्न इ. स. १११७-११५६ पयंत राज्य केले. त्यारे्नि 
त ंर्र्भदे्रच्या दचिि तटाशी इ. स. ११५० च्या स मारास एक शहर वसचवले व त्यािे र्नाव चवजयर्नर्र ठेचवले. 
ह्या जार्ी इ. स. १३३६ साली हचरहरारे्न माध्वािायग याचं्या मदतीरे्न चवजयर्नर्र राज्य स्थाचपले. इ. स. 
१३४६ साली चवजयर्नर्रच्या हचरहर व ब क्क यारं्नी द्वार सम द्राच्या होयसळ, वरंर्ळ, आंध्र प्रातंातील 
पोळर्नायक व मलबारच्या हहदूराजाचं्या मदतीरे्न आपल्या प्रदेशातूर्न यवर्नार्ना चपटाळूर्न लाचवले. अशा चरतीरे्न 
चवजयर्नर्रिी राजसत्ता म सलमार्नािें आक्रमि थोपवरू्न धरण्यात यशस्वी झाली. [ब्रीग्ज रे्फचरस्ता व्हा. २, पृ. १७९.] 

 
णिवािी महारािाचें पूवपि : 

 
चशवाजी महाराजािंा जन्म र्भोसले क ळात झाला. या घराण्यािा मूळ प रुष स जर्नहसह हा 

उदयपूरच्या चशसोदे राजघराण्यातील असूर्न तो इ. स. १३३४ च्या स मारास आपले र्भाग्य अजमाचवण्यासाठी 
उत्तरेतूर्न दचििेत उतरला व बहामर्नी घराण्यािा मूळ प रुष हसर्नर्ंर्ू याच्या पदरी त्यारे्न िाकरी पत्करली. 
हसर्नर्रं्ूिा पाडाव करण्यासाठी बादशहा महंमद त घलक यारे्न चदल्लीहूर्न इ. स. १३४६ त दचििेत स्वारी 
केली. त्या दोघामंध्ये झालेल्या संग्रामात स जर्नहसह व त्यािा म लर्ा चदलीपहसह यारं्नी मोठा पराक्रम केला. 
इ. स. १३४७त हसर्नर्ंर्रेू्न अल्लाउद्दीर्न बहमर्न हे र्नाव धारि करूर्न र् लबर्ा येथे बहामर्नी राज्यािी स्थापर्ना 
केली. [ब्रीग्ज रे्फचरस्ता व्हा. २, पृ. १७९.] तेव्हा त्यारं्नी स जर्नहसहास देवचर्री प्रातंातील १० र्ाव ेजहार्ीर देऊर्न 
मोठी सरदारी चदली. प ढे बहामर्नी राज्यात स जर्नहसहािे क ट ंबािा उत्कषग होत रे्ला. स जर्नहसह इ. स. 
१३५५ त मरि पावला. [बेंदे्र, मालोजी राजे आचि शहाजी महाराज, पृ. ३३.] त्यािा प त्र चदलीपहसर् क ट ंबप्रम ख बर्नला. 

 
चदचलपहसहािा प त्र चसद्धजी हा कतगबर्ार होता. त्यारे्न बहामर्नी सते्तच्या रििाथग प्राि खिी घातले. 

त्यािंा प त्र रे्भरवहसह ऊर्फग  र्भोसाजी याचं्या चपढीपासूर्न या घराण्यातं “र्भोसले” हे उपर्नाव रूढ झाले. 
र्भोसाजीिे वशंज ते र्भोसले. 

 
रािाकिगहसह आचि श र्भकृष्ट्िहसह हे र्भोसाजीिे पितू. सर्न १४६९ साली बहामर्नी वजीर महंमद 

र्वार्न यारे्न दचिि कोकि हजकण्यासाठी लष्ट्करी मोहीम हाती घेतली. किगहसह आपल्या र्भीमहसह या 
प त्रासह या मोचहमेत सहर्भार्ी झाला होता. कोकिात उतरत असतार्ना मार्ात खेळिा ऊर्फग  चवशालर्ड हा 
चकल्ला लार्ला. तो घेण्यासाठी बहामर्नी र्फौजा प्रयत्र्नािंी शथग करू लार्ल्या. पि सह्याद्री पवगताच्या चबकट 
रारें्तील हा द र्गम चकल्ला सहजासहजी हल्ला करूर्न हजकता येण्यासारखा र्नव्हता. बहामर्नी र्फौजेिे सवग 
प्रयत्र्न संपल्यावर किगहसह व र्भीमहसह या चपताप त्रारं्नी एक अचर्भर्नव य क्ती लढचवली. त्यारं्नी घोरपडीच्या 
साहाय्यारे्न कडा िढूर्न चकल्ला हस्तर्त केला. चकल्ल्यावरील लढाईत रािा किगहसह धारातीथी पडला. पि 
त्याच्या प्रयत्र्नारे्न दचिि कोकिािे प्रवशेद्वार असलेला खेळिा चकल्ला हजकला रे्ला. म्हिूर्न बहामर्नी 
स लतार्नारे्न किगहसह व र्भीमहसह यािंा र्ौरव करूर्न र्भीमहसहास “राजा घोरपडे बहादू्दर” हा चकताब व 
म धोळ आचि त्याचं्या जवळिी ८४ र्ाव ेजहार्ीर म्हिूर्न चदली. (सर्न १४६९) त्या वळेेपासूर्न र्भोसले वशं 
शाखेस घोरपडे हे र्नाव प्राप्त झाले. [म धोळ घोरपडे घराण्यािा इचतहास पृ. १३-१८.] म सलमार्नी सत्ता महाराष्ट्रात स्स्थर 
झाल्यावर चखलजी, त घलक, बहामर्नी याचं्या कारकीदीत हजारो म सलमार्न दचििेत आले. त्यात स र्फी 
कलंदर, पीर, र्फकीर होते. राजाश्रयाच्या जोरावंर स र्फीर्नी चठकचठकािी मठ, दर्,े मचशदी यािंी स्थापर्ना 
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केली. त्या काळात दार्भोळ, िौलला उतरिाऱ्या प्रत्येक जहाजाबरोबर इराकी, इरािी, अरब आचि हबशी 
लढवय्ये, म त्सद्दी आचि औचलया दचििेत उतरत. चदल्लीहूर्न अशीि वदगळ दचििेत िालू होती. 

 
बहामर्नी स लतार्नारं्नी इराि (पर्शशया), त कग स्थार्न, मध्य आचशया, अरबस्थार्न आचि 

अर्फर्ाचिस्थार्नातील म सलमार्नारं्ना आपल्या र्नोकरीत ठेवले होते. पचरिामी दख्खर्नी व परदेशी याचं्यात 
सत्ता संघषग स रू झाला. चशवाय बह तेक दख्खर्नी स न्नी पंथािे असूर्न बह तेक परदेशी चशया पंथीय होते. 
बहामर्नी राज्यािा एक र्ाजलेला प्रधार्नमंत्री महंमद र्वार्न हा इरािी होता. त्यािाही खूर्न या संघषात 
पडला. बहामर्नी काळात अचधकाराच्या जारे्वर एकाही हहदूिे र्नाव आढळत र्नाही असे र्फारशीिे चवद्वार्न 
इचतहास संशोधक सेत माधवराव पर्डी सारं्तात. ह्या काळात राज्यकत्या म स्स्लम समाजाकडूर्न हहदूिा 
छळ होत होता. यािे मोठे रे्भदक चित्र चशविचरत्र साचहत्यात प्रचसद्ध झालेल्या लेखात सापडते. ते 
राजवाड्यारं्नी रेखाटले आहे. ते चलचहतात, “हहदू बाटवले रे्ले, देवळे मोडली रे्ली, देव र्फोडले रे्ले, 
बायका भ्रष्ट केल्या रे्ल्या, साध संत छळले रे्ले. देवळाचं्या मचशदी झाल्या, पवगत्यािें पीर झाले, घाटािे दर् े
बर्नले, राऊळािे महल झाले, धमग केवळ लोपूर्न रे्ला अशी हैराि र्त झाली”. [राजवाडे ले. स.ं र्भा. ३, पृ. १०१.] 
परकी राज्यसते्तिा द सरा पचरिाम म्हिजे राज्यकत्यांिी दखर्निी हहदी र्भाषा, पेहराव, िालीरीती, यािंा 
उदूगर्फारशी लोकावंरील पर्डा होय. इजार, िढाव, दाढी, र्ोवापाडा आचि बोली यािंा अचधकाअचधक 
चशरकाव हहदूच्या दैरं्नचदर्न राहिीत होत रे्ला. 

 
बहामर्नी काळात स र्फी साधंूर्नी र्नाथपंथाला चर्नष्ट्प्रर्भ केले. प ढील म स्स्लम काळात महार्न र्भाव पंथािंी 

वाताहात झाली. र्नामदेवाच्या प ात वारकरी पंथालाही उतरती कळा लार्ली. 
 
िौदाव्या शतकातील ज्ञारे्नश्वर, जर्नादगर्न स्वामी, एकर्नाथ, दासोपंत इत्यादींच्या कामचर्रीरे्न 

महाराष्ट्राच्या भ्रातं मर्नाला स्स्थरता प्राप्त झाली. पधंराव्या शतकातं र् रुिचरत्र, सोळाव्या शतकातं एकर्नाथी 
र्भार्वत आचि र्भावाथग रामायि हे गं्रथ महत्त्व पावले. कोकिपट्टीतील पोत गर्ीजाचं्या उच्छादाम ळे र्नवीर्न 
संकटािी र्भर पडली. तरीही शाह्याचं्या आपआपसातील लढाया, त्याचं्या दरबारी दचििी, परदेशी चशया व 
स न्नी या रे्भदारं्नी सत्तास्पधात र्भर घातली. त्याम ळे मराठा सरदारारं्ना व म त्सद्यारं्ना डोके वर काढण्यास 
िारं्ली सधंी चमळाली. मोरे, मोचहते, घोरपडे, घाटरे्, जाधव, र्भोसले अशी अरे्नक मराठा घरािी प ढे आली. 

 
बहामर्नी राज्य अस्तास रे्ल्यावर त्याच्या जार्ी पाि शाह्या उदय पावल्या त्या अशा :— 
 
(१) चवदर्भािी इमादशाही (१४८४-१५७४) : संस्थापक र्फतेउल्ला इमादशहा, चवदर्भग या बहामर्नी 

राज्यातूर्न र्फ टूर्न आपले स्वातंत्र्य घोचषत करिारा पचहला प्रदेश होय. इमादशहा हा म ळिा कर्नाटकातील 
ब्राह्मि असूर्न त्यारे्न इस्लाम धमािी दीिा घेतली होती. सर्न १५७४ मध्ये अहमदर्नर्रच्या चर्नजामशाहीरे्न 
इमादशाही राज्य हजकूर्न चवलीर्न केले. [रे्फचरस्ता र्भा. २, पृ. २७१-२७२.] 

 
(२) चवजापूरिी आचदलशाही (१४८९-१६८६) : संस्थापक य स र्फ आचदलशहा हा महंमूद र्वार्निा 

जॉजीअर्न र् लाम असूर्न स्वकतृगत्वारे्न उच्च पदास िढला. हा त कग स्थार्नातूर्न आला होता. [चब्रग्ज रे्फचरस्ता र्भा. २, पृ. 
९.] 

 
(३) अहमदर्नर्रिी चर्नजामशाही (१४९०-१६३६) : संस्थापक मलीक अहमद हा दख्खर्नी 

म सलमार्न असूर्न मूळिा हहदू होता. त्यारे्न इ. स. १४९० मध्ये ज न्नर येथे राज्य स्थाचपले. सर्न १४९४ मध्ये 
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त्यारे्न संरििदृष्ट्ट्या योग्य म्हिूर्न ज न्नरहूर्न अहमदर्नर्र (मूळ र्नाव अबंार्नर्र) येथे आपली राजधार्नी रे्नली. 
[क ं टे, अहमदर्नर्रिी चर्नजामशाही, पृ. २४-२५] 

 
(४) र्ोवळकोंड्यािी क त बशाही (१५१२ ते १६८७) : संस्थापक क ली क त बशहा हा इरािी असूर्न 

चशया पंथािा होता. 
 
(५) चबदारिी बरीदशाही (१५२७-१६१९) : संस्थापक अमीरअली बरीद हा जॉर्शजयर्न होता. स. 

१६१९ मध्ये आचदलशाहारे्न चबदर हजकले. [रे्फचरस्ता र्भा. २, पृ. २७४.] 
 
अहमद चर्नजामशहािा म लर्ा ब ऱ्हािशहा इ. स. १५७८ मध्ये र्ादीवर बसला. त्यािा म ख्य प्रधार्न 

कंवरसेर्न हा ब्राह्मि र्ृहस्थ होता. त्याम ळे हहदूर्ना शासकीय सेवते येण्यास स लर्भ झाले. श र्भकृष्ट्िािे वशंज 
बाबाजी र्भोसले यारं्नी चर्नजामशाहीिी र्नोकरी पत्करली. त्यास चर्नजामशाहीकडूर्न परर्िे पाडें पेडर्ावंिी 
जहाचर्री चमळाली होती. बाबाजींस मालोजी व चवठोजी असे दोर्न प त्र होते. 

 
मालोिी रािे : 

 
मालोजी राजे इ. स. १५७०-७१ च्या स मारास जन्मले. मालोजींिी पत्र्नी उमाबाई र्फलटिच्या 

हर्नबाळकरािंी म लर्ी. मालोजी वयात आल्यावर त्यारं्नी लष्ट्करी कवाईतीिे चशिि वचडलाकंडूर्न व 
सासऱ्याकडूर्न घेतले. यावळेी र्नर्रात चर्नजाम मूतगजा चर्नजामशहा राज्य करीत होता. त्यारे्न मालोजीस 
आपल्याकडे घेऊर्न चशलेदारी चदली. “राजा” ही पदवी, पंिहजारी मर्नसब व सैन्याच्या खिासाठी प िे, 
स पे, िाकि िौऱ्याशंी व इंदापूरिी देशम खी व क ट ंब ठेवण्यासाठी चशवरे्नरीिा चकल्ला इ. स. १५९० च्या 
स मारास बह मार्नपूवगक चदला. [बेंदे्र, मालोजी राजे आचि शहाजी महाराज, पृ. १०६.] 

 
चवजापूर सरदार चदलेरखार्न यारे्न चर्नजामशहाच्या ताब्यातील चकल्ल्यावंर िाल केली. त्याप्रसंर्ी 

मालोजीरे्न चदलेरखार्नास मारे् हटवरू्न चर्नजामशाहीिे रिि केले. मालोजीच्या या पराक्रमािा उल्लखे 
बृहद्दीश्वर चशलालेखात केलेला आहे. इ. स. १५९३ मध्ये मालोजीर्ना र्भचूमर्त धर्न सापडले. त्याम ळे त्यारं्नी 
आपली जार्ा वाढचवली, वरेूळच्या घृश्िेश्वराच्या मचंदरािा जीिोद्धार केला आचि चशखर हशर्िापूर 
डोंर्रािे पायर्थ्याशी एक तलाव बाधंला. चपण्याच्या पाण्यािी सोय केली व रयतेिा द वा घेतला. अशा प्रकारे 
लोकचहतािी अरे्नक कामे मालोजीर्नी केली त्याम ळे त्यािंी कीती सवगत्र पसरली. [चकत्ता, प. १२५-१२६.] 

 
मूतगजा चर्नजामशहा अल्पवयीर्न असल्यारे्न दरबारात मचलक अंबर व चमआर्न राजू यािें प्रस्थ वाढले 

व त्याचं्यामध्ये झर्डा चर्नमाि झाला. इ. स. १६०६ च्या अखेरीस चमआर्न राजूरे्न बंड केले. त्यािा चबमोड 
करीत असता इंदापूरच्या लढाईत मालोजीर्ना मृत्यू आला. [चशवर्भारत अध्याय २, श्लोक २-५.] (१६०६) असे 
चशवर्भारत सारं्तो. त्यारं्नतर चवठोजीिा मृत्यू इ. स. १६१२ च्या स मारास झाला असावा. [चकत्ता अध्याय ३, श्लोक 

१-२.] आपल्या आय ष्ट्यात मालोजीर्नी प िे, स पे, िाकि, इंदापूर येथील देशम खी चमळवली. आपल्या 
पराक्रमारे्न दौलत संपादर्न करूर्न र्भोसले वशंाच्या र्भाग्योदयािी ध्वजा त्यारं्नी उर्भारली. मालोजीिी मदत 
मचलक अंबरास चवशषेत्वारे्न झाली. 
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स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपती चशवाजी महाराज यािें चपतामह मालोजीराजे यािंी हकीर्त वर 
साचंर्तल्यारं्नतर त्यािें चिरंजीव स्वराज्यािी म हूतगमेढ रोविारे शहाजीराजे याचं्या पराक्रमािा इचतहास 
प ढील प्रकरिात वर्शिला आहे. 
 

❑ ❑ 
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२. स्वराज्य स्थापनेचा प्रारंभ करिारे िहािीरािे 
 
मालोजीर्ना शहाजी आचि शरीर्फजी असे दोर्न म लरे् होते. शहाजी इ. स. १५९४ व शरीर्फजी इ. स. 

१५९७ मध्ये वरेूळ येथे जन्मले. मालोजीराजे इ. स. १६०६ मध्ये चर्नवतगले. त्यावळेी शहाजीराजे अवघे पाि 
वषांिे होते. शहाजी आचि शरीर्फजी या आपल्या दोर्न म लािें संर्ोपर्न त्यािंी मातोश्री उमाबाई हीरे्न मोठ्ा 
दितेरे्न केले. मालोजींिा र्भाऊ चवठोजी यारे्नही आपल्या दोन्ही प तण्याचं्या संरििािा र्भार आपल्या चशरावर 
घेतला. आचि दौलतीिा सारं्भाळ िारं्ल्या रीतीरे्न केला. यावळेी दचिि देशासह सारा हहद स्तार्न आपल्या 
छत्राखाली आिण्यािी अकबर बादशहािी महत्त्वाकािंा होती. दचििेत इ. स. १५९४ मध्ये अहमदर्नर्रिा 
ब ऱ्हाि चर्नजामशहा मरि पावला. त्याच्या मृत्यूरं्नतर चर्नजमाशाही दरबारातं सते्तसाठी स्पधा स रू होऊर्न 
सरदारामंध्ये बचेदली माजली हे वृत्त अकबर बादशहास समजले. तेव्हा या र्ोंधळािा र्फायदा घेण्यािे ठरवरू्न 
अकबर बादशहारे्न चदल्लीहूर्न अहमदर्नर्रवर र्फौज पाठचवली. त्यावळेी चर्नजामशाहीच्या म ख्य कारर्भारी 
रिशूर िाँदचबबीरे्न मोर्लारं्ना कडवा प्रचतकार केला व चर्नजामशाहीिे रिि केले. चतच्या मतृ्यरंू्नतर प न्हा 
मोर्लारं्नी अहमदर्नर्रला वढेा घातला आचि ते राजधार्नी शहर इ. स. १६०० ऑर्स्ट १९ ला हजकूर्न 
घेतले. [बेंदे्र, मालोजी आचि शहाजी महाराज, पृ. १११.] 

 
राजधार्नीिे चठकाि हातातूर्न रे्ले तरी वजीर मचलक अंबर चर्नराश झाला र्नाही. त्यारे्न म तगजा 

चर्नजामशहा द सरा याच्या र्नावारे्न पराडंा चकल्ल्यावरूर्न द्वाही चर्फरवली व चर्नजामशहीिा कारर्भार िालू 
केला. इ. स. १६१० मध्ये मचलक अंबररे्न खडकी [बेंदे्र, चवजापूरिी आचदलशाही (ब सातीन् उस् सलातीन्), पृ. २७०.] 
(हल्लीिे औरंर्ाबाद) या चठकािी राजधार्नी स्थापर्न केली. त्या प ढील वषी मचलक अबंररे्न शहाजी राजाकंडे 
जहाचर्रीिा स्वतंत्र कारर्भार सोपचवला. इ. स. १६१६ मध्ये मोर्ल सैन्यारे्न खडकी शहरािी लूट केली तेव्हा 
मचलक अंबररे्न शरिार्ती पत्करली व समेट घडवरू्न आिला. 

  
मराठ्ािंा उदय झाला तो मचलक अबंरच्या काळातं. मचलक अंबररे्न मोर्लाशंी लढा देण्यािी 

तयारी इ. स. १६१८ मध्ये केली. मोर्लाशंी झ ंज देण्यासाठी र्चर्नमी काव्यारे्न लढिाऱ्या मराठ्ािें लष्ट्कर 
उर्भारण्यािी मचलक अंबरास जरुरी वाटली. इ. स. १६१८ ते १६२६ या मचलक अंबर-मोर्ल ध म क्रीत 
जाधव, काटे, शहाजी र्भोसले, उदाराम वर्ैरे मराठे सरदारारं्ना अर्न र्भव चमळूर्न त्यािंा उदय झाला. 
शहाजीराजे यािें लग्र्न लघ जी जाधवराव यािंी कन्या चजजाबाई चहच्याशी इ. स. १६११ च्या स मारास 
झाले. [चशवर्भारत २/४४ ते ६३.] 

 
त्यारं्नतर त्यािा ज्येष् म लर्ा संर्भाजी यािे लग्र्न चशवरे्नरीच्या चवश्वासरावािी म लर्ी जयतंी 

चहच्याशी झाले. मालोजीच्या मृत्यूरं्नतर सवग जहार्ीर व सैन्य यािें अचधपत्य शहाजीराजे याचं्याकडे आले. 
यावळेी खंडार्ळे हत्ती प्रकरि उपस्स्थत होऊर्न ते लघ जी जाधवराव व र्भोसले घराण्यातील चवत ष्टास 
कारिीर्भतू झाले. [चशवर्भारत अध्याय ३ श्लोक १·५७, पृ. २२-२९.] चर्नजामशाहीिा दरबार देवचर्री येथे र्भरला असता 
जाधव मंडळी व र्भोसले मंडळी दरबारातं एकत्र आली; त्याजबरोबर खंडार्ळे र्नावािे सरदार उपस्स्थत 
होते. दरबार संपवरू्न ही सवग मंडळी आपआपल्या घरी जाण्यासाठी बाहेर पडली असता खंडार्ळयािा एक 
हत्ती चबथरला आचि त्यारे्न लघ जी जाधवरावाकंडील काहंी मािसे त डवरू्न जायबंदी केली. तेव्हा लघ जीिा 
म लर्ा दत्ताजी हा हत्तीच्या मालकास शासर्न करण्यासाठी धावरू्न आला. तो िालूर्न येतो आहे असे पाहूर्न 
शहाजी व त्यािें ि लत बधूं खेलोजी, संर्भाजी इत्यादी खंडार्ळयाचं्या साहाय्यास धावरू्न रे्ले. त्याम ळे हत्तीिे 
चबथरिे बाजूस पडूर्न याचं्यामध्येि लढाई स रू झाली. तीत दत्ताजी संर्भाजीकडूर्न मारला रे्ला. लघ जी 
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जाधवास हे समजताि त्यारे्न संर्भाजी र्भोसल्यासं र्ाठूर्न ठार केले. चशवाय प त्राच्या मृत्य म ळे बेर्फाम होऊर्न 
लघ जीरे्न आपला जावई शहाजी ह्याचं्या दंडावर वार केला. त्याम ळे तो बेश द्ध होऊर्न पडला. चर्नजामशहास 
ह्या र्भाडंिािंी बातमी समजताि त्यारे्न हस्तिेप करूर्न हे र्भाडंि तोडले. ह्या प्रकरिातूर्न तत्कालीर्न मराठा 
सरदारािंी मर्नोवृत्ती चदसूर्न येते. ि ल्लक कारिावंरूर्न हातघाईवर येऊर्न व एखाद्या बारीक घटरे्नवरूर्न 
चर्नमाि झालेले वैर चपढ्यार्नचपढ्या िालवण्यात तत्कालीर्न मराठे र्भषूि मार्नीत. ह्या र्भाडंिात चर्नजामशहारे्न 
र्भोसल्यािंी बाजू घेतली असा समज लघ जी जाधवरावािंा होऊर्न त्यारे्न चर्नजामशाही सोडूर्न तो म घलासं 
जाऊर्न चमळाला. (इ. स. १६२२-२३) ह्यारं्नतर शहाजीिे महत्त्व चर्नजामशहाच्या दरबारात वाढले. त्याच्या 
उमेदवारीिी पचहली िार वष े(१६२० ते १६२४) चर्नजामशाही वजीर मचलक अबंरच्या रे्नतृत्वाखाली रे्ली. 
त्यातल्या शवेटच्या वषी र्भातवडीिी लढाई झाली. ही लढाई एका बाजूस मचलक अंबर आचि त्याच्या 
हाताखाली शहाजी व इतर सरदार आचि द सऱ्या बाजूस चवजापूरकर व मोर्ल यािें सरदार यामंध्ये झाली. 
या लढाईिे म ख्य कारि चर्नजामशाही व आचदलशाही यामंधील बेबर्नाव आचि मोर्लािंी दचिि देश 
हजकण्यािी इच्छा, हे होते. या लढाईस इ. स. १६२४ मध्ये स रुवात झाली आचि चवजाप री सरदार म ल्ला 
महमद लारी मारला रे्ला. हे पाहूर्न चवजाप री र्फौजा धूम ठोकूर्न पळूर्न रे्ल्या. आचदलशाहीकडील स मारे 
पंिवीस सरदारािंा मचलक अंबररे्न परार्भव केला. काहींिा चशरच्छेद केला. मोर्ल सरदारािंाही मचलक 
अंबररे्न परार्भव केला. [बेंदे्र, मालोजी आचि शहाजी महाराज, पृ. १८४.] या लढाईत शहाजी राजािंा र्भाऊ शरीर्फजी 
मारला रे्ला. तरी शहाजीराजारं्नी मोठा पराक्रम करूर्न एका मोर्ल सेर्नापतीस हार खावयास लावली. ह्या 
लढाईत शहाजीराजारं्नी मोठा पराक्रम केल्यािे आचदलशहाच्या लिात आले. या लढाईत शहाजीराजारं्नी 
र्चर्नमीकाव्यािा अवलंब करिे शक्य आहे. आचदलशहास शहाजी राजाचं्या रे्नत्रदीपक पराक्रमािी र्भ रळ 
पडली. शहारे्न शहाजीराजासं आपल्याकडील द य्यम श्रेिींिा सेर्नापती हे पद देण्यािे प्रलोर्भर्न दाखचवले. 
चशवाय मचलक अंबर व शहाजी यािें या लढाईरं्नतर चवशषे सख्य राचहले र्नव्हते. म्हिूर्न शहाजीराजे 
चर्नजामशहािी र्नोकरी सोडूर्न ते आचदलशाहीत सर लष्ट्कर या पदावर रुजू झाले. या दोर्न शाह्यातंील य द्धातं 
त्यारं्नी आपला प िे, परर्िा व पाटसकडील म लूख चवजाप री सैन्याच्या मदतीरे्न प्रथम चर्नजामशाहीकडूर्न 
हजकूर्न आचदलशाहीकडे घेतला. शहाजी राजारं्ना चशिा करण्यािे काम मचलकंबररे्न हाती घेऊर्न त्याजवर 
र्फौज पाठचवली. [चश. ि. सा. १ ले. २२.] (चश.व.सा.ले. २२) आचि सालप्यािे घाटातं त्यास कोंडीले. यावळेी 
त्यास संर्भाजी मोचहते यािे साहाय्य झाले. म्हिूर्न संर्भाजीिी चशर्फारस आचदलशाहाकडे करूर्न शहाजीराजे 
यारं्नी त्यास तळबीडिी देशम खी देवचवली. (१० जारे्नवारी १६२६) या दरम्यार्न संर्भाजी मोचहत्यािंी बहीि 
त काबाई चहच्याशी शहाजी महाराजािें लग्र्न झाले. [बेंदे्र, मालोजी आचि शहाजी महाराज, पृ. २४५.] ती त्यािंी द सरी 
पत्र्नी होय. 

 
शहाजीराजाचं्या द दैवारे्न द सरा इब्राहीम आचदलशहा इ. स. १६२७ च्या सप्टेंबरमध्ये मरि पावला. 

त्यारं्नतर त्यािा म लर्ा म हम्मद आचदलशहा र्ादीवर आला. तो हहदू सरदारािंा दे्वष करी. त्याम ळे 
शहाजीराजारं्ना आपल्या कतगबर्ारीिे िीज होईल असे वाटेर्नासे झाले. चशवाय चर्नजामशाहीिा प्रम ख वजीर 
मचलक अंबर मरूर्न रे्ला होता. याम ळे शहाजीराजासं आचदलशाही सोडूर्न चर्नजामशाहीत जािे अचधक 
र्फायद्यािे वाटले, म्हिूर्न ते इ. स. १६२८ च्या आरंर्भी आचदलशाही सोडूर्न चर्नजामशाहीच्या बोलवण्यावरूर्न 
परत चर्नजमाशाहीत रे्ले. आचि आपल्या प िे परर्ण्यािा मोकासा चर्नजामशहाकडूर्न आपल्या र्नाव ेकरूर्न 
घेतला. इ. स. १६२८ मािगपासूर्न १६२९ च्या र्नोव्हेंबरपयंत साधारितः १ वषग ८ मचहरे्न शहाजी राजे चर्फरूर्न 
चर्नजामशाहीत राचहले. [चकत्ता, पृ. २४६-२४७.] 

 



 

अनुक्रमणिका 

जाधवरावासंारखे मातबर सरदार आयत्यावळेी चवश्वासघात करतात, त्यािंा बंदोबस्त 
चर्नजामशहारे्न करावा असा र् प्त सल्ला जाधवरावाचं्या चवरुद्ध असलेल्या सरदारारं्नी चर्नजामशहास चदला. 
असे होऊ र्नये म्हिरू्न चर्नजामशहारे्न त्यारं्ना पकडूर्न अटकेत ठेवण्यािा चविार केला. जाधव मंडळीस त्यारे्न 
दौलताबादिे चकल्ल्यावर चदर्नाकं २५ ऑर्स्ट १६२९ रोजी रे्भटीस बोलाचवले. त्यास पकडीत असता 
चवलिि दंर्ल माजली, तीत ख द्द लखूजी, त्यािें दोघे प त्र अवलोजी आचि राघोजी व र्नातू यशवतंराव 
इतके प रुष मारले रे्ले. [अि प . अ. ८. श्लोक २०-२३, जेधे शकावली. सरदेसाई, न्य  चहस्टरी प.ृ १२४-१२७.] लखूजीिी बायको 
चर्रजाबाई, र्भाऊ जर्देवराव व म लर्ा बहादूरजी एवढे बिावरू्न हसदरखेडच्या र्ढींत आश्रयास रे्ले. 
बादशहा शहाजर्नास हा प्रकार कळल्यावर त्यारे्न ह्या जाधव मंडळीस र्नोकरींत घेऊर्न मर्नसबी ठरवरू्न 
चदल्या. 

 
आपल्या सासऱ्यािा दग्यारे्न खूर्न केलेला पाहूर्न चर्नजामशाहींत याप ढे राहिे धोक्यािे आहे तसेि 

आपल्याला चर्नजामशाहींत परत आिण्यािा जो प्रयत्र्न झाला त्यातं काहीतरी क टील कारस्थार्नािा र्भार् 
असला पाचहजे असा शहाजीराजािंा समज झाला. आचदलशहाला सोडूर्न आल्यारे्न त्यािा रार् व 
आचदलशहा हा यावळेी चर्नजामशहािा सहायक या दृष्टीरे्न, शहाजीराजारं्ना साहचजकि मोर्लाशंी कारस्थार्न 
करिे र्भार् पडले. मोर्ली सत्ता यावळेी बरीिशी अडििीत आली होती. मोंर्लािंा बालाघाटखालील 
प्रदेश परत चर्नजामशाहीत आल्यारे्न य द्धािी आघाडी, जी प ष्ट्कळि प ढे आिली रे्ली होती ती, बरीि 
चपछाडीस रे्ली. लोदीिे बडं ही एक घरातंि आघाडी उघडली रे्ली होती. जाधवरावारं्ना वीस-पंिवीस 
हजारािंा जमावही अंतरला होता. चशवाय आचदलशहा व चर्नजामशहा एकज टीरे्न तोंड देण्यास चसद्ध झाले 
होते. अशा अडििीच्या प्रसरं्ी शहाजीराजारं्नी मोर्ली िाकरींत रुजू होण्यािी केलेली चवरं्नती बादशहारे्न 
त्याचं्या सवग अटीसह तत्काळ मान्य करूर्न र्फमार्नही त्वचरत पाठचवले. [ब सातीर्न उस् सलातीर्न पृ. १२४-१२७.] 
त्याम ळे शहाजी राजाकंडे दहा हजार सेर्ना आली. सरंजामाथग पूवी मालोजी राजाकंडे असलेले प िे, स पे, 
ज न्नर, संर्मरे्नरादी परर्िे चदल्यािे विर्न मोर्ल बादशहारे्न शहाजीराजासं चदले. त्याम ळे शहाजीराजांर्नी 
आपला वडील म लर्ा संर्भाजी यािे चशवरे्नरीवर लग्र्न करूर्न आपि मोर्ली िाकरीवर र्नोव्हेंबर १६२९त 
दाखल झाले. [चशवर्भारत, अ. ६ श्लोक ९१-९४.] एक दोर्न मचहरे्न मोर्ल सरदार र्नाचसरखार्नाबरोबर राहूर्न, इब्राहीम 
लोदी वर्ैरे बंडखोरािंा पाठलार् करूर्न त्यास उत्तरेकडे हाकूंर्न चदले. त्यारं्नतर शहाजीराजे आपल्या 
सरंजामािा म लूख चर्नजामशाही सरदाराकंडूर्न ताब्यात घेण्यासाठी इ. स. १६३० च्या जारे्नवारीच्या 
स रुवातीस चर्नघाले. स्वारीस चर्नघण्यापूवी शहाजीराजारं्नी आपली र्रोदर पत्र्नी चजजाबाई हीस आपले 
व्याही चशवरे्नरीिे चकल्लेदार चवश्वासराव याजंकडे ठेचवले. शहाजीराजारं्ना चर्नजामशहारे्न प िे परर्िा 
जहार्ीर चदला होता. [बेंदे्र, मालोजी आचि शहाजी महाराज, पृ. ३४८.] त्यारं्ना हा म ल ख आपल्या ताब्यांत आििे र्फारसे 
कठीि झाले र्नाही. स्थाचर्नक लोकािंा ओढा शहाजीराजाकंडे होता. या म ल खािा बंदोबस्त करूर्न शहाजी 
राजे प न्हा पावसाळयातं चशवरे्नरीस रे्ले. आता हा सवग र्भार् त्यािंी जहार्ीर झाली होती. [राजवाडे खंड १० ले. 
२३५ चश. ि. सा. खं. ७, ले. २५.] 

 
ह्यावळेी शहाजहार्न बादशहारे्न शहाजी राजासं मोर्ल सरदार अझमखार्न याच्या मदतीस जाण्यािा 

ह कूम चदला. यावळेी अझमखार्न हा बंडखोर मोर्ल स रे्भदार खार्न जहार्नच्या पाठीवर होता. शहाजहार्न 
बादशहाच्या आजे्ञर्न सार अझमखार्नास खार्नजहार्नला कैद करावयािे होते. बंडखोर खार्नजहार्नच्या 
मदतीस द सरा मोर्ल पठाि सरदार शरेखार्न धावरू्न रे्ला. दोघारं्नी आपला मोिा बीडकडे वळचवला. 
आपल्या पाठीवर अझमखार्न आहे हे समजल्यावर खार्नजहार्न व दयाखार्न जालर्ना प रावरूर्न उत्तरेकडे 
पळाले. त्याचं्या पाठीवर शहाजी राजासंह अझमखार्न होता. पि अबद ल्लाखार्न व सय्यद म जर्फर हे 
बादशहािे सरदार धावरू्न जात आहेत हे पाहूर्न शहाजीराजे र्नोव्हेंबर १६३० च्या स मारास चशवरे्नरीस परतले. 



 

अनुक्रमणिका 

इकडे बादशहािे सरदारारं्नी दयाखार्नशी हसरोजजवळ लढाई चदली त्यातं चदर्नाकं ११ जारे्नवारी १६३० 
रोजी दयाखार्न मारला रे्ला. खार्नजहार्न प्रािावर उदार होऊर्न लढत असता चदर्नाकं २२ जारे्नवारी १६३० 
रोजी तो कालवश झाला. [बेंदे्र, मालोजी आचि शहाजी पृ. ३४८.] 

 
शहाजीराजे इ. स. १६३० च्या पावसाळयात चशवरे्नरीस आले. व प त्र म ख पाहूर्न म लािे बाकीिे 

चवधी पूिग केले. ह्यावळेी चर्नजामशाहींत बचेदली माजली होती. मचलक अंबरिा प त्र र्फते्तखार्न वजीर होऊर्न 
चर्नजामशाहीिा कारर्भार पाहू लार्ला. र्फते्तखार्नाच्या कारकीदीस कंटाळूर्न शहाजी राजे मोर्लाकंडे आले 
होते. र्फते्तखार्न आतूर्न मोर्लासं सामील होता. त्यारे्न १८ जूर्न १६३३ रोजी दौलताबादिा चकल्ला मोर्लािें 
स्वाधीर्न केला तेव्हा मोर्लारं्नी चर्नजामशाही संप ष्टात आचिली [ब. मो. प रंदरे, राजा चशवछत्रपती (पूवाधग), पृ. १०२.] 
आचि चर्नजामशाहीिा वजीर र्फते्तखार्न यास आपला मर्नसबदार केले व अल्पवयी स लतार्न ह सेर्न शहा यास 
ग्वाल्हेरास कैदेत ठेचवले. 

 
मोर्लाचं्या सेवते शहाजीराजािें मर्न रमेर्ना, त्यारं्नी मोर्लािंी सेवा १ वषग केल्यावर, मोर्लारं्ना 

रामराम ठोकूर्न ते १६३१-३२ च्या स मारास चर्नजामशाहींत दाखल झाले. प ढील १/२ वषांत वजीर 
र्फते्तखार्नारे्न चर्नजामशाही मोर्लाचं्या घरात घातली हे पाहूर्न शहाजीराजारं्ना स िले की आपि 
चर्नजामशाहीिे प र्नरुत्थार्न कराव.े त्याप्रमािे शहाजीराजारं्नी आचदलशाहीतील सरदार म रार जर्देव व 
रिद ल्लाखार्न यािंी मदत घेऊर्न मोर्लाशंी लढण्यािी तयारी केली. आचदलशाही सरदाराचं्या मदतीरे्न 
शहाजीराजारं्नी र्चर्नमी य द्धाच्या साहाय्यारे्न चर्नजामशहािा मोर्लारं्नी हजकलेला म लूख परत चमळचवला. 
चर्नजामशाहीच्या र्ादीवरील अल्पवयीर्न ह सेर्नशहा मोर्लाचं्या अटकेत ग्वाल्हेरास होता. त्याच्या ऐवजी 
चर्नजामशहाच्या वशंातील मतूगजा (चतसरा) र्नावािा एक लहार्न म लर्ा पेमाचर्री चकल्यावर अटकेत होता 
त्यास हाताशी धरूर्न त्यािी पेमचर्री चकल्ल्यावरि चर्नजामशहाच्या र्ादीवर स्थापर्ना केली. स्वतः 
शहाजीराजे या चर्नजामािे वजीर बर्नले. (इ. स. १६३३) त्यावळेी मोर्ल सैन्य शहाजी राजािंा पाठलार् 
करू लार्ले. तेव्हा शहाजीराजारं्नी चजजाबाईस बाळ राजासह पेमर्ड ऊर्फग  र्भीमर्ड येथे रे्नले. तेथेही तेव्हा 
मोर्ल सैन्य त्याचं्या पाठलार्ावर आले म्हिूर्न ते माह ली चकल्ल्यावर रे्ले. तेथेही चवजापूर व मोर्ल सैन्य 
पाठलार् करण्यासाठी रे्ली, तेव्हा शहाजीराजारं्नी अल्पवयी चर्नजामास मोर्लािें हवाली केले व तह केला. 
र्नाईलाजारे्न शहाजीराजे आचदलशाहीच्या र्नोकरीत १२ हजारािें मर्नसबदार म्हिूर्न रे्ले. [चशविचरत्र चर्नबंधावली, 
पृ. १००.] या धावपळीच्या काळात बालचशवाजी राजे व मातोश्री चजजाबाई यािंा चर्नवास चशवरे्नरी, 
अहमदर्नर्र, पेमचर्री, दौलताबाद व माह ली या चर्नरचर्नराळया चठकािी झाला. 

 
िहािीरािे कनाटकाि : 

 
इ. स. १६३६ साली शहाजहार्न बादशहाच्या स्वाधीर्न पेमचर्री चकल्ला शहाजीराजे यारं्नी केला तेव्हा 

आचदलशहा व शहाजहार्न बादशहा यातं तह झाला. त्यात र्भीमेपलीकडील चर्नजामशहािा म लूख मोर्लासं 
द्यावा, अलीकडील आचदलशहास द्यावा; आचदलशहारे्न तो शहाजी राजासं जार्ीर द्यावी. बारा हजार 
स्वाराचंर्नशी महाराजारं्नी आचदलशहािी िाकरी करावी. [चशविचरत्र सा. खंड २ ले. ९५-९६, पृ. ११९-१२१.] 

 
तहातं सरंजामास जो म लूख चदला तो र्भीमार्नदीच्या दचििेकडील त्यात प िे समाचवष्ट होते. 

शहाजीराजारं्नी प िे हे जहाचर्रीिे म ख्य ठािे बर्नवरू्न तेथे आपल्या तरे्फ दादाजी कोंडदेव मलठिकर यास 
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स रे्भदार रे्नचमले. दादाजीपतंारं्नी प िे कसब्यािी व र्ावर्न्नािी वसती केली. [चशविचरत्र प्रचदप, पृ. ७१; वमा, चहस्टरी 
ऑर्फ चबजापूर, पृ. २६६-६९.] 

 
त्यारं्नतर रे्फब्र वारी १६३७त शहाजीराजे आपली पत्र्नी चजजाबाई, म लर्ा संर्भाजी व बाल 

चशवाजीसह चवजाप री रे्ले. शहाजीराजारं्नी या सवांस आपला स्वराज्य संपादर्नािा मर्नोदय साचंर्तला तो 
असा, संर्भाजीराजे यारं्नी कर्नाटकात स्वराज्य कमवाव े आचि चशवरायारे्न मातोश्रीसह प ण्यास राहूर्न 
महाराष्ट्रात स्वराज्य स्थापाव.े चतथे ते २५ रे्फब्र वारी रोजी आचदलशहाच्या िाकरीत दाखल झाले. 
आचदलशहाच्या संमतीरे्न शहाजीराजारं्नी चवजापूर जवळच्या कंचपली र्ावी आपिासं राहण्यासाठी एक वाडा 
बाधंला. मोठा बचर्िा केला व तेथे ते राहू लार्ले. [मालोजी राजे व शहाजी महाराज, पृ. ४७२.] काही चदवसार्नी 
कंचपली र्ावात बाधंलेला वाडा आपिासाठी आचदलशहारे्न द्यावा अशी खटपट घोरपड्यार्नी 
अचदलशहापाशी केली. तेव्हा आचदलशहारे्न शहाजीराजािंी बदली बंर्रुळास केली व कंपीिा वाडा 
घोरपड्यास राहण्यासाठी चदला. महमद आचदलशहा तरुि, तल्लख व महत्त्वाकािंी होता. मोर्लाशंी र्ोडी 
झाल्यारे्न उत्तरेकडूर्न आपल्यावर स्वारी होिार र्नाही हे आचदलशहारे्न लिात घेतले आचि कर्नाटक 
हजकण्याच्या कामचर्रीवर शहाजीराजे यारं्ना चवजापूर सरदार रिद ल्लाखार्न याज समवते रे्नमले. यावळेी 
आचदलशहाच्या र्नजरेसमोर दचििेतील त ंर्र्भद्रा व रामेश्वरपयंतिा हहदूराजारं्नी व्यापलेला प्रदेश होता. हा 
प्रदेश आचदलशहा व क तूबशहा यारं्नी हजकिे त्याचं्या र्फायद्यािे होते. म्हिरू्न ह्या दोर्न शाह्यारं्नी करार करूर्न 
ठरचवले की कर्नाटकिा पूवग र्भार् क तूबशहारे्न व पच म र्भार् आचदलशहारे्न हजकावा. 

 
शहाजी राजे चवजापूरच्या िाकरीत हजर झाल्यावर आचदलशहारे्न रिद ल्ला खार्नास त्याजबरोबर 

देऊर्न कर्नाटकातंील हहदू राजासं हजकण्यास पाठचवले. [एक्याण्िव कलमी बखर, क्र. २२.] 
 

इ. स. १६३७ च्या सुमारास कनाटकाची स्स्थिी : 
 
ह्यावळेी कर्नाटकिी स्स्थती र्ोंधळािी होती. चवजयर्नर्रिे हहदू राज्यािा म सलमार्न सत्ताधीशारं्नी 

१५६५ मध्ये ताचलकोटच्या लढाईत परार्भव केला. राज्यािी वाताहात केली. त्या राजघराण्यातील एक 
वशंज वलेोरास राचहला होता. व चवजयर्नर्रच्या साम्राज्यािे प्रातंाचधकारी आपल्या ताब्यातील प्रदेशावंर 
अंमल िालवीत होते. त्यापैकी इके्करी, बसवापट्टि, चबदरू्नर, बंर्लोर येथील पाळेर्ार चवजयर्नर्र 
राज्यापासूर्न स्वतंत्र झाले होते. वर साचंर्तल्याप्रमािे आचदलशहा व र्ोवळकोंडेकर याचं्यात कर्नाटकातंील 
प्रदेश हजकण्यािा करार झाला होता, त्या करारार्न सार आचदलशहास कर्नाटकािा पच म र्भार् 
हजकावयािा होता. ह्या पच म र्भार्ात जी जी छोटी हहदू राज्ये होती, त्यारं्नी आपसात एकी र्न करता 
एकमेकािंा म लूख हजकूर्न आपला स्वाथग साधण्यािा प्रयत्र्न ते करीत होते. आचि स्वाथाकचरता ते चवजापूर 
आचदलशहािी मदत मार्ू लार्ले. अशा रीतीरे्न चवजाप री सरदार रिद ल्लाखार्न व शहाजीराजे यारं्ना 
कर्नाटकातं प्रवशे करण्यािी संधी चमळाली. दोर्न चवजाप री सरदारारं्नी इके्करी, बसवापट्टि, चबदरू्नर, बंर्लोर 
ह्या राजारं्ना माडंचलक बर्नचवले. त्याजंकडूर्न खंडण्या घेतल्या. द सऱ्या स्वारीत चवजाप री सरदार 
रुस्त मजारे्न शहाजीराजाचं्या मदतीरे्न बंर्रूळ हजकूर्न घेतले [बेंदे्र, मालोजी व शहाजी महाराज, पृ. ४८५.] बंर्ळूर 
हातिे रे्ल्यावर बंर्ळूरिा राजा कें पर्ौडा, सावर्नद र्ग या चकल्ल्यातं रहावयास रे्ला. रुस्तमजारे्न बंर्ळूर व 
त्यािे र्भोवतालिा प्रवशे सारं्भाळण्यासाठी शहाजीराजासं रे्नचमले. तेव्हा बंर्लोर व आसपासिा प्रदेश 
शहाजीराजारं्नी आपल्या ताब्यातं घेतला (१६३८) इ. स. १६३७ ते १६४० या तीर्न वषांत शहाजीराजाचं्या 
मदतीरे्न चवजापूर स लतार्नारे्न कर्नाटकातंील र्फार मोठा प्रदेश हजकला. दचििेकडील या स्वाऱ्यातं कर्नाटक 
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पायाघाट व कर्नाटक बालाघाट असे दोर्न प्रातं शहाजीराजाचं्या पराक्रमारे्न त्यारं्ना चमळाले होते. ते 
त्याचं्याकडेि व्यवस्थेसाठी सोपचवण्यात आले, त्यापैकी बंर्ळूरिा अंतर्भाव बालाघाट स भ्यातं होत असे व 
तो शहाजीराजारं्ना जहाचर्रीदाखल देण्यात आला तेव्हापासूर्न हे चठकाि कर्नाटकातंील शहाजीराजाचं्या 
राज्य सते्तिे म ख्य कें द्र बर्नले. इ. स. १६३९ मध्ये शहाजी राजारं्ना बंर्लोरिी जहार्ीर चमळाली. ते शहर 
त्यारं्नी आपली राजधार्नी केली. [परमारं्नद, चशवर्भारत, अ. ९ श्लोक ५४-५९.] व स्वतःजवळ बाळर्लेल्या १५-२० हजार 
र्फौजेिी राहण्यािी सोय त्या शहरातं केली. त्यासाठी अचधकारी, व्यवस्थापक, कारकूर्न यािंा र्फौजर्फाटा 
तयार केला. त्याचं्या वस्त्या केल्या. महाराष्ट्रातूंर्न जे लोक एकचर्नष् राहूर्न सेवा करण्यासाठी कर्नाटकातं 
आले त्यारं्नाही अन्न, वस्त्र व राहण्यास जार्ा चदल्या. अशा रीतीरे्न शहाजीराजे यारं्नी बंर्लोरास आपले 
बस्तार्न र्नीट बसचवले आचि ते एखाद्या स्वतंत्र राजाप्रमािे थाटारे्न राहू लार्ले. [सरदेसाई, मराठी चरयासत र्भार् १, 
पृ. ९३.] 

 
बंगलोरला िहािी महारािाचंी णदनचया खालीलप्रमािे असे : 

 
बंर्लोरला पहाटेस र्भ पाळयािें मध र आवाज आचि मंत्रपठि राजारं्ना जारे् करीत असे, प्रातर्शवधी 

आटोपल्यावर ते वाड्याच्या समोरील मदैार्नातं होत असलेल्या हजार-पािश ेघोडेस्वारािंी कवाईत पाहत. 
रं्नतर वैद्याकडूर्न र्नाडी परीिा करूर्न घेत. स्र्नार्न झाल्यावर सर्भामंडपातं (दरबारातं) प्रवशे होई. 
सर्भामंडपास र्नवर्जी असे संबोचधत असत. त्या र्नवर्जीत राजे, संस्थाचर्नक परराष्ट्र वकील व सरदार 
आधीि येऊर्न हजर असत. रं्नतर र्भालदाराचं्या ललकाऱ्यातं महाराज हातातील तलवारीिे अग्र जचमर्नीला 
टेकीत सर्भास्थार्नात प्रवशे करूर्न हसहासर्नारूढ होत. 

 
र्भोजर्नोत्तर कधी स्वारी, चशकार तर कधी पंडीत कारर्भारी यािें बरोबर राजकारि न्यायमर्नस बी, 

काव्यचवर्नोद इत्यादी व्यवहारातं र् तंलेले असत. सायकंमग आटोपल्यावर उपहारोत्तर खलबतखान्यातं 
मोजक्या म त्सद्याचं्या समवते र् प्त कारवाई िाले. [चशवर्भारत, अध्याय ९, श्लोक ५६-५९.] 

 
याप ढील शहाजीराजाचं्या कर्नाटकातंील कतृगत्वािा इचतहास प्रसंर् चवशषे प ढील प्रकरिातं 

चठकचठकािी साचंर्तला आहे. 
 
कर्नाटकातील हहदू संस्थाचर्नकािें शहाजीराजेंर्नी इस्लामी स लतार्नाप्रमािे उच्चाटर्न केले र्नाही. 

त्याचं्याकडूर्न खंडिी घेऊर्न व आपले स्वाचमत्व मान्य करावयास लावरू्न शहाजीराजे यारं्नी त्यािें अस्स्तत्व 
कायम ठेचवले. हहदू राजे जािूर्नब जूर्न चजवतं ठेवण्यािे धोरि त्यारं्नी पत्करले असे राईस म्हितो ते खरे 
होय. यावरूर्न शहाजीराजाचं्या उदार धोरिािी व स्वकीयाबंद्दल त्यारं्ना असलेल्या ममत्वािी प्रचिती येते. 
शहाजीराजे आचदलशहािे ताबेदार असले तरीही स्वदेश आचि स्वधमग याचवषयी त्याचं्या मर्नातं प्रखर 
अचर्भमार्न जार्ृत होता. 

 
चशवाजी राजाचं्या वयाचं्या १० व्या वषी शहाजीराजारं्नी त्यारं्ना (१६४०) राजमाता चजजाबाईसंह 

बंर्लोरास आिचवले आचि वडीलप त्र सरं्भाजी व चशवराय त्यांर्ना दोर्न वष ेआपल्या साचर्नध्यातं बंर्लोरास 
ठेचवले व प्रचशिि चदले. ह्या काळात चशवाजी राजेंर्ना स्वराज्य चर्नर्शमतीिी पे्ररिा व तद र्न षंचर्क साहाय्य 
त्याचं्या चपताजीकडूर्न चमळाले होते. जी र्ोष्ट स्वतः शहाजीराजासं प्रत्यि करिे शक्य झाले र्नाही ती 
आपल्या दोर्नही प्रतापी प त्राकडूर्न करवरू्न घेण्यािी त्यारं्नी पडद्याआड राहूर्न चसद्धता केली. प त्राकरता 
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स्वराज्यािी योजर्ना आखली आचि त्या स्वराज्य योजरे्नच्या पूतगतेसाठी बंर्लोरहूर्न चशवाजीराजाबंरोबर 
आपले चवश्वासू सरदार म त्सद्दी पाठचवले. [चशवर्भारत, अ. १०, श्लोक २५-२७.] शहाजी राजाचं्या कतृगत्वाचवषयी प्रा. 
शजेवलकर म्हितात, “चशवाजी बंर्ळ रास त्यािें साचन्नध्यातं असता त्याचं्या संस्कारिम मर्नावर त्यारं्नी 
स्वराज्यािा महामंत्र कोरला कारि बंर्ळूरहूर्न प ण्यास परत येताि चशवाजी राजारं्नी स्वराज्यािी स्थापर्ना 
करण्याच्या चदशरेे्न हालिाली स रू केल्या. [शजेवलकर, श्री चशवछत्रपचत, पृ. ५३.] शहाजीराजाचं्या कर्नाटकातंील 
कामचर्रीिे चवश्लेषि चशविचरत्रकार डॉ. बाळकृष्ट्ि यारं्नी प ढीलप्रमािे केले आहे.” 

 
“कर्नाटकािा स रे्भदार म्हिूर्न शहाजीराजे आचदलशहाच्या वतीरे्न कारर्भार िालवीत होते त्याचं्या 

पदरी चवचवध प्रातंातील स मारे ७५ कवी व पचंडत लोक होते. म स्स्लम अचधकाऱ्यारं्नी चतकडील र्भार्ात 
िालचवलेला हहदू प्रजेिा छळ आचि मचंदरािंा चवध्वसं त्यारं्नी थाबंचवला. हहदू ससं्कृती आचि साचहत्य यािें 
त्यारं्नी रिि केले. मराठीला दरबारी र्भाषेिे स्थार्न चदले. महाराष्ट्रीय मंडळींर्ना आपल्या शासर्नातं त्यारं्नी 
महत्त्वाच्या जार्ा चदल्या. त्यारं्नी स रू केलेली शासर्न पद्धती प ढील चपढीकडूर्न आचि त्यारं्नतरही चब्रचटश 
आमदार्नीत अर्न सरली रे्ली. ते संस्कृतिे चवद्वार्न, म त्सद्दी व स्वधमगचर्नष् राजे होते. ते बृहर्न महाराष्ट्रािे 
संस्थापक होत.” [डॉ. बाळकृष्ट्ि, चशवाजी धी गे्रट, पृ. १६०-१६२.] ह्याि आपल्या गं्रथात डॉ. बाळकृष्ट्ि म्हितात की, 
चशवाजीराजारं्नी म स्स्लम सते्तचवरुद्ध उठाव करूर्न जो चवजय चमळचवला, त्यािे सवगश्रेय शहाजीराजाकंडे 
जाते. 

 
राधामाधव चवलास िंपू-प्रस्तावरे्नत इचतहासािायग राजवाडे शहाजीराजािें कतृगत्व चशवाजी राजाचं्या 

राष्ट्रकायात कसे साहाय्यर्भतू झाले हे सारं्त आहेत. ते चलचहतात, “महाराष्ट्रात स्वराज्य स्थापरे्निे श्रये 
चशवाजीस चमळाले हे खरे! पि मूळ कल्पर्ना व योजर्ना शहाजीिी होती त्या श्रयेािा वाटेकरी शहाजीस 
करिे इचतहासास प्राप्त आहे! हपर्ळे, अते्र, दादाजी, पार्नसंबळ, रोझेकर, जेधे, बादंल, हे सवग म त्सद्दी 
सरदार शहाजीिे, जहार्ीर शहाजीिी! तोर्फा, हत्ती, घोडे व जार्जार्ी र्डकोटातूंर्न साठचवलेला सरंजाम 
शहाजीिा! त्याच्या जोरावर चशवाजीरे्न आपली र्भव्य इमारत रिली. आकाशातूर्न पडला आचि धावायला 
लार्ला अशातला काही प्रकार चशवाजीिा र्नव्हता. बापाच्या खादं्यावर उर्भा राहूर्न चशवाजी प्रथम 
उच्चासर्नस्थ झाला. तात्पयग दरबारी म त्सद्दी, लष्ट्करी सरदार, लढाऊ सामार्न, शहाण्िव क ळींच्या जेधे 
आदी मराठ्ािें साहाय्य व शहाजींच्या र्नावािा दरारा आचि चदमाख या देिग्या चशवाजीला शहाजीकडूर्न 
चमळाल्या [शजेवलकर, श्री चशवछत्रपचत, पृ. ४४०-४१.] एविं स्वराज्यािा प्रारंर्भ शहाजी राजारं्नी केला.” 
 

❑❑ 
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३. णिवािीरािे याचंा िन्म, बालपि व णिक्षि 
 
मार्ील प्रकरिात साचंर्तल्याप्रमािे ऑक्टोबर १६२९ मध्ये शहाजीराजे यारं्नी आपली र्र्भगवती पत्र्नी 

चजजाबाई चहला चशवरे्नरीवर ठेवली व राजे स्वतः चर्नजामशहाच्या बाजूरे्न मोर्लाशंी लढण्यासाठी 
खार्नदेशकडे चर्नघूर्न रे्ले. ते चतकडे मोचहमेत र् ंतले असतार्ना, इकडे चशवरे्नरीवर शके १५५१, र्फाल्र् र्न वद्य 
तृतीया श क्रवार (१९ रे्फब्र वारी १६३०) ये चदवशी राजश्री चशवाजीराजे जन्मले. [कवींद्र परमारं्नदकृत चशवर्भारत, अ. ६. 
श्लोक २६ ते ३१, पृ. ५१.] रं्नतर तीर्न-िार मचहन्यारं्नी शहाजीराजारं्नी आपल्या प त्रािे म ख चवचधपूवगक अवलोकर्न 
केले. प ढे वषग-दीड वषग हे क ट ंब चशवरे्नरीवर एकत्र राचहले. 

 
चशवाजीराजाचं्या जन्मापासूर्न शहाजीराजे यारं्नी प ण्याहूर्न वस्ती उठवल्याम ळे शहाजीराजे यािंा 

खाजर्ी पत्रव्यवहार व चटपिे महाराष्ट्रातूर्न बंर्लोरास कर्नाटकातं रे्ली. अठराव्या शतकाच्या 
उत्तराधातील व रं्नतरच्या बखरकारारं्नी चशवाजी महाराजािंी जन्मचतथी ऐकीव प राव्यावरूर्न शके १५४९ 
वैशाख ही (१६२७) चदली. ग्रटँ डर्फिा “चहस्री ऑर्फ द मराठाज” हा गं्रथ इ. स. १८२६ मध्ये प्रचसद्ध झाला. 
यातही चशवजन्म तारीख १६२७ ही चदलेली आहे. र्नवी चशवजन्म चतथी इ. स. १६३० सालिी. ह्या र्नव्या 
चशवजन्मचतथीिी माचहती अशी :— 

 
र्भारतात चशवाजी जन्मोत्सव लोकमान्य चटळकारं्नी इ. स. १८९६ साली स रू केला. चशवाजी 

महाराजाचं्या िचरत्रापासूर्न जर्नतेस स्रू्फती चमळूर्न ते परवशतेिे पाश तोडण्यास उद्य क्त होतील असे 
लोकमान्य चटळकासं वाटू लार्ले म्हिरू्न त्यारं्नी चशवजयंती उत्सवास स रुवात केली. महाराजाचं्या 
अलौचकक पराक्रमािे स्मरि आजच्या चपढीस होण्यासाठी सवग हहद स्थार्नात जार्ोजार्ी चशवजन्मोत्सव 
साजरा करण्यात यावा असे त्यावळेिे प ढारी पं. मदर्न मोहर्न मालवीय, स रेंद्रर्नाथ बॅर्नजी आचि लोकमान्य 
चटळक आदी प ढाऱ्यारं्नी ठरचवले. लोकमान्य चटळकारं्नी चशवजन्म चतथी वैशाख श . चद्वतीया शके १५४९ ही 
सावगजचर्नक रीत्या साजरी करण्यािे ठरवरू्न उत्सवास स रुवात इ . स. १८९६ साली केली. तेव्हापासूर्न या 
तारखेस (२५ एचप्रल) महाराष्ट्रात चशवजन्मोत्सव पार पडू लार्ले. खरी जन्मचतथी कोिती असेल या 
संबंधीिे आपले चवविेर्न माडूंर्न इचतहासािायग राजवाडे यारं्नी इ. स. १९०० साली लोकापं ढे हा वाद ठेचवला. 
लोकमान्य चटळकारं्नी त्यातं लि घालूर्न केसरीत एक लेखही चलचहला. दोघारं्नी ज्योचतष र्चिताच्या 
साहाय्यारे्न चविार करूर्न इ. स. १६२७ वैशाख ही चशवजन्म चतथी कायम ठेचवली. ह्या प ढील काळात 
संशोधर्न होत रे्ले. लोकमान्य चटळकारं्ना जेधे शकावली सापडली ती त्यारं्नी र्भारत इचतहास संशोधक 
मंडळाच्या स्वाधीर्न केली. प ढील ४-५ वषांर्नी मंडळाच्या ित थग संमेलर्न वृतातं शकावली प्रचसद्ध झाल्यावर 
चशवजन्मचतथीच्या वादास खरा रंर् र्भरला. 

 
चशवाजीराजे र्फाल्र् र्न वद्य तृतीया श क्रवार, शके १५५१ म्हिजे चदर्नाकं १९ रे्फब्र वारी १६३० रोजी 

जन्मले असे जेथे शकावली सारं्ते. पूवीच्या रूढ “वैशाख श द्ध चद्वतीया शके १५४९ (इ. स. १६२७)” या 
चतथीशी ती चवसंर्त असल्याम ळे चशवजन्मचतथीिा वाद उत्पन्न झाला. चदर्नाकं १९ रे्फब्र वारी १६३० ही 
तारीख कवींद्र परमारं्नदकृत चशवर्भारतात चदलेली आढळते. चशवर्भारतकार कवींद्र परमारं्नदािे चशवाजी 
महाराजाचं्या दरबारी इ. स. १६६३ पासूर्न वास्तव्य होते. या अस्सल दोर्न प राव्याचं्या जोडीस चशवजन्मािी 
माचहती देिाऱ्या आिखी िार-पाि शकावल्या महाराष्ट्रात सापडल्या. त्यातही “शके १५५१ श क्ल 
र्नामसंवत्सरे र्फाल्र् र्न वद्य तृतीया श क्रवार ये चदवशी राजश्री चशवाजी राजे उपजले” असे चवधार्न केले आहे. 
तंजावर येथील बृहदीश्वराच्या मंचदरावरील चशलालेखात शके १५५१ त चशवजन्म झाला असे स्पष्ट म्हटले 
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आहे. याच्या जोडीस राजस्थार्नातील चबकारे्नर व उदयपूर येथे चमळालेल्या महाराजाचं्या जन्मक ं डल्या 
अस्सल व अव्वल साधर्न म्हिूर्न इचतहासकारारं्नी चविारात घेतलेल्या आहेत. या क ं डल्यात चदलेली 
चशवजन्मचतथी चशवर्भारत व जेधे शकावली यात चदलेल्या चतथीशी म्हिजेि र्फाल्र् र्न वद्य तृतीया श क्रवार 
(चद. १९ रे्फब्र वारी १६३०) या चतथीशी ज ळते असे र्फाल्र् र्नवादी पिािे म्हििे. 

 
र्फाल्र् र्न वद्य तृतीया ही र्नवीर्न चशवजन्मचतथी रूढ करण्यािा प्रयत्र्न सर्न १९२४ पासूर्न केसरीमार्फग त 

स रू झाला. चशवाजी महाराजािंा जन्म वैशाखी (इ. स. १६२७ साली झाला म्हिूर्न सारं्िारा तत्कालीर्न 
प रावा एकही र्नाही. सवग प राव ेतार्शकक. उलट र्फाल्र् र्न वद्य तृतीया इ. स. १६३०) ह्या चशवजन्मचतथीस 
समकालीर्न अस्सल प राव ेआहेत. ही चतथी प्रचतपादिाऱ्या चदवरं्त चशविचरत्र लेखकातं डॉ. बाळकृष्ट्ि, चि. 
चव. वैद्य, शजेवलकर, वा. कृ. र्भाव,े प्रा. र्. ह. खरे, म. म. पोतदार, वा. सी. बेंदे्र आदी प्रम ख इचतहासकार 
आहेत. सध्यािे बह तेक इचतहासकार १६३० हीि चशवजन्म चतथी मार्नतात. महाराष्ट्र शासर्नारे्न १९ रे्फब्र वारी 
१६३० ही चशवजन्म म्हिूर्न मान्य केली आहे. 

 
बालचशवाजी राजे याचं्या जन्माच्या अर्ोदरपासूर्न म्हिजे १६२७-२८ पासूर्न महाराष्ट्रात द ष्ट्काळारे्न 

उग्र स्वरूप धारि केले. [चशविचरत्र साचहत्य खंड ५ ले. ८२४. राजखंड १८, पृ. २९, चशवर्भारत ८य५२ ते ५६.] र्ाव ेओस पडली 
होती. पोसायला अशक्य झालेली जर्नावरे सोडूर्न चदल्याम ळे उजाड म ल खातूर्न ती जर्नावरे र्भटकतार्ना 
चदसत होती. र्ाव ेसोडूर्न मािसािें ताडें देशोधडीला लार्त होते. धान्य ही संपत्ती बर्नली होती. सोन्याला 
क ते्र चविारत र्नव्हते. चजकडे जाव े चतकडे र्भकेूकंर्ाल लोकाचं्या झ ंडी वाटा अडवरू्न बसलेल्या असत. 
मूठर्भर धान्यासाठी ते हव े ते अत्यािार करण्यास मारे् प ढे पाहत र्नव्हते. सारा म ल ख अस रचित बर्नला 
होता. आकाशात चघरट्या घालिाऱ्या घारी, चर्धाडे चशवाय इतर पक्ष्यारं्नी म ल ख सोडला होता. [चशवर्भारत 
८/५२ ते ५६.] याि स मारास द ष्ट्काळाबरोबर शहाजहार्न बादशहािी स्वारी दचििेत थैमार्न घालत होती. 
द ष्ट्काळातूर्न तर् धरूर्न राचहलेल्या उरल्या स रल्या वस्त्या मोर्लाईच्या स्वारीखाली बेचिराख होत होत्या. 
महाराष्ट्रातील सारा म ल ख दोर्न-तीर्न वषांत बचेिराख झाला असे चशवर्भारतकार सारं्तात. 

 
चशवाजी जन्माच्या ३-४ वषांरं्नतर द ष्ट्काळात परार्ंदा झालेली रयत आशरेे्न परत आपल्या र्ावी 

परतत होती. म ल ख स्स्थर झाल्यावर र्डावरूर्न खाली रे्लेली मािसे र्डावर परतली. चशवजन्माच्या वळेी 
शहाजीराजे चशवरे्नरीस हजर र्नसल्याम ळे र्न कत्याि जन्मलेल्या बालकािे सवग महत्त्वािे संस्कार त्याचं्या 
अपरोि झाले. जातकमग, सूयगदशगर्न, उपवषेि व अन्नप्राशर्न हे िार महत्त्वािे बाळािे संस्कार 
शहाजीराजाचं्या अर्न पस्स्थतीत पार पडले. [चशवर्भारत ६/९२.] चशवाजी महाराजािें बालपि चशवरे्नरी, बैजपूर, 
प िे इत्यादी चठकािी रे्ले. त्यावळेी र्नारो चत्रमल हिमंते, र्ोमाजी र्नाईक पार्नसंबळ वर्ैरे मंडळी 
चजजाबाईिे तैर्नातीत होती. चशवाजी महाराजाचं्या बालपिीच्या लीलािें कवी परमारं्नदार्नी चशवर्भारतात 
विगर्न केले आहे. इतर लहार्न म लापं्रमािे माती खािे, आपल्या प्रचतहबबाशी खेळिे, अंर्ावर धूळ माखिे, 
मातीिे हत्ती, घोडे यािें खेळ खेळिे, इत्यादी र्ोष्टी बालचशवाजी राजे करीत होते. चर्नसर्ाशी साचर्नध्य 
असल्याम ळे मोर, पोपट, कोकीळ यािें ह बेह ब आवाज काढूर्न बालराजे इतरारं्ना र्फसवीत असत. 
वाघासारखी र्जगर्ना करूर्न दायारं्ना चर्भवचविे, आपल्या अंर्ावरील दाचर्रे्न काढूर्न र्नोकर िाकरारं्ना देऊर्न 
टाकिे व मातीिे चकल्ले करूर्न “हे माझे र्ड आहेत” असे सवांर्ना सारं्त असत. आंधळी कोहशबीर, िेंडू 
र्भोवरा हे खेळ खेळत असता बालराजारं्ना र्भार्नही राहत र्नसे. र्नार्ना प्रकारिी सोंरे् घेऊर्न इतराशंी 
खेळण्यािा बालराजािंा अभ्यास लहार्नपिापासूर्निा असावा. बह रूपी होऊर्न प्रसंर्ास पाचहजे तशी 
बताविी करूर्न सकंट चर्नवारि करण्याच्या कलेत बालराजे चर्नष्ट्िातं होते. अशा रीतीरे्न बालराजे 
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चशवरे्नरीवर मोठे होत होते. [चशवर्भारत ७/१७ ते ३६.] तटावरूर्न रपेट करत होते. लेण्याद्री आचि आजूबाजूिा 
म ल ख त्याचं्या र्नजरेखालूर्न जात होता. शास्त्रीब वा त्यारं्ना अिर ओळखीिे वािर्नािे धडे देत होते. [सातव्या 
वषी शहाजी राजे यारं्नी प त्र चशवाजी राजे यासं आईसह चवजापूर शजेारील कंपली र्ावी बाधंलेल्या आपल्या वाड्यातं रे्नले आचि शास्त्री ब वाकडूर्न 
अिर ओळख व ज जबी र्चित त्यावळेच्या पद्धतीप्रमािे चशकचवले. बेंदे्र, श्री छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ. ३१.] चशवाजी महाराजािंी 
पचहली सहा वषग चशवरे्नरी, पे्रमचर्री, माह लीस म्हिजे सह्याद्री र्डकोटावरि रे्ली. 

 
बालपि व णिक्षि : 

 
खरे पाहता मातोश्री चजजाबाईंच्या हाताखाली चशवरायािें चशिि झाले. इ. स. १६३० पासूर्न १६३६ 

पयंत पचहली सहा वष े बालचशवाजी राजासंह चजजाबाई शहाजीराजाचं्या ह क मार्न सार घोड्यावरूर्न एका 
चकल्ल्यावरूर्न द सऱ्या चकल्ल्यावर चर्फरत होत्या. चर्नजामािी राजधार्नी दौलताबाद हा चकल्ला मोर्लारं्नी १७ 
जूर्न १६३३ मध्ये आपल्या ताब्यात घेतला. [बेंदे्र, चवजापूरिी आचदलशाही पृ. ३१९-२०. चशवि. प्रदीप, पृ. १६.] तेव्हा 
शहाजीराजारं्नी वर साचंर्तल्याप्रमािे र्भीमर्ड येथे चर्नजामशहािी र्ादी स्थाचपली व स्वतः वजीर बर्नले. [बेंदे्र, 
मालोजी व शहाजी महाराज, पृ. ३२९-३०, इचलयट डौसर्न, चहस्टरी ऑर्फ इचंडया, व्हा. ७, पृ. ५१-५२.] (१६३३) ह्यावळेी चजजाबाई 
चशवाजी राजासंह ज न्नरास होत्या. आपल्याला पकडण्यासाठी मोर्ल सरदार येत आहे हे समजताि त्यारं्नी 
चशवरायास चशवाप री पाठवरू्न चदले. त्यारं्नतर मोर्ल सरदारारे्न चजजाऊर्ना पकडूर्न र्नाचशक येथे कैदेत 
ठेवले. चजजाबाईिा ि लता जर्देवराव जाधव याच्या सारं्ण्यावरूर्न त्यािंी स टका झाल्यावर 
चशवाजीराजासंह त्या शहाजीराचजयाबंरोबर राहण्यासाठी पे्रमचर्रीस रे्ल्या. काही चदवसारं्नी त्या चकल्ल्यास 
चवजापूरकरारं्नी वढेा चदला. तेव्हा शहाजीराजे चर्नजामशहास घेऊर्न माह लीस रे्ले. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. १७.] व 
बरोबर चजजाबाई व बाळराजे चशवाजीस ठेचवले. त्या चकल्ल्यासही चवजापूरच्या र्फौजेरे्न वढेा घातला तेव्हा 
चकल्ला लढचवण्यािी चशकस्त करूर्न वढेा उठेर्ना म्हिूर्न सल्ल्यािी बोलिी केली व माह ली चकल्ला खाली 
करूर्न चदला. [ब सातीर्न-उस्-सलातीर्न, पृ. ११३-११४. बेंदे्र, शहाजी पृ. २८५.] (ऑक्टोबर १६३६) तसेि चर्नजामास 
मोर्लाचं्या स्वाधीर्न केले व स्वतः चशवाजीराजे व चजजाबाईसह प ण्यास येऊर्न राचहले. अशा रीतीरे्न 
चशवाजीराजे यारं्नी बालवयातं लढण्यािे व धामध मीिे प्रसंर् अर्न र्भवले होते. ह्यािवळेी महाराष्ट्राच्या 
दऱ्याखोऱ्यातूर्न चशवाजी राजािंा मातोश्रीबरोबर प्रवास झाला होता. ह्या काळातंि मातोश्रीकडूर्न 
बालचशवाजी राजासं चर्नजामशाही, आचदलशाही व मोंर्ल यािंी र्ोष्टरूपारे्न ओळख झाली असावी. 

 
कवींद्र परमारं्नदार्नी चशवर्भारतात “चशवाजी सहा वषांिा झाल्याबरोबर त्याला पंतोजींच्या माडंीवर 

बसवरू्न अिर ओळख करूर्न चदली. [चशवर्भारत अ ९/७४.] असे स्पष्टपिे साचंर्तले आहे. चशवाजीराजे यारं्नी 
अत्यंत ह शारीरे्न अध्ययर्न केले व म ळािरे इतर म लापेंिा लवकर आत्मसात केली असे चशवर्भारतात म्हटले 
आहे. चशवाजीराजािें वडील शहाजीराजे स्वतः चवद्वार्न असूर्न चवद्वार्नािंा आश्रयदाता म्हिूर्नही त्यािंा 
लौचकक होता. जयराम हपडे, संर्ीत मकरंदकार देव असे स मारे ३० चवद्वार्न शहाजीराजाचं्या पदरी होते 
असे राधा माधव चवलास िपूंमध्ये म्हटले आहे. शहाजीराजे संस्कृतपे्रमी होते. त्यारं्ना र्फारसीिे ज्ञार्न होते. 
बंर्ळूरला काही वषग रे्ल्याम ळे कार्नडीिे ज्ञार्न असाव.े चशवाजी महाराज इटाचलयर्न प्रवासी मर्न िी 
याजंबरोबर हहद स्थार्नीत बोलले असे मर्न िी आपल्या “स्टोचरयो द मोर्ोर” या गं्रथात म्हितो. यावरूर्न 
“चशवाजी हा चर्नरिर होता, त्याला काहंी चलचहता वािता येत र्नव्हते,” असे ग्रँट टर्फ व सर जद र्नाथ 
सरकार या दोर्न इचतहासकारारं्नी म्हटले आहे त्यातं काही तर्थ्य र्नाही. पूवीच्या काळी राजे वर्ैरे खासे लोक 
आपली सारी पते्र चिटिीसासारख्या म द्दाम कसलेल्या लेखकाकडूर्न चलहवरू्न घेत व खाली स ज्ञ असा, अशी 
अिरे चलचहत. तीि प्रथा चशवाजी महाराजारं्नी िालू ठेचवली होती. 
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इ. स. १६३६ च्या तहाप्रमािे शहाजीराजे यारं्ना र्नोकरीत घेतार्ना चवजापूरकरारं्नी र्भीमा व र्नीरा या 
दोर्न र्नद्यामंधील इंदापूर, स पे व िाकि परर्ण्यािा म ल ख त्याचं्या मूळ जहाचर्रीबरोबर त्याजकडे ठेचवला 
होता. [राजवाडे खंड १०, ले. २३५, चश. छ. सा., खं ७, ले. २५.] व त्यािंी रवार्नर्ी कर्नाटकातं केली होती. अशा वळेी 
महाराष्ट्रातील जहाचर्रीिी व्यवस्था पाहण्यासाठी शहाजीराजारं्नी बाल चशवाजीराजे व मातोश्री चजजाबाई 
याचं्या सोबतीस दादोजीसारखा ह शार व कल्पक सच्चा कारर्भारी चदला. तो शहाजीराजाकंडूर्न कामकाज 
समजूर्न घेण्यासाठी कर्नाटकात अधूर्नमधूर्न जाई. प िे प्रातंािा ताबा शहाजीराजासं सर्न १६२८ त चमळाला. 
तेव्हा तेथे वाडे वरै्रे बाधूंर्न क ट ंबाच्या राहण्यािी सोय केली. हे वाडे सर्न १६३० च्या स मारास 
आचदलशहाच्या ह क मावरूर्न म रार जर्देवारे्न जाळले. शहरािा कोट पाडूर्न टाकला आचि लोकारं्नी वस्ती 
करूर्न र्नये म्हिूर्न प ण्यावरूर्न अिरशः र्ाढवािा र्नारं्र चर्फरचवला. दादोजीरे्न प्रथम प ण्यात वस्ती करण्यािे 
ठरवरू्न धार्शमक चवधी म्हिूर्न पाढंरीिी शातंी केली. र्ावावरूर्न सोन्यािा र्नारं्र चर्फरवरू्न राहण्यास लायक 
असा केला. [सरदेसाई, चरयासत, पृ. १३९.] कसब्यात लाल महाल र्नावािा वाडा बाधूंर्न जवळ हत्ती, घोडे वर्ैरेिी 
पार्ा तयार केली. दौलतीच्या मालकासाठी एकि वाडा असावा हे दादाजींर्ना मान्य र्नव्हते. स रचिततेच्या 
दृष्टीरे्न ते योग्यही र्नव्हते. त्यारं्नी खेडबारे खोरे येथे चशवाजी राजासंाठी वाडा बाधंण्यासाठी एक जार्ा म क्रर 
केली. र्नवी पेठ वसचवली आचि त्यापेठेला चशवापूर हे र्नाव चदले. परर्ण्यािे हवालदार म्हिूर्न म ग्दल 
र्नऱ्हेकर देशपाडें यारं्ना रे्नमले. या र्ावाशजेारी मोठी आमराई लावरू्न दादाजीरे्न र्फळािंी स बत्ता केली. तेथील 
आंबे वाखािले जातात. तसेि राजर्डिे पायर्थ्याशी चशवापट्टि हे र्ाव मातोश्री चजजाबाईरे्न वसचवले. 
[चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ७१.] 

 
चशवापूर आचि प ण्यािे वाडे तयार झाले. खेडपेिाही प ण्यािा वाडा ब लंद देखिा होता. यािे र्नाव 

ठेवले “लाल महाल”. चशवाजीराजे प ण्याच्या वाड्यातं आले. दादाजीर्नी र्फडािी चर्नवडक मािसे र्ोळा 
केली. त्यारं्ना प ण्यास वस्ती करण्यािे आवाहर्न केले. चर्नरचर्नराळया जाती जमातीच्या लोकारं्ना, 
कलाकारारं्ना हरह न्नरी लोकारं्ना बोलावरू्न आिूर्न त्यािंी वस्ती केली. शतेकऱ्यारं्ना सवग सवलती चदल्या. 
अशा रीतीरे्न प िे र्ाव बसचवले. दादाजी कोंडदेव प ण्यािी सवग हकीर्त शहाजीराजे यारं्ना बंर्लोर येथे 
वळेोवळेी कळवीत होते. स्वपराक्रमारे्न बंर्ळूरिी जहाचर्री चमळाचवल्यावर शहाजी राजारं्नी दादोजी 
कोंडदेवास चजजाबाई, प त्र चशवाजीराजे व सूर्न सईबाई यासं बंर्ळूरला घेऊर्न येण्यास साचंर्तले. त्याप्रमािे 
दादाजी कोंडदेव, शहाजीराजे याचं्या क ट ंबीयास घेऊर्न बंर्लोरला इ. स. १६४० च्या स मारास रे्ला. 
प्रवास उत्तमरीतीरे्न पार पडूर्न मंडळी बंर्लोरला स खरूप दाखल झाली. स्स्थरस्थावर झाल्यावर 
शहाजीराजे यारं्नी दादाजी कोंडदेवाकडूर्न प ण्याच्या कारर्भारािी कसोशीरे्न िौकशी केली, त्यात 
चशवाजीराजे यािें चशिि व जहाचर्रीिी व्यवस्था ह्या दोन्ही र्ोष्टी दादाजीरे्न अल्पावधीत िारं्ल्या चसद्धीस 
रे्नल्या हे ऐकूर्न शहाजीराजे संतोष पावले. त्यारं्नी दादाजीस बचिसे व पोशाख देऊर्न व पूवी तर्नखा होता 
त्यावर ७०० होर्नािंी बढती करूर्न त्यािंा र्ौरव केला. [रा. खंड १७-१९.] 

 
चशवाजीराजारं्ना शहाजीराजारं्नी बंर्लोरास त्याच्या वयाच्या १०व्या वषी (१६४०) आिचवले आचि 

त्यारं्ना दोर्न वष ेबंर्लोरास आपल्या साचर्नध्यात ठेवरू्न घेतले. ह्या दोर्न वषांत शहाजीराजारं्नी चशवाजीराजासं 
सवग प्रकारिे प्रचशिि चदले. चशवाजीराजारं्नी वचडलािंा दैरं्नचदर्न कायगक्रम अभ्याचसला. वचडलािंी 
रे्नतृत्वशक्ती व सते्तिा वापर करण्यािी पद्धती जवळूर्न पाचहली. त्याम ळे त्यारं्ना चपत्याच्या कायािी जािीव 
झाली. वचडलाचं्या दरबारातं अरे्नक चवषयात पारंर्त असे ६०/७० पचंडत होते. त्यािें साहियग 
चशवाजीराजारं्ना चमळाले. त्याचं्यापासूर्न राज्य व य द्धचवषयक शास्त्रािें व अर्न र्भवािे प्रात्यचिक पाहावयास 
चमळाले होते. त्याचं्या चशकविीरे्न राज्यकारर्भारािी व्यवस्था आचि वार्िकू आपल्या आिरिात आििे 
चशवाजीराजारं्ना प ढील काळातं सोपे रे्ले. शहाजीराजाजंवळील चर्नष्ावतं उपसेर्नापतींकडूर्न राचजयारं्ना 



 

अनुक्रमणिका 

लढाईिे डावपेि चशकायला चमळाले. शहाजीराजाचं्या पदरी बंर्लोरास उपाध्याय व शास्त्री क ट ंबे होती. 
त्याजकडूर्न राजेर्ना रामायि, महार्भारतािी प्रविरे्न ऐकचवली रे्ली. अशा रीतीरे्न दोर्न वष ेराजाचं्या बंर्ळूर 
वास्तव्यातं त्यारं्ना लढाया मारूर्न राज्य वाढवावयािे, राज्यशकट िालचवण्यािे चशिि देऊर्न तरबेज 
करण्यात आले. [चशवर्भारत, अ. ९/५६-५९.] स्वतंत्र राज्य स्थापण्याच्या आपल्या प्रयत्र्नास यश आले र्नाही यािी 
खंत शहाजीराजेर्ना सतत वाटत असावी. आपिासं जे साध्य झाले र्नाही ते स्वतंत्र राज्य आपल्या म लारे्न 
स्थापर्न कराव े ही इच्छा मर्नी बाळर्रू्न चशवाजीराजासं बंर्लोर वास्तव्यात प्रचशिि चदले. चशवाजीराजे 
जात्याि मोठे ब चद्धमार्न व ितूर होते. 

 
हे चशिि प रे झाल्यारं्नतर इ. स. १६४२ च्या अखेरीस चशवाजीराजासं त्याचं्या मातोश्री चजजाबाई व 

दादाजी कोंडदेव यासंह प ण्याच्या जहाचर्रीत शहाजी राजारं्नी त्यािंी रवार्नर्ी केली. हा प ण्यािा 
जहाचर्रदार जिू स्वतंत्र राजा असे समजूर्न शहाजीराजारं्नी त्याजबरोबर पेशवे, म ज मदार, डबीर, सबर्नीस 
असेही स्वतंत्र अचधकारी करूर्न पाठचवले. तसेि बरोबर हत्ती, घोडे, पायदळ व चवप ल द्रव्य चदले. [चशवर्भारत, 
अ. १०/२५, सर्भासद पृ. ७, चशव. ि. साचहत्य खंड ३/६३३.] मावळ प्रातंाच्या वतर्नदारास चशवाजीराजासं स्वराज्य 
स्थापण्यास साहाय्य करण्यासाठी पते्र चदली. अशा रीतीरे्न चशवाजी महाराजाचं्या वचडलारं्नी महाराजासं 
स्वराज्य स्थापण्यािा मंत्र चदला. त्यासाठी प्रचशिि चदले, साचहत्य चदले, सरंजाम चदला. स्वराज्य 
संपादर्नाच्या कामचर्रींत प्रोत्साहर्न व मार्गदशगर्न केले. 
 

❑❑  
 

 
िहािीरािे भोसले 
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४. कहदवी स्वराज्याचा पाया घािला 
 
चजजामाता व चशवाजीराजे दादाजी कोंडदेवासह आपल्या लव्याजम्याचर्नशी इ. स. १६४२ च्या 

पावसाळयारं्नतर प ण्यास आले व लाल महालात राहू लार्ले. प ण्यात आल्यावर चशवाजीराजाचं्या र्नव्या 
आय ष्ट्यास स रुवात झाली. व्यायाम करूर्न आचि आखाड्यात क स्ती मारूर्न राजािें शरीर घाटदार होऊ 
लार्ले. मर्नर्टे पोलादाच्या काबंीिी झाली. छाती वज्रािी झाली. तलवार िालचवण्यात, दाडंपट्टा 
खेळण्यात राजे पटाईत झाले. घोड्यावर बसूर्न राजे जहाचर्रीच्या प्रदेशात संिार करू लार्ले. 
जहाचर्रीच्या कारर्भाराशी राजािंा पचरिय होऊ लार्ला. जहाचर्रीतील क ळकिी, पाटील, देसाई, 
देशपाडें, देशम ख सारे येऊर्न राजारं्ना रे्भटूर्न जात होते. र्फडाला र्भारदस्तपिा आला होता; आदब आली 
होती. कारि दप्तरी आता पेशवे, डबीर, अमात्य होते. राजारं्ना दादाजीरे्न र्फडात र् ंतचवल्याम ळे राजेर्ना 
दप्तरािी माचहती होऊ लार्ली, कारर्भार पत्रव्यवहार कसा पाहावा ह्यािे चशिि चमळू लार्ले. राजे 
दादाजींच्या बरोबर मावळ चर्फरत होते. वाड्यात दप्तर पाहत होते. चजजाबाईंच्या संर्तीत राहूर्न आईरं्नी 
सोडचवलेला न्याय चर्नवाडा लिात घेत होते. त्यावळेेपासूर्न ते शहाजीराजाचं्या महाराष्ट्रातंील जहाचर्रीिा 
कारर्भार दादाजी कोंडदेवाच्या व आईच्या मदतीरे्न पाहू लार्ले. 

 
िहाणगरीचे स्वरूप : 

 
शहाजीराजाचं्या जहाचर्रीत इंदापूर, स पे, प िे व िाकि एवढे िार परर्िे होते. हा म ल ख म्हिजे 

आजिे इंदापूर, र्भीमथडी, दौंड, प रंदर व हवलेी हे ताल के आचि र्भीमार्नदीच्या दचििेकडील खेड 
ताल क्यािा पूवगर्भार् यातला म ल ख. ह्या जहाचर्रीतील र्फक्त वस लािा हक्क शहाजीराजे यारं्ना व त्यािंा 
म ताचलक म्हिूर्न दादाजी कोंडदेवाला आचि शहाजीराजािंा वारस म्हिरू्न चशवाजीराजे यारं्ना होता. हा 
वसूल र्ोळा करण्यािे काम दादाजीरे्न अंर्ीकारले. ह्या जहाचर्रीिी राजसत्ता आचदलशाहीकडे होती. ती 
राजसत्ता हसहर्डावर जो आचदलशाहीतील चकल्लदेार असे तो िालवी. जहाचर्रींतील चकल्ल े
जहाचर्रदाराचं्या ताब्यात र्नसत. ह्या चकल्ल्यािंी मालकी आचदलशहाकडे व चकल्लेदारही आचदलशहाच्या 
ह कूमारे्न वार्िारा आचदलशहािा र्नोकर असे. 

 
चशवाजीराजे बंर्ळोरहूर्न प ण्यास येताि त्यारं्नी आपले लक्ष्य बारा मावळे काबीज करण्याकडे 

वचेधले. मावळे देशम ख बाधूंर्न घेतले आचि चहरडस मावळिे देशम ख कृष्ट्िाजी र्नाईक याचं्यासारखे जे वश 
होत र्नव्हते, प ंडचर्री करत होते त्यारं्ना चशिा केल्या. [राज, खंड १७ ले. १, पृ. ४-६, इ. स. व ४, पृ. ४-६. ऐ. स.ं साचह. ४ ले. 

३०, पृ. ६६-६५.] प ण्याखालिी ही बारा मावळे म्हिजे अंदर मावळ, र्नािे मावळ, पवर्न मावळ, कोरबारसे 
मावळ, पौडखोरे, चहरडस व रोचहडखोरे–साधारितः शहाजीराजाचं्या मावळत्या बाजूिा डोंर्राळ प्रदेश. 
हा आचदलशहािा म लूख पि ह्यातील देशम ख, देशपाडें, आदी मावळे आचदलशहािी सत्ता मार्नीत र्नसत. 
ह्या देशम खातंील आपआपसातील प ंडाव े व र्भाडंिे आचदलशहाला आपल्या आवाक्यात राखता आली 
र्नव्हती ते स्वतंत्रपिे एकमेकािंा म लूख घेत, ल टीत वर्ैरे धावपळी करीत असत. चशवाजी महाराजाचं्या 
जहाचर्रीच्या आसपासच्या पहाडी म लखातले जे रचहवाशी, ते िचरताथाकचरता रार्नावंर्नातं र्भटकत असत. 
त्याम ळे रार्नातंील सर्ळे रस्ते, िोरवाटा व पाऊलवाटािंी माचहती त्यारं्ना होती. चशवजीराजे यारं्नी ह्या 
मावळयातं चमसळूर्न त्यारं्ना आपलेसे केले. त्याचं्याशी पे्रमळपिारे्न वार्ूर्न त्याचं्या मर्नात आपल्याचवषयी प्रीती 
चर्नमाि केली. ह्या मावळयािें प ढारी काही देशम ख होते त्याशंी राचजयारं्नी पचहल्यापासूर्न स्रे्नह संपादूर्न 
त्यारं्ना आपल्या स्वराज्य संपादर्नाच्या अंर्ीकृत कायास अर्न कूल करूर्न घेतले. ते इचतहास प्रचसद्ध बादंल 
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देशम ख, तार्नाजी माल सरे व बाजी पासलकर हे होत. हे चतघेही चपढीजाद वतर्नदार होते. मावळातंील 
लोक त्यारं्ना आपले प ढारी मार्नीत. त्यारं्नी चशवाजीराजासं स्वराज्याच्या कामी आपल्या प्रािािंी आह ती 
देण्यािे कबलू केले. 

 
चशवाजीराजे (१६४२) परत प ण्यास येण्यापूवी दादाजी पंताचं्या संमतीरे्न दादाजी र्नरसी प्रर्भ  यारे्न 

एक र्ाव रायरेश्वर मंचदरास पूजा-अिेसाठी देऊर्न प जारीही रे्नमले होते. [राज, खंड १५ ले. २६६, पृ. २७१.] 
आचदलशहास ही बातमी समजल्यावर त्यास हे कृत्य आपल्या र्फतव्याचवरुद्ध धमगकृत्य झाल्यािे वाटले. 
कारि यावळेी दादाजी कोंडदेव आचदलशहािा स रे्भदार म्हिूर्न मावळािा कारर्भार पाहत होता. तेव्हा ह्या 
र्फतव्याचवरुद्धच्या धमगकृत्यास प्रायच त म्हिूर्न आचदलशहारे्न दादाजी कोंडदेवास १६४३ त बडतर्फग  केले व 
ती स रे्भदारी घोरपडे बधूंस चदली व घोरपडे बधूंर्नी दादाजींस चशिा केली. [वा. सी. बेंदे्र, छ. चशवाजी महाराज, पृ. ८१.] 
प ढे आचदलशहा व शहाजीराजे यािें इ. स. १६४५ त सख्य झाले तेव्हा दादाजीस प न्हा कोंडाण्यािा स र्भा 
चमळाला. 

 
मावळिा प्रम ख देशम ख कान्होजी जेधे यास शहाजीराजारं्नी बंर्लोरहूर्न चशवाजी राजािें तैर्नातीत 

पाठचवले होते. तो बाजी पासलकरिा जावई होता. ही मंडळी चशवाजी राजाचं्या उद्योर्ातं सामील झाली. 
 
याप्रमािे मावळयारं्नी राजासं साथ देण्यािा चर्न य केला. पावसाळयात िार मचहरे्न शतेी करिाऱ्या 

मावळयारं्नी पावसाळयारं्नतर र्नारं्र बाजूला ठेवरू्न ते तलवारी घेऊ लार्ले. तद्रं्नतर राजारं्नी शस्त्रारं्नी 
जमवाजमव करण्यास स रुवात केली. मावळयारं्ना र्फौजबदं केले. र्फौज उर्भी केली आचि राजारं्नी स्वराज्य 
स्थापरे्निा म हूतग करण्यािे र् चपत मातोश्री चजजाबाईंर्ना साचंर्तले, तसेि दादाजी कोंडदेवारं्नाही साचंर्तले, 
तेव्हा दादाजी राजासं बोलले की, “आपि जहाचर्रदार आहोत. ह्या म लखािें राजे आचदलशहा आहेत. 
त्यािें सामर्थ्यग प्रिंड आहे. त्यारं्ना हा त मिा उद्योर् आज उद्या समजल्यावर आपल्यावर काय संकट येईल 
यािी कल्पर्ना करावी.” पंतािें हे बोलिे ऐकल्यावर राजेंर्ना आपल्या बेताला त्यािंी संमती चमळचविे 
आवश्यक वाटले कारि दादाजीपंत हे शहाजीराजािें कारर्भारी त्यािप्रमािे चवजापूरकरािें स रे्भदार होते. 

 
दादाजी राजेंर्ना समजूर्न देऊ लार्ले, “त मच्या वचडलारं्नीस द्धा प्रिंड प्रयत्र्न केले, चर्नजामशाही, 

आचदलशाही आचि मोर्लशाही या चतन्ही चठकािी त्यािंी धडपड केली. पि राजसते्तप ढे त्यािें काही 
िालले र्नाही. क िाच्यातरी एकाच्या सेवते राचहल्याचशवाय त्यारं्ना द सरा मार्ग उरला र्नाही. जर्नतेच्या 
अभ्य दयािा काळ यायला अद्याप अवकाश आहे, आज जे चवजापूरकराशंी वैर करतील त्यासं चवर्नाश 
पत्कारावा लारे्ल.” त्यावर चजजाऊ बोलल्या, “पंत आज त्याला स रुवात तर करू द्या, कदाचित त्यािा 
परार्भव होईल पि त्यातूर्नि र्नव ेप्रयत्र्न स रू होतील. त्याला पचहली स रुवात करायला परवार्नर्ी द्यावी.” 
त्यावर दादाजीर्नी आईसाहेबारं्ना साचंर्तले की, “आपि त मच्या आजे्ञबाहेर र्नाही. शहाजीराजारं्ना मी इमार्न 
चदले आहे. त्यािे स्मरि करूर्न सारं्तो, की चशवाजीराजारं्ना शवेटपयंत साथ देईर्न” दादाजी पंतािें 
आशीवाद चमळाल्याम ळे चशवाजीराजारं्ना मर्नस्वी आरं्नद झाला, त्यारं्नी हजार-बाराश ेमावळे जमा केले. बते 
केला रोचहडखोरे हजकूर्न घेण्यािा. रोचहडखोऱ्यािा तरुि अचधकारी दादाजी र्नरसी प्रर्भ ूराजारं्ना अर्न कूल 
झाला. पचहला बार उडचवण्यािा चदवस ठरला. राजे िालू लार्ले. ढाल तलवारी घेतलेले शकेडो मावळे 
चशवाजीराजािंा जयजयकार करीत त्याजबरोबर िालले. येसाजी कंक, बाजी पासलकर, तार्नाजी 
माल सरे यारं्ना बरोबर घेऊर्न राजारं्नी मंचदराच्या र्ार्भाऱ्यात प्रवशे केला (मािग १६४५). रोचहडेश्वराच्या 
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सािीरे्न सवांर्नी शपथपूवगक स्वराज्याच्या प्रचतजे्ञिा उच्चार केला. [राज. खंड १७ ले. ७, पृ. १३.] वातावरि 
उत्साहारे्न र्भारूर्न रे्ले. मावळातं र्नव ेवारे वाहू लार्ले. 

 
तद्रं्नतर राजेयारं्नी राजर्ड चकल्ला र्नव्यारे्न बाधंण्यास घेतला. [बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ७६.] याबद्दल 

रोचहडखोऱ्यािा देशपाडें दादाजी र्नरसी प्रर्भसू चवजापूर दरबारकडूर्न तंबी देिारे पत्र चमळाले. त्यारे्न ते 
राजासं दाखचवले. दादाजींिे वडील र्नरसीबाबा र्फार घाबरले होते. त्यारं्ना राजारं्नी स्वदस्त रीिे पत्र चलहूर्न 
धीर चदला, “शहाशी बेमार्नचर्री त म्ही व आम्ही करीत र्नाही. श्री रोचहडेश्वर त मिे खोऱ्यातंील आचद क लदेव 
त मिा डोंर्र माथा पठारावंर स्वयंर्भ ूआहे. त्यारं्नी आम्हास यश चदले व प ढे तो सवग मर्नोरथ हहदवी स्वराज्य 
करूर्न प रचविार आहे. त मिे आमिे दादाजींिे चवद्यमारे्न शपथा झाल्या त्या कायम वज्रप्राय आहेत त्यातं 
आम्ही अंतर करिार र्नाही. हे राज्य व्हाव ेहे श्रीिे मर्नात र्फार आहे. [राज. खंड १५, ले. २६८, पृ. २७२. बेंदे्र चशवाजी, पृ. 

७५-७६.]” असे आत्मचवश्वासारे्न राजारं्नी दादाजी र्नरसी प्रर्भसू साचंर्तले. त्यारं्नतर राजािें लि वळले 
तोरण्यावर. तो आकाशाला चर्भडलेला. िढायला कठीि, पि संपूिग द लग चित असलेला. यावळेी चकल्लेदार 
र्ार्फील होता हे पाहूर्न राजारं्नी सरळ तोरण्यावर धडक चदली, आचि र्ड ताब्यात घेऊर्न त्यावर कब्जा 
केला. [ऐचतहाचसक र्फासी साचहत्य खं. १, पृ. ५१-५२, चरयासत पृ. १५७.] इ. स. १६४६ त तोरण्याच्या पाठोपाठ तोरण्याच्या 
आग्रे्नयीस असलेला द रजा देवीिा डोंर्र ताब्यात घेतला. दोन्ही र्डाचं्या तटबंदीिे काम झपाट्यारे्न होिे 
र्फार अर्त्यािे होते. हहमत धरूर्न राजारं्नी र्ड तटबंदीिे काम स रू केले. याि चठकािी राजासं र् प्त 
खचजर्ना चमळाला. त्या खचजन्यािा उपयोर् करूर्न राजारं्नी शसे्त्र खरेदी केली. ह्या चकल्ल्यावर स्वराज्यािे 
र्फडकत असलेले चर्नशाि राजाचं्या क्रोधास बळी पडलेल्या बादंल देशम खारं्नी पाचहले. त्यारं्नी राजाचं्या 
बंडािी आर्ळीक चशरवळला जाऊर्न चशरवळच्या स र्भार्न मंर्ल चकल्ल्यािा ठािेदार अमीर्नला केली. 
ठािेदारारे्न तातडीरे्न चवजापूरला चशवाजीराजाचं्या बंडािे वृत्त कळचवले. तसेि दादाजी र्नरसी प्रर्भ ू र् प्ते 
राजारं्ना चमळाल्याबद्दलिी तक्रार केली रे्ली. 

 
दादािी कोंडदेव याचंा मृत्य ू: 

 
आचदलशाहीशी आज र्ना उद्या राजारं्ना टक्कर द्यावी लार्िार हे दादाजींर्ना स्पष्ट चदसत होते. 

मर्नातूर्न ते चर्नराश झाले होते. राजाचं्या चकल्ल्यांिे बाधंकाम पूिग होत आले होते. रोचहडेश्वरािंी तटबंदी 
र्भक्कम झाली होती. चकल्ल्यावंरच्या तोर्फारं्नी ब रूज सजले होते. राजािंी चशबंदीही आता मोठा आकार घेत 
होती. रोचहडेश्वरावर जमा केलेली हजार-बाराश ेमावळेर्फौज पाि-सहा हजारावर रे्ली होती. व्याप वाढत 
होता. त्याबरोबर राजांच्या हिताही वाढत होत्या. म ख्य हिता होती दादाजींच्या आजारपिािी. दादाजींिे 
वय झाले होते. आचि आजारपि िालू होते. त्यारं्ना रात्रीिी झोप लार्त र्नसे. दादाजींर्ना आठवले की 
आपि पारस परर्ण्यािे मलठाि र्ाविे चहशबेर्नीस. शहाजीराजारं्नी आपल्या कारर्भारासाठी आपिासं 
उिलले. महाराज साहेबािंा चवश्वास बसला, प िे जहाचर्रीिा कारर्भार आपल्या र्नाव ेकरण्यािी त्यारं्नी 
दादाजींर्ना आज्ञा केली. शहाजीराजाचं्या ह्या चवश्वासाम ळे आचदलशाहीच्या दरबारिास द्धा दादाजींच्यावर 
र्भरवसा होता. त्यारं्नीही दादोजींर्ना अचधकार चदले होते. दादोजींर्ना आपले मरि जवळ आल्यािे समजले, 
त्यारं्नी जहाचर्रीच्या चहशबेाचं्या वह्या चशवाजीराजासं दाखचवल्या. हळूहळू ते थकत िालले. अंथरुिातूर्न 
उठण्यािी शक्तीस द्धा त्याचं्यात राचहली र्नाही. दादोजी घाबरे झाले आचि त्यारं्नी प्राि सोडला. [चश. य. सा. २ 
ले. १२०, पृ. १५५-१५६. प रंद ३, पृ. १३०-१४४.] (इ. स. ७ मािग १६४७) 
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दादािी कोंडदेवाची योग्यिा : 
 
दादाजी कोंडदेव हे चवजापूरकरािें स रे्भदार होते. “स रे्भदार कोंडािा” असा त्यािंा ह द्दा होता. 

त्यारं्ना शहाजीराजारं्नी प ण्यािे म ख्य अचधकारी म्हिरू्न रे्नमले. शहाजीराजे चवजापूरकरािें सरदार व 
जहाचर्रदार असल्यारे्न दादाजीपंतासं दोघांिी सेवा एकािवळेी करता येत होती. ते राजकारिी होते. 
तसेि म त्सद्दी होते. प ंडाव्यारे्न पीचडत झालेल्या शहाजीराजाचं्या जहाचर्रीतील मावळ प्रदेश त्यारं्नी र्नीट 
व्यवस्थेत आचिला. तेथे शातंता व एकसूत्री कारर्भार स्थापर्न केला. त्यािंी शासर्न पद्धती अत्यतं कडक 
होती. मावळातंील एका ब्राह्मिारे्न वस लािा र्भरिा करण्यात टाळाटाळ िालवली. त्याजवर त्यारं्नी 
चवषप्रयोर् करचवला असे राजवाडे खं. १७ पत्र २ सारं्ते. मावळातंील देशम खािें शौयगबळ अंतःकलह त्यात 
र्फ कट जात होते ते त्यारं्नी चशवाजीराजाकंडूर्न चमटचवले. पूवीिी म सलमार्न राज्यातील इर्नामे व वतरे्न 
दादाजींर्नी तशीि िालवरू्न राज्याला स्थाचयकपिा आचिला, ते वृद्धावस्थेत वयाच्या ७० व्या वषी चर्नधर्न 
पावले. त्यािंी पचतचर्नष् पत्र्नीही दादाजींिे चर्नधर्न समजताि चर्निेष्ट पडूर्न चतरे्न मृत्यसू कवटाळले. त्यािंा 
स्वर्भाव करारी व पापर्भीरू होता. स्वतःच्या हातूर्न काही आर्ळीक घडल्याम ळे स्वतःस चशिा करण्याकचरता 
त्यारं्नी आपल्या हातािी बाही आमरि आखूड ठेवली अशी आख्याचयका आहे. त्याचं्या मृत्यूम ळे चजजाबाई व 
चशवाजीराजे यारं्ना द ःख झाले. 

 
चशवाजी राजारं्नी हसहर्ड व प रंदर हे दोन्ही चकल्ले स्वतःच्या ताब्यातं घेतल्यािे चवजापूर दरबारात 

समजल्यावर दरबारामध्ये र्नव्या मसलती स रू झाल्या. प्रथम चशवाजीराजािंा बदंोबस्त करण्यासाठी 
म धोळिे बाजी घोरपडे व त्यािें बंधू खंडोजी या दोघासं चवजापूर दरबाररे्न प ण्यास पाठचवले. त्यारं्ना चशवाजी 
राजारं्नी परतूर्न लावले. रं्नतर चवजापूर दरबाररे्न र्फलटिच्या राजा हर्नबाळकर यास चिथाविी चदली. तेव्हां 
तो चशवाजीराजासं त्रास देऊ लार्ला. ते सहर्न र्न होऊर्न चशवाजी महाराजारं्नी र्फलटिवर िाल करूर्न 
हर्नबाळकरारं्ना जरब बसचवली. चशवाजी राजाचं्या या पराक्रमाम ळे प िे परर्ण्यातील आचदलशाहीच्या 
ताब्यातंील चकल्ले त्या त्या चठकािच्या चकल्लेदारारं्नी र्फारशी खळखळ र्न करता राजाचं्या स्वाधीर्न केले. 

 
चशवाजीराजे र्नमत र्नाहीत यािा अंदाज आल्यावर आचदलशहारे्न र्भोसले घराण्यावर मोहीम स रू 

केली. 
 
शहाजीराजे कर्नाटकातं हहदू सरदारारं्ना आचदलशाही चवरुद्ध बंड प कारण्यािी चिथाविी देत 

आहेत, इतकेि र्नव्हे तर आपल्या म लाकरवी प िे जहाचर्रींमध्ये उघड उघड उठाव करीत आहेत अशा 
आशयाच्या तक्रारी आचदलशाही सरदार शहाजीराजाचंवरुद्ध आचदलशहाकडे करीत. हे शहाजीराजासं 
समजल्यावर त्यारं्नी आचदलशाहीतील र्नोकरी सोडूर्न क तूबशाहीत जाण्याकचरता क तूबशहास पत्र पाठवरू्न 
चविारले. तेही आचदलशहास समजले. तेव्हा शहाजीराजासं पकडण्यािे आचदलशहारे्न ठरचवले. त्यावेळी 
शहाजीराजे हजजीच्या मोचहमेवर रे्ले होते. त्यारं्ना पकडण्यािी कामचर्री म स्तार्फाखार्न व बाजी घोरपडे 
याजंवर सोपचवण्यात आली. ह्या दोर्न सरदारारं्नी शहाजीराजाचं्या हजजी येथील छाविीला वढेा घालूर्न ते 
झोपेत असतार्नाि त्यारं्ना पकडले [सरदेसाई, मराठी चरयासत र्भा. १ पृ. १०१.] (ज ले २५ इ. स. १६४८). काहंी चदवस 
कर्नाटकातं त्यारं्ना ठेवल्यावर म स्तार्फाखार्न ९ र्नोव्हेंबर १६४८ रोजी मरि पावला त्याच्या जार्ी 
आचदलशहारे्न अर्फझलखार्नास रे्नचमले. अर्फझलखार्नारे्न शहाजीराजासं बंदोबस्तारे्न बरोबर घेऊर्न 
चवजापूरास पोिचवले (मािग इ. स. १६४९). त्यारं्ना दरबारात पेश करण्यात आले. आपल्याम ळे आपल्या 
वचडलािंा छळ केला जात आहे हे राजेर्ना कळतािं त्याचं्या अंतःकरिात संतापाच्या चठिग्या उडू लार्ल्या. 
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आपल्या वचडलाचं्या अपमार्नािा बदला घेतला पाचहजे असे त्यािें एक मर्न आकं्रदू लार्ले पि लरे्ि द सऱ्या 
मर्नारे्न सावधतेिा इशारा चदला. 

 
एवढ्यावरि आचदलशहा शहाजीराजािंी अप्रचतष्ा करूर्न थाबंला र्नाही. त्यारे्न इ. स. १६४८ च्या 

दसऱ्याच्या स मारास बंर्ळोरकडील जहार्ीर सारं्भाळिारे संर्भाजीराजे व प ण्याच्या जहाचर्रीवरील 
चशवाजीराजे या दोघावंरही स्वाऱ्या पाठचवल्या. परंत  दोघारं्नीही त्यारं्ना िारं्ल्या तयारीरे्न तोंड देऊर्न त्या 
मोडूर्न काढल्या. 

 
याप्रकरिात बाजी घोरपडे आचि अर्फझलखार्न या दोघाचं्या द ष्टपिािंा कळस झाला, तो चशवाजी 

राजाचं्या चजव्हारी लार्ला. या दोघारं्नाही त्याचं्या पापािे प्रायच त्त राजारं्नी आठवि ठेवरू्न प ढे आपल्या 
हातारे्न चदले. हा योर्ायोर् ध्यार्नातं ठेवण्यासारखा आहे (अर्फझलखार्न इ. स. १६५९ र्नोव्हेंबर १०, बाजी 
घोरपडे इ. स. १६६४ ऑक्टोबर-र्नोव्हेंबर यारं्ना चजवें माचरले). 

 
फत्तखेानाचे णिवािी रािांवर आक्रमि : 

 
चवजापूर दरबाररे्न आपला सरदार र्फते्तखार्न यास चशवाजीराजािें पाचरपत्य करण्यास पाठचवले. 

त्यारे्न खळदबेळपयंत कूि करूर्न तेथे आपला म क्काम ठोकला आचि आचदलशाही सरदार बाळाजी 
हैबतरावाला चशरवळ येथे धाडले. बाळाजी चशरवळच्या र्ढीत येऊर्न राचहल्यािे चशवाजीराजासं समजताि 
त्याजवर त्यारं्नी आपल्या मावळयारं्ना रवार्ना केले. त्याजंबरोबर हातघाईिी लढाई होऊर्न हैबतराव मारला 
रे्ला. हे समजताि र्फते्तखार्न चशवाजीराजारं्ना पकडण्यासाठी प रंदरच्या पायर्थ्याशंी येऊर्न ठाकला आचि 
आपल्या सैन्यािे िार र्भार् करूर्न त्यारं्ना र्ड िढण्यािा ह कूम चदला. ते जेव्हा र्ड िढू लार्ले तेव्हा 
त्याजंवर चकल्लेदारारे्न वरूर्न बंद कीिा मारा केला त्यातं म सेखार्न र्नावािा र्फते्तखार्नािा उजवा हात कामास 
आला तेव्हा र्फते्तखार्नारे्न हार खाऊर्न तो परत रे्ला. [चशविचरत्र साचहत्य खं. १, ले. ३२, प. सा. स.ं ले. ५६२.] 

 
िहािीरािाचं्या सुटकेसाठी मोगल सत्तचेा वापर : 

 
मोर्ली सत्ता आपला बळी घेईल तेव्हा त्याचं्याशी जपूर्न वार्ले पाचहजे हे चवजापूरकरारं्ना ठावकू 

होते. चशवाजीराजारं्ना ह्या पचरस्स्थतीिी जाि येऊर्न त्यारं्नी आचदलशहाच्या कैदेतूर्न शहाजीराजािंी स टका 
मोर्लाचं्या दबावारे्न करूर्न घेण्यािे योचजले. ह्यासाठी चशवाजीराजारं्नी दचििेतील मोर्ल प्रचतचर्नधी 
म रादबि याला पत्र चलहूर्न कळचवले की, आचदलशहाच्या कैदेतूर्न आपल्या वचडलािंी स टका करण्यास 
प ढाकार घेतल्यास मी मोर्ल बादशहािी सेवा करायला तयार होईर्न. चशवाजीराजािें हे पत्र वािताि 
म रादबि खूष झाला. त्यारे्न शहाजहार्न बादशहास चशवाजीराजािंी चवरं्नती कळचवली. दरम्यार्न हसहर्ड व 
कर्नाटकातंील दोर्न चकल्ल ेपरत करण्याच्या अटीवर [बेंदे्र, मालोजी व शहाजी महाराज, पृ. ४८८.] चवजापूर दरबाररे्न 
शहाजीराजािंी स टका केल्याम ळे म रादबिाबरोबरच्या वाटाघाटीरे्न प्रकरि तेथेि आटोपले. 

 
शहाजी राजािंी स टका झाल्यावर प ढील पाि वष े आचदलशाही संतप्त होईल असे काही 

करावयािे र्नाही असे चशवाजीराजारं्नी ठरचवले. 
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सर्न १६४९ मध्ये चशवाजी महाराजाचं्या जहाचर्रीत प िे, इदंापूर, बारामती, िाकि आचि स पे यािंा 
समावशे होता. या जहाचर्रीस चशवाजी महाराजारं्नी बारा मावळे तसेि रोचहडा, कोंडािा, तोरिा, प रंदर 
आचि राजर्ड हे चकल्ले जोडले, ह्या बरोबरि सर्न १६५३ च्या स मारास हहदवी स्वराज्यािा पाया घातला 
रे्ला. [सरदेसाई, न्यू चहस्टरी ऑर्फ ध मराठाझ, र्भा. १, पृ. १०७.] 
 

❑❑ 
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५. स्वराज्याचा णवस्िार 
 
मार्ील प्रकरिात साचंर्तल्याप्रमािे चशवाजीराजे यारं्नी वचडलार्शजत जहाचर्रीिे स्वतंत्र राज्य 

बर्नचवले. प ढील सहा वषांच्या काळात (१६५०-५५) चशवाजी राजारं्नी चवजापूर सरकारला त्रास चदला र्नाही. 
परंत  शहाजी राजािंी म क्तता होईपयंत ते आपले राज्य एकसंघ करण्याच्या आचि हजकलेल्या प्रदेशािंी 
र्नीट व्यवस्था लावण्याच्या प्रयत्र्नात होते असे चदसते. [सरकार, चशवाजी (५वी आवृत्ती), पृ. ३४.] ह्या काळातं चशवाजी 
महाराजारं्नी घोरपडे, मोरे, चशके, हर्नबाळकर, जाधव, घाटरे् या मराठा सरदारारं्ना स्वतंत्र हहदवी राज्यािी 
कल्पर्ना देऊर्न ह्या श र्भकायात त्यारं्नी मदत करावी म्हिरू्न त्यारं्ना आपलेसे करण्यािे प्रयत्र्न केले. [सरकार, 

चकत्ता पृ. ३५.] त्यात त्यारं्ना थोडेर्फार यशही चमळले. त्यारं्नतर सात वषांर्नी त्यारं्नी आपले सामर्थ्यग वाढवले व 
संघचटत केले [सरदेसाई, न्यू चहस्टरी ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. १०७.] तेव्हा त्यासं असे जािवले की आता चवजापूर 
दरबारला घाबरण्यािी र्रज र्नाही. कारि त्यावळेी राजप त्र औरंर्जेब यारे्न दख्खर्निा स रे्भदार म्हिरू्न 
अचधकार र्ाजवण्यास व आचदलशाहीिे शोषि करण्यास प्रारंर्भ केला होता. [महाराष्ट्र स्टेट र्झेॅचटअर चपचरयड मराठी 
पृ. ७, (शहाजहार्न बादशहारे्न स रे्भदार औरंर्जेब यास चवजापूर खालसा कर असा ह कूम पाठचवला होता).] 

 
चशवाजीराजारं्नी ह्यावळेी कोकि प्रदेशावर ताबा चमळचवण्यािा चविार केला. हेतू हा की कोकिातूर्न 

चवजापूरिा स लतार्न आचि मोर्ल सम्राट यारं्ना उघड चवरोध करता यावा. ह्यावर चविार करता राजेर्ना असे 
आढळूर्न आले की, देश व कोकि दरम्यार्निे सवग मार्ग व हखडी जावळीिे जहाचर्रदार मोरे याचं्या ताब्यात 
आहेत. जावळी ज्याचं्या ताब्यात तोि संपूिग वाई चजल्ह्यावर व सह्याद्रीच्या सवग डोंर्ररारं्ावर आचि त्याला 
लार्रू्न असिाऱ्या सार्री चकर्नाऱ्यावर अचधकार र्ाजव ू शकेल. ही वस्त स्स्थती चशवाजीराजाचं्या लिात 
आल्यावर त्यारं्नी जावळीिा ताबा घेण्यािे ठरचवले. 

  
तेथील मोरे घरािे रे्ल्या आठ चपढ्यापंासूर्न जावळीिी जहार्ीर उपर्भोर्ीत होते. हे घरािे पराक्रमी 

असल्याम ळे सातारा चजल्ह्यात मोऱ्यािंा िारं्लाि विक होता. त्यारं्नी आपली चर्नष्ा चवजापूरकराचं्या िरिी 
वाचहली होती. म्हिूर्न त्यास चशवरायारं्नी स्वतंत्र राज्यािी स्थापर्ना करण्यािा खटाटोप करावा हे पसतं 
र्नव्हते. मोऱ्याचं्या चिथाविीरे्न त्यािंी मािसे प्रातंात येऊर्न ध डर् स घालू लार्ली हे राजासं द ःसह झाले. 
म्हिूर्न राजारं्नी मोऱ्यावंर हल्ला करूर्न त्यास वठिीवर आिण्यािे ठरचवले. िंद्रराव हा मोरे घराण्यािा 
चकताब होता. जावळीिा मालक दौलतराव मोरे सर्न १६४८ िे स मारास मरि पावला. त्यास सतंार्न 
र्नसल्याम ळे दौलतरावािे पत्र्नीरे्न चशवथरकर मोऱ्यापंकैी एक म लर्ा दत्तक घेतला. त्यािे र्नावं यशवतंराव 
ठेचवले आचि ती चशवाजीराजाचं्या साहाय्यारे्न जावळीिा कारर्भार िालव ूलार्ली. पि व्यवहार हिमंतराव 
मोरे पाहू लार्ला. हिमंतराव मोरे चशवाजीराजासं चवरोध करू लार्ले तेव्हा ं जावळीिा ताबा 
चमळचवण्यासाठी चशवाजी राजारं्नी चसचलमकर, बादंल व कान्होजी जेधे यािें जमाव एकत्र करूर्न त्याचं्यासह 
संर्भाजी कावजी या आपल्या शूर सरदारास जावळीवर रवार्ना केले (सर्न १६५५ अखेर) मोऱ्यारं्नी हा पचहला 
हल्ला मारूर्न काढला. [बाळकृष्ट्ि, चशवाजी धी गे्रट, र्भार्-१, प.ृ ३१.] तेव्हा महाराजारं्नी रघ र्नाथ बल्लाळ कोरडे 
याजबरोबर आिखी र्फौज जावळीवर रवार्ना केली. त्यावळेी य द्ध झाले त्यात हिमंतराव मोरे मारला रे्ला. 
[पत्रसार सगं्रह १६६७ (७).] प्रतापराव मोरे चवजापूरास पळूर्न रे्ला व जावळीकर यशवतंराव मोरे रायर्डावर 
(रायरीिा डोंर्र) जाऊर्न बंदोबस्तारे्न राचहला. लरे्ि महाराजारं्नी जावळीस जाऊर्न दोर्न मचहरे्न राहूर्न 
तेथील म लखािी व्यवस्था केली. चतथे कृष्ट्िाजी बाबाजी स रे्भदार रे्नचमला पि रायर्ड हस्तर्त 
झाल्याचशवाय चशवाजीराजािें हे कायग तडीस जािारे र्नव्हते. म्हिरू्न राचजयारं्नी आपली र्फौज रायरीवर 
रवार्ना केली. तीर्न मचहरे्न पावतेो रायरी चकल्ला यशवतंरावारे्न लढचवला मर् त्यािा इलाज िालेर्ना म्हिूर्न तो 
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राचजयासं शरि आला. त्यास र् न्हेर्ार ठरवरू्न ठार माचरले व त्याच्या प त्रासं प ण्यास रे्नऊर्न कैदेत ठेचवले 
आचि त्याच्या बायका म लािंी व्यवस्था लावरू्न रायर्ड चकल्ला ताब्यात घेतला. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ६०.] (मे 
१६५६) जावळी प्रदेशािा आपल्या अचधकारातं समावशे झाल्याम ळे चशवाजीराजे डोंर्राळ कोकि प्रदेशािे 
सवाचधकारी बर्नले. तसेि चशवाजीराजे रायरी अथवा रायर्डसारख्या सह्याद्रीच्या उंि चशखरावरील 
अहजक्य चकल्ल्यािेही स्वामी झाले. त्याबरोबरि डोंर्रातील हखडीिे चर्नयंत्रि करू लार्ले. आचि त्याम ळे 
देश व सार्र या दरम्यार्निा व्यापार, रहदारी यावर त्यासं चर्नयंत्रि ठेविेही साधले. त्यािें राज्य प्रथमति 
सम द्र चकर्नाऱ्यापयंत पसरले, त्याम ळेि चशवाजीराजारं्नी महाड शहर हे व्यापारी कें द्र, बाजारपेठ व जहाज 
बाधंिीिा आरमारी तळ म्हिरू्न वसवले व र्भरर्भराटीस आिले. [चकत्ता, जेधे शकावली, पृ. १७, १८.] 

 
णविापूरच्या अणधकारािील कोकि : 

 
१६३७ पासूर्न चवजापूर सत्ता ही कोकिातील सवगश्रेष् शस्क्तशाली सत्ता होती. ४ र्नोव्हेंबर १६५६ 

रोजी महम्मद आचदलशहा मरि पावला. दार्भोळ, अंजर्नवले, रत्र्नाचर्री, राजापूर येथील चकल्ले, त्याचं्यावर 
अवलंबूर्न असलेल्या चजल्ह्यासंह चवजापूर सते्तरे्न चर्नय क्त केलेल्या सरदाराचं्या अचधकारात होते. परंत  
उवगचरत दचिि कोकि हे परंपरार्त िालत आलेल्या देशम खाचं्या चर्नयंत्रिाखाली होते. त्यामध्ये क डाळिे 
सावतं हे म ख्य होते. मध्य कोकि दोर्न स भ्यामंध्ये चवर्भार्लेले होते. पचहला स र्भा कल्याि. हा वैतरिा 
र्नदीपासूर्न र्नार्ोठण्यापयंत चवस्तारलेला, तो म ल्ला अहंमदच्या अखत्यारीत होता, तर उवगचरत स र्भा हा 
साचवत्री र्नदीपयंत चवस्तारलेला. जंचजऱ्याच्या चसद्दीकडे होता. ह्या प्रदेशात तळे व घोसाळयािे चकल्ल े
चसद्दीच्या मालकीिे होते. उत्तर कोकिात पोत गर्ीज आचि मोर्लािंी सत्ता होती. [र्नरे्न, चहस्टरी ऑर्फ कोकि, पृ. ३४, 
३९.] 
 

म हम्मद आचदलशहाच्या र्रं्भीर आजारपिाम ळे कल्याििा स रे्भदार म ल्ला अहमद १६४६ पासूर्न 
चवजापूराति होता. त्यास म हम्मद आचदलशहारे्न बोलावरू्न घेतले होते. आचदलशहा ४ र्नोव्हेंबर १६५६ रोजी 
मरि पावला. त्यािे तक्तावर वारस र्न बसचवता आपल्या हातात सत्ता राखण्यासाठी बेर्म साहेचबिीरे्न अली 
र्नावाच्या चवजापूरच्या १८ वषांच्या म लास र्ादीवर बसचवले. हा शाही घराण्यातील अस्सल राजप त्र र्नाही 
अशा सबबीवर औरंर्जेबारे्न चवजापूरला वढेा घातला. [सरदेसाई, न्यू चहस्टरी ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. १२७.] आचि 
दोन्ही पिारं्नी चशवाजी राजाकंडे मदत माचर्तली. चशवाजी महाराजारं्ना या प्रसंर्ात चवजापूरिा पि घेऊर्न 
आपले राज्य अचधक वाढवाव ेहे र्फायदेशीर आहे असे जािवले. पि सप्टेंबर १६५७ मध्ये चवजापूर सरकाररे्न 
औरंर्जेबाशी शातंता करार केला. [शमा, मराठा चहस्टरी चरएक्झाचमर्न, पृ. १३५.] तेव्हा चशवाजी राजारं्नी मोंर्लाशी 
सलोखा प्रस्थाचपत करण्यािा चर्निगय घेतला. २५ जारे्नवारी १६५८ रोजी चशवाजीराजारं्नी आपला प्रचतचर्नधी 
म्हिूर्न सोर्नाजी चवश्वर्नाथ यास औरंर्जेबाच्या रे्भटीसाठीं बेदरला धाडले. ज र्नी चर्नजामशाही आचि 
आचदलशाही याचं्या ताब्यातंील कोकिपट्टी आपल्याला चमळावी अशी चशवाजीराजे यारं्नी आपल्या 
वकीलाकरवी औरंर्जेबास चवरं्नती केली. धूतग औरंर्जेबारे्न राजािंा डाव ओळखला व वकीलास साचंर्तले 
की, “हा मामला महत्त्वािा असल्याम ळे ख द्द चशवाजीराजे यारं्नीि मला रे्भटाव े हे बरे” राजे ओरंर्जेबास 
रे्भटण्याच्या रं्फदात पडले र्नाहीत. त्यारं्नी औरंर्जेबाच्या रार्ािी पवा र्न करता मोर्लाचं्या ताब्यातंील ज न्नर 
व अहमदर्नर्र ही शहरे हजकूर्न घेतली. इतक्यात औरंर्जेबास शहाजहार्न बादशहा आजारी असल्यािे 
समजले तेव्हा चदल्ली तक्त बळकावण्यासाठी त्यारे्न घाईरे्न उत्तरेिी वाट धरली. वाटेत असता आपल्या सेर्ना 
अचधकाऱ्यासं पते्र चलहूर्न चशवाजीराजाचं्या पाचरपत्यासाठी हालिाली करण्यािा आदेश चदला. 
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औरंर्जेबारे्न आग्र्यास जाण्यापूवी आचदलशहािी शरिार्ती पत्करली व चवजापूरकर व चदल्लीकर 
यामधील तहास मान्यता चदली. हा तह ऑर्स्ट १६५७ त झाला. त्यातील कलमे खालीलप्रमािे :— 

 
(१) आचदलशाहारे्न १ कोटी रुपये खंडिी द्यावी. 
 
(२) बेदर, कल्याि, पहरडा हे चकल्ले आचि त्याखालील सवग म लूख व चर्नजामशाही कोकिातील 

सवग चकल्ले आचि वारं्ी परर्िा आचदलशहारे्न मोर्लास द्याव.े [सर जद र्नाथ सरकार, औरंर्जेब र्भा. १, पृ. २७८ प. सा. स.ं, 
ले. ३७२७.] 

 
चवजापूरकरासं औरंर्जेबारे्न ३० लाखािंी सूट चदली आचि बजावले की त म्ही म लखािे संरिि 

करा. त्या प्रातंातील काही चकल्ले चशवाजीरे्न बळकावले आहेत तेथूर्न त्याला घालवरू्न द्या. त्याला र्नोकरीत 
ठेवण्यािी इच्छा असेल तर त्याला कर्नाटकात घालवरू्न द्या म्हिजे त्यािा उपसर्ग मोर्ली म लखास 
पोििार र्नाही. [बेंदे्र, चशवाजी, पृ. १५०.] 

 
चशवाजीराजे यारं्नी कल्याि स र्भा काबीज करण्यासाठी आबाजी सोर्नदेव यास ऑक्टोबर १६५७ त 

पाठचवले. [सर जद र्नाथ सरकार, औरंर्जेब र्भा. १, पृ. २७८ प. सा. स.ं, ले. ३७२७.] 
 
चशवाजी महाराजारं्नी असे हेरले की, कल्याि शहरात म ख्य अचधकारी म ल्ला अहमद चवजापूरच्या 

आजारी स लतार्नाला रे्भटण्याकचरता रे्ला असतार्ना, त्याच्या अर्न पस्स्थतीत शहरास प रेसे संरिि र्नव्हते. 
तेव्हा चशवाजी महाराजारं्नी कल्याि चर्भवडंीच्या व िौलच्या पोत गर्ीजाचंवरुद्ध मोहीम आखली. त्यारे्न दोर्न 
सेर्नापथकारं्ना सज्ज राहण्यािे आदेश चदले. एका पथकािे प्रम ख पद शामराव पंत पेशव ेयािें आप्त दादाजी 
बापूजी यािेंकडे होते. तर दादाजी कृष्ट्ि लोहकरे आचि त्यािे बधूं शखेोजी (कान्होजी र्नायकािे कारर्भारी) 
यारं्नाही त्यािंी मावळयािंी पथके घेऊर्न कोकिात येण्यास सूिर्ना केली होती. २४ ऑक्टोबर १६५७ रोजी 
मावळयाचं्या पथकाच्या साहाय्यारे्न आबाजी सोर्नदेव कल्याि घेण्यात यशस्वी झाले आचि त्यारं्नतर त्यारं्नी 
चर्भवडंीही हजकूर्न घेतली. त्यारं्नी तेथील पोत गर्ीजािंी मालमत्ता ल टली आचि अशरेी चकल्ल्यावर एक कें द्र 
स्थापर्न केले. पोत गर्ीजारं्नी प्रचतवषी सव्वा खंडी सोरे्न देण्यािे मान्य केले. [शमा, चकत्ता, पृ. १३६.] अशरेी 
चकल्ल्यातील म सलमार्न अचधकाऱ्यास व सैन्यास घालवरू्न चदले रे्ले आचि त्या जार्ी मावळे सैन्य ठेवण्यात 
आले. दादाजी कृष्ट्ि लोहकरे ह्या शूर आचि अर्न र्भवी अचधकाऱ्यािी कल्याििा प्रम ख म्हिूर्न तर त्यािा 
र्भाऊ शखेो कृष्ट्िा लोहकरे यािंी चर्भवडंीिा प्रम ख म्हिूर्न चर्नय क्ती केली. आपली चवजयश्री दृढमलू 
करण्याकरता र्नव्यारे्न हजकलेल्या प्रदेशािी महसूल व्यवस्था र्नीट करण्याच्या दृष्टीरे्न त्या दोघारं्नी लर्ोलर् 
योजर्ना हाती घेतल्या. [बाळकृष्ट्ि, चकत्ता र्भार् १, पृ. ४१.] 
[१. पत्र सारसगं्रह क. ७३९, राज खं. ८, ले. ६.] 

 
कल्यािच्या ल टीमध्ये चशवाजी महाराजारं्ना पोलादी शसे्त्र, तोर्फा इत्यादीिा चवप ल सगं्रह चमळाला. 

तो त्यारं्नी चवचवध चकल्ल्यामंध्ये वाटूर्न चदला. तदरं्नतर त्यार्नी पर्नवलेच्या पूवेकडील प्रबळर्डािी संरिि 
व्यवस्था अचधक मजबूत केली. [९१ कलमी बखर, पृ. ६१.] त्यारं्नी कल्याि बंदरात र्नाचवक तळ बर्नचवला आचि 
र्लबते उर्भी करण्यािी र्ोदीही बाधंली. असे साचंर्तले जाते की, चशवाजीराजारं्ना कल्याि बंदरािे रिि 
करिाऱ्या चवजापूर सरदारारं्नी सवग ती मदत केली. राचजयारं्नी चमळालेल्या संपत्तीिा उपयोर् जवळपासच्या 
डोंर्रामध्ये र्भरपूर प्रमािात उपलब्ध असलेल्या सार्वार्निा (लाकडािा) वापर करूर्न जहाजे बाचंधली. 
[चशवाजी स्मृचतगं्रथ, पृ. ७९.] 
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८ जारे्नवारी १६५८ त चशवाजी महाराजारं्नी माह ली काबीज केली. रं्नतर राजमािी, लोहर्ड हे 
डोंर्री चकल्ले हजकले. ह्या यशाम ळे चशवाजी महाराज प िे ते ठािे येथील प्रदेशािें चर्नर्शववाद स्वामी बर्नले. 
चशवाजी महाराजािें सामर्थ्यग चदवसेंचदवस वाढत रे्ले आचि त्या प्रदेशातील सवग चकल्ले त्यारं्नी सर केले. 
त्याम ळे उत्तर कोकिात त्यािंा पाया र्भक्कम झाला. [शमा, चकत्ता, पृ. १३६.] कोकिािा उत्तरेकडील र्भार् 
हजकल्याम ळे चशवाजी महाराजांर्ना प ष्ट्कळ सपंत्ती आचि व्यापारी मालािा लार्भ झाला. [चकत्ता.] सध्याच्या 
रायर्ड चजल्ह्यावर त्यािंा चवजय तर अचधक स कर झाला. कारि त्या तेथील बह तेक स्थाचर्नक प्रम ख 
आचदलशाही सते्तिे अन्यायी सत्ता झ र्ारूर्न म क्त होऊ इस्च्छत होते. त्यारं्नी चशवाजी महाराजारं्ना लरे्ि 
सहकायग केले. चशवाजी महाराजारं्नी स रर्ड, तळा, घोसाळर्ड, र्भ रि, कारं्ोरी हे चकल्ले ताब्यात घेतले. 
[सरकार, चशवाजी, पृ. ५५.] आजच्या ठािे आचि रायर्ड चजल्ह्यािा प ष्ट्कळसा र्भरू्भार् चशवाजी महाराजाचं्या 
अंमलाखाली आला. ह्या र्भरघोस चवजयाम ळे चवजापूर दरबारिा माडंचलक असिाऱ्या जंचजऱ्याच्या चसद्यािे 
बरेि र्न कसार्न झाले. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या ह्या हालिालीकडे चवजापूर दरबारिे अत्यतं जार्रूकपिे लि होते. 

त्यावळेी चवजापूर दरबारात परस्परातील कलह व चवर्भाजर्नवादी प्रवृत्ती कळसास पोिलेली होती. त्याि 
वळेी चशवाजी राजािें सामर्थ्यग खूप वाढले होते. त्याम ळे कोिताही तोलामोलािा चवजाप री सरदार चशवाजी 
महाराजाचंवरुद्ध मोहीम करण्यास सरसावत र्नव्हता. अशावळेी अर्फजलखार्न आपली सेवा स लतार्नापाशी 
रुजू करण्याकरता र्फ शारकीरे्न प ढे आला. त्यािा चर्नकाल चशवाजीराजारं्नी कसा लावला हे प ढील प्रकरिात 
पाहू. 
 

❑❑ 
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६. दगाबाि अफिलखानाचा वध 
 
महमद आचदलशहा १६५६ त मरि पावल्यारं्नतर त्याच्या पत्र्नीरे्न बेर्म साहेचबिीरे्न आपल्या 

पसंतीच्या तरण्या म लािे अली र्नाव ठेवरू्न त्यास चवजापूरच्या र्ादीवर बसचवले. तो एकोिीस वषांिा होता. 
खरा कारर्भार त्यािी आई साहेबीि पाहू लार्ली हे पूवी साचंर्तले आहे. मोऱ्यािंा चर्नकाल चशवाजीराजारं्नी 
लावल्यापासूर्न चवजापूर दरबारावर संकटािंी माचलका कोसळू लार्ली. औरंर्जेबारे्न चवजापूरवर आक्रमि 
करूर्न त्यारं्ना राज्य वािचवण्यासाठी मोर्लाशंी तह करण्यास र्भार् पाडले. त्याप्रमािे २४ ऑर्स्ट १६५७ 
रोजी आचदलशहारे्न औरंर्जेबाशी तह केला. त्यात कल्यािी, पहरडा व त्यार्भोवतालिा र्भार्, चर्नजामशाही 
कोकिातील चकल्ल,े वारं्िी परर्िा व खंडिीदाखल दीड कोटी रुपये द्यावते अशा तहातील म ख्य अटी 
होत्या. [जद र्नाथ सरकार, औरंर्जेब र्भार् १, पृ. २८२. प. सा. स.ं ७४३.] 

 
इतक्यात चदल्लीला बादशहा शहाजहार्न आजारी पडल्यािी बातमी औरंर्जेबास समजली म्हिरू्न 

औरंर्जेबारे्न आपली दचििेकडील मोहीम आटोपती घेतली व त्यारे्न सरळ चदल्लीिी वाट धरली. इकडे 
बड्या साहेचबिीरे्न चवजापूर दरबार र्भरचवला आचि त्यातं चशवाजीराजाचं्या पाचरपत्यािा चविार केला. 
चशवाजी राजारं्ना शासर्न कराव ेहे दरबारातं ठरले व ही कामचर्री चधप्पाड अर्फर्ाि सरदार अर्फझलखार्न 
याजवर सोपचवण्यात आली. अर्फझलखार्नारे्न चशवाजीस चजवतं पकडूर्न आितो असे र्भर दरबारात बडे 
साहेचबिीस साचंर्तले असे परमारं्नद म्हितो. तेव्हा बडे साहेचबिीरे्न त्यास कार्नमंत्र चदला की 
चशवाजीराजािंा परार्भव करूर्न त्यास ठार माराव.े अर्फझलखार्नारे्न ही कामचर्री मोठ्ा उत्साहारे्न 
स्वीकारली. [चशवर्भारत, अ १७/३७, बसातीर्न उस् सलातीर्न, पृ. ३७०.] आचि तो पूवगतयारी करू लार्ला. बरोबर बारा 
हजार कसलेल्या अरबािें घोडदळ, प्रिंड तोर्फखार्ना आचि कडव्या पठािािें आचि अर्फर्ािािें सहस्त्रावधी 
पायदळ घेतले व सर्न १६५९ च्या सप्टेंबर मचहन्यात त्यारे्न चवजापूरहूर्न प्रयाि केले. [चशवर्भारत, १७/१ ते ३८, 

प.सा.स.ं ७७४.] चशवाजीराजािें वास्तव्य त्यावळेी प ण्यात होते म्हिूर्न खार्नारे्न चतकडेि जाण्यािा रोख धरला. 
वाटेत पंढरपूर, मािकेश्वर, करकंब, र्भोसे, शरं्भ ू महादेव, मलवडी या चठकाििी हहदूिी देवालये त्यारे्न 
उद्ध्वस्त केली. हेतू हा की अशी कृत्ये ऐकल्यावर सूड उर्चवण्यासाठी चशवाजी आपल्यावर िालूर्न येईल. 
पि चशवाजीराजे र्प्प राचहले. आचि स्वारी रचहमतपूरला आली. अर्फझलखार्न आपला र्नाश करण्यास येत 
आहे आचि त्यारे्न आपला वध करावा अशी सूिर्ना त्याला बडी साहेचबिींकडूर्न चमळाली आहे हे राजारं्ना 
माहीत होते. त्यारं्नी वेंर् ल्यास पाठचवलेल्या ५ मे १६६० च्या पत्रात ही माचहती चदलेली आहे. [सेत  माधवराव 
पर्डी, चशविचरत्र एक अभ्यास, पृ. १९८.] चशवाजीराजारं्ना ही माचहती त्यािें दरबारातंील चहतहितकाकडूर्न समजली. 
आचदलशहािा दरबारी िचरत्रकार सय्यद र्न रुल्ला हा आपल्या “तारीख-इ-अली” या र्फासी र्भाषेत 
चलचहलेल्या गं्रथात चशवाजीला मारण्यासाठी अर्फझलखार्न स्वारीवर धाडला अशी माचहती देतो. स लतार्ना 
बडीसाहेबारे्न मावळातंील सवग देशम खाकंडे दरबारी र्फमारे्न पाठवरू्न अर्फझलखार्नास मदत करण्यािा ह कूम 
चदला. [र्भा. इ. स.ं म. तै्रमाचसक व. ७, पृ. १०४. पसास.ं क्र. ७८२.] खार्न वाईला आल्यािी बातमी येताि राजे प िे सोडूर्न 
प्रतापर्डावर येऊर्न राचहले. उघड्या मदैार्नापेिा पहाडी म लकात खार्नाला कोंडीत पकडण्यािा डाव 
राजारं्नी टाकला. राजारं्ना हेही कळले की खार्नारे्न रोचहड खोऱ्यातील देशम ख, खंडोजी खोपडे यास रे्भटीस 
बोलचवले. तेव्हा खोपडे अर्फझलखार्नास रे्भटूर्न मी चशवाजीराजासं धरूर्न देतो अशी कब लाती केली आचि 
त्याबदल्यातं खार्नाकडूर्न रोचहडेश्वरािी देशम खी माचर्तली. बाकी सात देशम खारं्नी दरबारी र्फमार्न 
डावलूर्न चशवाजीराजाचं्या बाजूरे्न उरे्भ राहण्यािे ठरचवले. [रा, खं. १५ ले. ३३८, पृ. ३६६-६७. प. सा. स.ं ५५८.] खार्नािे 
सैन्य वाईपासूर्न महाबळेश्वरापयंत पसरले होते. राचजयाकंडे सैन्य थोडे होते. राचजयारं्नी आपली र्फौज दाट 
झाडींतूर्न, खोऱ्यातूर्न लपवरू्न प ढील पावले उिलली. प ढे पावसाळयात िार मचहरे्न राजे जावळीच्या 



 

अनुक्रमणिका 

म क्कामाला जाऊर्न बसले. [चशविचरत्र प्र., पृ. १८.] अर्फझलखार्नाशी टक्कर देण्यासाठी राज्यर्भर बंदोबस्त 
राचखला. वाईला येऊर्न पोिल्यावर खार्नारे्न राजाचं्या प्रदेशावर सवग बाजंूर्नी आक्रमि करण्यास स रुवात 
केली. चवजाप री सरदार जाधव यारे्न स पे प्रातंावर जरब बसचवली, पाढंऱ्यारे्न चशरवळ, खराट्यारे्न सासवड, 
चहलालारे्न प िे आचि हबशी सैर्फखार्नारे्न तळ कोकि व्यापले. घाटमाथा व कोकि या दोन्ही र्भार्ात 
खार्नाच्या सैन्यारे्न ध माकूळ घातला. तरी राजारं्नी जावळीस ठेचवलेल्या सैन्यास कोठेही कूि करण्यािे 
आदेश चदले र्नाहीत. एकंदर पचरस्स्थतीिा चविार केल्यारं्नतर खार्नाच्या लिात आले की आपि काहीही 
केले तरी चशवाजीराजे उघड्यावर येऊर्न आपल्याशी लढाई करिार र्नाहीत, म्हिूर्न सामोपिारािे बोलिे 
लावरू्न चवश्वास दाखवरू्न राजािंा घात करावा, असे खार्नारे्न ठरचवले व आपला वकील कृष्ट्िाजी र्भास्कर 
यास खार्नारे्न राजाशंी बोलिी करण्यास व राजारं्नी बळकाचवलेला प्रदेश परत करण्यािी सूिर्ना देिारे पत्र 
बरोबर देऊर्न पाठचवले. [चशविचरत्र प्र., पृ. १९.] त्या पत्रातंील मार्ण्यािंा साराशं असा : 

 
“चर्नजामशाही लोप पावल्यावर त्यािा जो म लूख आचदलशहारे्न मोर्लासं खूष राखण्यासाठी चदला 

त्या डोंर्राळ म लखातील चकल्ले व म लूख (प िे, कल्याि, चर्भवडंी प्रातं) चशवाजीरे्न जे आपल्या ताब्यात 
आचिले ते व िौल प्रातं चशवाजीरे्न मोर्लासं परत कराव.े िक्रवती राजािी चिन्हे धारि करू र्नयेत. िंद्रराव 
मोरे याजकडूर्न हजकूर्न घेतलेली जावळी चशवाजीरे्न आचदलशहास परत करावी”. ह्या पत्रािे उत्तर 
राचजयारं्नी अर्फझलखार्नाला पाठचवले, त्यातं असे चलचहले की, “आपि इकडे (जावळीस) याव ेम्हिजे मी 
चर्नर्भगय होईर्न. आपि मार्त आहात ते सवग चकल्ले आचि जावळीस द्धा मी द्यायला तयार आहे आपि चर्नःशकं 
मर्नारे्न जावळीस याव.े रे्भटीत माझ्या हातातील तलवार मी आपिापं ढे ठेवीर्न”. दोर्न योद्ध्यािंा िाललेला 
हा पत्रव्यवहार राजकीय स्वरूपािा होता. अर्फझलखार्नाकडील वकील कृष्ट्िाजी र्भास्कर खार्नािे पत्र 
घेऊर्न राचजयाकंडे आला. राचजयािंा वकील पंताजी र्ोचपर्नाथ खार्नाच्या वचकलाबरोबर खार्नाच्या छाविीत 
जाऊर्न तेथील कार्नोसा घेऊर्न आला. त्याजकडूर्न राचजयासं असे समजले की खार्न आपल्याला चर्नच त 
दर्ा देिार. राजे खार्नाला प रे ओळखूर्न होते. कर्नाटकातील चशऱ्यािा राजा कस्त री रंर्ा याला रे्भटीला 
बोलावरू्न याि खार्नारे्न त्याला चवश्वासघातारे्न ठार मारले होते. [वमा, चहस्टरी ऑर्फ चबजापूर, पृ. १३९.] महाराजािंा 
थोरला र्भाऊ संर्भाजी राजा याि खार्नाच्या दर्लबाजीम ळे कर्नकचर्रीच्या लढ्यात मारला रे्ला होता ही 
र्ोष्ट राजे चवसरले र्नव्हते. शहाजीराजारं्ना कैद करूर्न त्यारे्न चवजाप रास रे्नले होते हेही त्याचं्या मर्नात होते. 
शवेटी र्भावाच्या मरिािा सूड घेण्यािे राजे यारं्नी ठरचवले. 

 
पूिगपिे सावधार्नता राखूर्न कृष्ट्िाजी र्भास्करािंी रे्भट घेण्यािा महाराजारं्नी चर्निगय घेतला. हा 

कृष्ट्िाजी र्भास्कर वाईिा क ळकिी, अर्फझलखार्न पूवी कैक वष े वाईस कारर्भारी होता तेव्हापासूर्न 
कृष्ट्िाजीशी त्यािा िारं्ला पचरिय होता. असा आपल्या चवश्वासातील ह शार मािूस खार्नारे्न राजाकंडे 
बोलिी करण्यास पाठचवला. यावळेी राचजयाकंडे चवश्वासराव र्नार्ोजी म सेखोरेकर र्नावािा चवश्वासू सरदार 
होता. त्यारे्न र्फचकराच्या वषेातं र् प्तपिे खार्नाच्या छाविीत वारंवार जाऊर्न तेथील खडान् खडा बातमी 
आिरू्न राजे यासं चदली. यावरूर्न चशवाजीराजारं्नी आपला प ढील बेत ठरचवला. आपल्याकडील वकील 
र्ोपीर्नाथ बोकील र्नावाच्या ह शार मािसास कृष्ट्िाजी बरोबर परत वाई येथे अर्फझलखार्नाकडे चशष्टाईसाठी 
रवार्ना केले. त्यारे्न खार्नाच्या छाविींत जाऊर्न तेथील कार्नोसा घेतला व खार्नाच्या मर्नात दर्ा करण्यािे 
र्फार आहे हे राजासं साचंर्तले. तेव्हा राचजयांर्नी आपला मृत्यू घडला तर आपल्या मारे् स्वराज्यािे कायग 
कोिी कसे करावयािे याच्या तपशीलवार सूिर्ना आपल्या सहकाऱ्यासं चदल्या, राजािी रे्भट घेतल्याचशवाय 
खार्नािे उचद्दष्ट साध्य होण्यासारखे र्नसल्याम ळे, तो हळूहळू आपला आग्रह सोडूर्न राजाचं्या अटीवर 
प्रतापर्डच्या मािीवर उर्भारलेल्या शाचमयार्नात येऊर्न रे्भटण्यास तयार झाला. राजेयारं्नी खार्नाकरता एकि 
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उत्तम वाट तयार केली. [सरदेसाई, चशवाजी चरयासत, पृ. १९१.] वाटेच्या द तर्फा जंर्लात आपली हत्यारबंद मािसे 
झाडीत लपवरू्न ठेवण्यािी व्यवस्था राजारं्नी केली. अर्फझलाखार्नािे मर्न वळवरू्न त्याला जावळीस 
आिण्यात राचजयारं्नी म त्सद्दीपिािी कमाल केली. आपि र्फार घाबरलो आहोत वाईला येण्यािी 
आपल्याला हहमत र्नाही, आपि पराक्रमी आहात, आपि मला काकासारखे आहात, मी आपला सर्ळा 
म लूख देतो, र्फक्त आपि जावळीला येऊर्न मला आचदलशहाकडे घेऊर्न जाव ेआचि मला मार्फी चमळवरू्न 
द्यावी अशाप्रकारे राचजयारं्नी खार्नािे मर्न वळचवले आचि तो झपाट्यारे्न जावळीला चर्नघाला असे परमारं्नद 
म्हितो. चशवाजी आपिासं घाबरला असे समजूर्न अर्फझलखार्न आपला लवाजमा व आपले सरदार बरोबर 
घेऊर्न प्रतापर्डच्या पायर्थ्याशी पोहोिला व डेरे देऊर्न राचहला त्यारं्नतर मध्ये एक चदवस आड करूर्न 
रे्भटीिा चदवस ठरला. 

 
भेटीसंबंधी करार : 

 
परमारं्नद सारं्तो की रे्भटीच्या अटी ठरल्या त्या प ढीलप्रमािे : 
 
आपले सैन्य जसे आहे तसेि ठेवरू्न, एकट्या अर्फझलखार्नारे्न सशस्त्र चर्नघाव ेआचि पालखीत बसूर्न 

प ढे जाव.े त्याच्या सेवसेाठी दोर्न तीर्नि सेवक असावते, तसेि त्यारे्न प्रतापर्डच्या मािीजवळ स्वतः येऊर्न 
तेथेि सर्भामंडपात वाट पाहत राहाव ेआचि राजारं्नी सशस्त्र येऊर्न त्या पाह ण्यािंा आदर सत्कार र्ौरवारे्न 
यथाचवचध करावा. [चशवर्भारत अध्याय २१ श्लोक ३-८.] दोघाचं्या रििासाठी सज्ज, स्वामीचर्नष् शूर व चर्नष्ावार्न अशा 
दहा सैचर्नकारं्नी बािाच्या टप्प्यावर येऊर्न उरे्भ राहाव ेआचि दोघारं्नीही रे्भटल्यावर खलबत कराव.े 

 
खार्नाच्या रे्भटीसाठी राचजयारं्नी पोषाख केला. अंर्ात कवि घातले त्यावर जरीिी क डती घातली. 

डोईस मंचदल बाधंले, त्यात तोडा बाचंधला. हातात एक चबिवा (राकडा खंजीर) व वाघर्नख िढचवले [चकत्ता, 
श्लोक २१.] आचि बरोबर मदग सरदार चजऊ महाला यास घेतले. त्याजवळ एक पट्टा, चर्फरंर् व ढाल चदली. 
अर्फझलखार्नारे्न र् प्त कट्यार बाळर्ली होती ती त्यारे्न कंबरेत खोवली होती. त्याजवळ तलवारही होती. 

 
रे्नताजी पालकर याजकडे खार्नािे वाईकडील सैन्य रोखण्यािी कामचर्री चदली. पारघाट व 

कोकि बाजू मोरोपतं पेशव्याकंडे स पूदग केली. सदरेच्या जारे्च्या जवळपास रार्नात बादल व चसहलबकरािें 
सैन्य दबा धरूर्न बसचवले. खार्नारे्न दर्ा चदलाि तर दग्यािा संदेश प्रतापर्डावरूर्न तोरे्फिा आवाज करूर्न 
द्यावयािा, हा संकेत ऐकल्यावर प्रत्येकारे्न आपल्यावर सोपचवलेली कामचर्री पार पाडावयािी असे 
राजेयारं्नी ह कूम चदले होते. आपले काही बरेवाईट झाले तर मंचत्रमंडळारे्न आपला प त्र संर्भाजी यास राजा 
करूर्न मातोश्रीच्या सल्ल्यारे्न राज्य िालवाव ेअशा सूिर्ना प्रधार्न मंडळास चदल्या. राजे यारं्नी यथासारं् पूजा 
आटोपली. जेवि घेतले आचि चकल्ल्यावरील सवग मंडळीिा चर्नरोप घेऊर्न राजे शृरं्ारलेल्या पालखीत बसूर्न 
खार्नाच्या रे्भटीस िालले. 

 
रे्भटीिा चदवस र् रुवार, १० र्नोव्हेंबर १६५९ हा ठरला. [पटवधगर्न व रावाहलर्नसर्न, सौसग ब क ऑर्फ मराठा चहस्टरी, 

पृ. ३१.] त्या चदवशी ठरल्याप्रमािे खार्न आपल्याबरोबर सरदार सय्यद बंडा यास घेऊर्न चर्नघाला. राजे यारं्नी 
सैयद बंडास पाचहल्यावर त्यास दूर पाठचवण्यास स िचवले. खार्नारे्न ते मान्य केले आचि राजारं्ना चवश्वास 
वाटावा यासाठी आपल्या हातातील तलवार सोबतच्या कृष्ट्िाजी र्भास्कर या ब्राह्मिाच्या हाती चदली व स्वतः 
राजारं्ना आहलर्र्न देण्यासाठी सज्ज झाला. 
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रे्भटीच्या शाचमयान्यािी सजावट राजेशाही होती. तेथील वैर्भव पाहूर्न खार्न मत्सरारे्न पेटला. आचि 
म्हिाला “जहाचर्रदाराच्या पोरारे्न एवढ्या र्भारी वस्तू क ठूर्न पैदा केल्या?” त्यािी समजूत पंताजी र्ोपीर्नाथ 
यारे्न काढली. “हे सारे हकमती सामार्न आपल्याबरोबर चवजापूर दरबारला र्नजरािा म्हिूर्न पाठचवण्यात 
येिार आहे” असे ते खार्नास बोलले. त्यावर खार्नािा रार् शातं झाला. डंका र्नौबती वाजू लार्ल्या. किे 
हशर्ािा र्नाद घ मला. त ताऱ्यािंा घोष झाला. राजे आल्यािी वदी आली. राजे यारं्ना पाहताि आहलर्र्न 
देण्याकरता खार्न त्वरेरे्न प ढे झाला. त्यारे्न राजे यारं्ना झटकर्न जवळ ओढले आचि राजािंी मार्न डाव्या 
हातारे्न धरूर्न उजव्या हातारे्न त्याचं्या क शीत कट्यार ख पसली. चिलखताम ळे राजे जखमी झाले र्नाहीत. 
त्यारं्नी आपली मार्न सोडवरू्न घेतली आचि स्वतःजवळील खंजीर खार्नाच्या पोटात ख पसला. त्याम ळे 
खार्नािी आतडी बाहेर आली. सशक्त खार्नारे्न आतडी आपल्या हातारे्न दाबरू्न धरली व खार्न “दर्ा, दर्ा” 
म्हिूर्न ओरडला. अर्फझलखार्नाच्या ओरडण्याम ळे त्यािा र्नोकर सय्यद बंडा यारे्न तलवार घेऊर्न राजांवर 
वार केला. तो वार राजे यारं्नी झेलला आचि आपल्या तलवारीरे्न अर्फझलखार्नास जबर जखमी केले. तो 
चवव्हळत पडला. ध म क्रीला स रुवात झाली. खार्नाच्या मदतीला आलेला सय्यद बडंा हा कसलेला योद्धा 
राजावंर िवताळूर्न धावला तेव्हा चजवा महाल्यारे्न त्यास चर्नचमषाधात ठार केले. [चशवर्भारत, अध्याय २१ श्लोक ७७-

७८.] इकडे र्भोयारं्नी खार्नािा चवव्हळत असलेला देह पालखीत घालूर्न िालचवला. परंत  राजािंा सरदार 
संर्भाजी कावजी यारे्न र्भोयािें पाय तोडले आचि खार्नािे शीर कापूर्न चकल्ल्यावर रे्नले. [चकत्ता, श्लोक ८३-८४.] 
यावळेी चशवाजी महाराजावंर वार करण्यास आलेल्या कृष्ट्िाजी र्भास्करास ठार केले. 

 
संकेताप्रमािे तोर्फािें आवाज झाले. तोर्फािें आवाज ऐकूर्न आचदलशाही सैचर्नक र्ाचर्फल राचहले. 

त्यारं्ना वाटले तोर्फा ख षखबरीच्या आहेत. पि मराठे सावध झाले. तोर्फािंा अथग समजूर्न त्यारं्नी शत्रूवर 
िारी बाजंूर्नी हल्ला िढचवला. त्यावळेेस सायंकाळच्या िार घटका चदवस राचहला होता. मावळयारं्नी 
म सलमार्नी र्फौजेस घेरले. त्यासं हत्यारे घेण्यास हकवा घोड्यावर िढण्यासही सवड चमळाली र्नाही. प ढे 
लवकरि चदवस मावळूर्न काळोख पडल्यावर म सलमार्न सैन्य र्ोंधळूर्न रे्ले त्यावर रे्नताजी पालकर, 
मोरोपंत हपर्ळे, येसाजी कंक, तार्नाजी माल सरे या मराठा सरदारारं्नी आपल्या सैन्यासह हल्ले केले व त्यारं्ना 
कापूर्न काढीले. शौयािी कमाल केली. (श्री चशवर्भारत, अध्याय २३ श्लोक ४१-४४) खार्नाच्या र्फौजेिी 
दािादाि होऊर्न त्यािे प ष्ट्कळ द्रव्य व सामार्न राजे याचं्या हाती आले. खार्नािे चर्नशाि, र्नर्ारा, ९५ हत्ती, ४ 
हजार घोडे, उंट, ३० तोर्फा, चशवाय सामार्न जडजवाचहरे वर्ैरे दहा लाखािंी अमाप संपत्ती चशवाजीराजासं 
चमळाली. [चशवर्भारत, अध्याय २३ श्लोक ३-४] 

 
लढाईंत जखमी झालेल्या आपल्या सैचर्नकािंी राजे यारं्नी चविारपूस केली. लढाईत जे मारले रे्ले 

त्याचं्या क ट ंबीय मंडळींिी सवग व्यवस्था सरकारातूर्न करण्यािी आज्ञा चदली. 
 
खंडूजी खोपडे र्नावाच्या मावळे सरदारारे्न द्रव्याच्या लालूिीरे्न शत्रूस चमळूर्न अर्फझलखार्नािा 

वडील म लर्ा र्फाजलखार्न व बायका-ंमािसे यासं संरिि देऊर्न स रचितपिे कऱ्हाड येथे पोिचवले, हे राजे 
यासं समजताि त्यारं्नी खंडोजी खोपड्यास पकडूर्न आिरू्न त्यािंा एक हात व एक पाय तोडला. [चशविचरत्र 
प्रदीप, जेधे करीर्ना, पृ. ४६.] 

 
शाहीर अज्ञार्न दासारे्न अर्फझलखार्नाच्या वधावर एक मदार्नी पोवाडा रिला. माँ साहेबारं्नी त्याला 

सोन्यािा तोडा बिीस चदला. प्रतापर्डावर उत्कृष्ट मंचदर उर्भारूर्न समारंर्भपूवगक राजारं्नी र्भवार्नी मातेिी 
स्थापर्ना केली. स्वराज्याच्या वृद्धीस राजािंा हा पराक्रम म ख्यतः कारिीर्भतू झाला. लोकावंर त्यािंा विक 
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बसला. अिाट कल्पकता, साहस, प्रसंर्ावधार्न इत्यादी थोर प रुषाचं्या अंर्ी असिारे र् ि राजामंध्ये आहेत 
अशी लोकािंी खात्री झाली. राजािंी र्िर्ना अचद्वतीय प रुषातं होऊ लार्ली. 

 
अर्फझलखार्नािा वध ही मराठ्ाचं्या इचतहासामध्ये अत्यंत महत्त्वािी र्ोष्ट ठरलेली आहे. ह्या 

प्रसंर्ारे्न मराठ्ािंी खरी अस्स्मता जारृ्त झाली, चशवाजी राजारं्ना आपल्या बळािी जािीव झाली. 
आत्मचवश्वास शरं्भर पटींर्नी द िावला. त्या आत्मचवश्वासावर राजे यारं्नी िौदा चदवसाचं्या आत घोडदौड 
करूर्न सातारा, सारं्ली प्रातं व्यापूर्न २८ र्नोव्हेंबरला त्यारं्नी पन्हाळा चकल्ला घेतला. 

 
चशवाजीराजािंा र्नाश करण्यासाठी अली आचदलशहारे्न अर्फझलखार्नािी रे्नमिकू केली आचि 

खार्न-चशवाजी रे्भटीत खार्नािा अंत चशवाजीराजारं्नी त्यास र्फसवरू्न चवश्वास घातारे्न घडवरू्न आिला ही 
हचकर्त आलमर्ीरर्नामा, मर्न िी, डॉ. फ्रायरिे रॅव्हलर, खार्फीखार्न, ब ंसातीर्न स्सलातीर्न, महमदर्नामा, 
आदी साधरे्न देतात. तत्कालीर्न डि व इंग्रजी कार्दपते्रही यासंबधंी मर्नोरंजक माचहती देतात. ॲबकॅेरे 
चलचहतो की अर्फझलखार्नारे्न चशवाजीवरील स्वारीस चर्नघण्यापूवी आपल्या जर्नार्नखान्यातील २०० 
चस्त्रयाबंरोबर ख्याली ख शालीत चवलास करण्यात आठ चदवस घालचवले व शवेटच्या चदवशी त्यारं्ना र्भोसकूर्न 
ठार केले. [वा. सी. बेंदे्र, श्री छत्रपती चशवाजी महाराज, (पूवाधग) प.ृ १७९.] चस्त्रयारं्ना आपला असा र्भीषि अंत होईल यािी 
म ळीि कल्पर्ना र्नव्हती. अर्फझलखार्नारे्न आपल्या २०० चस्त्रया मारल्यािी हकीकत फ्रास्न्सस व्हॅलेन्टीर्नरे्न 
चदली आहे. ती ऐकीव वाटते. [चकत्ता.] 
 

❑❑ 
 

 
श्रीछिपिी णिवािी महाराि 
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७. पन्हाळगडच्या वेढ्यािून धाडिी पलायन 
 
अर्फझलखार्न वधािी बातमी चवजापूरास समजताि साऱ्या शहरात खळबळ, र्ोंधळ आचि रडारड 

स रू झाली. द ःखात शहर ब डाले. अली आचदलशहारे्न र्नौबत बंद केली. अर्फझलखार्नाबरोबर असलेले 
र्फाझलखार्न, म सेखार्न, अकं शखार्न वर्ैरे मंडळी चवजाप रास येऊर्न पोहोिली. अर्फझलखार्नािा म लर्ा 
र्फाझलखार्न यास सवात जास्त द ःख झाले. तो मोठ्ा द ःखारे्न खाली मार्न घालूर्न चवजापूरच्या स लतार्नास 
रे्भटावयास रे्ला. त्यारं्नतर तीर्न चदवसारं्नी चवजाप रात बातमी पसरली की चशवाजीराजे र्फौजेसह 
कोल्हापूरकडे दौडत स टले आहेत. त्यारं्नी वाईपासूर्न कऱ्हाडपयंतिा सवग म लूख आपल्या कबजात 
आचिला. त्यारं्नतर राचजयारं्नी स पे, ताबं,े पाली, रे्नरले, कामेरी, चवसापूर, साव,े उरि, कोळे हा संबधं 
म लूख घेतला. खार्नाच्या वधारं्नतर अवघ्या तेरा चदवसात राजेयारं्नी र्रूड र्भरारी मारली आचि ते चदर्नाकं 
२५ र्नोव्हेंबर १६५९ रोजी कोल्हाप रात घ सले. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. २० पसास.ं ले. ७९० व ९१.] कोल्हापूर हजकले. 
त्यारं्नतर राचजयािंी दृष्टी पन्हाळर्डाकडे वळली. पन्हाळा तेथूर्न अवघा पाि कोस होता आचि तो 
चवजापूरकराचं्या ताब्यात होता. ह्यािवळेी चशवाजीराजािंा सरर्नौबत रे्नताजी पालकर यारे्न र्दर्, चतकोटे, 
ह केरी, र्ोकाक ही ठािी ल टली. लक्ष्मेश्वर ल टूर्न तो चवजाप रात घ सिार अशा बातम्या चवजाप रात 
पसरल्या. पि ह्यावळेी चशवाजीराजारं्नी पन्हाळयास वढेा घातला ही बातमी अली आचदलशहास चवजाप रात 
पोिली. यािवळेी रे्नताजी पालकर लक्ष्मेश्वरपयंतिी प्रिडं लूट घेऊर्न कोल्हाप रात दाखल झाला. 

 
पन्हाळयास चशवाजीराजािंा वढेा पडला आहे हे चवजाप री चकल्लेदारास समजताि त्यािी र्ाळि 

उडाली. तरीपि चकल्लेदारारे्न र्डावरूर्न मराठी सैन्यावर तोर्फािंा मारा स रू केला. तरी तो मारा ि कवरू्न 
मराठे सैन्य तटाचं्या टप्प्यात आले. तटावर िढूर्न तोर्फा बंद पाडल्या. र्भयकंर कापाकापी स रू झाली. 
आतूर्न दरवाजा उघडला रे्ला. सवग मराठी र्फौज चकल्ल्यात घ सली. त्यारं्नी चवजाप री र्फौजैिा पाठलार् 
स रू केला तेव्हा ते हत्यारे टाकूर्न शरि आले. दरवाजावर र्भर्वा झेंडा र्फडर्फडू लार्ला. चवजयी महाराज 
चदर्नाकं २८ र्नोव्हेंबर १६५९ रोंजी चकल्यावर आले रे्नताजीही र्डावर येऊर्न दाखल झाला. [र्फॉस्टर : इंस्ग्लश 
रॅ्फक्टरीज इर्न इंचडया व्हा. १०., पृ. २५१; रॅ्फ. रे. राजापूर, पृ. ८९.] 

 
अर्फझलखार्नाला मारल्यापासूर्न अवघ्या अठरा चदवसातं चशवाजीराजारं्नी आपल्या पराक्रमी 

साथीदारासंह वाईपासूर्न पन्हाळयापयंतिा पट्टा हस्तर्त केला. 
 
अर्फझलखार्नािा म लर्ा र्फाझलखार्न हा बापाच्या वधाम ळे चशवाजीराजावंर सूड घेण्यासाठी 

तडर्फडत होता. र्फाझलखार्नास रुस्तचमजमार्न हा सरदार चमळाला. हा शहाजीराजािंा दोस्त रिद ल्लाखार्न 
यािा प त्र, त्याच्या जहाचर्रीच्या म लखातं राजे चशरले होते. म्हिूर्न दोघेही एक होऊर्न ते अली 
आचदलशहापाशी रे्ले आचि त्यारं्नी आपिा दोघासं चशवाजीराजावंर रवार्ना करा अशी चवरं्नती केली. [चशव र्भा. 
२४/२१ ते २३.] [चशव ि. वतृ्त सगं्रह र्भार् २, पृ. ६०.] अली आचदलशहारे्न ह्या दोन्ही सरदारासं चशवाजीराजावंर िालूर्न 
जाण्यािे ह कूम चदले. [बेंदे्र, श्री छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ. २२४.] 

 
अली आचदलशहारे्न ह्या दोघा ंसरदारासंमवते दहा हजार र्फौज चदली तसेि हत्ती, तोर्फा, उंट वरै्रे 

सारा थाट चदला. बरोबर मचलक इतबार, सादातखार्न, र्फते्तखार्न, बाजी घोरपडे, सजेराव घाटरे् आदी 
सरदार चदले. [ब सातीर्न-उस्-सलातीर्न, पृ. ४०९-४१५.] ह्या सैन्यारे्न चवजाप रहूर्न पन्हाळर्डाकडे कूि केल्यािी 
बातमी चशवाजीराजासं हेरारं्नी चदली. [ब सातीर्न-उस्-सलातीर्न, पृ. ४०९-४१५.] राजारं्ना ही बातमी समजताि 



 

अनुक्रमणिका 

रायबारे्कडे रे्लेली आपली र्फौज माघारी परत बोलाचवली. र्फाझलखार्न आचि रुस्तचमजमार्न दोघे 
सैन्यासह घोडदौडीरे्न चवजाप रहूर्न कोल्हाप रार्नजीक आले. तेव्हा आघाडीच्या स्वारारं्नी खबर आिली की 
ख द्द चशवाजी आचि रे्नताजी पाि हजार र्फौज घेऊर्न येत आहेत, हे ऐकताि रूस्तचमजमार्नरे्न लरे्ि आपल्या 
र्फौजेिी लढाईसाठी जय्यत तयारी केली. चशवाजीराजासं आचदलशाही र्फौजेच्या हालिाली हेराकंडूर्न 
समजल्यावर राजेही आपल्या सैन्यासह िढाईसाठी सज्ज झाले राजे चवजापूर सैन्याच्या र्नजीक आले. [कवी 
परमारं्नद, अर्न प राि ४३, ४४, ४६.] समोर चवजाप राच्या र्फौजेिी रिर्ना रूस्तचमजमार्न करीत होता. राचजयाचं्या व 
रूस्तचमजमार्नच्या र्फौजातं अंतर बरेि होते. परंत  एकमेकारं्ना एकमेकािें सरदार चदसू शकते होते. 
चशवाजीराजारं्नी आपल्या सरदारापंैकी कोिी-कोिी चवजाप राकंडील कोिकोित्या सरदाराशंी झ जं द्यायिी 
हे साचंर्तले आचि राचजयाचं्या ह कमारे्न मराठी र्फौजेरे्न हरहर महादेव र्जगत कूि केले. [चशवर्भारत, अध्याय २९.] 
रूस्त चमजमार्नरे्नही आपल्या र्फौजेस मराठ्ावंर िालूर्न जाण्यािा ह कूम चदला. मराठी र्फौजा शत्र सेरे्नपेिा 
कमी असूर्नही त्यािंा जोश चवलिि होता. राचजयारं्नी थेट रूस्त चमजमार्निा वधे घेतला होता तर रे्नताजी 
पालकर र्फाझलखार्नावर चर्नसटला होता. चवजाप री र्फौजेस मराठी र्फौजेरे्न िहंूबाजूरे्न घेरले. िौरे्फर मारा 
स रू केला. रे्नताजीरे्न समोरासमोरच्या लढाईत र्फाझलखार्नास पळवरू्न लावले. तसेि राचजयाचं्या 
जबरदस्त हल्ल्याम ळे रूस्त चमजमार्नच्या सैन्यािी र्फळी र्फ टली. त्यािी र्फौज कापली जाऊ लार्ली. 
राचजयारं्नी रूस्त मच्या र्फौजैिी वाताहात केली, तेव्हा र्फाझलखार्न व रूस्त चमजमार्न पळत स टले ते पाहूर्न 
सादतखार्न, मचलकइतबार, र्फते्तखार्न, बाजी घोरपडे, घाटरे् वरै्रे सवग चवजाप री सरदार धूम पळत स टले. 
ह्या पळिाऱ्या चवजाप री सैन्यािा मराठे सैन्य पाठलार् करू लार्ले त्यारं्ना चशवाजीराजारं्नी थाबंवले. चवजयी 
मराठे र्फौजेरे्न महाराजािंा जयजयकार केला अशा रीतीरे्न ही लढाई चदर्नाकं २८ चडसेंबर १६५९ रोजी 
संपली. [सरदेसाई, मराठी चरयासत १, पृ. १९८.] त्यारं्नतर वाईच्या जवळिे िंदर्नर्ड हे दोर्न चकल्लेही स्वराज्यातं 
दाखल झाले. तसेि कोकिातीलही दार्भोळ बंदर ताब्यात आले, ते चदर्नाकं ४ रे्फब्र वारी १६६० मध्ये. 
[खोबरेकर, कोकििा राजकीय इचतहास, पृ. ४४.] 

 
णसद्दी िौहर : 

 
चशवाजीराजारं्नी पन्हाळा काबीज करूर्न आचदलशाही मातब्बर लढवय्या सरदारािंा दारूि परार्भव 

करूर्न त्यारं्ना पळवरू्न लावले हे शल्य चवजापूरच्या शहास बोित राचहले. शहा या घडामोडीरे्न हिताक्रातं 
झाला. चशवाजीराजारं्ना पन्हाळ र्डावरूर्न ह सकावरू्न लावरू्न त्याला शासर्न करण्यासाठी कोि सरदार 
चर्नवडावा या हितेत शहा होता. यावळेी शहास चसद्दी जौहारिी आठवि झाली. चसद्दी जौहर र्नावािा 
चवजाप री सरदार करू्नगल प्रातंाच्या कारर्भारावर होता. तो मूळिा मलीक रयमार्न र्नामक सरदारािा र्नोकर 
असूर्न धर्नी मेल्यावर तो त्याच्या म लास बाजूस सारूर्न आपि कारर्भार बळकावरू्न बसला होता. म्हिरू्न 
आचदलशहािी त्याजवर मजी र्नव्हती. प्रस्त त प्रसंर्ी शहारे्न त्यास बोलाविे पाठवरू्न कळचवले की 
“चशवाजीवर िालूर्न जाऊर्न त्यािी त म्ही खोड मोडाल, तर त म्हावरील आमिी इतराजी र्नाहीशी होईल.” 
चसद्दी जौहररे्न ही र्ोष्ट तत्काळ मान्य केली. त्यारे्न शहापाशी अजग करूर्न शहास साचंर्तले की 
चशवाजीराजािंा परार्भव करण्यािे काम माझ्यावर सोपवा मी त्यािा चर्नःपात करीर्न. चसद्दी जौहर यावळेी 
तेलंर्िातील चकल्ले करू्नगळ या जार्ी होता. चतथूर्नि त्यारे्न बादशहास चशवाजीराजािंा चर्नःपात करण्यािी 
कामचर्री आपल्यावर सोपवावी असा अजग केला होता. आचदलशहारे्न त्यािा अजग मंजूर करूर्न त्यास 
कर्न गळहूर्न घेऊर्न येण्यासाठी काशी चतमाजी र्नावाच्या दरबारी चखजमतर्ारास कर्न गळास रवार्ना केले. तो 
कर्न गळास जाऊर्न जौहरसह चवजाप रास परत आला. जौहरबरोबर त्यािी हबशी र्फौजही आली. [बेंदे्र, 
चवजापूरिी आचदलशाही (ब सातीर्निे मराठी र्भाषातंर), पृ. ४१०.] 

 



 

अनुक्रमणिका 

चसद्दी जौहर चवजाप रास आल्यारं्नतर तो दरबारात शहाच्या दशगर्नासाठी रे्ला. आचदलशहारे्न त्यािा 
र्ौरव करूर्न त्याला “सलाबतखार्न” असा चकताब चदला व त्यािी रवार्नर्ी केली. शहारे्न काशी 
चतमाजीलाही “चदयार्नतराव” असा चकताब चदला आचि त्याला चसद्दी जौहरबरोबर जाण्यास र्फमाचवले. 
शहारे्न रूस्त चमजमार्न, सादातखार्न, चसद्दीमसूद ऊर्फग  मसालाद, म धोळकर बाजी घोरपडे, र्भाईखार्न, 
चपटर्नाईक, बडेखार्न आचि र्फाझलखार्न या सरदारारं्ना जौहरच्या र्फौजेत दाखल होण्यािे ह कूम सोडले. 
[चकत्ता, पृ. ४११.] 

 
चशवाजीराजे यावळेी पन्हाळा प्रातंातील चमरज ऊर्फग  मूर्शतजाबादच्या चकल्ल्यास वढेा घालूर्न बसले 

होते. तेव्हा चसद्दी जौहररे्न चमरजेच्या रोखारे्न िालूर्न जाण्यािे ठरचवले व शहाच्या आजे्ञप्रमािे तो काही 
चदवसारं्नी सैन्यासह तेथे जाऊर्न पोहोिला. [चकत्ता.] 

 
चशवाजीराजारं्ना चसद्दी जौहर आपल्यावर प्रिंड र्फौजेचर्नशी िालूर्न येत आहे असे चमरजेत समजले. 

तेव्हा ं त्यारं्नी चमरजेिा वढेा उठवरू्न पन्हाळयास परत जाऊर्न तेथूर्नि चसद्दीशी झ ंजण्यािा चविार केला. 
पन्हाळा चकल्ला हा राज्याच्या सीमेबाहेर होता तेव्हा शत्रलूा राज्यात येऊ र्न देता सरहद्दीवरि त्याच्याशी 
म काबला करिे इष्ट, त्याम ळे आपल्या प्रजेिी शत्र ू सैन्याकडूर्न होिारी ल टालूट टळेल हा हेतू 
चशवाजीराजािंा असावा कारि अशा प्रकारिी ल टालूट अर्फझलखार्नारे्न पूवी केली होती. हे महाराजाचं्या 
ध्यार्नात आले म्हिूर्न चशवाजीराजे चमरजेिा वढेा उठवरू्न पन्हाळर्डावर आले. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. २१.] 

 
सबंध मािग मचहर्ना राजेयारं्नी पन्हाळर्डावर राहूर्न शत्रूशी लढण्यािी तयारी करण्यात घालचवली. 

त्यारं्नी आपल्या र्भरवशंािे सरदार आजूबाजूच्या प्रातातं बदंोबस्तास ठेचवले. राघोबल्लाळ यास चसद्दीवर र्नजर 
ठेवण्यास पाठचवले. बाजी पासलकर यास सावतंािंी बाजू सारं्भाळण्यास रे्नचमले. प रंदर, हसहर्ड, प्रतापर्ड 
याचं्या आटोक्यातंील म लूख रिण्यािी जबाबदारी मोरोपतं हपर्ळे याजवर सोपचवली. कल्याि प्रातंी 
आबाजी सोर्नदेव यास ठेचवले. 

 
चसद्दी जौहर यास चशवाजीराजे पन्हाळर्डावर रे्ल्यािे समजताि त्यारे्न आपल्या र्फौजेस 

पन्हाळर्डास वढेा घालण्यािा ह कूम चदला. र्डाला वढेा घालूर्न चशवाजीराजे शरि येईपयंत झ ंजत 
राहायिा बेत त्यारे्न केला होता. त्याप्रमािे चसद्दी जौहरच्या र्फौजेरे्न पन्हाळर्डाच्या पायर्थ्याशी येऊर्न तंबू, 
राहटे ठोकूर्न तातडीरे्न िौरे्फर मोिे बसचवले. थोड्याि चदवसातं र्डाला पूिग वढेा पडला. सरदार 
र्फाझलखार्न, बडेखार्न, रूस्त मेजखार्न आचि स्वतः जौहर यारं्नी र्डाच्या पूवग बाजूस मोिे लाचवले. सरदार 
सादतखार्न, चसद्दीमसूद, बाजी घोरपडे आचि र्भाईखार्न यारं्नी पच मेकडूर्न र्नाकेबंदी केली. उत्तर आचि 
दचिि बाजूकडूर्नही जौहररे्न कडक वढेा ठेवला. अशा रीतीरे्न चशवाजीराजे इ. स. १६६० मािग ते ज लै असे 
िार साडेिार मचहरे्न पन्हाळर्डावर अडकूर्न पडले होते. [बेंदे्र, चवजापूरिी आचदलशाही, पृ. ४१२.] वढे्यातूर्न र्डावर 
तोर्फा बंद कािंा व बािािा मारा स रू झाला. व मराठ्ारं्नीही जबाब चदला आचि उर्भयपिात अशी मारचर्री 
सतति िालू राचहली. रे्नताजीजवळ र्फौज थोडी असल्याम ळे बाहेरूर्न चसद्दी जौहरला पन्हाळाखाली शह 
देता आला र्नाही. चसद्दी जौहररे्न पचहल्या मचहन्या दीड मचहन्यात वढेा पक्का आवळूर्न चशवाजीराजाच्या सवग 
वाटा बंद केल्या. पावसाळयािी चर्फकीर र्न करता तात्प रती छपरे बाधूंर्न पावसातही वढे्यािे काम िालू 
ठेचवले. जौहरच्या तोर्फािंा मारा र्डावर पोहोिेर्ना म्हिरू्न राजापूरच्या इंग्रज वखारवाल्याकडे एका लाबं 
पल्ल्यािी तोर्फ व दारूर्ोळा यािी मार्िी केली. जौहरिे बळ सारखे वाढत होते. शृरं्ारपूरकर सूयगराव स वे 
व पालविीकर जसवतंराव दळवी हे सैन्य घेऊर्न जौहरला सामील झाले. इगं्रजाचं्या राजापूर वखारीिा 
म ख्य हेन्री चरव्हींग्टर्न होता, यारे्न जौहरिी मार्िी मंजूर केली आचि इंग्रज र्ोलंदाजािंी एक त कडी, 
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लाबंपल्ल्यािी मोठी तोर्फ व दारूर्ोळयािे पेटारे घेऊर्न हेन्री राजाप राहूर्न २ एचप्रल १६६० रोजी चर्नघाला, 
तो पन्हाळयाच्या पायर्थ्याशी १० एचप्रल १६६० च्या स मारास दाखल झाला. [काळे, इंग्लीश रेकॉडगस् ऑर्न चशवाजी, पृ. 

४.] इंग्रजारं्नी आपल्या तोरे्फच्या साहाय्यारे्न चकल्ल्यावर जोरािी सरबत्ती केली. पि त्याम ळे पन्हाळयाला 
काहींि इजा पोहिली र्नाही. जौहररे्न पन्हाळा सवग बाजंूर्नी वढूेर्न चशवाय त्यारे्न खारेपाटि, संर्मेश्वर 
इकडेही चशवाजीराजाचं्या म लखावर स्वाऱ्या केल्या; चशवाजीराजारं्नी ह्या पचरस्स्थतीवर चविार करूर्न 
जौहरकडे सलोख्यािे बोलिे लावले. [बेंदे्र, चवजापूरिी आचदलशाही, पृ. ४१२.] त्यािा काहींि उपयोर् झाला र्नाही. 
जौहररे्न यावळेी पन्हाळर्डाच्या वायव्येस असलेला खेळिा ऊर्फग  चवशालर्ड या चकल्ल्याला मोिे 
लावण्यासाठी सूयगराव राजे स वे व पालविीकर जसवतंराव या दोघा सरदारारं्ना मािेबंदीस ठेचवले होते. 

 
जौहररे्न सलोख्यािे बोलण्यास प्रचतसाद चदला र्नाही तेव्हा चशवाजीराजारं्नी त्याच्यामार्फग त 

आचदलशहाकडे िमेिी यािर्ना करूर्न पाचहले. पि हातात सापडलेल्या चबलंदर शतू्रस कोि सोडिार? 
याप्रकारे साम-दाम-दंड रे्भद वापरूर्नही राजे यारं्ना बाहेर पडण्यािा मार्ग स ित र्नव्हता. चशवाजीराजे केव्हा 
शरि येतात यािी वाट पाहत चसद्दी जौहर, र्फाझलखार्न आचि त्यािी पस्तीस हजार र्फौज पन्हाळ र्डाकडे 
डोळे लावरू्न बसली होती. [चकत्ता.] आषाढ मचहर्ना उजाडला पन्हाळयावर म सळधार पावसारे्न धार धरली 
होती. र्डावर एकंदर सहा हजार मराठे सैचर्नक होते, चर्नष्ावंत शूर धैयगशाली बाजी प्रर्भू, मावळिे चपढीजात 
देशक ळकिी होते. 

 
आषाढ चर्नम्मा संपत आल्यावर राजे यारं्नी आपल्या सवग मातब्बर चजवलर्ारं्ना मसलतीसाठी सदरेवर 

बोलाचवले. यावळेी मोर्लािंा सरदार शाचयस्तेखार्न यारे्न प ण्यावर स्वारी करूर्न बराि म लूख काबीज केला. 
याम ळे आता पन्हाळा लढचवण्यापेिा त्यातूंर्न बाहेर कसे पडता येईल ह्यािा चविार राजे करू लार्ले. 
पन्हाळयावर अडकूर्न पडलेल्या मराठ्ािंा धीर खित िालला. ख द्द मातोश्री चजजाबाई राजर्डावर 
काळजीत पडल्या. सवग र्ोष्टींिा चविार करूर्न राजारं्नी इ. स. १६६० जूर्न अखेर चसद्दी जौहरशी सलोख्यािे 
बोलिे करूर्न अजीजीरे्न चर्नकड लावरू्न हा र् ंता सोडचवण्यािा प्रयत्र्न आपि करीत आहोत असे मराठे 
सरदारासं साचंर्तले. राजारं्नी आपला हेतू साध्य होण्यासाठी र्नरमाईिे धोरि पत्करले. आपल्या र्ंर्ाधरपतं 
र्नावाच्या वचकलामार्फग त चसद्दी जौहरशी बोलिे लाचवले की आपि आमच्यासाठी अली आचदलशहाकडे 
रदबदली करावी. आपि आपली सवग मालमत्ता व राज्य अली आचदलशहाला र्नजर करण्यास तयार 
आहोत. अशा आशयािे राजािे पत्र पतंार्नी चसद्दी जौहरला चदले. हे पत्र वािूर्न चसद्दी जौहरिी मती र् ंर् 
झाली. राजािंी चबर्नरश्त शरिार्ती ऐकल्यावर जौहर यास आरं्नद होऊर्न त्यारे्न राजािंी म लाखत घेण्यािा 
चदवसही ठरवला. [चश. पत्रसार सगं्रह, खंड १ प. क्र. ८३१.] छाविीत चशवाजीराजे चबर्नशतग आपल्या स्वाधीर्न होिार 
ही खबर पसरली. चशवाजीराजे हाती आल्यावर ह्या मोचहमेिा अतं होिार ह्या आरं्नदात सवग र्फौज र्ार्फील 
राचहली. चसद्दी जौहरस द्धा बेसावध राचहला. चशवाजीराजे यारं्नी र्डाखाली हेर पाठवरू्न कोित्या वाटेरे्न 
चकल्ल्याखाली उतरावयािे हा मार्ग चर्नच त केला होता. योजर्ना अशी होती की चशवाजीराजे यारं्नी 
र्डावरूर्न १२ ज लै १६६० रोजी पौर्शिमेच्या चदवशी बरोबर स मारे सहाश ेहत्यारबंद पायदळ चशपाइर्ड्यासंह 
र् पिूप उतरायिे आचि जौहरच्या र्फौजेला िाहूलही लार्ू र्न देता चवशाळर्डाकडे पसार व्हावयािे. [श्री 
चशवर्भारत, अध्याय २७ श्लोक १-१२, पृ. १९४.] 

 
जौहरच्या ध्यार्नीमर्नी र्नसताही राजे आपल्याबरोबर २ पालख्या, काही खचजर्ना, ६०० पायदळ, 

आिीबािीच्या वळेी उपयोर्ी पडाव े म्हिूर्न १५ उमदे घोडे घेऊर्न, हेरारं्नी पूवी पाहूर्न ठेवलेल्या रस्त्यारे्न 
अंधारातूर्न शत्रूिे िौक्या पहारे ि कवीत रात्री पचहल्या प्रहरी बाहेर पडले आचि चवशाळर्डाच्या मार्ाला 
लार्ले. समय र्भर पावसािा, वाट डोंर्री, रस्ते दर्ड धोंड्यारं्नी, चिखल पाण्याम ळे व वाहत्या र्नाल्या 
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ओढ्याम ळे खराब झालेले. अशा स्स्थतीत पन्हाळर्ड ते चवशाळर्ड हे ४० मलैािें अंतर राजे यासं 
तोडावयािे होते. हे अंतर तोडण्यास राजे यारं्ना २१ तास लार्ले. [प रंदरे, राजा चशवछत्रपती, पूवाधग प.ृ ३९८.] 

 
चशवाजीराजे चर्नसटूर्न रे्ल्यािे चवजापूरच्या र्फौजेस कळलेस द्धा र्नाही. परंत  पक्की खबर लार्ताि 

चसद्दी जौहररे्न आपला जावई चसद्दी मसूद व र्फाझलखार्न यारं्ना काही घोडेस्वार बरोबर देऊर्न राजाचं्या 
पाठलार्ावर पाठचवले. राजे पालखीत बसले होते. चवशाळर्ड पयंतिा प्रवास पालखीतूर्न करण्याचशवाय 
र्त्यंतर र्नव्हते. सरदार बाजीप्रर्भ ू बरोबर होते. िपळाईरे्न झप-झप पावले टाकीत मावळे पालखी घेऊर्न 
पळत होते. त्यािंी पावले चवशाळर्डच्या रोखारे्न पावसापाण्यातूर्न वाट काढीत होती. त्यारं्ना चवशाळर्ड 
र्ाठण्यासाठी पन्हाळा ते चवशाळर्ड ४० मलैािें अंतर पायी काढावयािे होते. चवशाळर्डावर जािेही कठीि 
होते कारि चसद्दी जौहररे्न तेथेही तळाला पक्का बंदोबस्त करूर्न ठेवला होता. चवशाळर्ड जरी महाराजाचं्या 
हातात होता तरी पायर्थ्याला कोकिातंील पालविीिे राजे जसवतंराव दळवी आचि शृरं्ारपूरिे राजे 
सूयगराव स वे चवजापूरकरािें मातबर सरदार चवशाळर्डाला वढेा देऊर्न बसले होते. तसेि घोड्यावरूर्न व 
पायी जौहरिे सैचर्नक पाठलार् करीत होते. [प रंदरे, राजा चशवछत्रपती, पूवाधग पृ. ३९८.] 

 
बऱ्याि वळेारे्न एक पालखी व काही लोक शत्रूच्या हाती लार्ले. त्यारं्ना घेऊर्न मोठ्ा आरं्नदात 

त्याचं्या सैचर्नकारं्नी जौहरसमोर आचिले. चशवाजी हाती आल्यािी त्यालाही मोठा आरं्नद वाटला. पि तो 
ििर्भरं्ूरि ठरला. कारि हा तर चशवा न्हावी “तोतया चशवाजी” होता हे त्यारं्ना कळूर्न आले. खरा चशवाजी 
पालखीतूर्न चवशाळर्डाकडे दौडति होता. चदर्नाकं १३ ज लै १६६० िी सकाळ झाली. प्रहर चदवस वर येता 
चवशाळर्डिा चकल्ला र्नजीक चदसू लार्ला. र्फक्त सहा मलै अंतर पायर्थ्यापयंत राचहले असता अर्फाट 
सैन्याचर्नशी शत्रू दातं, ओठ खात मार्रू्न दौडत येत होते. इथेि पाढंऱ्या पाण्याजवळ र्जापूरिी हखड 
लार्ली. दोर्न बाजूर्ना उंि डोंर्र व मधूर्न िारपाि र्फलांर्ापयंत रे्लेली अर्दी अरंुद अशी खोलर्ट वाट. 
आता र्फौजेसह शत्रू अंर्ावर येऊर्न चर्भडला तर सारा कारर्भार आटोपिार हे लिात आल्यावर राजासं 
चवशाळर्डास पोहोिण्यास अवधी चमळावा म्हिूर्न सरदार बाजी प्रर्भरेू्न राजासं त्वरा करूर्न चवशाळर्डास 
३०० लोकाचंर्नशी जाण्यािी चवरं्नती केली आचि स्वतः ३०० मावळेस्वारासंह ती हखड लढचवण्यासाठी सज्ज 
होऊर्न राचहला. [सरदेसाई, म. चरयासत र्भार् १, पृ. २०१.] 

 
चशवाजीराजारं्नी चवशालर्डास वढेा घालूर्न बसलेल्या ताज्या दमाच्या र्फौजािंी र्फळी र्फोडण्यािा 

प्रयत्र्न केला. हा वढेा र्फोडावयास व र्डावर पाऊल ठेवावयास महाराजारं्ना दोर्न प्रहर लार्ले. 
 
बाजीप्रर्भरेू्न प्रसंर् ओळखूर्न पाठलार्ाला येिाऱ्या वढे्यातंल्या र्फौजेिा लोंढा थोपवरू्न धरण्यािे काम 

चजवावर उदार होऊर्न केले. महाराज आपल्या समोरूर्न चर्नसटूर्न रे्ले हे ध्यार्नात येताि शत्रूंिी र्फौज 
बाजीप्रर्भवूर त टूर्न पडली. बाजीप्रर्भरेू्न चठकचठकािी मोिे बंदी केली व आपल्या शूर ५० सहकाऱ्यासंह 
हशडीच्या र्नाक्यावर तो उर्भा राचहला. आचि र्चर्नमी पद्धतीरे्न य द्ध करूर्न शत्रूंशी झ जं देऊर्न त्यारे्न शत्रिेू 
अरे्नक हल्ले मोठ्ा चशतार्फीरे्न परतचवले. सोबतच्या मूठर्भर मावळयारं्नीही शौयािी शथग केली. बाजीिे देहावर 
वीरत्वाच्या अरे्नक ख िा उमटल्या. देहािी िाळि झाली. महाराज र्डावर पोिल्याच्या इशारतीिा तोर्फािंा 
आवाज कार्नी पडला आचि मर्ि बाजीप्रर्भरेू्न आपले प्राि सोडले. [रा. खंड १५, ३६३.] क मकेच्या अर्भावी 
राचहलेल्या मावळयारं्ना शत्रचू्या माऱ्यास बळी पडाव े लार्ले. महाराजारं्ना ही र्ोष्ट लार्ली. अर्फझल 
प्रसंर्ातील उत्कृष्ट कामचर्रीसाठी जेधे देशम खारं्ना दरबारात तलवारेच्या पचहल्या पार्नािा मार्न होता. तो 
आता बाजीप्रर्भचू्या देशम ख घराण्यास द्यावा असे महाराजारं्नी ठरचवले व त्यासाठी जेध्यािंी संमती 
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चमळचवली. [जेधे शकावली चशविचरत्र प्रदीप, पृ. २१; बेंदे्र, चशवाजी पृ. २०९.] स्वराज्यातंील पचहल्या दजाच्या वीरत्वािा मार्न 
बाजीप्रर्भरू्नी आपल्या बचलदार्नारे्न चमळचवला. स्वाचमर्भक्त बाजीप्रर्भिेू र्नाव इचतहासात अजरामर झाले. 
जर्नशक्ती स्वातंत्र्याकािेंरे्न र्भारूर्न टाकण्यािी चकमया एकटे चशवरायि करू शकले होते म्हिरू्नि ते 
राष्ट्रप रुष ठरले. 

 
राजे चवशालर्डावर स खरूप पोिल्यावर पन्हाळर्डापासूर्न त्यािंा पाठलार् करीत असलेला चसद्दी 

मसूदखार्न चवशालर्डच्या पायर्थ्याशी येऊर्न पोहोिला व त्यारे्न चवशालर्डास वढेा घातला. परंत  र्ड सर 
झाला र्नाही. पाण्यािा त टवडा पडला. डोंर्र, रार्न व जंर्ल याम ळे त्याच्या र्फौजेिा इलाज िालेर्ना. 
अन्नाच्या टंिाईम ळे म सलमार्नी सैन्य हैराि झाले. महाराजारं्नीही चकल्ल्यातूंर्न तोर्फािंा मारा िालू ठेचवला 
तेव्हा र्नाईलाज होऊर्न चसद्दी मसूदखार्नाच्या सैन्यारे्न परार्भव पत्करूर्न सैन्य परत पन्हाळयावर आले. [बेंदे्र, 
चशवाजी महाराज प.ृ २३८.] 

 
अली आचदलशहास चसद्दी जौहर पन्हाळयास हात हालवीत परत आल्यािे समजले तेव्हा त्यास 

चसद्दी जौहररे्न चशवाजीराजाशंी संर्र्नमत केल्यािा संशय आला. तेव्हा सतंापूर्न चसद्दी जौहरला 
पकडण्यासाठी तो पन्हाळयाकडे स्वतः चर्नघाला. चवजापूरहूर्न चर्नघतार्ना त्यारे्न आपला चविार आपल्या 
सरदारासं बोलूर्न दाखचवला. “चसद्दीबरोबर चशवाजीलाही पकडतो आचि आचदलशाहीशी बर्नावत 
करिाऱ्यारं्ना कोिते शासर्न होते हे जर्ाला दाखचवतो.” 

 
आचदलशहा चवजापूरहूर्न चर्नघाल्यावर त्यािा पचहला म क्काम सैन्यासह चमरजेला पडला. [बेंदे्र, 

चवजापूरिी आचदलशाही, पृ. ४१४.] चसद्दीस ही बातमी समजतािं त्यारे्न पन्हाळयाच्या मराठा चकल्लेदारास तो चकल्ला 
आपल्या स्वाधीर्न करण्यािी चवरं्नती केली. त्याअर्ोदरि चकल्लेदार त्र्यंबक र्भास्कर यास चशवाजीराजारं्नी 
कळचवले की चकल्ला चसद्दी जौहरिे ताब्यात द्या. त्याप्रमािे पन्हाळर्ड चसद्दी जौहररे्न स्वतःच्या ताब्यात घेऊर्न 
चवजापूरिा अलीशहा आल्यावर त्याच्या कबजात चदला. [श्री चशवर्भारत अ. २८/५-६.] (२२ सप्टेंबर १६६०) प ढे 
शहा आपिासं चशिा करील या र्भीतीरे्न चसद्दी जौहर शहास र्न रे्भटता परस्पर आपल्या जहाचर्रींकडे करू्नगळ 
येथे चर्नघूर्न रे्ला आचि दोर्न मचहन्यारं्नी चवष प्राशर्न करूर्न त्यारे्न आत्महत्या केली. [प. सा. स.ं ८४५.] (इ. स. 
१६६१). 
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८. स्वराज्याचा कोकिाि णवस्िार- 
किकलेल्या प्रदेिाच्या स्वाणमत्वास णविापूरकराचंी मान्यिा 

 
इ. स. १६६० त चशवाजीराजािंी र्फौज कोकिातील स्थळे हस्तर्त करीत दार्भोळवर आली. हेतू हा 

की, दचिि कोकििा म लूख स्वराज्यात दाखल करूर्न घेिे. राजाबरोबर तार्नाजी माल सरे, चपलाजी 
चर्नळकंठ, सरर्नाईक त्र्यंबक र्भास्कर वर्ैरे मंडळी होती. दार्भोळास येताि त्यारं्नी बदंराति सैन्य घ सवरू्न 
र्ावािा व बंदरािा ताबा घेतला. दार्भोळ हे पूवी एकदा (इ. स. १६५९ मध्ये चशवाजीराजाचं्या लोकारं्नी 
घेतले होते.) पि वषगर्भरात चवजापूरकरारं्नी ते परत घेतले. म्हिूर्न दार्भोळपासूर्नच्या दचिि म लखावर ताबा 
चमळचवण्यासाठी बंदर ताब्यात घेतले तेव्हा राजे यारं्ना दार्भोळ बंदरात अर्फझलखार्नाच्या मालकीिी मालारे्न 
र्भरलेली तीर्न व्यापारी जहाजे आढळूर्न आली. [सर्भासद पृ. १३, बेंदे्र चकत्ता पृ. ३७०] 

 
अर्फझलखार्नािा म लर्ा र्फाझलखार्न याच्या चवरं्नतीवरूर्न दार्भोळच्या म ख्याचधकाऱ्यारे्न अत्यंत 

घाईरे्न ती तीर्न जहाजे राजापूर येथे हलचवली. अन्यथा ती मराठ्ाचं्या हातात पडली असती. [काळे (सपंादक), 
इंस्ग्लश रेकॉडगस् ऑर्न चशवाजी प.ृ ४] चशवाजी महाराजारं्नी शत्रूिी ती जहाजे ताब्यात घेण्याकरता र् प्तपिे 
राजापूरला दूत पाठवला. इंग्रजारं्नी ती जहाजे चशवाजी महाराजाचं्या ताब्यात चदली र्नसती कारि 
र्फाझलखार्न त्यािें प ष्ट्कळ देिे लार्त होता. तो ते देिे जहाजातूर्नि व्यापार करूर्न रे्फडिार होता. चशवाजी 
महाराज राजापूरला आल्यावर, तेथील इसं्ग्लश वखारीिा प्रम ख, रेस्व्हंग्टर्न हा आक्रमिाच्या आचि पकडले 
जाण्याच्या र्भयारे्न स रचित राहण्याकरता म्हिूर्न जहाज घेऊर्न पळूर्न जाऊ लार्ला. परंत  मराठे सैचर्नक तो 
माल पकडण्यात आचि उप अचधकारी र्फोडग यास कैद करण्यात यशस्वी झाले. ह्या प्रसंर्ास चवजापूरिा 
सरदार रुस्तम-इ-जमार्न यारे्न पकडलेला सवग माल परत करण्यात यावा तसेि र्फोडगिी म क्तता करण्यात 
यावी अशी चशवाजी महाराजारं्ना कळकळीिी चवरं्नती इगं्रजारं्नी केली. ती चशवाजीमहाराजारं्नी मान्य केली 
आचि हे प्रकरि तेवढ्या काळाप रते चमटले. [ततै्रव १५ व १६, पृ. १०, सरदेसाई, न्यू चहस्री ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. १४८.] 

 
सर्न १६६१ मध्ये स रुवातीस कल्याि प्रातं म्हिजे उत्तर कोकिावर शाचयस्तेखार्नाच्या सैचर्नकारं्नी 

आक्रमि केले. प्रातंािा प ष्ट्कळसा र्भार् मोर्लारं्नी हजकूर्न घेतला. परंत  महत्त्वािी शहरे आचि चकल्ले त्यारं्ना 
हस्तर्त करता आले र्नाहीत. मोर्लांिी कोकिावरील मोहीम पूिगपिे यशस्वी करण्याकरता 
शाचयस्तेखार्नारे्न कारतलबखार्न ह्या सरदारािी बलाढ्य सेरे्नसह चर्नवड केली. [वाकसकर (सपंादक) ९१ कलमी 
बखर, पृ. ४२, सरकार, चशवाजी पृ. ८३.] 

 
कारिलबखानाची दैना : 

 
कारतलबखार्नाच्या र्फौजा तळेर्ावहूर्न वडर्ावकडे व वडर्ावहूर्न मळवलीकडे िालू लार्ल्या. 

लोहर्डच्या पलीकडे सह्याद्री िढूर्न उंबरहखडीतूर्न खाली कोकिात उतरावयािे असा कारतलबखार्नािा 
बेत होता. हा मार्ग अडििीिा, अचतशय दाट अरण्यािा, अचतशय अवघड, डोंर्रकड्यािंा अरंुद, चर्नजगर्न 
आचि महार्भयाि होता. उंबरहखडीखाली घर्नदाट अरण्य होते. अचतशय द ष्ट्कर वाट होती. कारतलबखार्न 
सह्याद्रीिा घाट िढूर्न जाऊ लार्ला. त्याच्या मार्ोमार् मोर्ली र्फौज धडपडत िाल करीत होती. 
महाराजारं्ना खार्नारे्न कूि केल्यािी बातमी समजली. महाराजारं्नी रे्नताजी पालकरास आपल्याबरोबर 
स्वारीवर येण्यास साचंर्तले. महाराज मावळयासंह कारतलबखार्नास दाद लारू् र्न देता उंबरहखडीच्या 
वाटेवर येऊर्न उरे्भ राचहले. कारतलबखार्नािी र्फौज त्या र्हर्न अरण्यात ऐर्न र्ाभ्यात आली त्यावर 
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चशवाजीराजािें मावळे त टूर्न पडले (३-२-१६६१) आचि त्यारं्नी मोर्ली र्फौजेिी दािादाि केली. 
कारतलबखार्नास आपल्या र्फौजेतील मािसे पटापट मरूर्न पडत असल्यािे दृश्य चदसले. त्यारे्न 
महाराजासं शरि जाऊर्न तह करण्यािे ठरचवले व आपला सरदार र्नजर इर्नायत यास महाराजाशंी बोलिी 
करण्याकचरता पाठचवले. महाराजारं्नी खार्नाकडूर्न शरिार्ती पत्करली आचि आपल्या मावळयास आपला 
चर्निगय कळचवला. [वाकसकर (सपंादक) ९१ कलमी बखर, पृ. ४२, सरकार, चशवाजी पृ. ८३.] आपल्याबरोबर आिलेले सवग 
सामार्न चजथल्या चतथे टाकूर्न कारतलबखार्नारे्न परत जाण्याकचरता कूि केले. अशा प्रकारे पराजय पावरू्न 
मोर्ल र्फौज परत रे्ली. लाखो रुपयािंी सपंत्ती चशवाजीराजारं्नी हस्तर्त केली. रे्नताजी पालकर यास 
त्याच्या पराक्रमाबद्दल शाबासकी चदली. [शमा, चकत्ता. १४१.] 

 
ठािे आचि रायर्ड (क लाबा) चजल्हा हजकूर्न घेतल्याम ळे वसईपासूर्न राजापूरपयंतिा सार्री 

चकर्नारा चशवाजी महाराजाचं्या ताब्यात आला. त्यारं्नी त्या प्रदेशातंील चकत्येक चकल्ले हजकूर्न घेतले. त्यापैकी 
एक पर्नवलेच्या पूवेस ८ मलैावर प्रबळर्ड हा होता. त्यािा चवजाप री प्रम ख केसरीहसह हा होता. त्याजशी 
झ ंज होऊर्न तो मारला रे्ला. त्यारं्नतर चशवाजी महाराज स्वतः चकल्ल्यात रे्ले आचि एका चवचशष्ट चठकािी 
त्यारं्ना मोहरा, होर्न, आचि सोन्याच्या काड्यासंह चवप ल र् प्तधर्नािा शोध लार्ला. केसरीहसहिी आई आचि 
दोर्न लहार्न म ले कोठेतरी लपूर्न राचहली आहेत असे चशवाजी महाराजारं्ना कळूर्न आले तेव्हा त्यारं्नी चतला 
र्नमस्कार केला. चतला पालखीिा मार्न चदला आचि संपूिग संरिि देऊर्न चतला चतच्या देऊळर्ावं ह्या 
मूळर्ावी पाठवले. [सरदेसाई, न्यू चहस्री ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. ११६-११७.] 

 
सर्न १६६१ च्या मे मचहन्यात मोर्लारं्नी प्रथम कल्याि हजकूर्न घेतले. प ढे त्या प्रातंािी राजधार्नी 

महाड शहरही हजकूर्न घेतले. ते प ढे ९ वषांपयंत त्याचं्याकडे राचहले. म स्स्लम सैन्याचधकारी ब लाखी यारे्न 
पेि पचरसरातील देइरीच्या [देईरी र्ड हा पेि ताल क्यातील एक डोंर्री चकल्ला आहे.] चकल्ल्याला वढेा घातला. परंत  त्या 
चकल्ल्याचं्या स टकेकरता कावजी, कोंढाळकराचं्या रे्नतृत्वाखाली आलेल्या मराठी सैन्यारे्न ब लाखीला दूर 
चपटाळूर्न लावले. ब लाखीच्या सैन्यातील पािश े सैचर्नकारं्ना ठार मारले. (३१ ऑर्स्ट १६६१) सर्न १६६२ 
मध्ये चशवाजी महाराजारं्नी पेिवर आक्रमि केले. परंत  मोर्लारं्नी चर्नकरािा प्रचतकार केला आचि चशवाजी 
महाराजाचं्या सैन्यािी खूप हार्नी झाली. चकत्येक सैचर्नक मारले रे्ले, चकत्येक जखमी झाले. [सरकार, चशवाजी, 
पृ. ८७.] 

 
उत्तर कोकिातील चजल्ह्याकडूर्न चशवाजी महाराजारं्नी दचिि कोकिाकडे कूि केले. दंडा 

राजप रीपासूर्न खारेपाटिपयंत त्याचं्या मार्गक्रमिात कोिताही अडथळा आला र्नाही. स्थाचर्नक राजे आचि 
शहर प्रम ख चशवाजी महाराजारं्ना अचर्भवादर्न करण्याकरता, आदर प्रर्ट करण्याकरता रे्भटीस येत असत. 
रे्फब्र वारी १६६१ मध्ये जंचजऱ्याच्या पूवेकडील २२ मलैावंर असिारे चर्नजामपूर धाड घालूर्न ल टण्यात आले 
आचि दार्भोळही हजकूर्न घेतले. पालविीिा राजा जसवतंराव दळवी हा घाबरूर्न पळूर्न रे्ला आचि त्यारे्न 
प्रर्भावळीिा राजा सूयगराव स वे याचं्याकडे शृरं्ारप रात (संर्मेश्वराच्या ईशान्येकडे ८ मलैावंर) आश्रय 
घेतला. संर्मेश्वरािा प्रम खदेखील बरोबरच्या काही स स्स्थत मािसारं्ना घेऊर्न पळूर्न रे्ला. उद्ध्वस्त 
झालेले ते चठकाि चशवाजी महाराजारं्नी चपलाजी र्नीळकंठ आचि तार्नाजी माल सरे याचं्याकडे सोपवले. 

 
चशवाजी महाराज स्वतः चिपळूि मार्े राजापूरकडे [सरदेसाई, न्यू चहस्री ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. १३८-१३९.] 

सैन्यासह चर्नघाले. कोकिच्या पच म चकर्नाऱ्यावरील राजापूरला इंग्रजािंी वखार होती. राजापूरिे इगं्रज 
व्यापारी यारं्नी चसद्दी जोहरला पन्हाळा काबीज करण्याच्या कामी तोर्फा व र्ोळे प रचवले होते. तसेि 
चवजापूरकरारं्ना चकल्ल्यावंर मारा करण्याच्या कामात मदत करीत असल्यािेही महाराजारं्ना माहीत होते. 
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[सरकार, चशवाजी, पृ. ३३५.] पन्हाळा चवजापूरच्या स्वाधीर्न केल्यारं्नतर राजापूरच्या इंग्रजारं्नी आपल्या शत्रूला 
सचक्रय साहाय्य केल्याबद्दल त्यारं्ना धडा चशकवण्याकरता चशवाजी महाराजारं्नी त्वचरत पाऊले उिलली. 
त्याबरोबर राजापूर ह्या व्यापारी कें द्रामधील चवप ल संपत्तीदेखील एक आकषगि होते. 

 
चशवर्भारतातील संदर्भार्न सार, राजापूर हे अचतशय संपन्न असे व्यापारी कें द्र असिारे शहर होते. 

कारि अरेचबया, पर्शशया, इचजप्त, आचफ्रका, िीर्न, य रोप अशा चवचवध देशामंधूर्न व्यापारी मालािी तेथे 
आयात व चवक्री करण्यात येत असे. [चदवेकर, चशवर्भारत, ३०, १-४, पृ. ३०४.] सर्न १६६१ च्या स रुवातीला चशवाजी 
महाराज अिार्नकपिे राजापूरला येऊर्न दाखल झाले. त्याचं्याबरोबर एक हजार स्वारािें घोडदळ व तीर्न 
हजार सैचर्नकािें पायदळ होते. तेथील र्नार्चरकारं्ना शरि येण्यािे आवाहर्न करण्यात आले. त्याम ळे तेथील 
महत्त्वािे रचहवासी, इंस्ग्लश राजप्रचतचर्नधी रेस्व्हंग्टर्न आचि इतर २-३ इंग्रजासंचहत रे्भटीच्या चर्नयोचजत 
स्थार्नी रे्ले. त्या समयास चशवाजी महाराजािंा आदरय क्त सत्कार करिे योग्य आहे असा त्यारं्नी चविार 
केला होता. त्या सवांर्ना अटक करूर्न त्यािंी मालमत्ताही जप्त करण्यात आली. चशवाजी महाराजारं्नी 
रेस्व्हंग्टर्न व इतरही व्यक्तींर्ना त्या प्रदेशातील सोर्नर्ड चकल्ल्यात कैदेत टाकले आचि महाराजारं्ना 
रे्भटण्याकचरता र्न आलेल्या लोकारं्ना कैद केले. इंग्रजािंी वखार पूिगपिे ल टूर्न त्यातील जमीर्नही 
र् प्तधर्नािा शोध घेण्याकरता खिूर्न काढण्यात आली. [काळे, चकत्ता पृ. २२.] 

 
चशवाजी महाराजारं्नी राजापूरमधूर्न अमाप लूट चमळवली आचि चतथे बंदरावर आपला 

शासर्नाचधकारी रे्नमला, तसेि राजापूरच्या दचििेस स मारे दहा मलैावंर असिाऱ्या खारेपाटि येथेही 
आपला अचधकारी चर्नय क्त केला. [सरदेसाई, न्यू चहस्री ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. १३९.] वखारीतील र्नोंदिीमध्ये असे 
चलहूर्न ठेवले आहे की, दंडाराजपूरीिा चकल्ला चसद्दीच्या ताब्यातूर्न हजकूर्न घेण्याच्या कामी चशवाजी 
महाराजारं्ना इंग्रजािंी मदत हवी होती. हा प्रस्ताव घेऊर्न चशवाजी महाराजारं्नी आपला एक र् प्तहेर 
राजापूरच्या वखारीच्या प्रम खाकडे पाठवला होता. वखारीच्या प्रम खाला असे वाटले की, चसद्दीकडूर्न तो 
चकल्ला चशवाजी महाराजारं्नी हजकूर्न घेतला तर हा सवग प्रदेश त्याचं्या ताब्यात जाईल. इंग्रजारं्नी ह्या कायात 
चशवाजी महाराजाशंी सहकायग केले तर इगं्रजारं्ना एक िारं्ले चठकाि “मीठ बदंर” देऊ करण्यािे 
आश्वासर्न त्या द तारे्न चदले. इंग्रजारं्नीदेखील चशवाजी महाराजारं्ना मदत करण्याच्या [काळे (सपंादक) २६, पृ. २३.] 
आपल्या अटी स िवल्या. 

 
णिवािी महारािानंा मदि करण्याच्या इंग्रिाचं्या अटी :— 

 
(१) चशवाजी महाराजारं्नी पकडूर्न ठेवलेल्या कैद्यारं्ना म क्त कराव ेआचि त्यािंी जप्त केलेले संपत्ती, 

िीज, वस्तू त्यारं्ना परत करण्यात यावी (चर्नदार्न त्यारं्ना कैदेतूर्न म क्त कराव)े. 
 
(२) दंडाराजप रीच्या मोचहमेत वापरल्या जािाऱ्या इंग्रजाचं्या जहाजािंी हकमत चशवाजी 

महाराजारं्नी द्यावी. ती जर त्यारं्नी चविारली तर ती िार र्लबतािंी प्रत्येकी १०,००० पर्ोडा इतकी असेल, 
तसे असेल तर. 

 
(३) चशवाजी महाराजारं्नी इंग्रजारं्ना एक सोयीिे मोक्यािे बंदर-शहर द्याव,े तेथे त्यारं्ना चकल्ला 

बाधंण्यािी म र्भा असावी आचि चकल्ला उर्भारिीकरता कामर्ार आचि माल चशवाजी महाराजारं्नीि द्यावा. 
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(४) तसेि त्या बंदरािा अधा जकातीिा महसूल इंग्रजारं्ना घेण्यास महाराजारं्नी अर्न मती द्यावी. या 
बंदरात इंग्रजाचं्या आयातचर्नयातीवर कर र्नसावा. 

 
(५) चशवाजी महाराजारं्नी त्याचं्या प्रदेशात इंग्रजारं्ना टाकंसाळ स्थापर्न करूर्न त्याचं्या म ल खात 

इंग्रजािंी अचधकृत िादंीिी र्नािी वापरण्यास म र्भा असावी. 
 
(६) इंग्रजारं्ना सोरामीठ करम क्त चवकत घेण्यािी परवार्नर्ी असावी. 
 
(७) इंग्रजारं्ना बंदराच्या चठकािी कोठार उपलब्ध करूर्न देऊर्न ते इंग्रजाचं्या ताब्यात द्याव.े [काळे, 

चकत्ता पृ. २४.] 
 
इंग्रजारं्नी चशवाजी महाराजाशंी संर्र्नमत करण्याकरता सादर केलेल्या अटी अशा होत्या. 

स रतेतील म ख्याचधकाऱ्यारं्नीही ह्याि स्वरूपािे पत्रचर्नवदेर्न चशवाजी महाराजासं पाठवाव े अशी स रतेच्या 
म ख्यालयाला त्यारं्नी चवरं्नती केली. इंग्रज हे जािूर्न होते की, स्वतः जार्रूक असिारे चशवाजी महाराज 
चर्नव्वळ मदतीच्या आश्वासर्नारं्नतर कैद्यािंी म क्तता करिार र्नाहीत. त्यारं्नी स रतच्या वसाहतीस असे 
कळचवले की, जर चशवाजी महाराजारं्नी कैद्यािंी म क्तता केली र्नाही तर इंग्रज मोर्ल सैन्य दचििेत 
आितील अशी धमकी त्यारं्नी (स रतच्या वसाहतीरे्न) महाराजारं्ना द्यावी. [बाळकृष्ट्ि, चकत्ता र्भार् १, पृ. १३६.] 
चशवाजी महाराजारं्नी इंग्रजारं्नी केलेल्या मार्ण्यािंी दखल र्न घेता त्या मार्ण्या ध डकावरू्न लावल्या. त्या 
िार इंग्रज कैद्यारं्ना िारं्ली वार्िूक देण्यात आली, पि त्यारं्ना बचंदवास असह्य होईपयंत म्हिजे अचधक 
काळपयंत त्यारं्ना कैदेत ठेवण्यात आले. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी बचंदवासातील इंग्रज सदस्यािंी [सरकार, चशवाजी, पृ. ३३७.] काळजी घेण्यािी 

चवशषे व्यवस्था केली होती. त्या कैद्यारं्नी स रतच्या म ख्याचधकाऱ्याला याबाबत चशवाजीशी मध्यस्थी 
करण्यािी, दंड र्भरण्यािी आचि त्यािंी म क्तता व्हावी अशी चवरं्नती केली. परंत , स रतच्या प्रम खारे्न ह्या 
बाबतीत मध्यस्थी करण्यास र्नकार चदला. कारि हे प्रकरि त्या इंग्रज कैद्याचं्याि अिम्य वतगि कीम ळे 
चर्नमाि झाले होते. तथाचप, सर्न १६६२ मध्ये अचधकारी रेस्व्हंग्टर्न हा स रतमध्ये मरि पावल्यारं्नतर रावजी 
पंचडत कैद्यारं्ना राजापूर येथे घेऊर्न रे्ला आचि तेथे त्यािंी म क्तता करण्यात आली. त्यारं्नतर इंग्रजारं्नी प न्हा 
राजापूरहूर्न व्यापार उदीम स रू केला. राजापूरहूर्न वखारीतील एका सदस्यारे्न स रतच्या म ख्याचधकाऱ्यास 
असे कळवले की, “चशवाजीरे्न राजापूर चकर्नाऱ्यावर घातलेल्या धाडीत त्यारे्न २४,००० होर्नािंी लूट 
चमळवली, दोर्न मािसे मरि पावली आचि वषाकरता काही सदस्यारं्ना त रंुर्वास र्भोर्ावा लार्ला. [स रत 
रॅ्फक्टरी डायरी रं्न. १/१६५९-१६९६, पृ. ४३४] इंग्रजारं्नी चशवाजी महाराजाकंडे वखारीच्या र्न कसार्नीिी र्भरपाई चमळावी 
म्हिूर्न खूप प्रयत्र्न केले. पि महाराजारं्नी ती मार्िी रे्फटाळूर्न लावली. [सरदेसाई, पृ. ३४२.] 
 

राजापूरच्या ल टीरं्नतर चशवाजी महाराज चिपळूिकडे वळले. कोिताही चवरोध र्न होता तेही 
महाराजाचं्या ताब्यात आले. चिपळूििे प्रचसद्ध देवस्थार्न श्री परश राम िेत्र. महाराजारं्नी आपल्या 
लवाजम्यासह परश रामािे दशगर्न घेतले. पचरसरातील बघे मंडळी जमली होती. त्याजला कोकििा हा रम्य 
प्रदेश परश राम िेत्रासह स्वराज्यात सामील झाल्यािे साचंर्तले. रं्नतर महाराज संर्मेश्वरावर िालूर्न रे्ले. 
चतथेही त्यारं्ना चवरोध झाला र्नाही. तेही स्थळ महाराजाचं्या ताब्यात आले. महत्त्वािे स्थळी तार्नाजी माल सरे 
व चपलाजी सरर्नाईक यािंी र्फौजेसह रे्नमिूक केली. 
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महाराजारं्नी चिपळूि, दार्भोळप्रमािेि शटेवली, सौंदज, हरिेरी, रे्नवरे, र्नाधवडे, कोतवडे, 
केळवली, कशळी, पावस, धामिसे, बेलवडे, खारेपाटि वर्ैरे र्ावहेी हजकली. 

 
यारं्नतर महाराजािंी स्वारी देवरुखकडे वळली. महाराजािंा कोकिातील स्थळे हजकूर्न घेऊर्न 

कोकि स्वराज्यातं आिण्यािा उद्योर् चवजापूरकरासं समजला. आचदलशहािे रक्त सळसळले. त्यारे्न 
शृरं्ारपूरच्या सूयाजीस र्फमार्न पाठवरू्न महाराजारं्नी हजकलेली कोकिातील स्थळे परत घ्या असे र्फमाचवले. 
सूयाजीरे्न मराठी र्फौजेिा तळ संर्मेश्वरी असता त्यावर आपल्या र्फौजेसह झडप घातली. मराठी लष्ट्करातं 
र्डबड उडाली. पि सारे सावध होते. एकदम सारे ढाल-तलवारी घेऊर्न उठले व शत्रू सैन्यावर धावले. 
लढाईच्या आघाडीस तार्नाजी माल सरे व चपलाजी सरर्नाईक होते. सूयाजीरावही शूर होता. त्याच्याशी 
लढण्यािी तार्नाजी व चपलाजीरे्न चशकस्त केली. दोर्न-तीर्न तास त ंबळ य द्ध झाले. सूयाजीरावािी बरीि 
मािसे कामास आली. सूयाजीराव पळूर्न शृरं्ारप रास रे्ला. एवढ्यात महाराज लढाईच्या स्थळी 
संर्मेश्वरास येऊर्न पोिले. त्यारं्ना तार्नाजी आचि चपलाजी सामोरे रे्ले. महाराजारं्नी य द्धािी हकीर्त 
ऐकली. आपल्या र्फौजेच्या पराक्रमािी आचि चवजयािी हकीर्त ऐकूर्न महाराज खूष झाले. त्यारं्नी आपला 
मोिा शृरं्ारप राकडे सूयाजीरावास ध ंडूर्न काढण्यासाठी वळचवला. सूयाजीराव दडूर्न रार्नात राचहला. पि 
महाराजारं्नी शृरं्ारप रात जाऊर्न त्यािा कब्जा घेतला. शृरं्ारपूर स्वराज्यात आचिले. 

 
णिवािी महाराि िहािीरािाचं्या संमिीने रायगड णकल्ला रािधानीसाठी णनवडिाि : 

 
रायर्ड चकल्ला मोरे याचं्यापासूर्न इ. स. १६५६ मध्ये हजकूर्न घेतला. त्या वळेेपासूर्न महाराजािें 

मर्नात रायर्ड चकल्ला हहदवी स्वराज्यािी राजधार्नी करावी हा चविार घोळत होता. सर्भासद आपल्या 
बखरीत त्याबद्दल चलचहतात, “राजा खासा जाऊर्न पहाता र्ड बह त सिोट, िौतर्फा र्डािे कडे 
तासल्याप्रमािे दीडर्ाव उंि, पजगन्यकाळी कचडयावर र्वत उर्वत र्नाही आचि धोंडा तासीव एकि आहे.” 
दौलताबाद हा परृ्थ्वीवर िखोट र्ड खरा, परंत  तो उंिीरे्न ‘थोडका’. (दौलताबादिे) रायर्डािे दशर् िी 
उंि असे देखोर्न सतं ष्ट जाले आचि बोचलले; “तक्तास जार्ा र्ड हाि करावा” [जोशी श.ं र्ना. सर्भासद बखर, कलम 
६५, पृ. ६८, ६९.]. 

 
 चशवाजी महाराजाचं्या आक्रमक वृत्तीम ळे चवजापूरकर हैराि झाले. त्यारं्नी इ. स. १६६२ मध्ये 

चशवाजी महाराजािंी समजूत घालण्यासाठी शहाजी राजे यारं्ना चशवाजी महाराजाकंडे पाठचवले. [सरदेसाई, 
न्यू चहस्टरी ऑर्फ धी मराठाझ, र्भार् १, पृ. ८९.] शहाजीराजािें मर्नातही र्फार चदवसापंासूर्न प त्रास रे्भटाव ेअसे होते. 
अर्फझलखार्न यािा सूड घेतल्यारे्न चशवाजी महाराजाचं्या कतृगत्वाबद्दल शहाजीराजाचं्या मर्नात चवशषे 
अचर्भमार्न उत्पन्न झाला होता. बारा वषांर्नी चपता-प त्र एकत्र आले. य द्धकला, राज्यकारर्भार व राजकारिे 
ह्या बाबतीतले शहाजीराजािें दख्खर्नमधील िाळीस वषांिे अर्न र्भव महाराजास मार्गदशगक ठरले. 
चपताप त्रारं्नी मराठी राज्यािी कायमिी राजधार्नी कोठे असावी यावर ििा केली. त्यावळेेपयंत प िे व 
कल्याि मोर्लािें अंमलाखाली होती. तेव्हा र्नाचशक, बेळर्ाव या र्भार्ातील चकल्ल्यािंी उर्भयतारं्नी दूरपयंत 
पाहिी करूर्न महाडजवळील रायर्ड हे मराठी राज्यािी र्भावी राजधार्नी म्हिूर्न चर्नच त केली. या दृष्टीरे्न 
प ढील काही वषात तेथे जरूर ती तटबंदीिी व इमारतीिी कामे प री झाल्यावर इ. स. १६६६ मध्ये आग्र्याहूर्न 
चशवाजी महाराज परत आल्यावर रायर्ड ही मराठी राज्यािी अचधकृत राजधार्नी र्िली जाऊ लार्ली. 
रायर्ड राजधार्नी करण्यािे ठरल्यावर इ. स. १६६४ पासूर्न प ढील काही वषांत रायर्डिे स्वरूपि बदलू 
लार्ले. महाराजाचं्या आजे्ञरे्न कल्याि स रे्भदार आबाजी सोर्नदेव व इंदूलकर यारं्नी रायर्डावर आवश्यक 
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अशा एकंदर तीर्नश ेइमारती बाधंल्या. [क लाबा र्झेॅचटअर, पृ. ३६३, ३६४, रा. खंड ८ ले. २२.] त्यात राजवाडे, किेऱ्या, 
धान्यािी दास्तारे्न, दारूर्ोळयािी कोठारे, चशबंदीच्या राहण्याच्या जार्ा, व्यापारी पेठा, पाण्यािे हौद, 
तलाव इत्यादींिा समावशे होतो. हे काम िालू असतार्ना राजधार्नीच्या संरििाच्या दृष्टीरे्न र्डावर येण्यास 
एकि वाट असावी अशी खबरदारी घेण्यात येत होती. [आवळकर, रायर्डिी जीवर्नकथा, पृ. २६.] राजधार्नीच्या 
तटबंदी व आतील इमारती बाधंण्यास चशवाजी महाराजारं्नी १६६४ जारे्नवारीत स रत ल टूर्न आदमासे दोर्न 
कोटी रुपये आिले ते खिग केले असाव.े 

 
आपले वडील शहाजीराजे ह्याचं्या मध्यस्थी करण्याम ळे चशवाजी महाराजारं्नी चवजापूरच्या र्नामधारी 

सत्ताधीश स लतार्नाशी समेट केला होता. पचरिामतः इतर चजल्ह्यासचहत राजापूर, (चशवाजी महाराजाचं्या) 
म लूखापैकी एक र्भार् म्हिूर्न मान्यता पावला. सर्न १६६२ मध्ये चवजापूर शासर्नारे्न चशवाजी महाराजाचं्या सवग 
मार्ण्या मान्य केल्या. चशवाजी महाराजारं्नी हजकूर्न घेतलेल्या उत्तरेकडील कल्यािपासूर्न दचििेस 
र्फोंड्यापयंतिा आचि पच मेस दार्भोळपासूर्न पूवेकडे इंदापूरपयंतिा प्रदेश त्याचं्या ताब्यात देण्यात आला 
आचि त्यािें स्वातंत्र्य मान्य करण्यात आले. शहाजीराजाचं्या हयातीत चवजापूरला हेत तः र्न छळण्यािी 
चवचधपूवगक शपथ चशवाजी महाराजारं्नी घेतली. [हककेड आचि पारसर्नीस, अ चहस्री ऑर्फ द मराठा पीपल, र्भार् १, पृ. १७५.] 

 
त्यािबरोबर चशवाजी महाराजारं्नी दचिि कोकिातील दोर्न सामर्थ्यगवार्न प्रम ख कत्रीिे चशके आचि 

शृरं्ारपूरिे स वे यारं्ना हजकूर्न आपल्या पिात घेतले आचि त्याम ळे वसईपासूर्न मालविपयंतिा कोकििा 
पच म चकर्नारा, सह्याद्री पवगतापयंतच्या अतंर्गत र्भरू्भार्ासचहत चशवाजी महाराजाचं्या ताब्यात आला. 
[हपर् ळकर, सावंतवाडी ससं्थार्निा इचतहास, पृ. ४०.] 

 
कुडाळवर णविय : 

 
क डाळ प्रातं हा कोकििाि एक र्भार् होता. क डाळ प्रातं आचि चडिोली, र्फोंडा, पेडिे, साखळी, 

मठोरी असे पाि परर्िे चमळूर्न सावतंवाडीिे राज्य (ससं्थार्न) बर्नले होते. क डाळिे १२ चवर्भार् पाडलेले 
होते आचि प्रत्येक चवर्भार्ािा कारर्भार देसाई पाहत असे. सावतंवाडीिा देसाई लखम सावतं हा चशवाजी 
महाराजाचं्या र्भोसले क ळापकैीि एक वशंज होता. पचरस्स्थतीरे्न चशवाजी महाराजाशंी मतै्री करण्यास चववश 
झाला. त्याला चशवाजी महाराजारं्नी सर्न १६५० मध्ये क डाळिे सरदेसाई म्हिूर्नि मान्यता चदली. परंत , 
चशवाजी महाराजाशंी चर्नष्ावार्न राहण्यास सावतंारे्न कि खाल्ली आचि अरे्नकदा त्या सवग प्रदेशात आपली 
सत्ता र्ाजवण्यािा प्रयत्र्न केला. सावतंासारख्या बेईमार्न सहकाऱ्याला चशिा देण्याकरता चशवाजी महाराज 
स्वतः क डाळला आले आचि त्यारं्नी मर् लखम सावतंार्ना कैद केले. त्यारं्नतर मध्यस्थाचं्या म लाखती झाल्या 
आचि मर् लखम सावतंािी कैदेतूर्न स टका झाली. चशवाजी महाराज आचि सावतंाच्या दरम्यार्न मतै्रीिा 
करार करण्यात आला. [हककेड आचि पारसर्नीस, अ चहस्री ऑर्फ द मराठा पीपल, र्भार् १, पृ. १७५.] 

 
ह्या करारातील कलमे प ढीलप्रमािे होती :— 
 
(१) सावतंार्ना त्यािे अचधकारी-मालकी चर्नच त करूर्न द्यावी. त्यारं्ना चमळिाऱ्या महस लापैकी अधा 

महसूल चशवाजी महाराजासं द्यावा. अधा चहस्सा स्वतःकडे ठेवावा. ह्या चमळकतीबरोबरि ३००० सैचर्नकही 
पायदळात र्भरती करावयािे ठरले. जेव्हा कधी महाराजांस त्याचं्या सेविेी आवश्यकता वाटेल तेव्हा त्यारं्ना 
पाठवण्यात याव.े महाराजारं्ना र्रज र्भासेल तेव्हा स्वतः सावतंारं्नीही दरबारी उपस्स्थत व्हाव ेलारे्ल. 
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(२) र्फोंड्यािा चकल्ला आचि पचरसरातील प्रदेश चशवाजी महाराजाचं्या स्वाधीर्न करण्यात यावा. 
मात्र आवश्यक होईल तेव्हा सावतंारं्नी महाराजाचं्या वतीरे्न त्या प्रदेशािे रिि करण्यास साहाय्य कराव.े 

 
(३) चशवाजी महाराजाचं्या दरबारी आपले वकील ठेवरू्न त्याचं्यामार्फग त सावतंारं्नी महाराजाशंी 

रे्नहमी सपंकग  ठेवावा आचि स्वराज्य स्थापरे्नच्या कायाकरता त कांशी (म स्स्लमाशंी) लढाव.े 
 
(४) चशवाजी महाराजािें अचधकारी वळेोवळेी क डाळ प्रदेशातं येऊर्न महसूल र्ोळा करूर्न जातील. 

त्यावळेी महाराजाचं्या आदेशार्न सार सावतंारं्नी अचधकाऱ्याचं्या कामात मदत करावी. 
 
(५) सावतंारं्ना त्या त्या प्रदेशािे म ख्याचधकारी जार्ीरी (वतरे्न) आचि “बहादूर” हा चकताब कायम 

करण्यात आला. 
 
पाि कलमािंा हा करार ५ मािग १६५९ रोजी करण्यात आला [हपर् ळकर, सावंतवाडी ससं्थार्निा इचतहास, पृ. 

४०.]. ह्या करारावरूर्न असे स्पष्ट होते की, सावतंािंा प्रदेश चशवाजी महाराजाचं्या र्नाव े आचि त्याचं्या 
र्फायद्याकरता महाराजाचं्या राज्यािाि एक र्भार् म्हिूर्न अचधकारात राहील [बाळकृष्ट्ि, चशवाजी र्भार् २, पृ. १०३, प. 
सा. ९९९.]. 

 
सावतंािें दूत चपताबंर शिेवी यारं्नी चशवाजी महाराज आचि सावतं याचं्या दरम्यार्न हा मतै्रीिा करार 

आिण्याच्या कामी महत्त्वािी र्भचूमका चर्नर्भावली. ह्या करार-मध्यस्थी दरम्यार्नच्या काळात चशवाजी 
महाराजारं्नी क डाळला रे्भट चदली. तेथे त्यारं्नी य रोपीय बर्नावटीिी एक उत्तम तलवार तीर्नश ेहोर्नािें मूल्य 
देऊर्न चवकत घेतली आचि त्या तलवारीिे र्नावं त्यारं्नी “र्भवार्नी” ठेवले. अरे्नक य द्ध प्रसंर्ात त्यारं्नी र्भवार्नी 
तलवारीिा यशस्वीपिे वापर केला. सरदेसाईंच्या मते ती र्भवार्नी तलवार आजही महाराजाचं्या सातारा 
वशंजाकडे आहे [सरदेसाई, न्यू चहस्री ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. १२२. तळटीप ३ री.]. 
 

❑❑ 
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९. बादिहाचा मामा िाणयस्िेखान यास युक्िीने िासन 
 
औरंर्जेबारे्न राज्यरोहिाच्या वळेी (चदर्नाकं ५ जूर्न १६५९) आपला मामा शाचयस्तेखार्न यािी 

दचििच्या स रे्भदारीवर रे्नमिकू केली. [सरदेसाई, मराठी चरयासत, खंड १, पृ. १८३.] शाचयस्तेखार्न चदल्लीहूर्न र्नव्या 
जार्ी औरंर्ाबादला जाण्यास चर्नघाला. वाटेत त्यारे्न बऱ्हािप रास छाविी केली. शाचयस्तेखार्न दचििेच्या 
वाटेवर असता औरंर्जेबारे्न चविार केला की, शाचयस्तेखार्नास चशवाजीराजािंा बंदोबस्त करण्यािे काम 
द्याव.े त्याप्रमािे औरंर्जेबारे्न खार्नाकडे चशवाजीराजावंरील मोचहमेिे र्फमार्न पाठचवले. हे र्फमार्न 
शाचयस्तेखार्नास त्यािा म क्काम बऱ्हािप रास असता चमळाले. खार्नाबरोबर त्यावळेी तोर्फखार्न व एक लाख 
सैन्य होते. ह्या सैन्यािे अचधपत्य ५५ मोर्ली सरदार करते होते. त्यारं्ना बैठकीस बोलावरू्न मराठ्ावंरील 
स्वारीसबंंधीिे बादशहाकडूर्न आलेले र्फमार्न वािूर्न दाखचवले. ह्यावळेी खार्नाच्या सैन्यात माहूरच्या उदाराम 
देशम खािी बायको रायबार्ीर्न होती. ती शूर, तडर्फदार व म त्सद्दी होती. ती मोर्लािें सेवते होती. 
औरंर्जेब बादशहारे्न चतिे शौयग पाहूर्न चतला “रायबार्र्न” चकताब चदला होता. [चकत्ता, पृ. २०५.] 

 
बादशहािे र्फमार्न ऐकूर्न सवग मोर्ल सरदार मराठ्ावंर स्वारी करण्यास तयार झाले. त्यारं्ना 

आरे्कूि करण्यािा ह कूम शाचयस्तेखार्नाकडूर्न चमळाला. तेव्हा र्नौबतीच्या इशाऱ्यात मोर्ली र्फौज चर्नघाली 
ती औरंर्बादला आली. औरंर्ाबाद ही दचििेच्या स रे्भदारािी राजधार्नी. चतथे आल्यावर शाचयस्तेखार्नारे्न 
तेथे काही चदवस राहूर्न तेथील बंदोबस्त केला. औरंर्ाबादेस त्यारे्न आपला म लर्ा अबूलर्फते्तखार्न यािी 
प्रचतचर्नधी म्हिरू्न रे्नमिकू केली. रं्नतर तो तेथूर्न चर्नघाला तो अहमदर्नर्रास चदर्नाकं ११ रे्फब्र वारी १६६०त 
र्फौजेसह येऊर्न दाखल झाला. [बेंदे्र, श्री छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ. ३३९.] चदर्नाकं २५ रे्फब्र वारी १६६० रोजी त्यारे्न 
अहमदर्नर्र सोडले. [चकत्ता.] वाटेत महाराजारं्ना पाण्यात पाहिारे घाटरे्, जाधवराव, कोकाटे, र्ाढे आदी 
मराठे सरदार खार्नास येऊर्न चमळाले. 

 
चाकिवर हल्ला : 

 
शाचयस्तेखार्नाच्या मोर्ली र्फौजेस अहमदर्नर्रहूर्न रसद चमळत होती. ती मराठे तोडीत असत. 

त्यास तोंड देत स पे, बारामती, इंदापूर, चशरवळ वर्ैरे परर्ण्यातील र्ावचे्या र्ाव े पेटवरू्न देऊर्न खार्न 
सासवडला दाखल झाला. तद्रं्नतर खार्न आपल्या सैन्यासह दौडत प ण्यास चदर्नाकं ९ मे १६६० रोजी 
पोहोिला. [चशविचरत्रवृसँ, ३ पृ. २०-२३, बेंदे्र, पृ. ३३१.] खार्नारे्न ख द्द लालमहालिा कब्जा घेतला व तेथे तो मोठ्ा 
चदमाखारे्न राहू लार्ला. लालमहालिा आसमंत एक लाख मोर्ली र्फौजेरे्न व्यापूर्न टाकला. लालमहालावर 
मोर्लािें चहरव े चर्नशाि र्फडकू लार्ले. यावळेी चशवाजीराजे पन्हाळर्डावर होते. राजमाता चजजाबाई 
राजर्डावर होत्या. सबधं प िे प्रातं मोर्लारं्नी व्यापला होता. प िे म क्कामी शाचयस्तेखार्नारे्न प िे, र्नाचशक 
मार्ावर मराठ्ाचं्या ताब्यातील िाकि चकल्ला हल्ला करूर्न घेण्यािे ठरचवले. ह्या चकल्यािे रिि मराठा 
चकल्लेदार चर्फरंर्ोजी र्नरसाळा करीत होता. शाचयस्तेखार्नारे्न आपला तोर्फखार्ना व प्रिंड सैन्य िाकि 
चकल्ल्यास वढेा घालण्यासाठी रवार्ना केले. [जद र्नाथ सरकार, चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, र्भार् ४ था, पृ. ४४-४६.] ख द्द 
शाचयस्तेखार्नही जातीरं्न चर्नघाला. ही बातमी हेराकंडूर्न चकल्लेदार चर्फरंर्ोजी र्नरसाळा यास कळली. त्यारे्न 
लढाईच्या तयारीिे ह कूम चदले. 

 
खार्न झपाट्यारे्न अंतर काढीत िाकिच्या टप्प्यातं आला. येतार्ना त्यास र्ावं ेउजाड चदसली. खार्न 

चकल्ल्याजवळ आल्यावर त्यास चकल्लेदारारे्न चकल्ल्यािा दरवाजा जाम बंद केल्यािे चदसले. चर्फरंर्ोजी 
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चकल्लेदारारे्न तटावरूर्न टेहळिी केली. त्यास खार्नािी र्फौज चकल्ल्याच्या अर्दी जवळ आल्यािे चदसले 
तेव्हा चकल्ल्यावरच्या तोर्फारं्ना एकदम बत्ती चमळाली. धडाधड र्ोळे स टू लार्ले. बंद काचं्या रै्फरीही उडू 
लार्ल्या. तेव्हा खार्नािी र्फौज र्ारं्रली. चकल्यावरूर्न मोर्ली र्फौजेवर सारखा मारा होत होता. हा मारा 
ि कचवण्याकचरता खार्नारे्न आपल्या र्फौजेस बंद कीच्या टप्प्याच्या अंतरापासूर्न लाबं तळ देण्यास र्फमाचवले. 
त्या र्फौजेरे्न िाकि चकल्ल्यास चवळखा घालूर्न खार्न चकल्ल्यावर तोर्फािें चवषारी र्फ त्कार टाकीत होता. तरी 
आतील चशबंदीरे्न खार्नास दाद चदली र्नाही म्हिूर्न त्यारे्न चकल्यास एक बाजूस हखडार पाडले. चर्नष्ावतं 
चकल्लेदार चर्फरंर्ोजी र्नरसाळा यारे्न मोर्लािंा हल्ला परतवरू्न लावण्यािी चशकस्त केली. त्यािा पराक्रम 
पाहूर्न शाचयस्तेखार्न खचजल झाला. त्याला खार्नारे्न आपल्या बाजूस येण्यासाठी अरे्नक आचमषे दाखचवली. 
पि तो बहादूर खार्नाच्या आचमषारं्ना म ळीि र्भ लला र्नाही आचि पंिवीस चदवसपयंत वढेा मोठ्ा शथीरे्न 
लढचवला. मोर्लािें सर्ळे सैन्य व र्नामाचंकत सरदार चकल्ल्यावर िालूर्न आले. पि मराठ्ारं्नी त्यारं्ना 
थोपवरू्न धरले. मोर्लािंी या वढे्यात मोठी हार्नी झाली. शवेटी दोर्न मचहरे्न लढूर्न १५ ऑर्स्ट १६६० ला तो 
चकल्ला मोर्लासं चमळाला. [चकत्ता.] 

 
या वढे्यातील झालेली प्रािहार्नी पाहूर्न शाचयस्तेखार्नारे्न मराठ्ािें डोंर्री चकल्ले सर करीत बसिे 

आपल्याला परवडिार र्नाही याबद्दल खात्री झाली. त्यारे्न मराठ्ाकंडील चकल्ले हजकूर्न घेण्यािा र्नाद 
सोडला. मराठ्ाशंी लढाई द्यावयािी तर ती ख ल्या मदैार्नात तोर्फखान्याच्या आश्रयारे्न द्यायला पाचहजे 
अशी खूिर्ाठ खार्नारे्न मर्नाशी बाधंली. खार्नारे्न प ण्यास येऊर्न महाराजाचं्या लालमहालामध्येि तळ 
ठोकला. 

 
िाणयस्िेखानावर छापा इ. स. ५ एणप्रल १६६३ : 

 
कोकििी मोहीम र्फते्त करूर्न महाराज राजर्डावर आले. शाचयस्तेखार्न लालमहालात राहूर्न 

राजाचं्या र्डावर चर्फत री माजवी आचि त्याचं्या र्फौजा आसपासच्या प्रजेला त्रास देत ल टमार करीत. राजे 
राजर्डावर चविार करत होते की, ह्या शाचयस्तेखार्नाला स्वराज्यातूर्न बाहेर कसा ह सकावा. एक चविार की 
एकदम शाचयस्तेखार्नावर झडप घालूर्न ठार केल्यास मोर्लास िारं्लीि जरब बसेल. रे्नताजी पालकरास 
बोलावरू्न राजे यारं्नी त्यास मोर्ली म लखातं ध माकूळ घालण्यात रवार्ना केले. रे्नताजीरे्न मोर्लारं्नी 
हजकलेल्या प िे प्रातंात चशरूर्न लूट केली व रं्नतर त्यारे्न खार्नदेश वऱ्हाडपयंत मोर्लाचं्या म लखातही 
ध माकूळ घातला व लूट केली. मोर्ल र्फौजेरे्न त्यािा चपच्छा प रवरू्न ३०० घोडे जायबदंी केले. रे्नताजीलाही 
जखमा झाल्या. (इ. स. १६६३ मािग एचप्रल) ह्या बातम्यारं्नी राजे हिताग्रस्त झाले. त्यारं्नी शाचयस्तेखार्नास 
त्याचं्या महाली रात्री चशरूर्न उडवायिा बते आखला. शाचयस्तेखार्न हा चर्नधास्तपिे प ण्यास राहत होता. 
र्न कता त्याच्या म लीिा चववाह समारंर्भ थाटात पार पडला होता. शाचयस्तेखार्नारे्न प ण्यात असता 
आपल्यासाठी एक हवलेी बाधंली होती. र्भीमसेर्न म्हितो की चशवाजीराजारं्नी शाचयस्तेखार्नाच्या लष्ट्कराच्या 
बाजारािी आचि वारािंी इतकी बारीक माचहती काढली की जिू काय राचजयारं्नी ही स्थळे अरे्नकदा 
आपल्या र्नजरेखालूर्न घातली होती. [जद र्नाथ सरकार, चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, र्भार् ४ था, पृ. ४७.] ५ एचप्रल १६६३ रोजी 
रमजार्निा सहावा िंद्र होता. चदवसािा उपास सोडूर्न शाचयस्तेखार्नाच्या पचरवारातंील मंडळी चवश्रातंी 
घ्यायला आपआपल्या चठकािी रे्ली. [ताचरके चदलकशा (इंस्ग्लश रान्सलेशर्न एचडटेड बाय खोबरेकर), (१९७२), पृ. ३६.] त्याि 
चदवशी चशवाजीराजे यारं्नी दोर्नश ेअर्न र्भवी आचि कसलेल्या लढवय्यारं्ना बरोबर घेऊर्न रात्रीिे दोर्न प्रहर 
झाले असता चर्नघाले. आम्ही पाहाऱ्यावरिे चशपाई पहारे सोडचवण्यास जातो असे सारं्ूर्न मध्यरात्री ते 
जसवतंहसर्ाच्या बाजाराजवळूर्न प ढे सरकले. रं्नतर ते शाचयस्तेखार्नाच्या म दपाकखान्यापाशी आले. राजे 
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यारं्नी खार्नाच्या जर्नार्नखान्याच्या इमारतीच्या हर्भतीला र्भोक पाडले व आपल्यापकैी दोघाचंतघारं्ना आत 
पाठचवले. त्याचं्या पाठोपाठ तेही आत रे्ले. [चकत्ता.] इतर दहा मािसे त्याचं्या मार्ोमार् रे्ली. 
जर्नार्नखान्यातील दासींर्नी शाचयस्तेखार्नास कळचवले की हर्भतीस र्भोक पाडूर्न काही मािसे आत घ सली 
आहेत. हे ऐकताि शाचयस्तेखार्न हा आपले शय्यार्ृह सोडूर्न वाड्याच्या ओसरीवर आला. [जेधे शकावली, प.ृ 
१४.] अधंारी रात्र होती. कोि मािसे आली हे समजेर्ना. वाड्याच्या द सऱ्या चदवािखान्यात अरे्नक चदव े
जळत होते. शाचयस्तेखार्नािा म लर्ा अब लर्फते्तखार्न हा तेथे झोपला होता. तोि शाचयस्तेखार्न समजूर्न 
चशवाजीिे लोक त्या तरुि मािसावर त टूर्न पडले. त्यािे डोके कापूर्न घेऊर्न ते आपल्याबरोबर घेऊर्न रे्ले. 
या स मारास शाचयस्तेखार्न हा घाबरलेल्या स्स्थतीत चदवािखान्याच्या देवडीवर आला. बरोबर काही चशपाई 
होते. त्यारं्ना त्यारे्न आत पाठचवले. [सर्भासद, पृ. ३३-३४.] 

 
महारािाचंी युक्िी : 

 
चशवाजीराजे यारं्नी शाचयस्तेखार्नाच्या महालात प्रवशे चमळचवण्यासाठी पहारेकऱ्यािंी कत्तल केली. 

रं्नतरच्या कत्तलीत शाचयस्तेखार्नािा वडील म लर्ा, जावई, १२ बेर्मा, ४० मोठे दरकदार व १ मोर्ल 
सेर्नापती इतके र्ारद झाले. शाचयस्तेखार्नाला अंधारात र्ाठूर्न त्यास ठार करण्यासाठी राजारं्नी वार केला. 
तो ठार झाला अशीि राजािंी समजूत झाली. परंत  त्याच्या प्रािावर बेतले होते ते केवळ त्याच्या हाताच्या 
बोटावंर चर्नर्भावले. त्यािवळेी जर्नार्नखान्यातील आिखी ६ चस्त्रया व २ म लरे् ठार झाले. या धावपळीत 
मराठ्ािें र्फक्त ६ सैचर्नक मेले व ४० जखमी झाले. शजेारी जसवतं हसर्ािे १० हजार सैन्य असूर्न र्नसूर्न 
सारखेि झाले. सावध होऊर्न शोधाशोध िालू होण्याच्या आत चशवाजीराजे आले होते. चततक्याि त्वरेरे्न 
आचि र् प्तपिे, आपल्या र्फौजेच्या टोळया करीत पच मेकडे कयात मावळात हसहर्डावर रे्ले. [English 
Records on Shivaji, pp. ५३-५४.] 

 
महाराजािंा पाठलार् करीत रात्री खार्नािे सैन्य प्रथम कात्रज घाटाकडे रे्ले. कारि त्यारं्ना 

त्याबाजूस मशाली पेटलेल्या चदसल्या. पि उजाडल्यावर त्याचं्या लिात आले की जािरू्न ब जूर्न सैन्याला 
िकचवण्यासाठी बलैाचं्या हशर्ारं्ना मशाली बाधूंर्न व पेटवरू्न त्यारं्ना कात्रज घाटाकडे चपटाळले होते. 
[कार्फीखार्न, पृ. ६१-६२.] 

 
द सऱ्या चदवशी खार्नािे लोक पाठलार् करीत हसहर्डापयंत रे्ले परंत  वरूर्न तोर्फािंा र्भडीमार 

झाल्यावर मोर्ल सैन्य पळाले. शाचयस्तेखार्नारे्न प िे सोडूर्न तो औरंर्ाबादेत रे्ला. शाचयस्तेखार्नावरील 
धाडसी हल्ल्यािी बातमी चदल्लीत पोिल्यावर सवग मोर्ली सरदार र्भयिचकत झाले. त्याचं्या मर्नात 
राजाबंद्दल दहशत चर्नमाि झाली. आपल्या मामािी द दगशिेी बातमी औरंर्जेबाला काश्मीरात समजली 
तेव्हा त्यािा तडर्फडाट झाला. 

 
बादशहारे्न शाचयस्तेखार्नािी बदली बंर्ाल स भ्यावर केली. राजािंी य क्ती सोळा आिे यशस्वी 

झाली. महाराजाचं्या र्भोवती जमलेल्या मंडळींस ह्या कृत्यारे्न एक स्र्फ रि िढले. आचि स्वराज्य स्थापरे्नच्या 
महाराजाचं्या उद्योर्ातं ते अहमहचमकेरे्न सामील झाले. खार्नावरील अलौचकक छाप्याच्या वातेरे्न लोक 
आ यगिचकत झाले. [बर्शर्नअर, रव्हल्स इर्न द मोर्ल एम्पायर, रा. स्मीथ, २ री आवृती, पृ. १८७, मर्न िी, स्टोरीया दो मोर्ोल र्भार् २, पृ. 
१०४-१०६.] 
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१०. णिवािी महाराि आणि िंणिरेकर णसद्दी 
 
म ंबईपासूर्न १६० चक.मी. अंतरावर पाण्यात जंचजरा चकल्ला आहे. तो रायर्ड चजल्ह्यातील 

दंडाराजपूर र्ावापासूर्न सम द्रात अध्या मलैावर आहे. इ. स. १४९० मध्ये मचलक अहमद या बहामर्नी 
सरदारारे्न अहमदर्नर्र येथे चर्नजामशाही ह्या स्वतंत्र राज्यािी स्थापर्ना केली व उत्तर कोकििा ताबा 
घेतला. दंडाराजप री हे एक ठािे केले. या चठकािाहूर्न पच मेला पाचहले की र्भर सम द्रात चदसतो तो 
जलद र्ग जंचजरा. हा चर्नजामशहारे्न आपल्या ताब्यात इ. स. १४९० च्या स मारास घेतला व आपल्या चसद्दी 
सरदारास स रे्भदार रे्नचमले. पचहला म तगजा चर्नजामशहा याच्या कारकीदीत ब ऱ्हािखार्नारे्न १५६९-७१ या 
काळात ज र्ना मेढेकोट पाडूर्न आज तो चदसतो त्या चकल्ल्यािे काम केले व र्नाव ठेचवले जंचजरा मेहरूब 
[चमराते अहमदी, क लाबा र्झेॅचटअर, प.ृ ३०.]. जंचजरा कोटािा आकार वत गळाकार असूर्न सर्भोवताली तट र्फार मजबतू 
आचि उंि आहेत. हा अवघड चठकािी सम द्रात बाधंलेला. आरमार असल्याचशवाय त्यािी र्नाकेबंदी करिे 
कठीि. त्याम ळे तो अहजक्य राचहला. १६१८ साली चर्नजामशहारे्न वजीर चसद्दी चसरुलखार्न यास जंचजऱ्यावर 
रे्नमले व चसद्दी अंबरला राजप रीिा स रे्भदार रे्नमले. हा इथला पचहला हबशी स रे्भदार [चशव. ि., सा. ३, पृ. ४४६.]. 
त्याच्या रं्नतर प ढे सवग स रे्भदार हबशीि झाले. हे ॲचबचसचर्नयातूर्न (आताच्या इचथओचपयातूर्न) आिलेले 
र् लाम, हे र् लाम शूर, आज्ञाधारक व ह शार होते. हे र् लाम कधी कधी र् िवते्तत आपल्या धन्यापेिाही 
वरिढ असल्यािे चदसूर्न येते. यारं्ना हबशी कार्फीर असेही म्हित. ईशान्य आचफ्रकेतील अरबअल, हबीश या 
प्रदेशातूर्न आलेले म्हिूर्न त्यािें र्नामकरि हबशी असे झाले. जंचजरा संस्थार्नला हबसाि हे र्नाव यािम ळे 
पडले. यारं्ना चसद्दी असेही म्हित. चसद्दी हा सैय्यद या आदराथी उपाधीिा अपभं्रश आहे. 

 
बहामर्नी राजाचं्या दरबारात ह्या चसद्दी सरदारारं्ना महत्त्वािे स्थार्न होते. चसद्दी चसरुलखार्न या 

ॲचबचसयर्नीयर्न सरदारािंी सर्न १६१८ मध्ये जंचजऱ्यािा चकल्लेदार म्हिूर्न रे्नमिकू झाली, हे वर साचंर्तले 
आहे. १६२० साली चसद्दी याक ब व मार्ोमार् चसद्दी अंबर (सार्नक) हे जंचजऱ्यािे चकल्लदेार झाले. [बेंदे्र, छत्रपती 
चशवाजी, पृ. ६८८.] मोर्लारं्नी अहमदर्नर्र राज्य इ. स. १६३६ मध्ये ब डचवले व अहमदर्नर्रच्या ताब्यातील 
उत्तर कोकििा म लूख चवजापूरकराकंडे चदला. या काळाति जंचजऱ्यािे महत्त्व वाढले. चवजापूरच्या 
आचदलशाही राज्यकत्यांर्नी आपल्या व्यापारािे व मके्कला जािाऱ्या याते्रकरंूिे संरिि करण्यािी 
जबाबदारी ॲचबचसयर्न आरमारी प्रम खावर सोपचवली व त्यास वजीर असा चकताब चदला. [प. सा. स.ं क्र. ४५९.] 
इ. स. १६३६ ते १६६७ या काळात चसद्दी अंबर, चसद्दी य सूर्फखार्न व र्फते्तखार्न हे वजीर होऊर्न रे्ले. र्फते्तखार्न 
यािे हाताखालील चसद्दी संबळू, कासम व खैचरयत हे तीर्न अचधकारी मराठ्ािें कट्टर वैरी बर्नले. र्फते्तखार्न 
सर्न १६६७त मरि पावला. [र्भारत वषग जं. चस., पृ. २.] सरहद्दीिा बंदोबस्त ठेविे हे राज्य संरििािे म ख्य कायग 
असल्याम ळे कारवारपासूर्न स रतपावतेो पच म चकर्नाऱ्यावर आपिास कोिी शत्रू र्नसावा अशी व्यवस्था 
चशवाजी राजे यारं्ना करावयािी होती. हा हेतू चसद्धीस रे्नण्यास एका चसद्दीिीि काय ती अडिि त्यारं्ना 
होती. म्हिरू्न चसद्दीिा पाडाव करण्यािे काम त्यारं्नी हाती घेतले. त्यातूर्नि मराठ्ाचं्या आरमारािी उत्पत्ती 
झाली. 

 
जंचजऱ्यािा स रे्भदार य स र्फखार्न इ. स. १६५५त मेला. त्यारं्नतर त्यािा म लर्ा र्फते्तखार्न 

दंडाराजप रीिा हवालदार झाला. त्यािी कारकीदग इ. स. १६५५ ते १६६७ पयंत झाली. इ. स. १६५६ च्या 
एचप्रलात रायर्डावरील मोहीम संपल्यारं्नतर इ. स. १६५७ च्या ज लैत चशवाजीराजे यारं्नी जंचजरा काबीज 
करण्यासाठी चर्नळोपंत रघ र्नाथ याजंबरोबर आरमार व र्फौज देऊर्न पाठचवले. [चशवर्भारत, पृ. १८१.] 
रघ र्नाथपंतारं्नी दंडाराजप री येथील हबशावंर हल्ला केला व त्यास जेरीस आिले तेव्हा त्यारे्न वकील पाठवरू्न 
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रघ र्नाथपंताशंी सल्ला केला. सख्य होऊर्न रघ र्नाथपतंास हबशी यारे्न वसे्त्र व घोडा चदला. [सरकार, औरंर्जेब र्भार् 
१ ला, प. सा. स.ं ७२८.] 

 
रघ र्नाथपंतास कोकििा स र्भा रे्नमण्यात आले होते. त्याचं्या मदतीस शामराज चर्नळकंठ व बाजी 

घोलप हे होते. परंत  इ. स. १६५९ च्या स रुवातीस रघ र्नाथपंतािंी पाठ चर्फरताि चसद्दी प न्हा कोकिात 
उपद्रव देऊ लार्ला. 

 
म्हिूर्न सर्न १६५९ च्या पावसाळयात चशवाजीराजे यारं्नी अण्िाजी दत्तोबािा र्भाऊ व्यंकोजी दत्तो 

याजबरोबर द सरी र्फौज जंचजऱ्यावर पाठचवली. [चश. चद. चव., पृ. १९३.] त्याजबरोबर पाि हजार स्वार व दोर्न 
हजार लोक मावळे चदले. मार्ूर्न मोरोपंत हपर्ळे यासही व्यंकोजीच्या मदतीस पाठचवले. दयासारंर् 
दौलतखार्न यारं्नी र्नवीर्न उत्कृष्ट आरमार वाढवरू्न जंचजऱ्यास वढेा घातला आचि लढाईिे काम चर्नकरारे्न 
िालचवले. चसद्दी खैयगतही मोठ्ा चशकस्तीरे्न लढला. [चिटिीस बखर, पृ. ८६.] पि जेरीस आला. म्हिूर्न 
र्नाइलाज झाला. तेव्हा खैरतरे्न चशवाजीराजासं दंडाराजप री देऊर्न तह केला, र्फक्त जंचजरा चकल्ला चसद्दीिे 
ताब्यातं राचहला. त्यास व्यकंोजीपतंारं्नी वढेा घातला. चशवाजीराजे यारं्नी लरे्ि हजकलेल्या प्रदेशािी 
व्यवस्था ठरवरू्न व्यंकोजीपंतास स रे्भदार रे्नचमले. आचि त्यािे मदतीस चसद्दीच्या बंदोबस्तासाठी ७ हजार 
र्फौज कायमिी ठेवरू्न चदली. [बेंदे्र, छत्रपती चशवाजी, पृ. ६९२.] परंत  हा वढेा उठवरू्न सवांस अर्फझलखार्नािे 
मसलतीस तोंड देण्यास घाटावर जाव ेलार्ले. त्याम ळे जंचजरा कोट घेिे बाकी राचहले. रं्नतर आचदलशहा 
व मोर्ल याचं्याशी लढण्यात वळे रे्ल्यारे्न चशवाजीराजे यारं्ना कोकिाकडे लि देिे शक्य झाले र्नाही. [प. सा. 
स.ं क्र. ७९३.] 
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११. णिवािी महारािाचंी सुरि स्वारी 
 
चशवाजी राजेंर्नी स रत ल टण्यािे आिखी एक अजब साहस करूर्न औरंर्जेबास जबरदस्त धक्का 

चदला. र् जरातेंत मराठी सते्तिा ओर्नामा चशवाजी राजारं्नी केला. त्यावळेी मोर्ल सत्ता र् जरातवर होती. 
चशवाजी राजे स्वराज्य स्थापण्याच्या उद्योर्ातं होते. या कामी चदल्लीकर मोर्लाशंी त्यारं्ना म काबला करावा 
लारे्, चकत्येकदा र्भोवतालच्या आचदलशाही आदी सत्ताशंी ते झ जंत असत. हे सामरे्न सैन्याच्या जोरावर 
होते. सैन्य पोसण्यास व चकल्ले बाधंण्यास पैसा लारे्. सर्न १६६४ मधील स रतिी पचहली लूट चशवरायारं्नी 
पैसा चमळचवण्यासाठी केली. हेरािंा म्होरक्या बचहजी र्नाईक याला आधी स रतेस रवार्ना केले. व काही 
महत्त्वाच्या कामािे चर्नचमत्त काढूर्न राजे स्वतः र्नाचशकास रे्ले. तेथेि म क्काम केला. िार हजार सैचर्नक 
बरोबर होते. स रत शहराच्या संपन्नतेिी बातमी बचहजीरे्न महाराजासं चदली. महाराज बातमीवर एकदम खूष 
झाले. द सऱ्या चदवशी स्वारासंह कूि केले. डारं्िे जंर्ल त डवरू्न तारीख ६ जारे्नवारी १६६४ रोजी चशवाजी 
राजे स रत शहराप ढे येऊर्न धडकले. [जेधे शकावली, चशवि. पृ. २२.] दीड हजार वषांिी ही व्यापारािी चवकचसत 
पेठ. संपन्न व्यापाऱ्यारं्नी र्जबजलेले पच म चकर्नाऱ्यावरिे र्नाके, प्रिंड व्यापारी घडामोडीिे स्थळ. मके्कच्या 
याते्रकरंूिी रे्न-आि याि बदंरातूर्न होत असे. येथील हाजी सैय्यद बेर् व बहजी बोहरा हे दोर्न व्यापारी 
इतके सधर्न होते की, पृर्थ्वीवरील धर्नाढ्य सावकारात त्यािंा रं्नबर बराि वरिा लारे्. एक बचर्नया तर आठ 
कोटी रुपयािंा धर्नी होता. याचशवाय र्नदी चकर्नाऱ्यावर इंग्रज व डि याचं्या वखारी होत्या. अशा या 
संपत्तीच्या माहेर घरासमोर महाराज येऊर्न ठाकले. त्यावळेी स रतेस मोर्ल स रे्भदार इर्नायतखार्न होता. 
त्याला महाराजािंी िाहूल हेराकडूर्न तारीख ५ ला लार्ली. तसेि त्यारें्न शहरार्भोवती रिक ठेवले, पूल 
तोडले, चर्नरचर्नराळया चठकािी तोर्फा ठेवल्या आचि र्नर्ररिि आपि केले अशी वाता त्यारे्न पसरचवली. 
स्वतः मात्र घोडदळासह चकल्ल्याच्या आश्रयास रे्ला. त्यामार्ोमार् सवग अचधकारी चकल्ल्यात रे्ले. दोर्न 
श्रीमंत व्यापारी आपली घरे व माल सोडूर्न चकल्ल्यात रे्ले. इतक्यात चशवाजी राजीयािंा चर्नरोप मोर्ल 
स रे्भदारास असा : “समि रे्भटूर्न दंड ठरवरू्न रक्कम र्भरण्यािी तजवीज करा, असे र्न केल्यास आम्हासं लूट व 
जाळपोळ करावी लारे्ल, त्यािी जबाबदारी त मच्यावर राहील” [पत्रसार स.ं र्भार् १, ९७५.] हा चर्नरोप 
महाराजारं्नी मोर्ल स रे्भदारास व व्यापाऱ्यासं पाठचवला. खार्नारे्न महाराजासं उद्धट उत्तर पाठचवले. उत्तर 
घेऊर्न येिाऱ्या वचकलास कैद झाली. चकल्ल्यासमोर मराठी सैन्य उरे्भ ठाकले. केवळ आतील मािसारं्ना 
रे्भडासवण्याकचरता व बाहेर कोिी चर्फरकू र्नये म्हिरू्न त्यारं्नी चकल्ल्यावर र्ोळीबार िालू केला. शहरात 
अस्ग्र्नप्रलय व लूट स रू झाल्याच्या बातम्या पसरल्यावर खार्न घाबरला. त्यारे्न महाराजाचं्या रे्भटीसाठी 
म्हिूर्न एक छ पा ख र्नी धाडला. तो महाराजाचं्या अंर्ावर खंजीर घेऊर्न धावला. तो खंजीरािा हात 
वरच्यावर चशवाजीराजाचं्या बरोबर असिाऱ्या सरदारारे्न छाटला. तरीदेखील तो महाराजाचं्या अंर्ावर 
आदळला. दोघेही कोलमडले. महाराज तत्काळ उठले. ख र्नी प्रािास म कला. [पसास ं ९६८.] महाराजािंा 
रार् अर्नावर झाला. माचर्तलेला दंड सामोपिारारे्न र्न देता उलट कपट आचि उद्धटपिा यािा कळस 
झालेला पाहूर्न मराठी स्वार शहरात लूट करूर्न घरासं आर्ी लाव ूलार्ले. जाळ िेतवण्यािी मराठ्ारं्नी 
र्नवीर्न शक्कल काढली. तेल्याच्या द कार्नातूर्न तेल घेऊर्न ते हर्भतीवर, दारावंर व चखडक्यावंर ओतूर्न व 
तेलािे ब धले जचमर्नीवर उरे्भ ठेवरू्न ते त्यारं्ना आर् लावरू्न देत [चकत्ता ९६, पृ. २४७.] व मोठमोठ्ा धर्नाढ्य 
व्यापाऱ्याचं्या घराचं्या झडत्या घेत. मात्र त्यारं्नी रयतेस चबलकूल त्रास चदला र्नाही. या झडतीत द्रव्य प ष्ट्कळ 
सापडले. द्रव्याच्या राशी पडल्या. मोहरारं्नी र्भरलेल्या दोर्न-दोर्न चपशव्या घेतलेले स मारे ३००० हमाल 
धावले. चहरे, मािके यािंी तर र्ितीि र्नाही. अठ्ठावीस शरे मोठे मोती होते. [चकत्ता ९७७, पृ. २५३.] लोक लूट 
घेऊर्न एकसारखे महाराजापं ढे ओतीत होते. सोरे्न, रूपे आदी महत्त्वािा माल बाजूला काढूर्न ठेवरू्न बाकीिे 
चजन्नस जवळ उरे्भ राहिाऱ्यारं्ना महाराज लरे्ि वाटूर्न टाकीत असत. [चकत्ता ९६८, पृ. २४६.] अशा प्रकारे स रत 
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शहर तारीख ६ ते १० जारे्नवारीपयंत ल टले. ल टीत सापडलेले चजन्नस, होर्न, माल, मोती, चहरे, वर्ैरे 
चमळूर्न स मारे एक कोटीिा ऐवज महाराज प ण्यास घेऊर्न आले. [चकत्ता ९७३, पृ. २४९.] जिू मोर्ल बादशाहीस 
जरब बसचवण्याकरता हा स रतेवरील हल्ला होता. हे शहर ल टूर्न महाराजासं बादशहावर सूड उर्वावयािा 
होता. चरयासतकार म्हितात; “करा, कसा तो स रतेिा बिाव” अशा प्रकारिे आव्हार्न महाराजारं्नी या 
प्रसंर्ी बादशहास चदले. [सरदेसाई, चरयासत, शककता चशवाजी, पृ. २१९.] 

 
मराठ्ाचं्या आरमारारे्नही या वळेेस प ष्ट्कळ काम केले. खंबायतच्या आखातापयंत चशवरायािंी 

जहाजे पोिली आचि म सलमार्न याते्रकरंूर्ना घेऊर्न मके्कस जात असलेल्या मोर्ल जहाजावंर त्यारं्नी हल्ला 
िढचवला. याते्रकरंूपासूर्न िारं्ली रक्कम हबकूर्न त्यारं्ना रं्नतर सोडूर्न चदले. [बेंदे्र, छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ. ६९४.] 
प ढील दोर्न वष ेरे्नताजी पालकररे्न मोर्लािें म ल खात सारखा हधर्ािा घातला होता. 

 
िहािीरािाचंा मृत्य ू: 
 
इ. स. १६६४ च्या जारे्नवारीत चशवाजी राजे यारं्नी स रतवर हल्ला केला व स रत ल टली. 

औरंर्जेबला हात दाखचवण्यासाठी राजारं्नी स रत ल टली व ते स रतेहूर्न परत येत असता वाटेत त्यारं्ना त्यािें 
चपताजी शहाजीराजे चर्नवगतल्यािी द ःखद बातमी समजली. [सर जद र्नाथ सरकार, चशवाजी, पृ. १०१.] 

 
शहाजीराजे इ. स. १६६४ साली चशमोर्ा चजल्ह्यातील बंडखोरािंा बंदोबस्त करण्यास रे्ले व 

बंडखोरासं शासर्न करूर्न त्यारं्ना वठिीवर आिले. या स्वारीिे वळेी होचदचर्रे र्ावी त्यािंा म क्काम होता, 
तेथील जंर्लातील श्वापदे रयतेला त्रास देऊ लार्ली होती. त्यािंा बंदोबस्त करण्यासाठी राजे चशकारीस 
रे्ले असता एका श्वापदामारे् पळता पळता त्यािंा घोडा एका खड्ड्ड्यात पडला. व स्वतः राजे घोड्यावरूर्न 
पडूर्न चर्नधर्न पावले. [र्. ह. खरे, चशविचरत्र सशंोधर्न वृत्त, पृ. २३. सरदेसाई मराठी चरयासत, शहाजी र्भोसले, पृ. ११४.] (चद. २३ 
जारे्नवारी १६६४) ही बातमी वाटेति चशवाजीराजारं्ना समजली त्याम ळे त्वरेरे्न ते राजर्डावर आले 
(रे्फब्र वारी ५) राजावंरील चपतृछत्र र्नाहीसे झाले. ख द्द चशवाजीराजे व मात श्री चजजाबाई याचं्या द ःखास 
पारावार राचहला र्नाही. “मज आपिासं वचडल आता कोिी र्नाही” म्हिूर्न मोठा खेद केला. त्या उपचर 
मात श्री अस्ग्र्नप्रवशे करीत होती चतिे माडंीवर बैसूर्न र्ळा ंचमठी घालूर्न आि घालूर्न राहचवली. [सर्भासद, चशव-

छत्रपती िचरत्र, पृ. २३] “आपला प रूषाथग पहावयास कोिी र्नाही. तू जाऊ र्नको” म्हिूर्न मोठा यत्र्न करूर्न 
राचजयारं्नी व सवग थोर लोकारं्नी राहचवली. [सर्भासद, चशव-छत्रपती िचरत्र, पृ. २३] (सर्भासद कृत चशव-छत्रपतीिे 
िचरत्र, पृ. ५२) शहाजीराजािंी योग्यता चरयासतकारारं्नी प ढीलप्रमािे वर्शिली आहे. 

 
शहाजी कल्पक, धाडसी, चवपन्नावस्थेत र्न डर्मर्िारा असा पि थोडा बह त रंरे्ल होता. हाती 

द्रव्य असल्यावर प रेशी र्फौजदारी बाळर्ूर्न हहद स्थार्निा प्रदेश हजकिे शक्य आहे ही र्ोष्ट ड प्ले-क्लाईव्हच्या 
पूवी शरं्भर वष ेशहाजीरं्न प्रत्यि चसद्ध करूर्न दाखचवली यास्तव तत्कालीर्न ऐचतहाचसक व्यक्ती राष्ट्रीयत्व 
चदमाखारे्न चमरविारा शहाजीचशवाय द सरा एकही हहदू सत्ताधीश दचििेत आढळत र्नाही. शहाजी राज्य 
संकल्पक होते. [सरदेसाई, चरयासत शहाजीराजे, पृ. ११७] 
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कसहगडचा वेढा 
 
राजािंा म क्काम राजर्डावरि होता. मोर्ल स रे्भदार जसवतं हसर् यारे्न इ. स. १६६३ र्नोव्हेंबरात 

हसहर्डास वढेा चदला होता. हसहर्ड पक्का बंचदस्त होता त्याम ळे हसहर्डास जसवतंहसर्ारे्न वढेा देऊर्न ५/६ 
मचहरे्न झाले तरी मोर्लािंी काहीि प्रर्ती झाली र्नाही. हे पाहूर्न जसवतं हसर् संतापला. त्यारे्न चर्नकराच्या 
लढ्यािी चसद्धता केली कारि पावसारे्न र्ाठले की चकल्ला सर होिे अशक्य होते. म्हिूर्न त्यारे्न एचप्रल ६४ 
मध्ये हसहर्डावर िढाईिा हल्ला केला. परंत  चकल्ल्यातूर्न जोरािा प्रचतकार करण्यात आला. त्यारं्नी सारे 
मोिे मोडूर्न काढले. त्याि वळेी जसवतंहसर्ाच्या दारूखान्याला आर् लार्ली. या दोन्ही घटर्नार्नी 
जसवतंहसर् र्फार चर्नराश झाला होता. आचि हसहर्डिा वढेा उठवरू्न तो छाविीसाठी अन्यत्र रे्ला. [प. सा. 
स.ं १०२८; १०२९.] (ता. २८ मे, १६६४) हसहर्ड आपल्या ताब्यात राचहल्यािे राजारं्ना समजताि २/३ चदवसातं 
ते र्डावर व्यवस्था पाहण्यासाठी रे्ले. चकल्लेदार व इतर अचधकाऱ्यािें त्याचं्या पराक्रमाबद्दल कौत क करूर्न 
राजे राजर्डावर परत आले. स रतेच्या ल टीरे्न आचि हसहर्डच्या प्रचतकारारे्न राजािंी दहशत वाढली होती. 
राजारं्नी शाचयस्तेखार्नाच्या ल टीिा विपा काढण्यािे ठरचवले. महाराजाचं्या ह कूमारे्न रे्नताजी पालकर यारे्न 
मोर्ली म लूख झोडपूर्न काढला (ऑर्स्ट १६६४) राजाचं्यावर िालूर्न येिाऱ्या मोर्ल अचधकाऱ्यािंी िाहूल 
राजारं्ना लार्ली. तेव्हा आपि कोि आहेत, काय केले आचि काय करिार आहोत ह्यािी जािीव राजारं्नी 
दचििेतील मोर्ल अचधकाऱ्यासं आपला म र्नशी र्नीलप्रर्भिेू हस्ते एक र्फारशी पत्र सर्न १६६४ िे अखेरीस 
हकवा १६६५ िे आरंर्भी चलहूर्न कळचवले ते असे : “आज तीर्न वष ेबादशहािे मोठमोठे सल्लार्ार व योदे्ध 
आमिा प्रदेश काबीज करण्यासाठी िालूर्न येत आहेत, हे त म्हा ंसवांस माचहत आहेि. बादशहा चदल्लीत 
बसूर्न ह कूम र्फमाचवतात, “चशवाजीिे चकल्ले व म लूख काबीज करा”. त म्ही जबाब पाठचवता “आम्ही 
लवकरि काबीज करतो”. आमच्या ह्या कठीि म ल खात र्न सत्या कल्परे्निा घोडास द्धा र्नािविे कठीि 
आहे, मर् तो प्रदेश काबीज करण्यािी र्ोष्ट कशाला? र्भलत्याि खोट्या बातम्या बादशहाकडे चलहूर्न 
पाठचवण्यास त म्हासं लाज कशी वाटत र्नाही? कल्यािी व बेदरिे चकल्ले केवळ उघड्या मदैार्नात होते, ते 
त म्ही काबीज केले. आमिा प्रदेश अवघड व डोंर्राळ आहे त्यातूर्न र्नदी र्नाले उतरूर्न जाण्यास वाट र्नाही. 
अत्यंत मजबतू असे साठ चकल्ले आज माझे तयार आहेत, पैकी काही सम द्रचकर्नाऱ्यावर आहेत. चबिारा 
अर्फझलखार्न बसेावधपिे जावळीवर र्फौज घेऊर्न आला आचि र्नाहक मृत्य म खी पडला. इकडिा हा सवग 
प्रकार त म्ही बादशहास का कळवीत र्नाही? अमीर-उल उमराव शाचयस्ताखार्न आमच्या या र्र्र्नि ंबी 
डोंर्रात व पाताळास पोििाऱ्या कप्प्यासं तीर्न वर्षे सारखा खपत होता. मी चशवाजीिा पाडाव करूर्न 
लवकरि त्यािा प्रदेश काबीज करतो असे बादशहाकडे चलहूर्न थकला. ह्या खोडसाळ वतगर्नािा पचरिाम 
त्याला र्भोवला. तो पचरिाम सूयासारखा स्वच्छ सवांच्या डोळयासमोर आहे. आपल्या र्भमूीिे रिि करिे हे 
माझे कतगव्य आहे, आचि त म्ही बादशहाकडे चकतीही खोट्या बातम्या चलहूर्न पाठचवल्या, तरी मी आपले 
कतगव्य बजावण्यास कधी ि किार र्नाही.” राजािें पत्र वािूर्न मोर्ल सरदार िचकत झाले. 

 
राजारं्नी चवजापूर राज्यात चशरूर्न म लूख काबीज केला. चवजापूर सरदारारं्ना खडे िारले. तेव्हा 

चवजापूर दरबारात र्फारि खळबळ उडाली. चवजाप रास महमदशहािी बायको बडी साहेबीि कारर्भार 
पहात होती, त्यावळेी दरबारात प ष्ट्कळि बािाबािी झाली. तेव्हा चवजापूर स लतार्न अली यारे्न चतजकडूर्न 
सवग कारर्भार आपल्या हाती घेतला. त्याम ळे रूसूर्न अर्र अन्य कारिारें्न ती बाई मके्कच्या याते्रस चर्नघरू्न 
रे्ली. 

[सरदेसाई, शककता चशवाजी, पृ. २२१. प. सा. स.ं ले. ९९६] 
❑❑  
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१२. कुडाळवर दुसरी स्वारी व कसधुदुगाचे बांधकाम 
 
राजे राजर्डावर असता त्यारं्ना जास दारे्न येऊर्न कळचवले की, चवजापूर स लतार्नारे्न आपला वजीर 

खवासखार्न यास राजावंर रवार्ना केले. त्याजबरोबर बाजी घोरपडे व खेमसावतंही येत आहेत. खवासखार्न 
व घोरपडे आपल्यावर िाल करूर्न येिार ही बातमी राजारं्ना समजताि ते सैन्यासह क डाळवर िालूर्न रे्ले. 

 
शाचयस्तेखार्नाच्या परार्भवारं्नतर इ. स. १६६३ मध्ये चवजाप रकरारं्नी म ख्यतः चशवाजीराजाचं्या 

ताब्यात असिारा तळ कोकिातील म लूख प न्हा प्राप्त करण्यािा चर्नधार करूर्न मोहीम उघडली. 
आचदलशहाच्या आर्मर्नाम ळे सावतं तसेि वेंर् ल्यातील डि आचि र्ोव्यातील पोत गर्ीज वखारवाले र्भीतीरे्न 
दिकूर्न रे्ले. आचदलशहाच्या अचतक्रमिाबद्दलिी वाता चशवाजीमहाराजाचं्या कार्नी येताि, कोल्हापूर 
क डाळ मार् ेते कोकिकडे चर्नघाले आचि मे, १६६३ मध्ये वेंर् ल्यास पोहिले. चशवाजी महाराजाचं्या ४,००० 
स्वाराचं्या घोडदळारे्न आचि १०,००० सैचर्नकाचं्या पायदळारे्न वेंर् ला आचि क डाळमधील रचहवाशारं्ना 
र्भयर्भीत करूर्न दहशत चर्नमाि केली. [डॉ. बाळकृष्ट्ि, चशवाजी र्भार् २, पृ. ९२] लखम सावतंरे्न वेंर् ल्याच्या डिाकंडे 
आपला दूत धाडूर्न वेंर् ल्यािे रचहवाशी आचि डि र्व्हर्नगररे्न वाडी येथे आश्रम घ्यावा असा प्रस्ताव कळचवला. 
वास्तचवक वाडीकरारं्नी चशवाजीराजाशंी इ. स. १६५९ मध्ये दोस्तीिा तह केला होता. पि चवजापूरकराचं्या 
रू्फस लाविीरे्न वाडीकरारं्नी प न्हा राजारं्ना चवर्नाकरि चवरोध केला. चशवाजीराजे कोकिात आल्यावर त्यारं्नी 
र्ोवकेराशंी चमळते धोरि राखले. क डाळ प्रातं हा चवजापूरच्या स लतार्नारे्न मेहरबार्नीरे्न आपल्याला चदला 
आहे. केवळ त्यािा ताबा आपि घेिार आहोत असे राचजयारं्नी जाहीर केले. त्यावरूर्न आपली स्वारी 
चबर्नचवरोध पार पाडावी असाि त्यािंा बते होता. क डाळ हजकल्यावर क डाळिा स रे्भदार म्हिूर्न राचजयारं्नी 
रावजी सोमर्नाथ पचंडत यािंी रे्नमिूक केली. (१६६३ जूर्न) [बेंदे्र, छत्रपती चशवाजी, पृ. ६९३.] 

 
चशवाजीराजारं्नी क डाळ हस्तर्त करूर्न चतथे आपला स रे्भदार रे्नमला हे कळताि, डिारं्नी चशवाजी 

महाराजाकंडे आपला दूत पाठवरू्न ह्या र्नव्या चवजयाबद्दल अचर्भरं्नदर्नपर पत्र पाठवले व तसेि मूल्यवार्न रे्भटी 
पाठवल्या. त्याम ळे चशवाजी महाराजारं्नी वेंर् ल्यातील डिारं्ना त्याचं्या स्वातंत्र्याचवषयी व व्यापारचवषयक 
चर्नबधं काढूर्न टाकण्याचवषयी पत्र पाठवले. आचदलशाही सते्तिा उघड उपमदग करिारी चशवाजी 
महाराजािंी ही कृती, आचदलशहाला म ळीि सहर्न झाली र्नाही. त्यारे्न चशवाजी महाराजाचं्या ताब्यातील 
क डाळ प न्हा हस्तर्त करण्यािा चर्न य केला आचि आपला सरदार इखलास खार्न यास चशवाजी 
महाराजाचं्या चवरुद्ध लढण्यास जाण्यािी आज्ञा चदली. आपला वजीर खवासखार्न यालादेखील ह्या 
प्रयत्र्नात इखलास खार्नाच्या मदतीकरता जाण्यािी आचदलशहारे्न सूिर्ना केली. म धोळच्या बाजी 
घोरपड्यारं्नाही क डाळच्या मोचहमेवर कूि करण्यािे र्फमार्न चदले. [सरदेसाई, न्यू चहस्टरी ऑर्फ मराठाझ, र्भार् १, प,ृ 
१५१.] 

 
इ. स. १६६४ च्या चहवाळयात आचदलशहाच्या योजर्नािंी पचरसीमा झाली. चशवाजी 

महाराजारं्नीदेखील मोचहमेिी सपूंिग तयारी केली. म धोळवर अिार्नक िढाई करूर्न घोरपड्यारं्ना 
आचदलशहाच्या योजरे्नतूर्न दूर कराव ेअसा चशवाजी महाराजारं्नी चविार केला. तेव्हा एक त ंबळ य द्ध झाले 
ज्यामध्ये बाजी घोरपडे त्याचं्या चकत्येक अर्न यायासंह चजवाचर्नशी मारले रे्ले. [चशविचरत्र प्रदीप, जेधे शकावली, पृ. 
२३] रं्नतर चशवाजी महाराजारं्नी म धोळ ल टले. त्या पाठोपाठ चशवाजी महाराज चवजापूरकरािंा वजीर 
खवासखार्नाकडे वळले. त्या दोघामंधील पचहली लढाई ऑक्टोबर, १६६४ मध्ये झाली. [चपस लेकर, चशवाजी, प.ृ 

१२. पंसा स.ं क्र. १०२०.] पचहल्या िार तासामंध्ये मराठ्ािंी सरशी होिार असे चदसूर्न आले. हजरत शाह चसद्दी 
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सखार आचि शखे चमरार्न हे मातब्बर चवजाप री सरदार त्यात मरि पावले. खवासखार्न लढायला आल्याम ळे 
तो चदवस चवजापूरकरारं्नी वािवला. ४०० सैचर्नक मारले रे्ल्यावर आचि १०० जखमी झाल्यावर चशवाजी 
महाराजारं्नी य द्धर्भमूी सोडली. काही चवचशष्ट हेतू मर्नी आिरू्न चशवाजी महाराजारं्नी माघार घेतली. 
क डाळमध्ये खवासखर्नावर सवग बाजंूर्नी एकदम हल्ला करण्यािी त्यािंी योजर्ना होती. लखम सावतंाच्या 
सल्ल्यावरूर्न खवासखार्न बेसावध राचहला. रे्नताजी पालकरारं्नी त्याचं्यावर हल्ला िढचवला. यावर 
खवासखार्न, लखम सावतं आचि इतर, चवजाप री सरदार स्वतःच्या रििासाठी बालेघाटातील िदं्रर्डावर 
पळूर्न रे्ले. [पसास.ं क्र. १०२३.] 

 
क डाळहूर्न चशवाजीराजे र्नोव्हेंबर, १६६४त मालविला आले. चतथे त्यारं्ना मालविच्या 

चकर्नाऱ्यापासूर्न स मारे १ मलै अंतरावर ख रटे बेट दाखचवण्यात आले. ते पाहूर्न महाराज बोलले “िौऱ्याशंी 
बंदरी ऐशी जार्ा र्नाही”. राजे यारं्नी २५ र्नोव्हेंबर १६६४ रोजी ह्या बेटावर आपल्या सार्री चकल्ल्यािा पाया 
घातला. [चित्रर् प्त बखर, पृ. १३३ व पृ. १३७.] सार्री चकल्ला बाधंण्यािा कामात चर्नष्ट्िात क शल असे १०० कारार्ीर 
पोत गचर्जाकंडूर्न हसध द र्ग चकल्ला बाधंण्यासाठी बोलावरू्न घेण्यात आले. हा महाराजािंा मजबूत चकल्ला 
सम द्रचकर्नाऱ्यावरील राजधार्नीसारखाि होता. तटबंदी सर्भोवार दोर्न मलै घेरािी आचि म्हिूर्न अचधक 
चवस्तृत बाधंली. त्यािे तट २९ ते ३० रू्फट उंि असूर्न स मारे १२ रू्फट जाड आहेत. बत्तीस ब रुजारं्नी तो र्भक्कम 
करण्यात आला. त्या चकल्ल्यािी जार्ा स्वतः चशवाजी महाराजारं्नी चर्नवडली होती. असे म्हितात की, 
त्याच्या बाधंकामात चशवाजी महाराजारं्नी स्वतःच्या हातारं्नी र्भार् घेतला होता. तेथे एका पाषािावर 
महाराजाचं्या पजंािे ठसे दाखचवलेले आहेत. हा दर्ड स रचित चठकािी ठेवलेला असूर्न त्याला लहार्नशी 
दर्डी महीरप केलेली आहे. [म ंबई रेकॉडगस्  पो. चड. डायरी रं्न. ३८६/१८१२.] 

 
कोकि हजकूर्न घेतल्यावर, उत्तरेस जंचजरा व दचििेस र्ोवा या दोर्न तटबंदीच्या र्नाचवक 

स्थळामं ळे राज्यास कशी बळकटी येते हे राजाचं्या उत्तम लिात आले आचि तशाि प्रकारिे उत्तम र्नाचवक 
शहर मालविास चर्नमाि केले. 

 
चकल्ल्यािे बाधंकामावर देखरेख करण्यासाठी राजे स्वतः मालविला मचहर्नार्भर राचहले. त्या 

म दतीत राजेर्नी चसद्दीच्या आरमारािे हल्ले रोखण्यासाठी स्वतःिे आरमार उर्भारण्यािे उद्योर् हाती घेतले. 
मराठा आरमाराच्या सामर्थ्यांिी चर्भस्त र्चलवट, र् राब आचि र्लबते यावर होती. चकल्ला बाधंल्यावर 
राचजयािंा तीर्न मोठी र्लबते, पंच्याऐंशी लहार्न र्लबतािंा तार्फा सम द्रात चदसू लार्ला. ह्या आरमारी 
ताफ्यासह चदर्नाकं ८ रे्फब्र वारी १६६५ रोजी राजे मालवि येथूर्न बसरू्नरच्या स्वारीवर चर्नघाले. वाटेत 
र्ोव्यालादेखील त्यारं्ना कोिी चवरोध केला र्नाही. र्भटकळच्या दचििेस बेदरू्नर येथपयंत मजल मारूर्न 
राजारं्नी तेथील लूट धीमेपिे र्ोळा केली. [चिटिीस बखर, पृ. १४२-१४६.] ती र्लबतात िढचवण्यािे ह कूम देऊर्न 
राजे चतथूर्न र्ोकिग अकंोल्यास रे्ले. [बेंदे्र, चशवाजी महाराज, पृ. ३९२.] तेथूर्न रोजेर्नी सवग आरमार स्वदेशी पाठवरू्न 
चदले व स्वतः र्फौज घेऊर्न चकर्नाऱ्या चकर्नाऱ्यारे्न िालले. र्नद्या उतरूर्न जाण्यासाठी र्फक्त १२ तराडंी (२ 
र्लबते) त्यारं्नी आपल्याबरोबर ठेचवली. राजाचं्या हा दौरा चबर्नचवरोध झाला. तारीख २२ रे्फब्र वारी १६६५ 
रोजी आपल्या ३५व्या वाढचदवशी राजे कारवारला होते. [प. स.ं स.ं क्र. १०४४.] ते शहर ल टावयािा मार्नस 
होता, हे चवजापूरकरािंा ह्या र्भार्ातील स रे्भदार शरेखार्न यारे्न जािूर्न ित राईरे्न त्या र्भार्ातील सवग 
व्यापाऱ्यार्ना एकत्र जमचवले आचि त्याचं्याकडूर्न राजारं्ना र्नजरािा देवचवला. [प. स.ं स.ं क्र. १०४४.] याम ळे राजे 
तेथे दोर्न चदवस राहूर्न तेथूर्न र्भीमर्डाकडे रे्ले. [काळे, छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ. १२२.] र्भीमर्ड खार्नापूरच्या 
रै्नऋतेस आठ कोसावंर. तेथे काही काळ म क्काम करूर्न ते राजर्डास जावयास चर्नघाले व ते मािग १६६५च्या 
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प्रारंर्भी राजर्डावर आले. [सर्भासद, श्री चशवप्रर्भ िचरत्र, पृ. ७०.] राजर्डावर आल्यावर त्यारं्ना आपला वयोवृद्ध मतं्री 
सोर्नोपतं डबीर चर्नवतगल्यािे समजले. [शकावली, चश. ि. प्र. बेंदे्र, चशवाजी, पृ. १०७५.] पंत ह शार वकील, म त्सद्दी, 
सल्लार्ार, चर्नष्ावतं सरदार होते. ते स्वराज्याच्या उद्योर्ात प्रथमपासूर्नि महाराजारं्ना सामील होते. 
 

❑❑ 
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१३. रािा ियकसगाची णिवािीरािावंर स्वारी 
 
चवजापूर राज्यातील शहाजी राजािंी प ण्यािी छोटीशी जहार्ीर वचहवाटीसाठी चशवाजीराजासं 

चमळालेली. त्यातूर्नि अचवश्रान्त पचरश्रमारे्न चशवाजीराजारं्नी स्वतंत्र आचि प्रबळ असे राज्य स्थापर्न केले. ह्या 
वळेपयंत औरंर्जेबारे्न चशवाजी राजाचं्या चवरुद्ध शाचयस्ताखार्न, जसवतंहसर् यारं्ना पाठचवले. दचििेिा 
स रे्भदार म अज्जम यालाही राजािें पाचरपत्य करण्यास र्फमाचवले. वरील चतघारं्ना राजे प रूर्न उरले. तेव्हा 
औरंर्जेबािी झोप उडाली. त्यारे्न चमझाराजा जयहसर् यास चशवाजीराजावंर िालूर्न जाण्यािे ह कूम 
सोडले, त्यारे्न हाताखाली पठाि सरदार चदलेरखार्न यास चदले द सऱ्या अरे्नक सरदारारं्ना चमझाराजाचं्या 
मदतीस औरंर्जेबारे्न चदले (ता. ३० सप्टेंबर १६६४) ते सवग सरदार स्वारीिी तयारी करू लार्ले. 
औरंर्जेबारे्न आपल्या सते्तच्या आठव्या वाढचदवसािे चदवशी (ता. २९ ऑक्टोबर १६६४) दाऊद खार्न 
क रेशी, रािा रायहसह, चससोचदया, इहतशामखार्न, शखेझादा, क बादखार्न, स जर्नहसह, ब ंदेला, 
झबरदस्तखार्न, बाचदलबस्ख्तयार बकंदाझखार्न, म ल्ला याचहया र्नवायत, राजा र्नरहसह र्ौड, पूरिमल 
ब ंदेला, कचरतहसह कछवाह (चमझा राजािंा धाकटा म लर्ा) आचि ख द चदलेरखार्न या सवांस 
चमझाराजाचं्या लष्ट्करात सामील होण्यासाठी ह कूम सोडले. चमझाराजे दचिि स्वारीवर कूि करण्यासाठी 
डेरेदाखल झाल्यावर त्याचं्याकडे वर साचंर्तलेले सरदार आपल्या र्फौजेचर्नशी हजर झाले. चमझाराजारं्नी 
आपल्या तोर्फखान्याकरता म ख्य दरोर्ा चर्नकोलाओ मर्न िी हा इटलीिा रचहवाशी यास घेतले. ह्याि 
मर्न िीरे्न आपली डायरी चलचहलेली आहे. असे र्नामवतं सरदार व त्याचं्या र्फौजा तसेि तोर्फखार्नाबरोबर 
घेऊर्न चमझाराजा जयहसर् उत्तरेतूर्न चर्नघाला. 

 
राजा जयहसर्ास पराजय कधी ठाऊक र्नव्हता. मोर्ल र्फौजेत त्यािा मार्न शहाजाद्याचं्या 

बरोबरीिा होता. य द्धकौशल्यापेिा म त्सदे्दचर्रीबद्दल त्यािंी चवशषे ख्याती होती. हा ६० वषांिा वृद्ध, आचि 
अर्न र्भवी सरदार, हाताखालील सैन्यासह, बादशहाच्या आजे्ञर्न सार चर्नघाला. त्यारे्न चदर्नाकं ९ जारे्नवारी, 
१६६५ रोजी र्नमगदा ओलाडंली, १९ तारखेस त्यारे्न बऱ्हािप रास म क्काम केला. तेथे तो र्फौजेिी व सामार्नािी 
र्नीट व्यवस्था करण्यासाठी चदर्नाकं ३० जारे्नवारीपयंत राचहला. चतथूर्न चर्नघरू्न औरंर्ाबादला चदर्नाकं १० 
रे्फब्र वारी रोजी म क्काम केला. दख्खर्निा स रे्भदार शहाजादा म हम्मद म अज्जम यािी रे्भट घेतली व िार चदवस 
चतथे राहूर्न त्यारे्न चद. १३ रोजी औरंर्ाबाद सोडले व ३ मािग १६६५ रोजी प ण्यास पोिला. तेथे 
जसवतंहसर्ाकडूर्न सवग कामािा हवाला त्यारे्न स्वतःकडे सोपवरू्न घेतला आचि ७ मािग रोजी जसवतंहसर् 
प िे सोडूर्न परत चदल्लीस रे्ला. १३ रोजी बादशहास रे्भटला. [माचसर इ. आलमचर्री प्र. ७, पृ. ३२.] 

 
चमझाराजे जयहसर् दचििेत आपल्यावर स्वारी करण्यास मोठ्ा र्फौजेचर्नशी येत आहे, ही बातमी 

चशवाजीराजासं त्यािंा म क्काम कारवारला असता जारे्नवारी १६६५ मध्ये समजली. 
 
जयहसर् प ण्यास आल्यावर त्यारे्न चशवाजीराजासं चवजापूरिा आश्रय चमळू र्नये म्हिूर्न दोहोंच्या 

दरम्यार्न आपला तळ चदला. प ण्यास येण्यापूवीि जयहसर्ारे्न आचदलशाही सरदार, क त्बाशहा, पोत गर्ीज व 
डि, तसेि रामर्नर्र, पेंट व िोचथयाराजे याजंकडूर्न चशवाजीराजाचंवरुद्ध उठावािी अचर्भविरे्न चमळवली 
होती. तसेि चशवाण्या र्नायक व बसवापट्टििा र्नायक हे एचप्रल १६६५ त जयहसर्ाच्या र्भ लविीवरूर्न 
मोर्लाचं्या र्नोकरीत चशरण्यासाठी आले होते. जावळीिे मोरे व त्यािंा र्भाऊ अबंाजी र्ोहवदराव मोरे वर्ैरे जे 
सरदार चशवाजीराजे याचं्या चवरुद्ध होते त्याजकडे जयहसर्ारे्न मोर्लास सामील होण्यासाठी दूत पाठचवले. 
[मॉडर्नग चरव्ह्य,ू जयहसर्ािी पते्र र्भार् २, पृ. ४.] अर्फझलखार्नािा म लर्ा र्फाझलखार्न व चबदरू्नरिा र्नायक हेही 
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जयहसर्ास येऊर्न चमळाले. तो औरंर्जेबास जूर्न १६६५ च्या पत्रात चलचहतो की मी खेळोजी र्भोसल्याकंडूर्न 
पािश ेलोक जावळीहूर्न बोलचवले व राजे चशवाजीिे सैन्य कसे र्फोडाव ेयािेि माझे प्रयत्र्न िालू आहेत. 
[राजा जयहसर्ािे पत्र, जूर्न १६६५, मॉडर्नग चरव्ह्य.ू] प रंदरिे जमीर्नदार आत्माजी व कहार कोळी हे दोघे बंधू त्याचं्या तीर्न 
हजार स्वारासंह जयहसर्ारे्न र्फोडूर्न आपल्या र्नोकरीत घेतले होते. स प्यािे राम व हर्न मंत यारं्ना या प्रदेशािी 
िारं्ली माचहती होती म्हिरू्न त्यारं्नाही र्नोकरीत घेतले होते. [बेंदे्र, श्री छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ. ४८२.] प्रत्यि 
चशवाजी राजे याचं्या र्फौजेतील सरदारास लाि वर्ैरे देऊर्न त्यासं आपल्याकडे वळचवण्यािा त्यारं्नी र्भरपूर 
प्रयत्र्न केला. बादशहाकडूर्न त्यारे्न दचिि स रे्भदाराकडील सवाचधकार मार्ूर्न घेतले. अहमदर्नर्र, पहरडा 
वर्ैरे चठकािच्या लष्ट्करास जयहसर्ाच्या हाताखाली काम करण्यािा ह कूम बादशहारे्न पाठचवला.र्फौजेिा 
पर्ारस द्धा जयहसह स्वतः आपलेजवळ खचजर्ना ठेवरू्न वाटीत असे. त्यातं चहशबेी खात्याकडूर्न त्यास 
अडथळा र्न व्हावा अशी तजवीज बादशहारे्न करूर्न चदली. 

 
प ण्यास तळ चदल्यावर जयहसर् व चदलेरखार्न याचं्यात मतरे्भदास प्रारंर्भ झाला. चमझाराजािे मत 

होते की, आपि प्रथम चशवाजीिा मोकळा म लूख काबीज करावा. त्याचं्या डोंर्री चकल्यावर अन्न, धान्य, 
दारूर्ोळा वर्ैरे रसद जािे बंद पाडाव ेम्हिजे मर् डोंर्री चकल्लेही आपोआप शरि येतील. आपि डोंर्री 
चकल्ले हल्ले िढवरू्न हजकूर्न घेण्याच्या र्नादी लार्लो तर यश येिे महा कठीि आहे. यावर चदलेरखार्नािे 
म्हििे असे होते की, चशवाजीराजे यािें सवग बळ त्याचं्या डोंर्री चकल्ल्याति आहे. आपि त्यािें चकल्लिे 
हजकू. जयहसर्ारे्न चदलेरखार्नाच्या चविारास अखेर संमती चदली. आचि चकल्ल्यारं्ना वढेे घालण्यािा बते 
म क्रर केला. पचहला चकल्ला चर्नवडला प रंदर. 

 
त्याअर्ोदर कोकि चकर्नाऱ्यावर चशवाजी राजािंा परार्भव करण्यािा व्यूह त्यारे्न रिला. चसद्दीला 

चिथाविी चदली व टोपीकरासं आपल्या मदतीस बोलचवले. 
 
प ण्यास आल्यावर जयहसर्ारे्न आपल्या मर्नाशी एक म त्सद्दी कावा चशवरायासं सारं्ण्यासाठी 

ठरचवला की, “त म्ही बादशहास शरि याल तर त मिे सवग प्रकारे कल्याि होऊर्न वैर्भव वाढेल. आमच्या 
मध्यस्थीरे्न त मिी बादशहािी रे्भट होईल. मी म्हितो यास परमेश्वर साि आहे.” [सरदेसाई शककता चशवाजी, पृ. 
२३२.] चदलेरखार्नास मात्र जयहसर्ािे हे धोरि आवडले र्नाही. स्वराज्याच्या सवग र्भार्ात आपल्या र्फौजा 
जयहसर्ारे्न सवगत्र पाठचवल्या. 

 
पुरंदरावर मोहीम : 

 
जयहसर् व चदलेरखार्न यारं्नी ठरचवल्याप्रमािे ते प रंदर चकल्ल्यास वढेा घालण्यासाठी प ण्याहूर्न 

चदर्नाकं १५ मािग १६६५ रोजी चर्नघाले. बरोबर अर्फाट र्फौज, तोर्फखार्ना व सामार्न, सरंजाम होता. ते 
राजेवाडीच्या जवळपास चदर्नाकं ३० मािगला पोिले. तेथूर्न जयहसर्ारे्न चदलेरखार्नास सासवडला रवार्ना 
केले. सासवड म क्कामी त्याजवर मराठी र्फौजेिा अिार्नक छापा पडला. र्डबड उडाली पि खार्न आपली 
र्फौज घेऊर्न दौडत स टला. त्यारे्न प रंदरिा पायथा र्ाठला व र्डाच्या पायर्थ्याशी तळ ठोकला (३१ मािग 
१६६५) जयहसर्ास ही बातमी समजताि त्यारे्न चदलेरखार्नास मोर्ली र्फौजेिी क मक रवार्ना केली. प रंदर 
व वज्रर्ड या दोन्ही चकल्ल्यास वढेा घालण्यास र्फमाचवले. प रंदरच्या पायर्थ्याशी आल्या आल्याि 
चदलेरखार्नारे्न र्डावर हल्ला िढचवला. र्डावर मोर्लािी र्फौज िालूर्न आल्यावर चकल्ल्यातील मराठ्ारं्नी 
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ह शार राहूर्न ह्या आपत्तीस तोंड देण्यासाठी ते सज्ज झाले. र्डाच्या पायर्थ्यापासूर्न र्नारायि पेठपयंत मोर्ली 
अर्फाट र्फौजेच्या िहूकडे राह ट्या, तंबू आचि शाचमयारे्न वरूर्न चदसत होते. 

 
प रंदरर्ड सम द्रसपाटीपासूर्न ४५६४ रू्फट आचि पायर्थ्यापासूर्न २५०० रू्फट उंि बालेचकल्ला. द सरा 

र्भार् मािी. यािी उंिी पायर्थ्यापासूर्न २१०० रू्फट, बाले चकल्ल्याला बळकट तटबदंी होती आचि म ख्य 
दरवाजा होता. तोि सर दरवाजा. र्डािी राखिदारी करिारे प्रचसद्ध लढवय्ये रामोशी होते आचि 
चकल्लेदार होता प्रचसद्ध लढवय्या म रारबाजी. 

 
प रंदरिा वढेा िालू असतार्ना जयहसर्ारे्न मोर्ल सैन्याच्या लहार्न मोठ्ा र्फौजा रोचहडा, राजर्ड, 

त ंर्, चतकोर्ना ह्या चकल्ल्याकडे पाठचवल्या. त्या आसपासच्या म ल खात स्वाऱ्या, जाळपोळ व ल टालूट करू 
लार्ल्या. [बेंदे्र, छत्रपती चशवाजी, पृ. ४९३.] 

 
मुरारबािीचा अद भूि पराक्रम (एणप्रल १६६५): 

 
म रारबाजी आचदलशहाच्या तरे्फरे्न िदं्रराव मोरे याजंकडे र्नोकरीस होता. चशवाजीराजारं्नी िदं्रराव 

मोरे याजंवर स्वारी केली तेव्हा म रारराव िदं्ररावाचं्या बाजूरे्न चशवाजीराजाचं्या र्फौजेबरोबर मोठ्ा चर्नकरारे्न 
लढला. त्या लढाईत राजे यारं्ना म रारबाजीिा पराक्रम व लढण्यािे कौशल्य चदसूर्न आले. मोऱ्यािंा परार्भव 
होऊर्न त्यािी म ले मािसे राचजयाचं्या हाती पडली. तेव्हा राचजयारं्नी मोऱ्यास कळचवले की, “म रारबाजीस 
आमिे र्नोकरीत द्याल, तर त मिा जीव वािचवतो” मोरे ह्या अटीस कबलू झाले आचि अद र्भ त पराक्रमी 
म रारबाजी राचजयाचं्या सेवते आपल्या र्भावासंह रुजू झाला. राजे यारं्नी त्यास प रंदरिी चकल्लेदारी चदली. 

 
अशा ह्या शूर चकल्लेदारासमोर चदलेरखार्नाच्या रूपारे्न मोठे संकट उरे्भ राचहले. मोर्ली तोर्फखान्यारे्न 

आर्ीच्या वषावाला स रुवात केली. चकल्ल्यात चकत्येक िोरवाटारं्नी अन्नसामग्रीिा प रवठा होत होता. 
प रंदरच्या चकल्ल्यािे वरिा कोट व खालिा कोट असे दोर्न र्भार् होते. दोहोतही दारूर्ोळा र्भरपूर होता. 
मोर्लारं्नी लर्ट करूर्न चशकस्तीरे्न खालिा कोट काबीज केला तेव्हा त्यावर मराठ्ारं्नी र्ोळयािंा वषाव 
केला. त्यावळेी मोर्ल व मराठे यािंी चर्नकरािी लढाई झाली. पि मराठ्ारं्ना हार खावी लार्ली. खालिा 
र्ड म्हिजे वज्रर्ड, यावर मोर्ली चर्नशाि िढले. [जद र्नाथ सरकार, चशवाजी ॲण्ड चहज टाइम्स, ४थी आवृत्ती, पृ. ११३.] 
चदलेरखार्नारे्न वज्रर्डावर दारूर्ोळा िढचवला. प रंदरिी लढाई जास्ति जोमारे्न िालू केली. चदलेरखार्नारे्न 
मोिािी आघाडी र्डाच्या मािीजवळ पोिचवली होती. उंि माळयावर दोरखंडारं्नी चदलेरखार्नारे्न तोर्फा वर 
िढचवल्या आचि तोर्फा स रू केल्या तेव्हा मराठ्ारं्नीही तोर्फा डार्ल्या आचि बंद कािंा मारा स रू केला. 
दोहीकडूर्न र्भयंकर आर्ीच्या चठिग्या उडू लार्ल्या. घर्नघोर संग्राम स रू झाला. बाले चकल्ल्यावर मोर्ली 
सैन्यारे्न चदलेरखार्नासह िढण्यािा प्रयत्र्न केला. म रारबाजीच्या बेर्फाम सैचर्नकारं्नी त्याजवर एकदम झडप 
घातली आचि मोर्ल सैन्यािी दािादाि उडचवली. मराठ्ाचं्या व म रारबाजीच्या पराक्रमाम ळे मोर्ल 
सैन्यािा चटकाव लार्ला र्नाही. चदलेरखार्नासह त्यारं्नी आपल्या छाविीिा आश्रय घेतला. र्भडकलेले मराठे 
चदलेरखार्नाच्या छाविीवर धावरू्न रे्ले व बेडरपिे शत्र शी लढू लार्ले. म रारबाजीिा सारा रोख 
चदलेरखार्नाकडे होता. तो खार्नावरि रोखूर्न िाल करीत िालला होता. म रारबाजीिे अचद्वतीय शौयग पाहूर्न 
त्यािी बहाद री पाहूर्न खार्न चदपला. त्यारे्न ओरडूर्न म रारबाजीला थाबंचवले व तो म्हिाला, “म रारबाजी तू 
मोर्लारं्ना सामील हो, त झ्या शौयािे आम्ही िीज करू, तूला मोठी जहाचर्र चमळेल” तेव्हा म रारबाजी 
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त्वषेारे्न म्हिाला, “चशवाजी महाराजाचं्या िाकरीप ढे मोर्लािंी जहार्ीर मी कस्पटासमार्न मार्नतो. आमच्या 
हातूर्न स्वामीद्रोह होिे शक्य र्नाही. प्राि रे्ला तरी इमार्न सोडिार र्नाही.” 

 
म रारबाजीरे्न पराक्रमािी शथग केली. द दैवारे्न खार्नाच्या बािाला म रारजी बळी पडला. [सर्भासद ४१, 

एक्क्याण्िव कलमी बखर, कलम ५१.] आपला र्नायक पडला म्हिूर्न मराठे वीर डरले र्नाहीत. म रारजीिा मतृदेह 
म सलमार्नािे हाती लार्ू र्न देता त्यािे त कडे जमवरू्न रायर्डास पाठचवले. चशवाजीराजेर्ना ही बातमी 
कळताि त्यारं्ना अचत द ःख झाले. 

 
रे्नता पडला तरी मराठे वीरारं्नी प रंदर चकल्ला सोडला र्नाही. प रंदरिे वरिे टोकावर तोर्फािंा मारा 

लार्ू होईर्ना म्हिूर्न चदलेरखार्नारे्न रुद्रमाळाच्या चकल्ल्यास वढेा घातला. ह्या चकल्ल्याच्या बंदोबस्तास 
बाबाजी बोवाजी व यशवतंराव बोवाजी हे दोघे प्रर्भ ूबधूं होते. त्यारं्नी त टप ंज्या लष्ट्करासह मोर्लाशंी प ष्ट्कळ 
वळे िारं्लाि चटकाव धरला. पि हातघाईच्या लढाईत वरील दोर्न प्रर्भ ूसरदार पडले आचि चद. १४ एचप्रल 
१६६५ रोजी चकल्ला मोर्लासं चमळाला. [जेधे शकावली, पृ. ३६.] 

 
रुद्रमाळावर तोर्फा िढवरू्न प रंदर काबीज करण्याच्या उद्योर्ास चदलेरखार्न लार्ला. प रंदरावर 

राचजयािें मोठमोठे सरदार क ट ंबासह होते. चकल्ला पडल्यास त्यािंा शवेट र्भलताि झाला असता. 
जयहसर्ारे्न िारी बाजंूर्नी अशी पकड घातली की राचजयासं तह करण्याखेरीज द सरा मार्ग उरला र्नाही. 

 
प्रत्येक चकल्ला लढवरू्न आत्मर्नाश करूर्न घेिे हकवा तात्प रती र्म खाऊर्न आलेली वळे चर्नर्भावरू्न 

रे्नऊर्न प न्हा योग्य संधी येताि उठाव करिे एवढे दोर्नि मार्ग राजापं ढे होते. चशवाजीराजारं्नी दूरदशीपिारे्न 
द सरा मार्ग पत्करला. इथे राजे खालील स र्भाचषतातं साचंर्तल्याप्रमािे वार्ले:– 

 
सवगर्नाश ेसम त्पने्न अधंत्यजचत पंचडतः । 

 
आपि रे्भटीला तयार असल्यािा चर्नरोप राचजयारं्नी जयहसर्ाकडे पाठचवला. चर्नरोप म्हिजे थैलीतूर्न 

पाठचवलेले पत्र. जयहसर्ारे्न ते पत्र वािरू्न राजारं्ना जळजळीत शब्दांत उत्तर चलचहले. त्यािा आशय असा: 
बादशाही र्फौज त मिा पाडाव करण्यासाठी आलेली आहे. तेव्हा सवगर्नाश टाळायिा असेल तर शरि या. 
चशवाजीराजारं्नी शवेटी जयहसर्ाबरोबर तह करण्यािे ठरचवले आचि तहासाठी आपला वकील रघ र्नाथ 
पंचडत यास जयहसर्ाकडे रवार्ना केले. 

 
जयहसर्ारे्न रघ र्नाथ पचंडतािंी रे्भट घेतली. राचजयारं्नी चदलेले पत्र वािले आचि तो बोचललाजे, 

“चदल्लीिा पादशाह बह त जोरावर, याशी शत्रूत्व लावचलयारे्न शवेट लार्िार र्नाही. राचजयारं्नी आपले रे्भटीस 
याव.े आपि बरोबर घेऊर्न जाऊर्न पादशाहीिी रे्भट करव.ू जैसा रामहसर् आपला प त्र, तैसे त म्ही आपले 
आहात. आम्ही त मिे वाईट करिार र्नाही. रे्भटीस येिे.” रघ र्नाथपंत चमझा राजा जयहसर्ािे पत्र घेऊर्न 
राचजयाकंडे राजर्डावर आले. राचजयारं्नी जयहसर्ािे पत्र वािूर्न प न्हा चलचहले की मी िार कोट पातशाहीत 
देऊर्न त्याज बरोबर माझा म लर्ा संर्भाजी याला आपल्या (मोर्लीसेवते) सेवते ठेवण्याकचरता पाठचवण्यास 
तयार आहे. हेही जयहसर्ास रुिले र्नाही. त्यारे्न राचजयारं्ना स्पष्ट र्नकार चदला व कळवले की, औरंर्जेब 
पातशहार्नी क ल मराठी दैवत ब डवावयास र्फौज धाडली. मर् बादशहा केवळ िार र्डकोट घेऊर्न कसा 
संत ष्ट होतो, हे होिे र्नाही. राचजयारं्नी हे र्नकारात्मक पत्र वािरू्न ठरचवले की आपि जयहसर्ाच्या रे्भटीस 
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जातीरे्न जाव,े व त्याप्रमािे जयहसर्ास चलचहले की, “आमच्या जीचवतास अपाय होिार र्नाही असे जर 
आपि आम्हासं विर्न देत असाल तर आपल्यावर चवश्वास ठेवरू्न आम्ही आपल्या रे्भटीस चर्नःशकंपिे येतो” हे 
वािूर्न जयहसर् आरं्नदला. त्यारे्न अर्भयािे विर्न म्हिूर्न देवावरील त ळशी व बले राचजयासं देण्यासाठी 
पंताचं्या हातात चदला. राचजयासाठी व पंतासंाठी वसे्त्र चदली. ती घेऊर्न चर्फरूर्न राजर्डास राचजयाशंी ९ 
जूर्न, १६६५ रोजी पोिले. [सर्भासद बखर, प. ४८.] इकडे चदलेरखार्नारे्न प रंदर हजकूर्न घेऊर्न बादशहापाशी 
आपला पराक्रम रुजू करावा, शाबासकी चमळवावी हा हेतू मर्नात बाळर्रू्न प रंदरवर जास्त लर्ट केली. 
परंत  प रंदरवरील मराठे र्भयकंर चिवटपिारे्न मोर्ल र्फौजेवर चकल्ल्यावरूर्न दर्ड धोंड्यािा वषाव करीत 
होते, चकल्ला र्भाडंत ठेचवला होता. ह्या र्भाडंिात र्डावरिे ६० र्डी ठार झाले. इतक्यात तहािी बोलिी 
झाल्यािी बातमी र्डावरील मराठ्ासं समजली. 

 
ह्या तहािी पूवगतयारी पचंडतरावारं्नी केली होती. चशवाजीराजे तहािी बोलिी करण्यास 

आपल्याकडे येत आहेत ही खबर कळताि जयहसर् देवडी बाहेर पायऱ्या उतरावयास आला. राजे 
पालखीतूर्न उतरूर्न रे्भटले. उर्भयता ंजाऊर्न एकासर्नी बसैले, आचि राजे चमझाराजाशंी बोलले, आपि जैसा 
रामहसर् तैसेि, आम्ही त म्हास, त्यािे रिि करता तैसे आमिे करिे. मर् जयहसर् बोलला की, “त म्ही व 
आम्ही एक जाती आहोत. अर्ोदर आपले शीर जाईल, मर् त म्हासं काय होिे ते होईल. असा र्भरवसा 
बोलूर्न शपथ वाचहली. मर् राजे बोलेले, त म्हास जे र्ड पाचहजेत ते आपि देतो. चदलेरखार्नास बोलावरू्न 
आििे. प रंदर त म्हास देतो. चर्नशाि त मिे िढचवतो. त्यावर जयहसर्ारे्न राचजयासं आपला शूरवीर मामा 
स र्भार्नहसर् यास बरोबर देऊर्न चदलेरखार्नाच्या रे्भटीस पाठचवले. रे्भटी झाल्यावर स र्भार्नहसर्ारे्न खार्नास 
चमझाराजेंिा चर्नरोप साचंर्तला. तो असा, “खार्नाजी त म्हाकडे राजे आले आता त म्हास जे र्ड पाचहजेत ते 
देऊ त म्ही उतरूर्न र्ोटास येिे, असा चमझाराचजयािंा ह कूम आहे. चकल्ला आपल्या ताब्यात आला त म्ही 
िला” असे स र्भार्नहसर् बोलला. खार्न ह्यावर बह त कष्टी झाला. चशवाजीराजािंा पराक्रम पाहूर्न जयहसर् 
तहास कबूल झाला. 

 
पुरंदरचा िह : 

 
खार्नािी आचि महाराजािंी रे्भट चमझाराजारे्न घडवरू्न आिली. खार्नाला जयहसर्ाच्या ह क माप्रमािे 

प रंदरिा वढेा उठवावा लार्ला. 
 
जयहसर् राचजयाशंी र्ोड बोलला. स्रे्नहारे्न वार्ला. पि तहािी कलमे ठरचवतार्ना बादशहाच्या 

कडक ह क मािंी अंमलबजाविी त्याला करावीि लार्ली. चशवाजीराजे यारं्ना कोितीही सवलत र्न देण्यािा 
बादशहािा सक्त ह कूम होता. 

 
चशवाजीराजारं्नी जयहसर्ाच्या बोलण्यािा रोख ओळखला आचि शरि जाण्याति आपले चहत आहे 

हे लिात घेऊर्न राजे म्हिाले, “स्वतःला आपला म लर्ा समजतो, मी चबर्नधोकपिे बादशहापाशी जाईर्न. 
आपल्यामार्फग त मी आतापयंत केलेल्या अपराधािंी िमा बादशहाकडूर्न घेईर्न आचि कंधाहारच्या 
मोचहमेसारखे काम मी हाती घेईर्न. माझ्या ताब्यात आलेले िोवीस चकल्ले मी बादशहास देईर्न. आपि 
आपला चपतृत ल्य हात माझ्या मस्तकावर ठेवावा,” चमझा राजा जयहसर् यास असा प्रसंर् म्हिजे 
परमेश्वरािी कृपाि वाटली. त्यारे्न चशवाजीराजास आपल्या म लाप्रमािे मार्नण्यािे कबूल केले. जयहसर्ारे्न 
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चवजयािे िौघडे वाजचवण्यािी आज्ञा केली. चशवाजीराजे यारं्नी त्याि चदवशी म्हिजे १२ जूर्न १६६५ रोजी 
प रंदर चकल्ला मोर्लािें स्वाधीर्न केला. [म. सा. छो. ब., पृ. ३०. चशवचदचव. पृ. २३८-२३९. एकब. क ४९-५१.] 

 
चशवाजीराजे यासं औरंर्जेबािे रे्भटीस पाठचवण्यािी कल्पर्ना जयहसर्ािी औरंर्जेबारे्न कोित्याही 

पत्रात सूिर्ना हकवा इच्छा प्रकट केली र्नव्हती. 
 
जयहसर्ारे्न राजाकंडे चर्नरोप पाठचवला की तह पाचहजे असेल तर राजारं्नी सवगच्या सवग चकल्ल े

सोडाव ेआचि मोर्लािंी ताबेदारी पत्करूर्न राहाव.े यावर राजारं्नी जयहसर्ास चवरं्नती केली की, हा प्रश्र्न 
वाटाघाटीरे्न सोडवावा.जयहसर्ारे्न आपला हेका र्न िालचवता तो राजाशंी वाटाघाटी करण्यास तयार झाला. 
यालास द्धा कारिे होती. ती जयहसर्ारे्न बादशहास पूवीि कळवरू्न त्यािी संमती वाटाघाटीला आिचवली 
होती. ती कारिे अशी :– 

 
(१) जयहसर्ारे्न मोर्ल र्फौजेच्या जोरावर जास्त तािरू्न धरले असते तर मोर्लाचं्या चवरुद्ध 

चशवाजीराजारं्ना मदत करण्यास आचदलशहाच्या र्फौजा चसद्ध होत्या. तसे झाले असते तर जयहसर्ास 
थोड्या अवधीत चवजयश्री चमळचविे कठीि झाले असते. य द्ध चवर्नाकारि रेंर्ाळूर्न खिग र्फार वाढला असता. 

 
(२) य द्ध रेंर्ाळले असते तर चशवाजीराजारं्नी अर्फझल प्रसरं्ाच्या वळेेसारखे वाटेल ते साहस 

करूर्न चर्नधड्या छातीरे्न मोर्ल सैन्यास तोंड चदले असते, र्नव्हे अशा प्रकारिा बते राचजयारं्नी केल्यािी 
बातमी जयहसर्ास समजली होती. 

 
(३) पावसाळा जवळ आला होता. एकदा पाऊस स रू झाला असता, तर उत्तर हहद स्तार्नी 

पोषाखात डामडौल चमरविाऱ्या मोर्ल र्फौजेिे र्फारि हाल झाले असते. हे लिात घेऊर्न चशवाजीराजे 
जयहसर्ासबरोबर तहाच्या वाटाघाटी करण्यास बसले. चदर्नाकं १३ जूर्न १६६५ रोजी तहािा पक्का मस दा 
तयार झाला. त्यातं एकंदर पाि कलमे होती ती खालीलप्रमािे :– 

 
कलम १: चशवाजीराजे यारं्नी केवळ बादशाही कृपेिा प्रसाद म्हिूर्न १२ चकल्ले व त्याखाली एक 

लाखािा होर्नािा म लूख स्वतःकडे ठेवावा. 
 
कलम २: दख्खर्नच्या स रे्भदाराच्या आजे्ञत राहूर्न त्याच्या ह क माप्रमािे कामचर्ऱ्या पार पाडाव्यात. 
 
कलम ३: चशवप त्र संर्भाजी यारं्ना बादशहाकडूर्न पाि हजार स्वारािंी मर्नसब चमळेल. पि संर्भाजी 

राजे लहार्न असल्याम ळे त्यािंा प्रचतचर्नधी म्हिूर्न रे्नताजी पालकर यारे्न दख्खर्नच्या स रे्भदारापाशी िाकरीस 
रहाव.े 

 
कलम ४: चवजापूरकराचं्या अंमलाखालील तळ कोकििा व बालेघाटावरिा म लूख हजकूर्न 

घेतल्यावर तो चशवाजीराजाचं्या ताब्यात ठेवण्यास बादशहािी मंज री आहे. त्याबद्दल चशवाजीराजारं्नी तीर्न 
लाख होर्नाच्या हप्त्यारे्न एकूि िाळीस लाख होर्नािंी पेशकश बादशहास द्यावी. 
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कलम ५: प रंदर, रुद्रमाळ, कोंढािा, खंडार्ळा, लोहर्ड, त ंर्चतकोर्ना, रोचहडा, र्नरद र्ग, माह ली, 
बंडारद र्ग, पळसखोल, खपर्ड, बिर्ड, मोरबखर्न, माचिकर्ड, सरुपर्ड, साकरर्ड, मरकर्ड, 
अंकोला, सोर्नर्ड व मािर्ड हे तेवीस चकल्ले व त्यास लार्रू्न असलेला िार लाख होर्नािंा म लूख 
चशवाजीराजारं्नी मोर्लाचं्या स्वाधीर्न करावा. 

 
ह्या तहावर सह्या झाल्यावर तो तह जयहसर्ारे्न बादशहाकडे पाठवरू्न चदला. आचदलशाहीशी 

कराव्या लार्िाऱ्या य द्धात चशवाजी राजािंा प ढे उपयोर् होिार हे जािरू्न जयहसर्ारे्न राजाचं्या र्भावर्ना 
मोठ्ा दूरदशीपिारे्न सारं्भाळल्या. िोवीस चकल्ल्याचं्या चकल्ल्या राचजयारं्नी चमझाराजासं चदल्या. मोर्लािें 
चकल्लेदार चठकचठकािी रे्नमण्यात आले. चमझाराजारं्नी चकल्ले घेतल्यािे बादशहास चलहूर्न पाठचवले. 
त्यासोबत चशवाजीराजािंी अर्शजही पाठचवण्यात आली. [माचसर इ-आलमचर्री पृ.३३. चमझा राजा जयहसर्ारे्न चशवाजी 
राचजयाशी केलेल्या तहािी माचहती औरंर्जेब बादशहास पत्रारे्न कळचवली. हर्फत अंज मार्न पृ. १३-१४, प.सा. स.ं क्र. ३. १०७७.] 

 
तहाच्या अटींिा खचलता औरंर्जेबास चमळाल्यावर त्यारे्न तहास आपली मजं री पाठचवली. 

राचजयासंाठी र्भरजरी पोषाख व जडावािी कट्यार पाठचवली. संर्भाजीराजारं्ना पाि हजारािी सरदारी, दोर्न 
लाख रुपये रोख बिीस व चर्नशाि र्नौबतीिा मार्न देण्यात आला. जड अतंःकरिारे्न राचजयारं्नी 
संर्भाजीराजारं्ना मोर्ल छाविीत जाण्यास चर्नरोप चदला. चशवाजीराजारं्नी ह्या य क्तीरे्न र्नोकरीच्या अटीतूर्न 
आपली स टका करूर्न घेतली. र्नोकरीच्या खिािी जहार्ीर त्यारं्नी आपला म लर्ा संर्भाजीराजे यािें र्नाव े
घेतली. असे करण्यात आपला स्वाचर्भमार्न राखावा व राजकारिािे डाव खेळण्यास आपि मोकळे राहाव े
असे चशवाजीराजािें धोरि असाव.े 

 
❑❑ 
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१४. रािा ियकसगाबरोबर णिवािी रािाचंी आणदलिाहीवर स्वारी 
 

णविापूरवर हल्ला: 
 
बादशहारे्न जयहसर् यास आज्ञा केली की , प रंदर र्फते्त झाल्यारं्नतर त म्ही चवजापूराकडे रवार्ना 

होऊर्न त्या शहरास वढेा घालावा आचि चवजापूर हजकूर्न घ्याव.े प रंदरच्या तहारे्न चशवाजीराजे मोर्लािें 
केवळ जहार्ीरदार बर्नले. संर्भाजीला पाि हजारािंी मर्नसब, दोर्न लाख रुपये बिीस, चर्नशाि व र्नौबत 
घेण्यािी परवार्नर्ी चमळाली. पि संर्भाजीराजार्ना जहार्ीर चमळायिी होती. मोर्लाचं्या छाविीत संर्भाजी 
१८ जूर्नला येऊर्न दाखल झाला. रं्नतर चशवाजीराजे जयहसर्ास म्हिाले “बादशहाकडूर्न अजािे उत्तर 
येईपयंत एवढे मोठे सैन्य घेऊर्न स्वस्थ बसूर्न राहण्यात काय अथग आहे आपि जर चवजापूरवर मोहीम 
यशस्वी केली तर आपिा दोघाचं्या सेविेे साथगक होईल” [खोबरेकर, तारीख-इ-चदलकशा, पृ. ४६.] चशवाजी 
महाराजारं्नी म त्सदे्दचर्री कशी केली त्यािा हा र्नम र्ना आहे. जयहसर्ास हे पटले आचि त्याप्रमािे त्यारे्न 
आपल्या सैन्यािी तयारी केली. जयहसर्ाजवळ १५ हजार सैन्य होते त्यावर जयहसर्ारे्न र्नर्द व चजर्नसा या 
रूपारे्न एक कोटी रुपये सवांवर खिग केले. त्याचं्या बचिसी आचि देिग्या यारं्नी सैन्य कृताथग झाले. 
ठरल्याप्रमािे जयहसर्ारे्न चशवाजीराजासंह चवजाप रावर आपला मोिा वळचवला. [जेधे शकावली, पृ. ३४.] 

 
चवजापूरिा सरदार सय्यद इचलयास ऊर्फग  शजाखार्न हा ऐंशी हजार सैन्य घेऊर्न चवजाप राबाहेर 

पडला आचि मोर्लावंर िालूर्न रे्ला. चर्नकरािे य द्ध झाले (चडसेंबर १६६५) त्यातं शजाखार्न र्ोळी लार्रू्न 
मृत्यू पावला. मोर्लािंी सैन्ये चवजापूरपासूर्न पाि कोसावंर मारवार्न या र्ावी पोहोिली (२९ चडसें.) 
चवजापूरकराचं्या धाडसी आक्रमिाम ळे कायग िालू ठेविे कठीि झाले. [चश. ि. वृ. स.ं, खंड २, पृ. ४७-५०.] अशा 
स्स्थतीत चवजापूरला वढेा घालूर्न तो यशस्वी करिे त्याला अशक्य वाटले. चशवाजीराजारं्नी त्यावर उपाय 
स िचवला. चवजापूरच्या सैन्यात र्फाटारू्फट करवी व दंर्ल घडवरू्न आिावी. ही राजािंी योजर्ना जयहसर्ारे्न 
आरं्नदारे्न मान्य केली. या योजरे्नप्रमािे चडसेंबर-जारे्नवारी १६६६ मध्ये चशवाजीराजारं्नी चवजापूरकराचं्या 
ताब्यातील पन्हाळर्डावर हल्ला िढचवण्यास ह कूम चदला. 

 
पन्हाळयाकडे जातार्ना चशवाजीराजारं्नी र्फौजेच्या दोर्न त कड्या केल्या. एका त कडीिे रे्नतृत्व 

आपल्याकडे घेतले आचि द सरी त कडी रे्नताजी पालकराचं्या स्वाधीर्न करूर्न त्यास त्या चदवसापासूर्न 
पािव्या चदवशी पन्हाळयाच्या पायर्थ्याशी येऊर्न आम्हास चमळाव े म्हिजे आपि दोघे चमळूर्न पन्हाळयावर 
हल्ला करू. ठरल्याप्रमािे राजे चवजापूरकराचं्या म लूख बेचिराख करीत पािव्या चदवशी रात्री पन्हाळयाला 
पोहोिले. पि रे्नताजींिा पत्ता र्नव्हता. राजारं्नी आपल्या जवळील दोर्न हजार र्फौजेचर्नशी पन्हाळर्डावर 
िढाई स रू केली. राजािें सैन्य र्डावर िढू लार्ले. र्डावरील सैन्य एकाएकी सावध झाले. ते राजाचं्या 
सैन्यावर त टूर्न पडले. कापाकापी स रू झाली. अकस्मात वरूर्न झालेल्या हल्ल्यारे्न चबथरलेल्या मराठ्ारं्नी 
माघार घेतली. जेवढे वािले तेवढे सैन्य र्ोळा करूर्न राजे चवशाळर्डाच्या आश्रयास रे्ले. या िकमकीत 
राजािें एक हजार मािूस कामी आले. राजारं्ना हा मोठा धक्का बसला. [आलमर्ीरर्नामा १००२ सरकार, चशवाजी ॲन्ड 
चहज टाइम्स, ४ थी आवृत्ती, पृ. १२९-३०.] चखन्न मर्नारे्न चविार करीत बसले असता रे्नताजी पालकर समोर येऊर्न उर्भा 
राचहला. आपले र्न ऐकल्यािे वतगर्न रे्नताजीरे्न केल्यारे्न राजेर्नी त्यास सैन्यातूर्न काढूर्न टाकले. 
चवजापूरकरारं्नी त्याला आपल्या र्नोकरीत घेऊर्न िार लाख होर्न बचिस चदले. त्यारे्न लरे्ि जयहसर्ाच्या 
र्फौजेिी लाडंरे्तोड स रू केली. [हर्फत अजूमार्न, १९३, पहा शजेवलकर, श्रीचशवछत्रपती, पृ. ३७७.] 
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या अर्ोदर मोर्ल र्फौज चवजाप राजवळ असता चदलेरखार्न र्न जयहसर् यािें वाकडे येऊर्न अत्यतं 
र्ोंधळ उडाला. रे्नताजीरे्न आपल्या सैन्याच्या चपछाडीवर सतत हल्ले केल्याम ळे तो त्रास ि कचवण्यासाठी 
जयहसर्ारे्न रे्नताजीला अतंस्थ रीतीरे्न पते्र पाठवरू्न आचि बादशहािा ह क म आिवरू्न चवजापूरिे र्नोकरीतूर्न 
आपल्या र्नोकरीत आचिले आचि ३८ हजार ही बिीस, पंिहजारी मर्नसब व खिात जहार्ीर चदली. (२० 
मािग १६६६). 

 
चवजापूरकरारं्ना क त बशाहीिी मदत होतीि. त्यात चशवाजी जाऊर्न चवजापूरकरासं चमळण्यािा 

संर्भव र्नाकारता येत र्नाही. तेव्हा हे टाळण्यासाठी बादशहारे्न चशवाजीच्या झालेल्या तहाला मान्यता चदली. 
ह कूम पाठचवला की चशवाजीला दरबारात रवार्ना करण्यात याव ेआचि यासाठी दचििच्या खचजन्यातूर्न 
त्याला एक लाख रुपये देण्यात याव.े [प. सा. स.ं क्र. ११०२.] संकटग्रस्त चशवाजीराजे हितेत होते. 
शाचयस्तेखार्नाच्या दबावाम ळे तीर्न वषांपूवी जशी दैर्ना झाली होती तीि चबकट पचरस्स्थती राजािंी झाली 
होती. प ण्याकडील म लूख अर्ोदरि रे्ला होता. त्याच्या र्भरीस जयहसर् आल्यारं्नतर प रंदरच्या तहारे्न 
चकल्लेदेखील र्मावरू्न बसाव े लार्ले. तळकोकिातील आचदलशाही म लूख सोडूर्न द्यावा लार्ला. 
प न्हाळयािी मोहीम र्फसली. रे्नताजीसारखा उजवा हात त टला. सवग डाव चर्फसकटला. त्याम ळे राजे खट्ट ू
झाले. सवग बाजंूर्नी संकटे आली. इकडे मोर्लािंा चवजयशाली सेर्नापती जयहसर्ास चवजापूरकरावंर चवजय 
चमळचवता येईर्ना म्हिरू्न ते हितात र झाले. पि ह्या महाकतगबर्ार आचि जबरदस्त महत्त्वाकािंी प रुषारं्नी 
आपसात एक चविार पक्का केला तो म्हिजे चशवाजीराजारं्नी औरंर्जेबाच्या रे्भटीला जाव.े 

 
राजकारिािी कोंडी चशवाजीराजारं्नाही असह्य झाली. बादशहाला प्रत्यि रे्भटूर्न सवग प्रश्र्नािा 

सोिमोि लावण्यािा राजारं्नी चर्न य केला. उत्तरेतील मोर्ल बादशाही प्रदेश समि र्नजरेखाली 
घालण्यािा त्यािंा बेत होता. मासाहेबािंा सल्ला राचजयारं्नी घेतला. बादशहाकडे जाण्यािा धोका होता. पि 
आपल्या जन्मजात धाडसी स्वर्भावार्न सार आपल्या र्नचशबािी परीिा पाहण्यासाठी र्नमगदा ओलाडूंर्न उत्तर 
हहद स्तार्नात पाऊल टाकण्यािे व धोका पत्करण्यािे धैयारे्न ठरचवले. 

 
जयहसर्ारे्न संरििािी शपथपूवगक हमी घेतल्यावर राजे बादशहाच्या रे्भटीला आग्रास जाण्यास 

तयार झाले. मासाहेबाच्या अचधपत्याखाली राचजयारं्नी राचहलेल्या छोट्या स्वराज्यािी उत्तम व्यवस्था लावरू्न 
चदली. मासाहेबाच्या आजे्ञप्रमािे वार्ावे असा राजे यारं्नी ह कूम चदला. प्रधार्न मोरोपंत हपर्ळे, सेर्नापती 
प्रतापराव र् जर इत्यादींिे मंचत्रमंडळ रे्नमण्यात आले. सवांर्नी चशस्तीरे्न व सावधपिे वार्ाव े अशी आज्ञा 
राचजयारं्नी चदली.जयहसर्ारे्न चशवाजीराजािंा आदर सत्कार करूर्न त्यारं्ना चर्नरोप चदला. 

 
❑ ❑ 
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१५. बादिहाच्या कैदेिून िगाला थक्क करिारे णबनधास्ि पलायन 
 
आग्रास जाण्यािी तयारी राजर्डावर होऊ लार्ली. राचजयारं्नी रघ र्नाथ कोरडे, त्र्यबंक सोर्नदेव 

डबीर, मदारी मेहतर, बाजी जेधे, चर्नराजी रावजी, सबर्नीस ह्या मंडळींर्ना आपल्या बरोबर चर्नघण्यािी आज्ञा 
चदली. परमारं्नदार्नाही बरोबर घेतले. तार्नाजी, येसाजी , प्रतापराव र् जर याचं्यावर स्वराज्यािे रिि 
करण्यािी कामचर्री सोपचवली. वरील मंडळींचशवाय राचजयारं्नी साडेतीर्नश ेमािसािंी चर्नवड केली होती. 
मात श्री चजजाबाईरं्नी र्फाल्र् र्न श द्ध ९ हा प्रयािािा चदवस ठरचवला. सवग बाधंाबाधं होऊर्न राजे प त्र 
संर्भाजीसह औरंर्ाबादेस जाण्यास चर्नघाले. [जेधे शकावली, पृ.१५.] औरंर्ाबादेस शहरवासीयारं्नी राजािें 
यथोचित स्वार्त रस्त्याचं्या द तर्फा राहूर्न केले. औरंर्ाबादिा अचधकारी सर्फचशकर्न खार्न हा राजेंर्ना 
रे्भटावयास आला र्नाही. त्यािी कल्पर्ना चशवाजी राजे आपल्याला रे्भटावयास येतील. तसे झाले र्नाही. राजे 
शहरातूर्न थेट जयहसर्ाच्या म क्कामावर रे्ले. चतथे जयहसर्ारे्न त्यािा आदरसत्कार केला. तेव्हा औरंर्जेबािे 
सवग अचधकारी राजे यारं्ना येऊर्न रे्भटले. द सऱ्या चदवशी चशवाजीराजे यारं्नी ज्यािे त्यािे योग्यतेप्रमािे परत 
रे्भटी चदल्या. यािवळेी बादशहाच्या ह क माप्रमािे राजेर्ना बह मार्न, पोशाख व र्नजरािे देण्यात आले. द सऱ्या 
चदवशी जयहसर्ािा चर्नरोप घेऊर्न राजे आग्रास जाण्यास चर्नघाले. वाट खिाकचरता राजेंर्ना बादशहारे्न एक 
लाख रुपये बादशाही खचजन्यातूर्न देवचवले. [खोबरेकर (स.ं) ताचरखे चदलख शा, पृ.४५, राजवाडे खंड ८, पृ.१६.] तेही 
बरोबर घेतले. चशवाय प्रसंर्ोपात उपयोर्ी पडावा म्हिरू्न र्भरपूर खचजर्ना बरोबर घेतला. 

 
राजे ११ मे १६६६ रोजी आग्राच्या जवळ पोहिले. वाटेत जार्ोजार्ी मोर्ली अमलदार राचजयारं्ना 

सामोरे येऊर्न त्याचं्या स खसोईिी सवग तजवीज करीत होते. औरंर्जेबास राचजयाचं्या म क्कामािी व 
प्रवासािी सवग हकीकत र्ाझी बेर्कडूर्न पत्राद्वारे समजत होती. राचजयािंा औरंर्ाबादहूर्न प्रवास स रू 
झाला. राचजयारं्नी तापी ओलाडंली. लवकर र्नमगदाही ओलाडंली. वाटेति राचजयारं्ना रामहसहािे पत्र 
चमळाले. त्यारे्न राचजयासं चलचहले की, आपि र्न ि कता, बादशहाच्या वाढचदवशी (चद.१२ मे १६६६) 
आग्रास पोहिाव.े [जद र्नाथ सरकार, हाऊस ऑर्फ चसवाजी, पृ. १५४.] तद रं्नतर राचजयारं्नी िबंळ ओलाडंली आचि 
यम रे्नच्या प्रदेशात पाऊल टाकले. चशवाजीराजे आग्रापासूर्न र्फक्त एका मजलीवर येऊर्न दाखल झाले ते 
बादशहाच्या वाढचदवसाच्या समारंर्भाच्या अर्ोदर एक चदवस (चद.११ मे १६६६) आचि तेथेि थाबंले. ही वळे 
द पारिी होती. चठकाि आग्रा शहराच्या दचििेस स मारे तीर्न कोसावर होते. चशवाजीराजे आग्रापासूर्न 
र्नजीक येऊर्न थाबंल्यािी बातमी आग्रा शहरात पसरली. राचजयारं्ना सामोरे जाऊर्न त्यािें स्वार्त करण्यािे 
काम जयहसहािा प त्र रामहसर् यारे्न पत्करले होते. बादशहास हे आवडले र्नसाव.े त्यारे्न रामहसर्ास दूसऱ्या 
एका महत्त्वाच्या कामचर्रीवर रवार्ना केले. रामहसर्रे्न बादशहािी आज्ञा चशरसावदं्य मारू्नर्न राचजयाचं्या 
स्वार्ताकचरता आपला कारकूर्न म न्शी चर्रीधरलाल यािी रे्नमिूक केली. [चकत्ता, पत्र १५ मे १६६६.] 

 
राजे आपल्या लवाजम्यासह आग्राजवळील म लूकिंद सराई या चठकािी पोहिले. [चकत्ता.] तेथे 

त्यारं्ना जयहसर्ािा म लर्ा रामहसर् यारे्न राजाचं्या स्वार्तासाठी पाठचवलेला चर्रीधरलाल म न्शी हा रे्भटला. 
त्यारे्न राजाचं्या लवाजम्यािे विगर्न प ढीलप्रमािे केले आहे:– 

 
“चशवाजीबरोबर शरं्भर अर्न यायी असूर्न त्याचं्या संरिक पथकात दोर्न अडीिश े स्वार आहेत. 

त्यापैकी १०० चशलेदार असूर्न इतर बारर्ीर आहेत. चशवाजीराजे ज्यावळेी पालखीतूर्न चर्नघतात त्यावळेी 
त्याचं्यासमोर पायदळ चशपायािें पथक िालत येते. चशवाजीराजािंा झेंडा हा र्नारंर्ी आचि केसरी रंर्ािा 
असूर्न त्यावर सोरे्नरी आकृत्या काढलेल्या आहेत. त्याचं्या लवाजम्यात उंट कमी आहेत तेस द्धा सामार्न 
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वाहूर्न रे्नण्यासाठी आहेत. पथकाबरोबर १०० वजंाऱ्यािंा ताडंा असूर्न प्रत्येकापाशी र्ोिी वाहिाऱ्या बलैािंी 
जोडी आहे. चशवाजीिे सवांत मोठे अचधकारी पालखीतूर्न प्रवास करतात. त्याम ळे चशवाजीच्या लवाजम्यात 
बऱ्याि पालख्या आहेत.” [पर्डी, श्री छत्रपती चर्न त्यािंी प्रर्भावळ, पृ.१६.] ह्यावळेी चर्रीधरलाल म न्शीिा लेखचर्नक 
परकालदास यारे्न चशवाजीराजे यारं्ना प्रत्यि पाहूर्न जे विगर्न केले आहे ते असे : “चशवाजी हा चदसण्यात 
चकरकोळ आहे. पि त्यािा रंर् चवलिि र्ोरा आहे. त्यािे राजतेज असे की कोिीही त्याला पाचहले की 
आपोआप वाटाव ेकी हा राजा असला पाचहजे. त्यािी हहमत आचि मद गमकी पाचहली की हा ब लंद चहमतीिा 
मदग मर्न ष्ट्य असला पाचहजे असे वाटू लार्ते. चशवाजीला दाढी आहे. चशवाजीिा म लर्ा र्नऊ वषािा आहे. 
तोही र्ोऱ्या रंर्ािा असूर्न चवलिि देखिा आहे.” 

 
राचजयाचं्या लवाजम्यासबंंधी परकालदास म्हितो. [बेंदे्र, छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ. ५६९] 
 
“महाराजािंा लवाजमा लहार्नि पि वैर्भवशाली आहे. समोर चर्नशािािा हत्ती आहे. त्यावर ध्वज 

र्फडकत असतो. रं्नतर कोतवाल घोडा त्याला सोन्यारूप्यािा साज िढचवला आहे. त्यारं्नतर दचििी 
पायदळ मोठ्ा थाटात िालत असते. पथकाच्या मारे् हौदा अंबारी घातलेल्या दोर्न हत्तीिी आहेत, 
एकस खपाल (पालखीिा एक प्रकार) लवाजम्यात आहे. त्यािे दाडें िादंीरे्न मढचवलेले आहेत. चशवाजीिी 
पालखी सर्ळीच्या सर्ळी िादंीरे्न मढचवलेली आहे. पि पालखीिे पाय आचि ख ंट्या सोन्यािे मढचवल्या 
आहेत.” 

 
शाही चशरस्त्याप्रमािे बादशहाच्या म लाखतीस येिाऱ्या महत्त्वाच्या पाह ण्यािंी तो शहरापासूर्न एका 

मजलीवर आला असता त्याच्या स्वार्तासाठी वस्त्रालंकार घेऊर्न बादशहाच्या प्रचतचर्नधीरे्न जावयािे : तेथेि 
त्याचदवशी पाह ण्यािी म क्कामािी व्यवस्था करावयािी व द सऱ्या चदवशी मोठ्ा थाटारे्न त्या पाह ण्याला 
शहरातील मोठ्ा रस्त्यारे्न चमरवत बादशहाच्या रे्भटीसाठी घेऊर्न यावयािे. पाह ण्याचं्या योग्यतेर्न सार 
बादशहाकडूर्न लहार्न मोठ्ा प्रतीिा प्रचतचर्नधी सामोरा जात असे. राजे आग्राच्या सरहद्दीवर पोिले तेव्हा 
त्यािंी कल्पर्ना अशीि होती पि चशरस्त्याप्रमािे काहीि घडले र्नाही. राचजयाचं्या म क्कामािी व्यवस्था शाही 
हवलेीत, शाही शाचमयान्यात हकवा कोिा सरदाराचं्या बंर्ल्यातही करण्यात आली र्नाही. म ल लिंदािी 
सराई या र्नावािी धमगशाळा होती, तेथे महाराजारं्ना उतरचवण्यात आले. [सरकार, चशवाजी, पृ. १३८-४१.] 
राचजयारं्ना या मार्नहार्नीिी जािीव झाली. त्यारं्नी ती रात्र म ल किंदाच्या धमगशाळेत घालचवली. 

 
द सरा चदवस बादशहाच्या पन्नासाव्या वाढचदवसाच्या समारंर्भािा व आमदरबारिा. दरबरी 

चरवाजाप्रमािे ह्या चदवशी (१२ मे १६६६) राचजयारं्ना त्याचं्या म क्कामावरूर्न मार्नारे्न व थाटारे्न घेऊर्न जाण्यािी 
कामचर्री रामहसर् व म खचलसखार्न या दोर्न सरदारावंर सोपचवली होती. पि रामहसर्ावर बादशहारे्न 
आपल्या शाही महालार्भोवती र्फौजेसह पहारे ठेवण्यािे काम सोपचवले. त्याम ळे तो सकाळी संबंध वळे तेथे 
अडकूर्न पडला. 

 
दरबार सकाळी स मारे दहा वाजता होता. सवग म ख्य थाट यािवळेी होिार होते. राजे आपल्या 

लवाजम्यासह धमगशाळेत थाबंले होते. रामहसह बादशहाच्या महालार्भोवतीच्या बदंोबस्ताच्या कामावर 
अडकूर्न पडला तेव्हा याही खेपेस त्यारे्न आपला कारकूर्न म न्शी चर्रीधरलाल यालाि राजाकंडे पाठवरू्न 
त्यारं्ना शहरात येण्यािी चवरं्नती करण्यास साचंर्तले. त्याप्रमािे म न्शी चर्रीधरलाल राचजयारं्ना रे्भटूर्न 
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त्याचं्यासह एका रस्त्यारे्न शहरात येण्यास चर्नघाला. त्यािवळेी रामहसहािे बंदोबस्तािे काम संपले व तो 
म खलीसखार्न बरोबर द सऱ्याि रस्त्यारे्न राजाकंडे चर्नघाला. 

 
महाराजारं्ना घेऊर्न चर्रीधरलाल म न्शी दहरआराच्या बारे्वरूर्न येत होता व रामहसर् व 

म खलीसखार्न बारे्च्या रस्त्यारे्न राचजयासं रे्भटण्यास रे्ले होते. अखेर ही िूक रामहसहाच्या लिात आली, 
तेव्हा रामहसहारे्न महाराजाकंडे चर्नरोप पाठचवला की, आम्ही अशा रस्त्यारे्न येत आहोत, तरी त म्ही आमच्या 
चदशरेे्न आमच्या रस्त्याकडे या. [सरकार, चशवाजी, पृ १४०.] चतकडे औरंर्जेबािा दरबार व वाढचदवस समारंर्भ 
चर्नम्मा संपलाही होता. 

 
शवेटी र्भर द पारच्यावळेी राचजयािंी व रामहसहािी र्ाठ शहरात असलेल्या बाजारार्नजीकच्या 

रू्नरर्ंज बारे्पाशी पडली. दोघेही घोड्यावर आरूढ झालेले होते. महाराजाचं्या बरोबर जयहसर्ारे्न तेजहसह 
कछवा या सरदारास चदले होते. त्यारे्न समोरूर्न रामहसहास येतार्ना पाचहल्यावर राचजयासं साचंर्तले की, 
हेि क वर रामहसह. हे ऐकल्यावर राजे जार्च्या जार्ी थाबंले. तेजहसहरे्न रामहसहाच्या जवळ जाऊर्न 
महाराजािंी ओळख करूर्न चदली. रामहसह घोड्यावरि होता आचि महाराजही घोड्यावर होते. दोघारं्नी 
एकमेकारं्ना घोड्यावरूर्न आहलर्रे्न चदली. रं्नतर म खचलसखार्नही महाराजास रे्भटला. [सरकार, हाऊस ऑर्फ 
चशवाजी, पृ. १५५. राजस्थार्नी हडर्ल पत्र, चद. १५ मे १६६६] 

 
रामहसहाच्या राहण्याच्या हवलेीजवळि राचजयारं्ना व त्याचं्या पचरवारास राहण्यासाठी तंबू ठोकूर्न 

उतरण्यािी व्यवस्था स्वतः रामहसहारे्न केली होती. राचजयारं्नी आग्रात पाऊल ठेवल्यापासूर्न शहराच्या 
चवलासी व आळसावलेल्या जीवर्नात र्नव ेितैन्य चर्नमाि झाले. अमीर उमरावापासूर्न सामान्य असामीपयंत 
सवांर्ना एक ििेिा चवषय चमळाला. राचजयाच्या साहसाच्या, पराक्रमाच्या र्ोष्टी दबल्या आवाजात बोलल्या 
जाऊ लार्ल्या. मराठे आग्राला काही धमाल तर उडवरू्न देिार र्नाहीत र्ना अशी धास्ती मर्नोमर्नी प्रत्येकाला 
वाटू लार्ली. बादशहारे्न ऐकले होते की, वळेप्रसंर्ी चशवाजीराजे दहा-वीस हात उडी सहज मारतात. 
म्हिूर्न त्यारे्न आपल्या बसण्यािी जार्ा खूप दूर व उंि ठेवण्यािी दिता घेतली होती. चशवाजीराजे 
दरबारात येतील त्यावळेी सरंििािा कडेकोट बंदोबस्त औरंर्जेबारे्न केला होता. [र्फॉरेर्न बायोग्रार्फी ऑर्फ चशवाजी, 
र्भा. २, पृ. १८१-८३.] 

 
दरबार संपत येण्याच्या स मारास राजे रामहसहाबरोबर आग्राच्या लाल चकल्ल्याकडे चर्नघाले. 

बरोबर शरं्भ ू राजेही होते. राजे लाल चकल्ल्याकडे जाण्यास चर्नघाले ही बातमी शहरात पसरताि त्यारं्ना 
पाहण्यासाठी शहरवासीयािंी द तर्फा र्दी उसळली. बदंोबस्त ठेवता ठेवता शहर कोतवालािी धादंल 
उडाली. श्वास रोखूर्न डोळे चवस्र्फारूर्न ह्या र्ौरविीय रुबाबदार राजािे दशगर्न घेण्यात शहरवासीयारं्नी 
धन्यता मार्नली. [खार्फीखार्न, पृ. ६७-६८.]. 

 
राजे रामहसहाबरोबर आग्रा चकल्ल्याच्या र्नजीक पोहिले तेव्हा चदवाि-इ-आम मधील मोठा 

औपिाचरक समारंर्भ आटोपूर्न औरंर्जेब चर्नवडक लोकाचं्या खास परामशासाठी मंत्रार्ारामध्ये म्हिजे 
घ सळखान्यामध्ये येऊर्न दाखल झाला होता. चतथेि चशवाजीराजे व प त्र सरं्भाजी यारं्ना बादशहाच्या रे्भटीस 
रे्नण्यात आले. आसदखार्नारे्न राजारं्ना बादशहाप ढे रे्नले. बादशहाला राजे व संर्भाजीराजे यारं्नी 
चशरस्त्याप्रमािे र्नजरािा पेश केला व क र्शर्नसात केले. पि बादशहा एक शब्दही बोलला र्नाही. [मर्न िी, स्टोचरया 
चद मोर्ल, र्भार् २, पृ. १३७-४०.] 
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बादशहारे्न खूि करताि राजारं्ना दरबारातील जार्ा दाखचवण्यात आली. जार्ा कचर्नष् दजाच्या 
सरदाराबंरोबर होती. वस्त स्स्थतीिी जािीव राजारं्ना ताबडतोब झाली. रार्ारे्न उसळूर्न महाराज रामहसर्ास 
म्हिाले, “आमिा अपमार्न करण्याकरता बादशहारं्नी आम्हाला बोलाचवले काय? असा अपमार्न आम्ही सहर्न 
करिार र्नाही. ह्या दरबारात ज्या जसवतंहसर्ाला श्रेष् स्थार्न देऊर्न बादशहारे्न मार्नािे पोषाख चदले त्यािा 
परार्भव माझ्या सैचर्नकारं्नी अरे्नक वळेा केला आहे.” राजािें द ःख आचि रार् अर्नावर झाला. ते सतंापारे्न 
लाल झाले आचि त्याचं्या डोळयात चवलिि पािी िमकले. िािाि बादशहाच्या र्नजरेतूर्न ते स टले र्नाही. 
तो र्ोंधळला व त्यारे्न क मार रामहसहाला इशारा केला. रामहसह चशवाजीराजाचं्या जवळ येऊर्न काय झाले 
ते चविारू लार्ले. त्यावर बरे्भार्न होऊर्न चशवाजीराजे रामहसर्ला म्हिाले, “त म्हे मालूर्न है, त म्हारे चपताजी 
को र्भी मालूर्न है, और त म्हारा बादशहा र्भी अच्छी तरहसे जार्नता है चक मैं कौर्न हँू। तो र्भी जार्न ब झकर म झे 
इतर्नी दूर र्नीिे दजे पर खडा चकया र्या है। मैं त म्हारी मर्नसब से र्नर्फरत करता हँू (तू पहातो आहेस, त झ्या 
बापारे्न पाचहले आहे, त मच्या बादशहाला माहीत आहे, ब द ध्या उर्भा करूर्न अपमार्न करावा असा मािूस मी 
आहे? त मिी मर्नसब मी ठोकरूर्न देतो.) [सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ. १५६-५७.] 

 
इतके बोलूर्न हसहासर्नाकडे पाठ चर्फरवरू्न ते तडक बाहेर पडले. रामहसह त्यािंा हात धरूर्न त्यारं्ना 

आवरू लार्ला पि त्यािंा हात चझडकारूर्न राजे बाजूला जाऊर्न बसले. रामहसह त्याचं्या पाठोपाठ जाऊर्न 
त्यािंी समजूत घालू लार्ला, तरी राजारं्नी ऐकले र्नाही. त्यारं्ना अपमार्न असह्य झाला. बोलता बोलता 
त्यािंा आवाज िढला. ते िढ्या आवाजात बोलू लार्ले, “हे माझे मरिि र्नाही तर काय, तू मला ठार कर 
र्नाही तर मीि माझ्यावर हत्यार िालचवतो. माझे शीर तोडूर्न वाटेल तर घेऊर्न जा, मी बादशहाकडे येिार 
र्नाही” खूप प्रयत्र्न केला पि राजे रेसर्भरही ढळले र्नाहीत. रामहसहाच्या जयपूर महालात राजेंर्ना ठेवण्यात 
आले. द सऱ्या चदवशी बादशहारे्न चर्फरूर्न तपास केला तेव्हा बादशहास रामहसहारे्न साचंर्तले की, 
“चशवाजीला ताप आला आहे आज तो येिार र्नाही”. ह्यािा अथग बादशहा समजला. [चकत्ता.] 

 
सूयास्ताच्या दरबारात रामहसहारे्न एकट्या संर्भाजीराजासं दरबारात रे्नले. चतथे त्याला पोषाख, 

रत्र्नखचित कट्यार व त्यािंा कंठा या वस्तू बादशहाकडूर्न इर्नाम देण्यात आल्या. 
 

सुटका होण्यासाठी णिवािीरािानंी केलेले प्रयत्न: 
 
आपल्यावर बादशहािा पक्का पहारा बसला असूर्न आपि बादशहािे कैदी झालो आहेत हे 

चशवाजीराजारं्ना कळूर्न ि कले. औरंर्जेबािे दरबारात रघ र्नाथ कोडे हा चशवाजीराजािंा वकील होता. 
त्यास बोलावरू्न राजे यारं्नी त्याचं्यातरे्फ रदबदली िालचवली. रघ र्नाथपंतारे्न राचजयासं असे स िचवले की, 
त्यारं्नी बादशहास अजग करावा व त्यात असे चलहाव ेकी माझी स टका इथूर्न झाल्यास मी बादशहाकरीता 
चवजापूर व र्ोवळकोंडा ही दोन्ही राज्ये हजकूर्न घेईर्न. अशा प्रकारिी अजी तयार करूर्न ती बादशहाला 
देण्यासाठी रघ र्नाथ कोडेकडे चदली. बादशहारे्न तो अजग वािूर्न साचंर्तले की, “थोडे चदवस थाबंा त मिी 
चवरं्नती मान्य करू” (चरयासत पृ.२५४) ह्यावरूर्न बादशहािे मर्न आपल्यासबंंधी काय चविार करत आहे हे 
राचजयारं्ना समजले. त्यारं्नतर राजे यारं्नी बादशहास प न्हा चवरं्नती केली की, “मला एकवार समि रे्भटीिी 
परवार्नर्ी द्यावी, आपल्या र्फायद्याच्या प ष्ट्कळ र्ोष्टी मी आपिास सारं्िार आहे.” जार्फरखार्न म्हिरू्न 
बादशहािा वजीर होता. ह्यािी बायको ही शाचयस्तेखार्नािी बहीि होती. चतरे्न र्नवऱ्यास बजावले होते की, 
“चशवाजीशी र्फार वळे बोलत बसू र्नका. शाचयस्तेखार्नारे्नही वजीरास र् प्त पत्र पाठवरू्न कळचवले की, 
चशवाजी केवळ सैतार्न आहे, त्याच्याशी समि रे्भटीिा प्रसंर् बादशहाशी आिू र्नये” अशा सल्ल्यािंी 



 

अनुक्रमणिका 

बादशहास जरूर र्नव्हती. कारि त्यारे्न ऐकले होते की, दहा हजार सैन्याच्या साचर्नध्यात अर्फझलखार्नास 
त्यारं्नी स्वर्ािी वाट दाखचवली होती. तसेि वीस हजार र्फौजेच्या र्राड्यातूर्न शाचयस्तेखार्नाच्या 
जर्नार्नखान्यात चशरूर्न त्यास जखमी केले हे बादशहास ठावकू होते. चशवाजीराजासं िेटके अवर्त आहेत, 
त्याला शपेन्नास हात उडी सहज मारता येते, अदृश्यरूप धारि करूर्न तो हवतूेर्न तरंर्त जातो. असले 
जर्नप्रवाह बादशहारे्न ऐकलेले होते. [सरदेसाई, चशवाजी चरयासत, पृ. २५४.] 

 
औरंर्जेबारे्न चशवाजीराजारं्ना त्याचं्या रहात्या घरी अटक करूर्न पहारा बसचवला आचि आता ह्या 

चशवाजीिे करायिे काय ह्यािा चविार बादशहा करू लार्ला. फ्रें ि प्रवासी चधवरे्नी ह्यावळेी आग्रास होता. 
तो चलचहतो, “चशवाजीला ठार माराव े असेि बादशहारे्न ठरचवले होते. परंत  राजपूत राजािंी त्यास 
जाचमर्नचर्री असल्याम ळे, कदाचित ते बंड करूर्न उठतील या र्भीतीरे्न तो बते प ढे ढकलला.” 

 
आपि आग्रास येऊर्न र्फसलो आहोत ही र्ोष्ट राजेंर्ना समजूर्न ि कली. औरंर्जेबाबद्दल 

चमझाराजारं्ना वाटलेला चवश्वास अर्दीि र्फोल होता. त्याचं्या आश्वासर्नारं्नी व विर्नारं्नी आपि र्भारावलो. 
र्फारि मोठी िूक झाली. रजप ताचं्या शब्दाला येथे र्फारशी हकमत र्नाही. इकडे आग्रा शहरात 
चशवाजीराजाचं्या शत्रूंर्नी उिल खाल्ली. महाराजा जयवतंहसह चशवाजीराजावंर जळर्फळत होता. कारि 
कोंडाण्याखाली त्याला झोडपूर्न काढले होते. जार्फरखार्न वजीर चशवाजीराजािंा वैरी होता. कारि राजारं्नी 
त्यािा मेह िा शाचहस्तेखार्न यािी तीर्न बोटे तोडली होती. राजेंिा रार् करिारी चतसरी व्यक्ती ही बेर्म 
जहाँ आरा होती. चतला स रत शहरािे जकातीिे उत्पन्न चमळत होते. परंत  चशवाजीराजे यारं्नी स रत शहर 
जाळूर्न उद ध्वस्त करूर्न टाकल्याम ळे चहिे उत्पन्न एकदम बंद पडले. त्याम ळे तीही राजावंर खवळली होती. 
[जद र्नाथ सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ.१६२-६९.] ह्या चतघारं्नी बादशहास रे्भटूर्न चशवाजीराजासं ठार कराव ेअसे 
साचंर्तले. 

 
बादशहारे्न यावर आपल्या अचधकाऱ्याबंरोबर र् प्त मसलत केली. चशवाजी राजे यासं ठार मारायिे 

की त्याला एखाद्या चकल्ल्यात डाबंूर्न ठेवायिे? की त्याला त रंुर्ात कोंडूर्न टाकायिे? स्वतः औरंर्जेबारे्न 
राजारं्ना ठार मारूर्न टाकण्यािा चर्निगय घेतला. त्याकरता त्यारे्न राजेंर्ना र्फ लादखार्नाच्या ताब्यात द्यायिे 
ठरचवले. ही बातमी रामहसहास समजली तेव्हा रामहसह तर्मरू्र्न उठला. हे घडता कामा र्नये म्हिरू्न त्यारे्न 
आपल्या घराण्याशी चमत्रत्वािे संबंध असलेला शाहीदरबारातील मीरबिी म हम्मद अमीर्नखार्न यािी रे्भट 
घेतली आचि औरंर्जेबारे्न चशवाजीराजासं ठार केल्यास आपल्या वचडलािें विर्न आचि आपल्यावर 
चशवाजीराजे यारं्नी टाकलेला चवश्वास र्भरूं्र्न आपल्याला कायमिा कलंक कसा लार्िार हे रामहसहारे्न 
मीरबिीस पटवरू्न चदले. ते ऐकूर्न मीरबिही िलचबिल झाला. मीरबिी लार्लीि बादशहाकडे रे्ला आचि 
बादशहास रे्भटूर्न रामहसर्ािे शब्द त्याला साचंर्तले, “मला आधी ठार करा आचि मर्ि चशवाजीला ठार 
करा” [बेंदे्र, चशवाजी औरंर्जेब रे्भट, र्भारतीय इचतहास आचि ससं्कृती वषग २ रे, प . ७ वे, पृ.३६] औरंर्जेबास रामहसहािे म्हििे 
समजताि त्यारे्न आपला चशवाजीराजासं ठार मारण्यािा बेत चर्फरचवला. पि चशवाजीराजारं्नी आग्रातूर्न 
चर्नसटूर्न जाऊ र्नये वा काही रे्नहमीसारखा र्भयंकर प्रकार करू र्नये यािी चजवापाड काळजी रामहसहारे्नि 
घ्यावी हा धूतग पेि औरंर्जेबारे्न टाकला. रामहसहारे्न त्याप्रमािे बादशहास जाचमर्नकी चलहूर्न चदली. लरे्ि 
बादशहारे्न चशवाजीराजेंर्ना काबलू स्वारीवर पाठचवण्यािा बटू काढला. शहरात यावर उलट स लट ििा 
होऊ लार्ली. लोक म्हिू लार्ले की, बादशहारे्न चशवाजीराजासं दख्खर्निी स रे्भदारी देण्यािे विर्न देऊर्न 
आग्रास रे्भटीस बोलचवले. हे विर्न मोडूर्न बादशहा चशवाजीराजेंिी र्फसविूक करीत आहे. आग्रा शहरात हा 
एक क जब जीिा चवषय होऊर्न बसला. बादशहास आपल्या हेराचं्या मार्फग त हे सवग समजत होते. आपि 
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स्वतः दचििेत जाऊर्न चशवाजीराजाचं्या र्ैरहजेरीत त्याच्या म लखावर स्वारी काढावी हा चविार बादशहारे्न 
जयहसर्ास कळचवला. पि जयहसर्ारे्न तसे करण्यास धोका असल्यािे कळचवले. त्यारे्न बादशहास 
कळचवले की, चशवाजीराजाचं्या चजवाला अपाय होईल अशी थोडीशी जरी शकंा आली तरी त्यािें मारे् 
राचहलेले अचधकारी आचदलशहाशी संर्र्नमत करूर्न दख्खर्नमध्ये सवगि पारडे चर्फरेल. तेव्हा औरंर्जेब 
काळजीत पडला. चशवाजीराजास सोडूर्न देण्यास त्यािे मर्न तयार होईर्ना. चशवाजीराजािें आग्रास 
वास्तव्य म्हिजे एक अडिि होऊर्न बसली. मला सोडल्यास मी दोर्न कोट रुपये देईर्न व माझा सवग म लूख 
बादशहािे स्वाधीर्न करीर्न असा अजग चशवाजीराजारं्नी बादशहाकडे केला. तेव्हा बादशहास कळूर्न ि कले 
की, चशवाजीराजे आपल्याकडूर्न स टूर्न जाण्यास धडपड करीत आहे. चशवाजीराजे यारं्नी स टूर्न जाण्यािी 
धडपड करू र्नये म्हिूर्न औरंर्जेबारे्न पोलादखार्न कोतवालास बोलावूर्न राजाचं्या चर्नवासस्थार्नाला र्फौजेिा 
र्राडा घालण्यािा ह कूम सोडला. लरे्ि पोलादखार्नारे्न महाराजाचं्या चर्नवासस्थार्नार्भोवती पाि हजार 
सैचर्नकाचं्या िौक्या बसचवल्या. [सर्भासद बखर, पृ. ४९.] राजे बंचदस्त झाले. त्यावळेी त्याचं्या मर्नात आपल्या 
स टकेसंबधंीिा आराखडा तयार झाला. पचहल्यादंा त्यारं्नी आपल्याबरोबर जे शकेडो मावळे होते व जे 
बंचदस्त झाले होते. त्यारं्ना दचििेत जाण्यासाठी बादशहाकडे र्फ लादखार्नातरे्फ परवार्नर्ी माचर्तली. 
बादशहारे्न चशवाजीराजािंी ही अजी मंजूर केली. त्यार्न सार मावळयारं्ना चर्नघरू्न जाण्यासाठी हव ेअसलेले 
प्रवासािे परवारे्न (पासपोटग) चदर्नाकं २५ ज लै १६६६ रोजी मार्िी केल्यारं्नतर लरे्ि चदले. [पत्रसार सगं्रह क्र. 
११२८.] अरू्नयायी १५ ऑर्स्टच्या स मारास र्नरवरिी घाटी उतरूर्न पार पडले. मावळयांर्ना म क्त केल्यावर 
चशवाजीराजे यारं्नी द सरा अजग औरंर्जेबाशी केला की, रामहसर्ास आपल्या जामीर्नकीतूर्न म क्त कराव.े 
औरंर्जेबारे्न रामहसर्िी जामीर्नकीतूर्न म क्तता केली. तरीही राचजयाचं्या चर्नवासस्थार्नार्भोवती असलेले 
आपल्या राजपूत सरदारािें पहारे कायमि ठेवले. 

 
राचजयारं्नी राजर्डाहूर्न चर्नघतार्ना बरोबर बराि खचजर्ना घेतला होता. राजारं्ना कैद केल्यावर ह्या 

कैदेतूर्न ते आग्रातील अमीर उमराव बडी मंडळी यारं्ना रे्भटीदाखल अरे्नक वस्तू पाठव ूलार्ले. शहरात 
राजेचवषयी िारं्ले मत तयार झाले. दखर्नीराजा िारं्ला चदलदार असल्यािा बोलबाला होऊ लार्ला. 
याि स मारास औरंर्जेबारे्न आपल्या लवाजम्यासह आग्रा शहराबाहेर जाऊर्न चशकार करण्यािे ठरचवले. 
औरंर्जेब चदर्नाकं २२ ज लैपासूर्न आग्रा शहराबाहेर राचहला. त्याम ळे आग्रातील कारर्भार थंड पडला होता. 
चशवाजीराजाचं्या डेऱ्यार्भोवतीिा पहारादेखील चढला पडला होता. शाहीदरबार काही चदवस बंद असल्यारे्न 
आग्रा शहरात स टीिे वातावरि होते. यावळेी राजे चमठाईिे पेटारे र्भरूर्न आग्रातील अमीर उमरावाकंडे 
घरपोि करीत होते. प्रथमतः र्फ लादखार्नाकडूर्न हे पेटारे तपासले जात होते. त्याला व त्याचं्या 
पहारेवाल्यारं्नाही महाराजारं्नी चमठाई चदली असिार असे पेटारे सतत जाऊ लार्ले. काही चदवस 
लोटल्यावर राजाचं्या मर्नात आले की, आपल्या बरोबर राहत असलेले एक थोर सत्प रुष कवींद्र परमारं्नद 
रे्नवासकर यािंा सत्कार करण्यािे ठरचवले. हा सत्कार समारंर्भ चदर्नाकं २२ ज लै १६६६ च्या स मारास झाला 
असावा, कारि ह्यािा उल्लखे चदर्नाकं २२ ज लैच्या राजस्थार्नी पत्रात आहे. चदर्नाकं २२ ज लै रचववारी 
चशवाजीराजे यारं्नी राहत्या हवलेीच्या बारे्त परमारं्नदािंी यथोचित पूजा केली. त्यारं्ना एक हत्ती व हौबासह 
एक हत्तीि, दोर्न उत्तम घोडे व वस्त्रालंकार चदले. त्याचं्यासाठी ठेवरू्न घेतलेले िाळीस स्वार त्याचं्या बरोबर 
चदले; आपल्याजवळील मौल्यवार्न कापड िोपड बाधूंर्न राचजयारं्नी कवींद्रापाशी चदले. कवींद्रार्ना परवार्ना 
चमळालेला होता. त्याप्रमािे ते राजािंा चर्नरोप घेऊर्न चर्नघाले. [प रंदरे, राजा चशवछत्रपती र्भार् ७. पृ. १५६.] व आग्रा 
शहराच्या पच मेकडे स मारे २३ मलैावंर असलेल्या र्फते्तपूर-चशक्री या र्ावी पोहिले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

चशवाजीराजारं्ना आपि होऊर्न औरंर्जेबासारख्या कू्रर आचि कपटी बादशहाच्या जाळयात 
सापडल्यािे उमर्ले आचि प ात्ताप पावले पि डर्मर्ले र्नाहीत. ह्यातूर्न स टका करूर्न घेण्यासाठी 
राचजयारं्नी अरे्नक य क्त्या लढचवल्या. त्यातील एक औरंर्जेबाच्या राण्यारं्ना खूष ठेवण्यासाठी त्यारं्नी 
र्नजरािे पाठचवण्यािे स रू केले ही होय. आग्रातील अमीर उमरावारं्ना रे्भटी म्हिरू्न त्यारं्ना पेटाऱ्यातूर्न मेवा 
चमठाई पाठचवण्यािा प्रघात पाडला. तो चमठाई पाठचवण्यािा प्रघात िालूि ठेचवला. दोर्न असामींर्नी 
उिलण्याजोग्या कावडी करूर्न दाडंीला या चमठाईच्या लहार्न मोठ्ा टोपल्या लटकावरू्न त्या र्नावाचर्नशीवार 
बाहेर पाठचवण्यािी व्यवस्था राचजयारं्नी िालू केली. आरंर्भी काही चदवस पहारेकरी या टोपल्या कसोशीरे्न 
तपासत, [खोबरेकर, ताचिख इ. चदलकशा (इं.), पृ. ४९. मर्न िी र्भार् २, पृ. १३७-४०.] उघडूर्न पाहत. मेवा खरा आढळल्यावर 
मर् जाऊ देत. असा राबता रोज लाचवला. काही चदवस जाऊ चदले आचि एके चदवशी राजे व राजप त्र 
पेटाऱ्यात बसले. प ढे मारे् पेटारे करूर्न मध्ये पेटाचरयातं बसूर्न िाचलले. इकडे चदर्नाकं १७ ऑर्स्ट १६६६ 
रोजी राचजयाचं्या र्नोकरारे्न पहारेकऱ्यास कळचवले, “आज महाराजासं चबलकूल बरे वाटत र्नाही. दोर्न 
चदवस झोप र्नाही. कोिी र्डबड करूर्न त्यारं्ना त्रास देऊ र्नका. पेटाऱ्यातूर्न चर्नघण्याच्या अर्ोदर राचजयारं्नी 
आपला साज उतरूर्न चहरोजी र्फजंद यास घालूर्न आपल्या पलंर्ावर शलेा पाघंरूर्न झोपचवले. सोन्यािे कडे 
घातलेला हात मात्र त्यािंा उर्डा बाहेर चदसू चदला, हेतू हा की पहारेकऱ्यासं महाराज झोपले आहेत असे 
वाटाव.े आचि मदारी मेहतर यास त्यािे पाय रर्डावयास साचंर्तले. जवळच्या कारकूर्न मंडळींर्ना अर्ोदर 
२/३ चदवस बादशहािे परवार्नर्ीरे्न आग्राबाहेर रवार्ना केले होते. ते तीर्न कोसावंर एक र्ाव होता तेथे 
जाऊर्न राचहले. राजे पेटाऱ्यातूर्न चर्नघूर्न रे्ल्यावर [चशवाजीराजे पेटारे वाहूर्न रे्निाऱ्या र्भोयाचं्या वषेारे्नही पळूर्न रे्ले असण्यािी 
शक्यता आहे. बर्शर्नयर, ऑर्शलन्स व डर्लस यारं्नी वेषातंर करूर्न चशवाजी चर्नसटले असण्यािी शक्यता प्रचतपादर्न केली आहे.] काही तासारं्नी 
चहरोजी र्फजंद व मदारी मेहतर राजाचं्या चबछान्यावर आजारी राजे झोपले आहेत त्यारं्ना उठव ूर्नका असे 
पहारेकऱ्यारं्ना सारं्ूर्न तेही पळाले. रं्नतर मारे् सवग सामसूम झाल्यािे पाहूर्न पहारेकरी तपास करतात तो 
चशवाजीराजे चर्नघरू्न रे्ल्यािी र्ोष्ट समजली. पहारेकऱ्यापंासूर्न बादशहापयंत सवगजि थक्क झाले. आ यािा 
पचहला र्भर ओसरताि सवग बाजंूर्नी सक्त तपास स रू झाला. [चशवाजी महाराज आग्राहूर्न चर्नसटले चद. १७ ऑर्स्ट जेधे 
शकावली, पृ. १६. आलमर्ीर र्नामा पृ. ४०, खार्फीखार्न २१ तारीख देतो. चशविचरत्र वृत्त सगं्रह र्भार् ३, पृ. ८०.] 

 
इकडे चमठाईिे पेटारे र्ावाबाहेर आिल्यावर त्यातूर्न वषे बदललेले राजे व राजप त्र बाहेर पडले 

आचि अर्ोदरच्या तरत दीर्न सार चतथे जे दोर्न घोडे ठेचवले होते त्याजवर स्वार होऊर्न ते मथ रेच्या मार्ारे्न 
िालले. प्रवास स खरूप व्हावा म्हिूर्न त्यारं्नी हूल देऊर्न वषेातंर केले. रे्नहमीिी दाढी काढूर्न टाकूर्न र्भरदार 
चमशा ठेचवल्या. रे्नहमीिा चजरेटोप काढूर्न त्याऐवजी सरदारािी पर्डी घातली. ह्या आमूलाग्र बदललेल्या 
पेहरावाम ळे राजेंर्ना कोिीही ओळखू शकले र्नाही. 

 
चशवाजीराजाचं्या पलायर्नािी बातमी औरंर्जेबास समजताि आ यग वाटले. द ःख झाले. पहारा 

असतार्ना एकाएकी जचमर्नीत घ सला की आसमार्नात जाऊर्न र्नाहीसा झाला हे आम्हास समजले र्नाही असे 
पहारेकऱ्यािें म्हििे पडले. [चशवप्रर्भिूचरत्र, पृ. ६५.] चशवाजी अरे्नक रूपे घेतो असे बादशहारे्न ऐकले होते. तेि 
खरे असे त्याला वाटू लार्ले. त्यारे्न आपल्या र्फौजारं्ना ह कूम करूर्न त्या िार चदशास चशवाजीराजास 
शोधावयास रवार्ना केले व त्यारं्ना ह कूमात साचंर्तले की, “चशवाजी ह न्नरवतं आहे. एखादा वषे धरूर्न जात 
असेल. तरी त म्ही जंर्म, जोर्ी, संन्यासी, तापसी, बैरार्ी, र्नार्नकपंथी, र्ोरखपंथी र्फकीर, ब्राह्मि, कंर्ाल 
ब्रह्मिारी, परमहंशी, वडेे र्नार्नापरींिी सोंरे् शोध करूर्न, राजा ओळखूर्न कैद करूर्न आिाव.े” बादशहा 
महाशकेंखोर. त्याच्या मर्नात शकंा आली की चशवाजीराजा शहरात कोठे दडूर्न राहूर्न रात्री आपिास दर्ा 
करील म्हिरू्न तजवीज करूर्न िौकी पहारा ठेवरू्न स्वतः बादशहा पलंर्ावर बसूर्न राचहला. [चकत्ता.] 

 



 

अनुक्रमणिका 

चशवाजी महाराजारं्नी लहार्नग्या संर्भाजीस मथ रेस ठेवण्यािी तजवीज कवी परमारं्नद याचं्यामार्फग त 
अर्ोदरि करण्यात आली होती. [कथडेकर, चशवाजीिा आग्रा राजर्ड प्रवास, र्भारतीय इचतहास आचि ससं्कृती प स्तक ७८, पृ. ३४.] 
अचतशय र् प्त आचि धूतग डाव टाकूर्न चशवाजीराजे आग्राहूर्न मथ रेस रे्ले हे खरे, पि ते मथ रेस कसे रे्ले 
याबद्दल सर्भासद बखर सारं्ते, “राजे पेटाऱ्यात बसले, प त्रासह सायकंाळच्या स मारास शहराच्या बाहेर 
िालले. दोर्न कोस रे्ले.” रं्नतर एक कोस पायउतार जाले. तेथे एक र्ाव होता. मािसे व घोडे तयार होते. 
मथ रेकडे रे्ले (कृ. अ. सर्भासदकृत बखर सं. पृ. ५०-५१) चशवाजी मथ रेच्या चदशरेे्न रे्ले खरे पि त्यारं्नी 
यम र्ना र्नदी कोठे पार केली असावी. अभ्यासकािंा तकग  असा आहे की, राचजयारं्नी मथ रेस जाण्यासाठी 
यम रे्नच्या स्वामी घाटाजवळ र्नदी पार केली असावी. [मर्न िी, स्टोचरया मोर्ल, र्भार्२, पृ. १३९] 

 
मथ रेत चशवाजीराजािें तीथगर् रू मकरंद र्भट व र्ोवधगर्न राहत होते. चशवाय चशवाजीराजािंा पेशवा 

मोरोपंत हपर्ळे यािें मेह िे कृष्ट्िाजी चत्रमल मथ रेस होते. पूवग योजरे्नर्न सार राचजयारं्नी संर्भाजीस त्याजपाशी 
मथ रेस ठेचवले. हा कृष्ट्िाजी याते्रिा माहीतर्ार होता. त्यासबरोबर घेतले. त्यािें बधूं काशीपतं व 
चवसाजीपंत यारं्नी संर्भाजीिा सारं्भाळ केला. प्रयार् येथे कचव कलश र्भोसल्यािंा िेत्रोपाध्य होता. त्यािा 
उपयोर् िारं्ला झाला असावा (सरदेसाई मराठी चरयासत, शककता चशवाजी पृ.२६०) राचजयािें 
संरििाथग त्याचं्या आरे्मारे् शरं्भर-शरं्भर घोडेस्वार मावळे प्रवास करीत होते. आपल्या साथीदारासंह राजेर्नी 
मथ रेहूर्न र्नरवरच्या चदशरेे्न त र्फार्नी घोडदौड स रू केली. मर्न िी म्हितो, “चशवाजी व त्यािे साथीदार र्फारि 
प्रिंड वरे्ारे्न पळत होते. एरवी जेवढे अंतर तोडण्यास ७२ तास लार्त होते, तेवढे अंतर तो व त्यािे 
साथीदार एका रात्रीत १२ तासात कापत होते. [चकत्ता, पृ. १३९-१४०.] (मर्न िी स्टोरी या र्भ.र्भा. २, पृ. १३९-
१४०) चशवाजीराजाचं्या जवळ मीरबिी म हम्मद अमीर्न खार्नाच्या परवान्यािंा योग्य दस्तक होता. तसेि 
राजाचं्या मावळयारं्ना परतीच्या प्रवासािे दस्तक औरंर्जेब बादशहाच्या परवार्नर्ीरे्नि देण्यात आले होते. 
त्याजम ळे त्याजवर परवारे्न र्नाहीत म्हिरू्न पकडले जाण्यािी र्भीती र्नव्हती. चशवाजीराजे २२/२३ ऑर्स्टला 
र्नरवरला पोिले. त्या चदवशीिा अखबार लेखक चलचहतो, र्नरवरच्या र्फौजदार अबाद ल्लाह खार्नारे्न 
कळचवले की, संध्याकाळी र्नमाजाच्यावळेी चशवा व त्यािे साथीदार सरदार िंबळा र्नदी ओलाडूंर्न प ढे रे्ले. 
त्यारं्नी म हम्मद अमीर्न खार्नाच्या सहीिा व चशक्क्यािा दस्तक सादर केला, (अखबार खं. ६ ले.११) 
औरंर्जेबाच्या दरबारात रोज संध्याकाळी डायरी चलचहली जात असे. त्यात अखबार म्हितात चदर्नाकं २८ 
ऑर्स्ट १६६६ ई. अखबार लेखक चलचहतो की, चशवा र्नमगदेवर पोहिल्यािी खबर चमळाली. परंत  तो 
कोिाला चदसला र्नाही. [अखबार खंड ६, लेख १८.] अखबारातील या दोन्ही र्नोंदीवरूर्न असे समजण्यास हरकत 
र्नाही, चशवाजीराजे मथ रेहूर्न चर्नघूर्न र्नरवरला आले. र्नरवरला लार्ूर्न ब ंदीलखंडात तेथे मोर्ल चवरोधी सत्ता 
र्नादंत होती. त्याला लार्ूर्न असलेल्या र्ोंडवर्नात लहार्न-लहार्न राजे मोर्लाचं्या चवरोधात होते. 

 
चशवाजीराजारं्ना हे ठावकू होते. ह्या प्रदेशािी द र्गम र्भौर्ोचलक रिर्ना येथील मोर्ल चवरोध, हे 

राजेंर्ना माहीत असल्याम ले त्यारं्नी अखबारात र्नोंदल्याप्रमािे चहरापूर र्ावी २६ ऑर्स्टच्या स मारास र्नमगदा 
र्नदी पार केली असावी. १७ ऑर्स्टला राजे आग्राहूर्न चर्नघाल्यारं्नतर ते २६ ऑर्स्टच्या स मारास र्नरवरवर 
अंतर ८ चदवसात तोडूर्न आले असे संर्भवते. मर्न िीच्या म्हिण्याप्रमािे ते जर प्रिंड वरे्ात दौडत होते तर 
८/९ चदवसात र्नरवर येथे येिे स्वार्भाचवक आहे (पेशवकेाळात चदल्ली ते प िे हे अंतर घोडेस्वार ७ चदवसात 
काटत असे) चहरापूरजवळ र्नमगदा र्नदी पार केल्यारं्नतर चशवाजीराजे आपल्या साथीदारासंह एचलिपूर, 
माहूरमार्,े हसदखेडकडे वळले असावते. हसदखेड हे राजािें आजोळ. मात श्री चजजाबाईंिे माहेर. हसदखेड 
सोडल्यावर महाराजारं्नी श्रीर्ोंद्यावरूर्न प ण्यास राजर्डावर चदर्नाकं १२ सप्टेंबर १६६६ रोजी बैराग्याच्या 
वषेात येऊर्न मातोश्रींिे पाय धरले. [सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ. १७०.] चरयासतकार म्हितात की, महाराज 
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तारीख २० र्नोव्हेंबर १६६६ रोजी बैराग्याच्या वषेात रायर्डास येऊर्न त्यारं्नी मोतोश्रींिे पाय धरले. [चशवाजी 
महाराज, मराठी चरयासत, पृ. २६१.] जेधे शकावलीत चशवाजीराजे राजर्डला पोिल्यािी तारीख २० र्नोव्हेंबर चदली 
आहे. तीि चरयासतकारारं्नी ग्राह्य मार्नली. ते बरोबर र्नाही. मथ रा-र्नरवर-सार्र-चहरापूर-हसदखेड-
श्रीर्ोंदा या मार्ारे्न महाराज २५ ते २६ चदवसात राजर्डला पोिले. संर्भाजी मेल्यािी खोटी बातमी 
उठचवली. [कमल र्ोखले, सरं्भाजी, पृ. ३७] 

 
चशवाजीराजारं्नी र्फार मोठे साहस करूर्न औरंर्जेबाच्या कैदेतूर्न पलायर्न केले. राजाचं्याप रती 

कोंडी र्फ टली. पि औरंर्जेबािी मात्र ते्रधाचतरपीट उडाली. खरे तर औरंर्जेबारे्न ज्या पोलादखार्नास कैद 
खान्यािा म ख्य रे्नचमले त्यास जबाबदार धरावयास हव े होते. पि पोलादखार्नास राजे चर्नसटूर्न रे्ल्यािे 
समजल्यावर रामहसर्ाकडे रे्ला आचि त्यारे्न रामहसर्ास ही बातमी साचंर्तली. तदरं्नतर दोघेही 
बादशहाकडे रे्ले आचि बादशहास राजाचं्या पलायर्नािी बातमी कथर्न केली. ती बातमी ऐकूर्न 
औरंर्जेबाच्या अंर्ािा चतळपापड झाला. तो रार्ारे्न थरथरू लार्ला. त्यािा रार् व इतराजी जयहसर् व 
रामहसर् या दोघार्नाहंी पत्करावी लार्ली. चवजाप रावर जयहसर्ािी मोहीम िालू असताि चशवाजीराजे 
आग्रास रे्ले. जयहसर्ास या मोचहमेत परार्भव पत्करावा लार्ला. तसेि चशवाजीराजे बादशहाच्या कैदेतूर्न 
चर्नसटले ही बातमी चशवाजीराजाचं्या अचधकाऱ्यास लार्ोलार् कळली. तेव्हा राजािें अंमलदार िहूकडूर्न 
मोर्लावर उठले. हे बादशहास समजताि बादशहारे्न जयहसर्ास परत बोलावरू्न प त्र म अज्जम यािी रे्नमिूक 
प र्नः दचििच्या स भ्यावर केली. तेव्हा १६६७ च्या मे मचहन्यात द ःखी मर्नःस्स्थतीत जयहसर् चदल्लीस येण्यास 
चर्नघाला. तो बऱ्हािप रास चदर्नाकं २ ज लै १६६७ ला आल्यावर मर्न िी म्हितो की, औरंर्जेबािे 
सारं्ण्यावरूर्न जयहसर्राजा चवषप्रयोर्ारे्न मरि पावला (चरयासत पृ. २४६) राजे चर्नसटूर्न रे्ल्यारं्नतर 
रामहसर्ाच्या हस्तकारं्ना पकडण्यात आले. त्यािंा छळ होताि त्यापैकी कोिी अर्चतक होऊर्न घडल्या 
प्रकारात रामहसर्ािे अंर् असल्यािे खोटेि साचंर्तले. पि रामहसर्ाच्या अंर्ी पद्धतशीरपिे र् न्हा लार् ू
झाला र्नाही. तरी पि औरंर्जेबाच्या संशयी मर्नारे्न घेतले की, रामहसहारे्नि हा व्यूह घडवरू्न आचिला म्हिरू्न 
बादशहारे्न रामहसर्ािा मरातब काढूर्न घेऊर्न त्यास दरबारात येण्यािी मर्नाई केली. जयहसर्ािे मृत्यरंू्नतर 
त्यास िार हजारी मर्नसब देऊर्न आसामात पाठचवले. चतकडेि तो वाईट हवरेे्न मतृ्यू पावला. चशवाजीराजासं 
लरे्ि मारूर्न टाकला र्नाही ही आपल्या जन्मातली मोठी िूक झाली असे औरंर्जेबास अखेरपयंत वाटत 
होते. आपल्या शवेटच्या मतृ्यूपत्रात म्हितो की, “त्या द ष्ट चशव्याच्या बंदोबस्तात थोडी हयर्य झाली. 
त्याम ळे अखेरपयंत मला या य द्धाच्या यातर्ना सारख्या र्भोर्ाव्या लार्त आहेत.” [सरदेसाई, चरयासत चशवाजी, पृ. 
२६२.] 

 
चशवाजीराजाचं्या पलायर्नािी बातमी समजल्यावर औरंर्जेबारे्न महाराजािें अचधकारी त्र्यंबकपतं 

डबीर व वकील रघ र्नाथपंत कोरडे यारं्ना पकडले आचि त्यािंी स टका इ. स. १६६७ एचप्रल ३ ला केली. 
वकील रघ र्नाथला बोलावरू्न औरंर्जेबारे्न चशवाजीिा र् न्हा आपि मार्फ केल्यािे साचंर्तले. 

 
प ढे र्ोव्याच्या व्हाईसरायरे्न आपल्या राजास पाठचवलेल्या १६६७ च्या पत्रात महाराजासंबंधी 

कळचवलेली खालील माचहती महत्त्वािी आहे. “चशवाजी र्फोंडा महालात आमच्या जवळ येऊर्न ठेपला आहे. 
धूतगपिा, िात यग, पराक्रम, िपलता व लष्ट्करी ब द्धी या बाबतीत चशवाजीिी त लर्ना करावयािी झाल्यास ती 
सीझर आचि चसकंदर याचं्याशी करावी लारे्ल. आम्हाला त्याचं्या आरमारािी र्भीती वाटते. कारि सम द्र 
चकर्नाऱ्यावर त्यािे चकल्ले आहेत. [स.श.ं देसाई, पोतगर्ीज प्र. रं. खंड ३, पृ. ९] 
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चशवाजीराजाचं्या आर्मर्नारं्नतर दोर्न-िार मचहन्यारं्नी कृष्ट्िाजी पंत व त्यािें बधूं यारं्नी संर्भाजीस 
स रचित स्वदेशी आिरू्न पोिचवले. या उपकाराबद्दल राचजयारं्नी त्यास चवशवासराव चकताब व एक लाख 
रुपये बिीस चदले. 

 
चशवाजीराजाचं्या अद र्भतू स टकेरे्न त्यािंी कीती सवग देशात पसरली. त्यािें र्नाव सवगतोम खी झाले. 

महाराष्ट्रात त्याचर्नचमत्त सवग र्डावरूर्न तोर्फाचं्या सरबत्ती स रू झाल्या. सवगत्र आरं्नदी आरं्नद. आपल्या 
उपयोर्ी जे लोक पडले त्यारं्ना राजेंर्ना बचिसे देऊर्न खूष केले. चहरोजी र्फजंद यास पारे्वर सरदारी व 
पालखी अबदाचर्री चदली. सवग शहरातूर्न हत्तीवरूर्न व चकल्ल्यावर, इर्नामे व बचिसे वाटण्यात आली. 
[सरदेसाई, चशवाजी, पृ. २६१.] र्भर दरबारात बादशहारे्न आपला जािरू्नब जूर्न अपमार्न केला असे वाटूर्न ते 
दरबारातूर्न चर्नघूर्न रे्ले, ही बातमी देतार्ना एका इंग्रजी पत्रात म्हटले आहे, “चशवाजीराजाचं्या उदात्त 
स्वर्भावािी व शौयािी तारीर्फ आग्रािे लोक यापूवी करीति होते, आता औरंर्जेबािे रे्भटीस आल्यावळेी 
त्यारे्न जो बेदरकारपिा दाखचवला व सडेतोड उत्तरे चदली. त्याम ळे त्याचं्या वीरश्रीिे पोवाडे लोक अचधकि 
र्ाऊ लार्ले आहेत. या चवषयावरील राजस्थार्नी र्भाटर्ीते प्रचसद्ध आहेत. अरे्नक इंग्रजी व डि पत्रात 
वतगचवल्याप्रमािे राजेंर्ना ठार करण्यािे अरे्नक मर्नस ब े औरंर्जेबारे्न रिले होते. पि राजा जयहसर्ारे्न 
चशवाजीराजाचं्या संरििािी हमी घेतल्याम ळे राचजयाचं्या जीचवताला अपाय झाल्यास सवग राजपूत 
कदाचित उठाव करतील अशी र्भीती औरंर्जेबाला वाटत होती. 

 
अरे्नक डि, इंग्रजी पत्रातील या घटरे्निे उल्लखे ऐचतहाचसक प रावा म्हिूर्न मार्नता येण्याजोरे् 

आहेत. 
 
चशवाजीराजािंा एक ब लंद सरदार रे्नताजी पालकर राजावंर रुसूर्न चवजापूरकरारं्ना चमळाला होता. 

त्याच्या पराक्रमारे्न थक्क होऊर्न राजा जयहसर्ारे्न त्याला आपल्याकडे वळवरू्न मोर्ल र्फौजेत घेतले व 
औरंर्जेब बादशहाकडूर्न त्यास मर्नसब देवचवली. तो मोर्ल बादशहाच्या सेवते आग्रास राहू लार्ला. 
राजारं्नी आग्राहूर्न पळ काढल्यावर औरंर्जेब बादशहािा रार् अर्नावर झाला. बादशहारे्न रे्नताजी पालकर 
हा राजािंा र्नातेवाईक आहे या समज तीरे्न त्यास त्रास देण्यास स रुवात केली. त्याला कैदेत टाकले. “तू 
म सलमार्न होत असशील तर त ला ह द्यावर ठेवतो, असा त्यास चर्नरोप पाठवला. कैदेत मरण्यापेिा रे्नताजीरे्न 
म सलमार्न धमग स्वीकारला. तेव्हा औरंर्जेब स खावला. त्यारे्न रे्नताजीिे र्नाव म हमद क लीखार्न ठेवरू्न त्याला 
महमतखार्नाबरोबर काबलूच्या स्वारीवर धाडले. [आलमर्ीरर्नामा, ९८७ सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ. १७२.] चतथे 
त्यािे मर्न रमेर्ना. महाराजास द खचवल्याबद्दल त्याला प ात्ताप झाला. तद रं्नतर १० वषांर्नी तो महाराजासं 
येऊर्न चमळाला. चदर्नाकं १९ जूर्न १६७६ रोजी महाराजारं्नी त्यास हहदू करूर्न घेतले. 

 
चशवाजीराजे आग्राहूर्न परत आल्यावर त्यारं्नी येसोजी, तार्नाजी, प्रतापराव, मोरोपंत, अर्नाजी, 

सूयाजी, चर्फरंर्ोजी आदी सवग सरदारास बोलावरू्न घेतले. ही सवग मंडळी राजर्डी जमल्यावर त्याचं्यावर 
सोपचवलेल्या कामािी िौकशी केली. त्यारं्नी आपल्या कामािे अहवाल राचजयासं सादर केले. तेव्हा 
महाराजारं्नी आपला चविार बोलूर्न दाखचवला. “प रंदरच्या तहारे्न आमिे राज्य अप रे बर्नले. मोर्लािें 
सरदार थौड्यार्फार चशबंदीचर्नशी अजूर्न आपल्या म ल खात आहेत. चमझाराजे तर परत रे्ले. यािवळेी आम्ही 
उठाव केला तर संतप्त औरंर्जेब प न्हा दचििेत उतरेल. कोकिात आपली घडी र्नीट वसवावयािी आहे. 
तेव्हा एकाि वळेी मोर्ल, आचदलशाही आचि क त बशाही यािें वैर आपिास सोसिार र्नाही. आपलं राज्य 
र्नव ेआहे. दोर्न-तीर्नदा परार्भव पावरू्न, जेरीस आलेल्यारं्नी पचरस्स्थतीत शत्रू चमत्र करूर्न घ्यावा. ती उसतं 
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घेऊर्न बळ वाढचवण्यािा एकि उपाय आम्हास चदसतो.” ह्या सवग सरदारािंी पसतंी चमळाल्यावर राचजयारं्नी 
औरंर्जेबास पत्र चलचहले ते असे. “जीव बिावण्यासाठी मला पळूर्न याव ेलार्ले. परंत  बादशाहािा मी 
कोित्याही प्रकारे चवरोध करू इस्च्छत र्नाही. मी वाटेल ती सेवा करण्यास चसद्ध आहे. मी आपिासं सवगथा 
शरि आलो असता आपली र्फौज मजवर िालूर्न येते काय? मी माझ्या प त्रास तैर्नातीस देऊर्न आपल्या 
ह कूमािंी अंमलबजाविी करण्यास चसद्ध आहे. ह्या पत्रािे उत्तर राचजयांस औरंर्जेबाकडूर्न आले र्नाही 
म्हिूर्न दचििच्या स रे्भदारीवर आलेला औरंर्जेबािा म लर्ा म अज्जम त्यािा मदतर्नीस चदलेरखार्न या 
दोघारं्नाही वरील आशयािे पत्र पाठवरू्न त मच्या मध्यस्थीरे्न बादशहारे्न माझे अपराध मार्फ कराव े असे 
साचंर्तले. ह्या पत्रास म अज्जम आचि त्यािा मदतर्नीस चदलेरखार्न यारं्नी पसंती दशगचवली. महाराज 
आग्राहूर्न चर्नसटण्यापूवीि कवींद्र परमारं्नद आग्राहूर्न चर्नघूर्न त्यारं्नी दचििेिी वाट धरली होती. दौसा या 
चठकािी पोहोिताि त्यारं्ना दौशाचं्या ठािेदारारे्न रोखले. कारि “चशवाजी आग्राहूर्न पळाला त्यास 
पकडा”. असा बादशहािा ह कूम सवग ठािेदारांस चमळाला होता. [पत्रसार सगं्रह, ११५८.] [ता. २२/०४/१६६७, 
प. सा. ११५८, चरयासत पृ. २६४] दौशािा ठािेदार मर्नोहारदास प रोचहत व र्नथूराम हे दोघेही चमझाराजािें 
र्नोकर होते त्यारं्नी दौशास त्यारं्ना िार मचहरे्न ठेचवले. [२३ ऑर्स्ट ते २८ चडसेंबर १६६६] रं्नतर ते स खरूप 
मार्ाला लार्ले. लौकरि मदारी मेहतर व चहराजी र्फजंद देशास स खरूप येऊर्न पावले. [सरकार, हाऊस ऑर्फ 
चशवाजी, पृ. ७८.] 

 
चशवाजीराजे पळूर्न रे्ल्यावर औरंर्जेबारे्न १९ ऑर्स्टपासूर्न पकडापकडीला स रुवात केली. पि 

औरंर्जेबािे मर्न त्याला सारं्त होते की चशवाजी इतक्या अडििीत आला असताही आपले स्वराज्य आचि 
स्वातंत्र्य या बाबतीत त्यािा ताठरपिा चबलकूल कमी झाला र्नाही. जयहसर्ारे्न आपल्या पत्रात स्पष्टि 
कळचवले होते की चशवाजीिे काही बरे वाईट उत्तरेत झाल्यास दचििेतील मोंर्ली सैन्यािी धडर्त राहिे 
म ष्ट्कील होईल. ह्या सवग र्ोष्टींिा औरंर्जेबारे्न चविार करूर्न चशवाजीशी चमळते घेण्यािे धोरि स्वीकारले. 
आपला म लर्ा म अज्जमला औरंर्ाबादेस स र्भा म्हिूर्न पाठचवतार्ना चदल्लीहूर्न चशवाजीराजािें लोक सोडले व 
तहािी बोलिी लावली. ह्यािे म ख्य कारि इराििा शहा अब्बास व सरहद्दीवरील य स र्फशाही बंडखोर 
यारं्नी यािवळेी उिल खाल्ली. त्याचं्याशी म काबला करण्याकचरता दचििेत शातंता राहिे औरंर्जेब 
बादशहास जरुरीिे वाटले. म्हिूर्न म अज्जमरे्न औरंर्ाबाद येथे दःखर्निा स रे्भदार म्हिूर्न सूते्र हाती घेताि 
बादशहािी सेवा करायच्या चशवाजीच्या प्रस्तावािे स्वार्त केले. कारि चशवाजीराजेंर्ना चिरडूर्न टाकिे 
शक्य र्नाही ही र्ोष्ट त्याच्या िारं्लीि लिात आली होती. म अज्जमरे्न मराठ्ाबंरोबर वाटाघाटी करूर्न 
घडवरू्न आिलेल्या तहास बादशहारे्न मान्यता चदली. राजप त्र म अज्जमरे्न आपल्या चदर्नाकं ६ मािग १६६८ च्या 
पत्रारे्न राजे यासं कळचवले की, बादशहारे्न चशवाजीस “राजा” ही पदवी बहाल केली. [चकत्ता, पृ. ८२.] आचि 
अन्य मार्ण्यावर चविार िालू असल्यािे त्याि पत्रात चलचहले. 

 
चवजापूरकर व र्ोवळकोंडकर याजंशी मतै्रीिा तह करण्यािे राजे यारं्नी ठरचवले. इ. स. १६६७ 

मध्ये चवजापूर सरदार बहलोलखार्न व राजािे बधूं व्यंकोजी या दोघारं्नी रारं्ण्याला वढेा घातला. राजेंर्नी 
स्वतः जाऊर्न तो मारूर्न काढला. तेव्हा चवजापूरकरारं्ना चशवाजीच्या शक्तीिा आवाका लिात आला. 
[चकत्ता,पृ.१७५-७७] आचि प ढच्या ऑर्स्ट-सप्टेंबरात (इ. स. १६६७) त्यारं्नी राजारं्ना दरसाल तीर्न लाख खंडिी 
देण्यािे कबलू करूर्न त्याचं्याशी सल्ला केला. क त बशहारे्नही झाल्या प्रकारावरूर्न धडा घेतला आचि राजारं्ना 
दरसाल पाि लाखािी खंडिी कबूल केली. अशा रीतीरे्न दचिण्यािंी एकजूट करण्यात राजे यारं्ना यश 
आले. (चरयासत पृ. २६४) म अज्जमच्या बोलावण्यावरूर्न बाळाजी आवजी चिटिीस यास राजेयारं्नी तहािी 
बोलिी करण्यास औरंर्ाबादेस पाठचवले. वाटाघाटीत पूवािा प रंदरिा तह कायम करावा असे ठरले. हा 
मजकूर शहाजाद्यारे्न बादशहाकडे पाठचवताि बादशहारे्न प रंदरिा तह मंजूर केला. 



 

अनुक्रमणिका 

मोर्लारं्नी राचजयािें स्वातंत्र्य मान्य केल्याम ळे त्यािे पचरिाम दूरवर झाले. मोर्लािें प्रातंोप्रातीिे 
स रे्भदार, जंचजऱ्यािे चसद्दी , चवजापूर व र्ोवळकोंडा येथीस स लतार्न व एकंदर लोकसम दाय याजंपासूर्न 
चशवाजीराजेंर्ना “स्वतंत्र राजा” असा मार्न चमळू लार्ला. वऱ्हाड प्रातंािी जार्ीर सारं्भाळिे व संर्भाजीरे्न 
बादशाही र्फौजेत मर्नसबदारी करिे या चर्नचमत्तारे्न औरंर्ाबाद येथे सरहद्दीवर आपली कायमिी र्फौज ठेवरू्न 
चदली. [सरदेसाई, न्यू चहस्टरी ऑर्फ द मराठाझ, र्भार् १, पृ. १९२.] 

 
चशवाजीराजे यारं्नी शहजादा म अज्जमकडूर्न अशी कब लात करूर्न घेतली की, चवजापूर व 

र्ोवळकोंडा या दोर्न राज्यातूर्न िौथाई व सरदेशम खी हक्क आपि वसूल करू. त्यास मोर्लारं्नी प्रचतबंध 
करू र्नये. परर्भारे राज्ये द बगल करण्याच्या हेतूरे्न शहाजाद्यारे्न चशवाजीराजास हे हक्क चदले. लरे्ि राजारं्नी 
वस लीस स रुवात केली. चवजापूरच्या स लतार्नाकडूर्न तीर्न लाख रुपये व र्ोवळकोंड्याकडूर्न पाि लाख 
रुपये दरसाल खंडिी वसूल होऊ लार्ली. [चकत्ता] 

 
❑❑ 

  



 

अनुक्रमणिका 

१६. पुनरणप मोगलािंी णबघाड (सन १६७०-१६७४) 
 
औरंर्जेब बादशहारे्न दचिि स भ्यावरील राजा जयहसर्ास बोलावरू्न त्या जार्ी शहाजादा 

म अज्जमिी रे्नमिूक केली होती. शहाजाद्याबरोबर बादशहारे्न चदलेरखार्नासही औरंर्ाबादला पाठचवले होते. 
पि ह्या दोघािें एकमेकाशंी पटेर्ना, चदलेरखार्न बादशहास आपल्या िहाड्या सारं्तो असा म अज्जमला संशय 
होता. तसेि चदलेरखार्न आपले ह कूम मार्नीत र्नाही म्हिूर्नही म अज्जम त्यावर रुष्ट होता. आपला प त्र म अज्जम 
चशवाजी बरोबर सलर्ी करेल अशी र्भीती बादशहास वाटत होती. तेव्हा म अज्जम व चशवाजी ह्या दोघािंा 
स्रे्नह चबघडावा व राचजयारं्ना अद्दल घडावी अशी शक्कल बादशहारे्न काढली. चशवाजी राजाशंी झालेल्या 
तहाप्रमािे संर्भाजी राजाचं्या मर्नसबीच्या पोटी प्रतापराव र् जर आचि चर्नराजीपंत असे औरंर्ाबादेस 
शहाजादीजवळ असत. ते दोघे एखादे वळेेस रे्भद करतील तेव्हा त्यास कैद कराव ेअसे त्यारे्न म अज्जमला 
चलचहले. [श्रीचशवप्रर्भ ूिचरत्र (स.ंर्ाडर्ीळ), पृ. ७६-७७] ही पते्र डाकेरे्न येण्यापूवीि शहाजाद्याला त्याच्या वचकलाकडूर्न 
ही बातमी समजली. ती र् प्तपिे त्यारे्न त्या दोघासं कळचवली. तेव्हा ते दोघे तातडीरे्न चर्नघूर्न राजर्डास 
रे्ले. मार्ाहूर्न बादशहािी पते्र आल्यावर “मराठे आधीि पळूर्न रे्ले” असे त्यारे्न औरंर्जेब बादशहास 
कळचवले [चकत्ता, पृ. ७७] (इ.स. १६६९ चडसेंबर-जारे्नवारी). 

 
म अज्ज्मरे्न पाचहले की चदलेरखार्नािी अर्फर्ाि र्फौज र्रीब रयतेिी ल टाल ट करीत असते. खार्न 

त्यास आळा घालीत र्नाही अशी तक्रार खार्नाचवरुद्ध बादशहाकडे म अज्जमरे्न केली. खार्नािी र्फौज चपकािें 
र्न कसार्न करीत असल्याम ळे राज्यािे र्भारी र्न कसार्न होत आहे. अशा बातम्या बादशहास हस्तकाकंडूर्न 
समजल्या तेव्हा बादशहारे्न शहाजाद्यास चदलेरखार्नास पकडण्यािा ह कूम सोडला. चदलेरखार्न र्ोदावरीिे 
आसमंतात मराठ्ािंा पाठलार् करीत असता आपिासं पकडण्यािा ह कूम झाला असल्यािी खबर त्यास 
कळली [सरदेसाई, शककता चशवाजी, पृ. २७१.] तेव्हा तो आपल्या र्फौजेसह माळव्यात चर्नघरू्न रे्ला. शहाजादा व 
जसवतंहसर् हे त्यािा पाठलार् करीत रे्ले आचि जातार्ना त्यारं्नी चशवाजीराजासंही त्वरेरे्न आपल्या 
साहाय्यास बोलाचवले. ह्या आपसातंील दंडेलीिी बातमी हा ं हा ं म्हिता देशर्भर पसरूर्न राज्यातं एकदम 
र्ोंधळ उडूर्न रे्ला. बादशहारे्न ह्या प्रकरिात लि घालूर्न शहाजाद्यास औरंर्ाबादेस जाण्यािा ह कूम चदला 
व जसवतंहसर्ास बऱ्हािपूर येथे रहाण्यािी आज्ञा केली. अशारीतीरे्न हे र्भाडंि तात्प रते चमटचवले. [सरदेसाई, 
शककता चशवाजी, पृ. २७१.] 

 
चशवाजीराजारं्नी ह्या र्ोंधळािा उपयोर् िारं्लाि करूर्न घेतला. आग्रास जाण्यापूवी 

जयहसर्ाबरोबर केलेल्या तहात राजेंर्ना हसहर्ड आदी तेवीस चकल्ले मोर्लाकंडे द्याव ेलार्ले यािे राजारं्ना 
आचि मातोश्री चजजाबाईरं्ना मोठे वैषम्य वाटत होते. मोर्लाई म लखावर झडप घालावी आचि आपले 
मोर्लाकंडे चदलेले चकल्ले परत चमळवाव े असे राचजयारं्नी ठरचवले. त्याप्रमािे महाराजािें ह कूम स टले. 
मोचहमेच्या योजर्ना ठरल्या. वऱ्हाड, उत्तरर्ंर्ाथडी, औसा या मोर्ली म लखावर र्फौजा घालायिे ठरले. [प. 
सा. स.ं १२८२.] व र्फौजारं्ना त्याप्रमािे मोर्लाईत जाण्यािे ह कूम चदले (जारे्न. १६७०). मराठी र्फौजा वऱ्हाडात 
घ सूर्न त्यारं्नी मोर्ली म लूख ल टला. त्याम ळे औरंर्जेबािे मराठ्ारं्ना र्नामोहरम करण्यािे मर्नस बे चजरले. 
मराठी र्फौजारं्नी प िे, कल्याि, िौल इत्यादी र्भार्ातील र्नऊ वषे िाललेला मोर्लािंा अंमल पार झ र्ारूर्न 
चदला. प्रातंात चशरूर्न लूट करूर्न वसूल घेतला तेव्हा बादशहारे्न चदलेरखार्नास औरंर्ाबादेस पाठचवले. 
खार्नदेशात दाऊदखार्न क रेशी यास मराठ्ावंर पाठचवले. अशा रीतीरे्न तह मोडूर्न मराठ्ाशंी प न्हा य द्ध 
प कारले. [ऐचतहाचसक र्फासी  साचहत्य खंड ६ वा., प. ११२ सर्भासद, पृ. ७८.] 

 



 

अनुक्रमणिका 

कसहगड काबीि : 
 
हा चकल्ला मोर्लाकंडे जयहसर्ाशी केलेल्या तहारे्न रे्ला होता. तो स्वराज्यात आिण्यािी उत्स कता 

मातोश्री चजजाबाई व चशवाजीराजे यारं्ना लार्ली. त्यारं्नी हा चकल्ला काबीज करण्यािी कामचर्री तार्नाजी 
माल सरे या कसलेल्या सरदारावर सोपचवली. हसहर्ड चकल्ल्यािा बंदोबस्त मोर्लारं्नी उत्तम तऱ्हेरे्न ठेचवला 
होता. चकल्लेदार उदेर्भार्न राठोड हा शूर रजपूत सरदार होता. थोड्याशा मावळयारं्नीशी हा चकल्ला काबीज 
करिे हे काम मोठेि मद गमकीिे व धाडसािे होते. हसहर्ड हजकण्यािी कामचर्री र्फारि कठीि होती. ही 
कठीि कामचर्री करण्यािे काम तार्नाजी माल सरे या मराठा सरदारारे्न स्वतःच्या अंर्ावर घेतले. 
महाराजासं विर्न चदले की, मी हसहर्ड काबीज करतो. [चशविचरत्र प्रचदप, पृ. २४] (चशविचरत्र प्रचदप, पृ. २४, 
५२) तार्नाजी माल सरे यािा स्वराज्य संपादर्नात हसहािा वाटा होता. तार्नाजीरे्न महाराजािंा आचि 
आईसाहेबािंा चर्नरोप घेतला. बरोबर धाकटा र्भाऊ सूयाजी यास घेतले. तसेि ५०० श ेशूर मावळे सैचर्नक 
बरोबर घेतले आचि चदर्नाकं ४ रे्फब्रवारी १६७० रोजी तार्नाजी व सूयाजी, मावळे सैचर्नकासंह चकल्ल्याखाली 
आले. तार्नाजीस र्डािी सवग माचहती होती, कारि पूवी र्ड स मारे १२ वष े स्वराज्यात होता. चशवाय 
माहीतर्ार मािसेही बरोबर होती. र्डािा आकार काहीसा क ऱ्हाडीसारखा. चकल्ल्यास प िे व कल्याि 
दरवाजा असे दोर्न दरवाजे होते. र्डात चशरायला चतसरी वाट र्नव्हती. र्डाच्या सवांर्ाला खोलखोल उरे्भ 
कडे, तटबंदी अर्दी र्भरीव चिऱ्यािंी. र्डाखाली शत्रू आला तर त्याच्यावर मारा करावयास तोर्फा 
बंद कासंाठीच्या जार्ा ठेचवल्या होत्या. पच मेच्या बाजूला र्डाला जो कडा होता तो ताठ व खोल. त्यास 
दोिाचर्रीिा कडा असे म्हित. त्याखाली कावीिे रार्न दाट माजलेले असायिे. र्डाच्या या बाजूला िौक्या 
पहारे र्नव्हते. ही र्डािी बाजू र्भयंकर बळकट होती. तार्नाजी व सूयाजी एक रात्री पािश ेशूर मावळयासंह 
लपत छपत दोिाचर्रीच्या र्भयाि दरीत चशरले. दोर्न मावळे घोरपडीच्या सहाय्यारे्न वर जाऊर्न पोिले. 
त्यारं्नी वर पोिताििी वरूर्न खाली माळ सोडली. त्या माळेच्या साहाय्यारे्न तार्नाजी, आचि तीर्नश ेमावळे 
चकल्ल्यात पोहोिले. चकल्लेदारास मराठ्ाचं्या आर्मर्नािी िाहूल लार्ताि चकल्ल्यावरील चशबंदी लढाईस 
सरसरली. दोन्ही सैन्ये काळोखातं समोरासमोर एकमेकाशंी लढू लार्ली. चकल्लेदार सरदार उदेर्भार्न व 
तार्नाजी यािंी लढाई ज ंपली. तार्नाजीिी ढाल त टल्यावर त्यारे्न हातावर शलेा बाधंला व उदेर्भार्नच्या 
तलवारीिे घाव झेलले. पि तार्नाजी व उदेर्भार्न यारं्ना एकमेकािें प्रािाचंतक वार लार्ूर्न ते दोघेही मरूर्न 
पडले. [चशविचरत्र प्रदीप] सूयाजीरे्न र्भाऊ रे्ल्यािा शोक करीत र्न बसता मावळयासं िेतवरू्न चकल्ल्यातील 
चशबंदी कापूर्न काढूर्न परार्भव केला व चकल्ला हजकला व हे वतगमार्न चशवाजीराजासं कळचवले. 

 
तार्नाजी पडल्यािे द ःख महाराजासं र्फार झाले. घडलेली हकीर्त ऐकूर्न महाराज म्हिाले की, 

“एक र्ड घेतला पि एक र्ड रे्ला” तार्नाजीला राचजयारं्नी हसहर्ड चकल्ला घेण्यािी कामचर्री 
सारं्ण्याअर्ोदर तो आपल्या म लाच्या लग्र्नाच्या तयारीत होता. राचजयािंा आदेश चमळाल्यावर तार्नाजीरे्न 
असे उद र्ार काढले की, “आधी लर्ीर्न कोंढाण्यािे मर् रायबािे” पि रायबािे लग्र्न पार पाडण्यास हा 
मराठा वीर ह्या पृर्थ्वीतलावर चजवतं राचहला र्नाही. रायबािे लग्र्न चशवाजीराजाचं्या देखरेखीखाली मोठ्ा 
ध मधडाक्यात पार पडले. 

 
हसहर्डारं्नतर पराक्रमािी व यशािी माचलका स रू झाली. मािग १६७० मध्ये प रंदर चकल्ला 

मराठ्ारं्नी घेतला. िादंवड ल टूर्न बादशाही खचजर्ना ताब्यात घेतला. माह ली, कल्याि, चर्भवडंी ही 
कोकिातील स्थळे हस्तर्त केली. तद रं्नतर र्नादेंड घेतले. एचप्रल अखेरपावतेो अहमदर्नर्र, ज न्नर, परेंडा 
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इत्यादी प्रातंातील २१ र्ाव ेमराठ्ारं्नी ल टली. माळ लावरू्न लोहर्ड काबीज करण्यात आला आचि याप ढे 
मोर्लाचं्या हालिाली काय होतात इकडे राजािें लि लार्ले. [बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ६५२-६५३] 

 
❑ ❑ 

 

 
णकल्ले कसहगड 
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१७. सुरिेवर दुसरी स्वारी (णद. ३ िे ६ ऑक्टोबर १६७०) 
 
महाराजाचं्या लिात स रतेिी संपत्ती होती. चतिा चवचर्नयोर् स्वराज्याच्या कामी करण्यािी संधी 

प न्हा ऑक्टोबर १६७० मध्ये लार्भली. स लतार्न म अज्जम (औरंर्जेबािा म लर्ा) यािे चशवाजी राजाशी 
संर्र्नमत होते. त्यारे्न स रतेिा स रे्भदार मरि पावताि तेथील हशबंदी काढूर्न घेतली. चशवरायास ही बातमी 
कळली, तेव्हा या र्नामी संधीिा र्फायदा घेण्याकचरता महाराज १५,००० स्वार घेऊर्न स रतेच्या वशेीवर येऊर्न 
थडकले. त्याजंबरोबर यावळेी बह तेक मोठेमोठे सरदार होते. ते सवग स रतेत चशरले. मराठ्ारं्नी जाळपोळ व 
लूट केली, पि कोिी चवरोध केला र्नाही. कंपर्नीिा बह तेक माल र्लबतातूर्न स्वालीला रे्नऊर्न ठेचवला 
होता. [पत्रसार सगं्रह १३५३.] मराठ्ारं्नी शहरी तटाला वढेा घातला व थोड्या िकमकीरं्नतर शहर ताब्यात 
घेऊर्न लूट व जाळपोळ स रू केली. भ्याड र्नर्ररिक चकल्ल्यातील तोर्फाचं्या आश्रयाला पळाले. [पत्रसार सगं्रह 
१३४६.] पचहल्याि चदवशी म्हिजे तारीख ३ रोजी ज न्या तातार सराईवर व इंग्रजाच्या वखारीवर हल्ला झाला. 
सराई सोडूर्न तातार रे्ल्यावर मराठ्ासं तेथे सोरे्न, रूपे, मौल्यवार्न पदके, सोन्यािा पलंर् वरै्रे चमळाले. 
तीर्न चदवस व्यापाऱ्याकंडूर्न सारखा पैसा र्ोळा केला. [पत्रसार सगं्रह १३४६.] जवळजवळ चर्नम्मे शहर जाळूर्न 
टाकले. इतक्यात चशवाजी महाराजासं खबर चमळाली की, बऱ्हािप राहूर्न आपल्यावर मोठी मोर्ल र्फौज 
येत आहे. म्हिूर्न स रतेच्या व्यापाऱ्यास व म ख्य अचधकाऱ्यासं त्यारं्नी बजावले की, “दरसाल १२ लाख रुपये 
र्न द्याल तर प न्हा प ढच्या वषी येऊर्न राचहलेल्या शहरािा र्भार् जाळूर्न टाकीर्न” अशी दहशत बसवरू्न रुपये 
६५ लाखािंी लूट घेऊर्न महाराज लर्बर्ीरे्न परतले. [खोबरेकर (स.ं) तारीख-इ-चदलकशा, पृ. ६८] या लर्बर्ीिे 
कारि तेथील वखारवाल्यास र्नोव्हेंबर ४ पयंत समजले र्नाही. 

 
चशवरायाच्या या स रतेवरील धडकेिी धडक व्यापाऱ्यासं एवढी बसली की, तारीख १३ ला 

मराठ्ािंा म क्काम ३५ मलैावंरील पेठ र्ावी (६ हजार घोडदळ व १० हजार पायदळासह) आहे असे कळले, 
तेव्हा प न्हा त्यािंी धाड येईल या र्भीतीरे्न लरे्ि सर्ळीकडे पळापळी होऊर्न शहर सामसूम झाले. वारंवार 
खोट्या ह ली उठत त्याम ळे लोक संशयग्रस्त व र्ोंधळलेले राचहले. त्यातूर्न चशवरायािंा तळ ३५ मलैावंरि 
राचहल्याम ळे केव्हाही तो येऊर्न पोिेल ही धास्ती वाटली म्हिूर्न स रतेिा व्यापार कायमिा बसला. [प. सा. स.ं 
१३५१.] या वळेी इंग्रजारं्नी आपले ठािे म ंबईस हलचवले. बरेिसे व्यापारीही स रचिततेकचरता म ंबईस रे्ले. 

 
रामनगरवर मराठ्ाचंा िाबा: 

 
साल्हेर व म ल्हेर हे चकल्ले मोरोपंतारं्नी ताब्यात घेतल्यावर मोरोपंत हपर्ळे यारं्नी जव्हारिा राजा 

चवक्रमशहा यािा पाडाव केल्यावर लरे्ि तारीख १९ रे्फब्र वारी १६७२ रोजी रामर्नर्रिा राजा सोमशहा यािा 
परार्भव केला. रामर्नर्र शहर हस्तर्त झाले. ते प ढे ८ वष ेमराठ्ाचं्या ताब्यात राचहले. [सरकार, चशवाजी पृ. 
५६८.] आपले संरिि कोळी लोकापंासूर्न कराव ेम्हिूर्न रामर्नर्रच्या िोचथया राजास दमि प्रांतातील काही 
र्ावकरी िौथ देत असत. ती आपिास चमळावी अशी मार्िी चशवरायारं्नी केली. तीबद्दल कैक वष े
वाटाघाटी िालल्या. पि अखेरीस १० वषांर्नी र्ोवा सरकाररे्न चशवाजीराजािंी िौथाईिी मार्िी मान्य 
केली. [प. सा. स.ं र्भार् २, २०९७.] प ढे ही िौथाई मराठ्ारं्नी सबंध हहद स्थार्नर्भर लार्ू केली. िोथीला राजाच्या 
र्नावावरूर्न प ढे या करास िौथाई र्नाव पडले असे डॉक्टर सेर्न म्हितात. याि िौथाईच्या लोर्भारे्न मराठी 
सत्ता र् जरातमध्ये प ढे रै्फलावली. 
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प्रतापराव र् जर व हंबीरराव मोचहते यारं्नी सर्न १६७३ मध्ये आिखी एकदा स रतेवर स्वारी 
करण्यािा आव आिला. मराठी सैन्य र्नमगदापार झाले. हंबीररावारे्न या सैन्यािे दोर्न चवर्भार् स रतेजवळ 
केले. एक त कडी जाळपोळ ल टालूट करीत बऱ्हािप राच्या चदशरेे्न रे्ली. द सरी हंबीररावाच्या 
अचधपत्याखाली र्भडोि ल टण्यासाठी रे्ली. यावळेी स रतच्या रयतेस उदे्दशूर्न प ढील जाहीरपत्रक 
प्रतापरावारे्न काढले. 

 
“स रत येथील कार्न र्ो, देसाई, व्यापारी, महाजर्न व शटेे आचि इंग्रज, फ्रें ि व डि वखारीिे कप्तार्न 

आचि रयत लोक यासं कळाव ेकी,– 

 
स रत येथील व्यापारी मालावर सालोसाल जकातीिे उत्पन्न चकती येते त्यािा पूिग तपास करूर्न 

िौथा चहस्सा शूर मराठी र्फौजेिी खंडिी म्हिरू्न घेत जावा अशी आम्हासं चशवाजी महाराजािंी आज्ञा झाली 
आहे आचि ह्या कामावर त्यारं्नी माझी रे्नमिूक केली आहे. त्याबरह क म त म्हा सवांस असे कळचवण्यात येत 
आहे की, या ह क मान्वये बऱ्या बोलारे्न वार्ण्यािी स ब द्धी देव त म्हास देईल. तर आमिा र् मास्ता त मच्याकडे 
जात आहे. त्यास सवग कार्द दाखवूर्न चहशबे ि कवरू्न द्यावा. असे त म्ही र्न कराल तर आमिे शूर चशपाई 
त मच्या शहरावर लरे्ि झडप घालतील व घरेदारे जमीर्नदोस्त करूर्न त मिी द दगशा करतील. त्याचं्या 
कब्जातूर्न त म्हासं चर्नसटता येिार र्नाही. बादशहा आपले संरिि करील असे त म्हास वाटत असल्यास तो 
त मिा भ्रम आहे. यापूवी दोर्न वळेा आम्ही त म्हासं त डचवले तेव्हा कोठे त्यारे्न त मिे रिि केले? तटावरील 
तोर्फािंा धूर त मच्या डोळयावंर येऊर्न त्याम ळे त मिे रिि होईल असे वाटत असेल तर आमिे शूर योदे्ध 
ििमात्रातं ह्या तटाच्या हिधड्या हपजलेल्या कापसाप्रमािे उडवरू्न देतील आचि त्याि तोर्फारं्नी त मिी 
घरेदारे र्नाहीशी करतील. साल्हेर-म ल्हेरिे चकल्ले चकती बळकट होते? ते आम्ही काबीज करू अशी कोिास 
कल्पर्नाही र्नव्हती. परंत  महाराजाचं्या प ण्यप्रतापारे्न आमच्या चशपायारं्नी ते इतक्या लवकर काबीज केले की 
ही र्ोष्ट सारं्ण्यासस द्धा वळे जास्त लारे्ल. हा प्रकार त म्हास ठावकू आहेि. अशा आमच्या योद्धयापं ढे 
त मच्या स रतच्या तटािी हकमत की काय? त मिे र्नावाजलेले योदे्ध चदलेरखार्न व बहादूरखार्न हे 
साल्हेरीवरूर्न मर्नर्टे िावीत परत रे्ले हेही त म्हासं ठाऊक आहे. शहरावर एकदम र्फौज र्न पाठचवता 
त म्हास ही आर्ाऊ सूिर्ना मेहेरबार्नीरे्न चदली आहे. ईश्वरािी त म्हावंर कृपा असेल तर हा ह कूम पाळण्यािी 
स ब द्धी तो त म्हास देईल. र्नाही तर त मिे हाल त म्ही जािा. [सरदेसाई, चशवाजी, पृ. २८०.] 

 
याजवर स रतेच्या अचधकाऱ्याकडूर्न आलेला जबाब:– 

 
“प्रतापराव व मराठे, ब्राह्मि, र्नाईकवाडी व बारर्ीर यािें तीव्र ब द्धीस कळाव े की, त मिे पत्र 

आताि आमिे हातास आले. द ष्टार्नों ज्या बादशहािा लहार्नसा र्नोकर चमझाराजा जयहसह यारे्न त मच्या 
चशवाजीस वठिीस आिरू्न बादशहाप ढे र्नाक घासण्यास लाचवले, चवजापूर व र्ोवळकोंडा येथील शहा, ज्या 
बादशहाच्या र्नोकरापं ढे र्नाक घासूर्न सालोसाल खंडिी र्भरूर्न आपला बिाव कचरतात, त्या बादशहािा 
प्रर्भाव त म्हास अजूर्न ठाऊक झाला र्नाही काय? त मच्या या उद्धट शब्दाबंद्दल तो त मिी जीर्भ कापूर्न त म्हासं 
दर्डाखाली ठेिरू्न काढील, हे त म्हासं कळत कसे र्नाही? पचहली ती स रत ही र्नव्हे. त म्हा ं उंदराचं्या 
बंदोबस्तासाठी स रतेला आता र्नवीर्न तट बाधंलेला आहे आचि आता येथे मोर्लािें शूर हसह जार्त बसले 
आहेत. सबब हा र्भलताि खटाटोप सोडूर्न देऊर्न, पळूर्न जाऊर्न, लपूर्न बसा कसे. स लतार्न शहाजादा 
सत्तर हजार र्फौज घेऊर्न त मिे पाठीवर येत आहे. तो आल्यावर त मच्या पे्रताम ळे चर्धाडािंी मात्र िंर्ळ 
उडेल. आपला बिाव व्हावा अशी त मिी इच्छा असेल तर आजपावतेो त म्ही जे काही अपहार करूर्न घेतले 
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आहे ते सवग बहादूरखार्न व चदलेरखार्न याजंकडे येऊर्न सोपूर्न द्या म्हिजे त म्हासं केलेल्या अपराधािंी िमा 
करूर्न बादशहा आपल्या कृपाछत्राखाली घेईल. [सरदेसाई, चशवाजी, पृ. २८१.]” 

 
स रतेच्या अचधकाऱ्यारं्नी लेखिींत आव आिला खरा, पि लेखिीच्या र्फटकाऱ्यारें्न रयतेच्या 

पोटातील मराठ्ाबंद्दल र्भीतीिा र्ोळा र्नाहीसा झाला र्नाही. वळेोवळेी मराठ्ाचं्या आर्मर्नाच्या ह ली 
उठल्याम ळे शहरातील लोक कसे हवालदील होत यािी विगर्न स रत रॅ्फक्टरी रेकॉडगसमध्ये वािावयास 
चमळतात. सर्न १६७४ ऑक्टोबरमधील र्ोष्ट. मोरोपतं हपर्ळे रामर्नर्रला होते. त्याचं्या सैन्याच्या र्न सत्या 
हालिालीिी िाहूल लार्ली म्हिजे बलसाड, चिखली, र्िदेवी इथले लोक पळत. तेथील व्यापारी 
बाधंाबाधंी करू लार्त. चर्भल्ल लोक मराठ्ारं्ना अडचवण्याकचरता रामर्नर्रच्या हखडीत जमा होत. अशीि 
हूल सर्न १६७५ मध्ये उठली होती. १२ ऑक्टोबरपासूर्न प ष्ट्कळ चदवसपयंत चशवाजीिे र्भय वाटत होते. परंत  
रामर्नर्रच्या अरण्यातील चर्भल्लारं्नी मोरोपतंारं्ना अडचवल्याम ळे त्यािें सैन्य औरंर्ाबादकडे वळले. [प. सा. स.ं 
१६९१.] 

 
सर्न १६७६ मध्ये स रतेिा मराठी वकील केसोराम यास कामावरूर्न दूर करूर्न त्याच्या जार्ी 

स ंदरजी परर्भूिंी रे्नमिूक केली. चशवाजी महाराज स रतेवर येिार अशी हूल त्या वषी मे मचहन्यात दोर्नदा 
उठली. मराठ्ारं्नी रामर्नर्रच्या राजािा मोड करूर्न कोळी देशात प्रवशे केला. तेथे सैन्य ठेऊर्न स रतेपासूर्न 
आठ चदवसाचं्या म क्कामावर असलेल्या हपडोल टेकडीवर मजबूत चकल्ला बाधंला. इतक्या जवळ मराठी सैन्य 
असल्याम ळे मराठी हल्ल्यािी र्भीती स रतकरारं्ना वाटिे साहचजक होते. त्यारं्ना वाटले की, मराठे आता 
स रतेवर आले र्नाहीत तरी पावसाळयात येण्यास ि किार र्नाहीत. मराठे पावसाळयात स रतेवर रे्ले र्नाहीत 
तरी रामर्नर्र येथे असलेल्या मोरोपंताचं्या सैन्यािी र्भीती स रतकरारं्ना वाटू लार्ली. हपडोल व पैरे्नका 
घेऊर्न मोरोपंत तीर्न चदवसाचं्या अंतरावर आल्यावर जाळपोळीिी दहशत घालूर्न मोठी खंडिी मार् ू
लार्ला. स रतच्या स रे्भदाराशी त्यारे्न याबाबत बोलिे िालू केले. इतक्यात महाराजाचं्या चर्नकडीच्या 
बोलावण्यावरूर्न ते काम अधगवट टाकूर्न त्यास महाराष्ट्रात परताव ेलार्ले. दमिच्या पोत गर्ीज म लखातूर्न 
येण्याजाण्यािा परवार्ना मराठ्ास असल्याम ळे स रतेवर जाण्यािा मार्ग त्याचं्या ताब्यात होता. त्याम ळे तर 
स रत शहरािा र्नाश करण्यािा हकवा मोठी खंडिी वसूल करण्यािा मराठ्ािंा पक्का बेत असावा असे 
स रतच्या इंग्रजास वाटू लार्ले. ही र्भीती चर्नराधार ठरली. कारि मोरोपतं पेशव ेसर्न १६७६ च्या मे मध्ये 
रामर्नर्रहूर्न रायर्डास परत आले. [प. सा. स. १८४९, ५९.] सर्न १६७७ च्या एचप्रलमध्ये छत्रपतींच्या सैन्यारे्न पूवग 
खार्नदेशमधील धरिर्ाव ल टले. लूट रे्नण्यास र्ाड्या र्फार महार् चमळाल्या. धरिर्ावच्या ल टीिी बातमी 
कार्नी पडताि स रतेवर मराठे येण्यािी र्भीती व्यापाऱ्यारं्ना वाटू लार्ली. स रतेवर िाल करूर्न र्न जाता 
बलसाड, चिखली याचं्या आसपास लहार्न लहार्न टोळया करूर्न मराठे चर्फरू लार्ले. त्याम ळे त्या र्भार्ात 
एकि र्ोंधळ उडाला. र्िदेवीिे लोक र्भीतीम ळे स रतेत आश्रयास रे्ले. स रतेिा स रे्भदार या वातेरे्न 
हबकला. त्यारे्न ५०० चशपायािंी र्नवी र्भरती करूर्न चकल्ल्यात जािाऱ्या प लावर कडेकोट बंदोबस्त केला. 
कोिािाही प रा तपास केल्याचशवाय त्याला आत सोडू र्नये असा सक्त ह कूम अंमलात आचिला. कारि 
काही मराठे स रतेति दबा धरूर्न असावते असा त्यािा अदंाज होता. [खोबरेकर, र् जरातेतील मराठी राजवट, पृ. ७.] 

 
मराठ्ाचं्या हालिालींिी खबर कळताि स रत शहर वळेोवळेी कसे कापत होते हे कळते. सर्न 

१६७० च्या स रत-धाडीपासूर्न तो १६७७ मे पयंत स रतकरासं मराठ्ािंा धाक सारखा वाटत होता. इंग्रजािंी 
सतत पत्रापत्री िालत होती. मराठ्ाचं्या हालिालीिा कार्नोसा हरघडी घेऊर्न हे इंग्रज व्यापारी म ंबईला 
बातमी चलहीत. सर्न १६७७ च्या मेमध्ये मराठी सैन्य र्नवसारी व र्िदेवी येथे राचहले. मराठी अचधकाऱ्यारं्नी 
तेथील देसायाचं्या घरात म क्काम केला. तेव्हा घरधर्नी देसाई बायका-म लासंह स रतेला पळूर्न रे्ले. काजी व 
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इतर अंमलदारही पळाले. बाहेरच्या प्रातंात मराठे खंडिी वसूल करीत. चशवाय स रतेिे स रे्भदार व 
बादशाही अंमलदार याचं्याकडे २०-५० घोडेस्वार रसद आचि खंडिी यािंी मार्िी करीत. “मराठी सैन्य 
दररोज थोडे थोडे वाढत असूर्न ख द्द स रत शहरात त्यािें काही सैचर्नक र् प्तपिे राचहलेले आहेत असे 
खात्रीलायक समजते. फ्रें ि, डि व आम्ही कंपर्नीिी मालमत्ता व स्वतःिे स्वातंत्र्य कसे राखता येईल या 
चर्फचकरीत आहोत. शहरावर चशवाजी अकस्मात िालूर्न आला तर त्याला आमच्याकडूर्न चवरोध होिे अशक्य 
आहे. याप ढे त्याच्याशी चजतके सामोपिारारे्न राहाता येईल तेवढे राहण्याचशवाय र्त्यतंर र्नाही. [चकत्ता.]  

 
इंग्रजाचं्या कयासाप्रमािे चशवराज प न्हा स रतेस रे्ले र्नाहीत. पि मोरोपंत हपर्ळे यारं्नी रायर्डास 

जाण्यापूवी स रतेपासूर्न ४० कोसाचं्या आत असलेल्या साल्हेर इत्यादी प्रबळ चकल्ल्यात चशबंदीिा उत्तम 
बंदोबस्त करूर्न ठेवला. तसेि (२० कोसावंरील) र्िदेवीला सैन्य ठेचवले. हे सैन्य आसमंतातील प्रांतात 
संिार करी, ताबा िालवी आचि हवी ती साम ग्री चमळावी. रामर्नर्र व हपडोल येथे चशवराजारे्न सैन्य ठेवरू्न 
चदल्याम ळे ते स रतेवर केव्हा िालूर्न येईल यािी सारखी धास्ती स रतेतील इंग्रजारं्ना वाटत असल्यािे उल्लखे 
१६७८जारे्नवरी, १६७९ एचप्रलच्या पत्रात सापडतात. [खोबरेकर, र् जरातेतील मराठी राजवट, पृ. ८.] 

 
इत्यथग असा की, चशवकाळी सर्न १६६४ पासूर्न १६८० पयंत मराठी सैन्य र् जरातेत सारखे चर्फरत 

होते व आपला दरारा र्ाजवत होते. 
 

❑ ❑ 
 

 
सुरि १६७० इ. 

  



 

अनुक्रमणिका 

१८. मोगलाईि आक्रमि विी, कदडोरी, साल्हेर काबीि 
 
राचजयारं्नी स रतेस द सऱ्यादंा वढेा घालूर्न (इ.स. १६७० ऑक्टोबर ३-६) स रत शहर तीर्न 

चदवसपयंत ल टले. हे मार्ील प्रकरिात साचंर्तले आहे. राजे स रतेहूर्न परतले. ते बार्लािपासूर्न पेठ, 
हदडोरी या मार्ारे्न परतले. त्यारं्ना अडचवण्यासाठी बऱ्हािप राहूर्न मोर्ल सेरे्नरे्न कूि केले. विी हदडोरी येथे 
मोर्ल व मराठ्ािंी र्ाठ पडली. मोर्लािंा सरदार व खार्नदेशािा स रे्भदार दाऊदखार्न राचजयावंर िालूर्न 
रे्ला आचि य द्धास तोंड लार्ले. राचजयारं्नी दाऊदखार्नािा विी हदडोरीपाशी १७ ऑक्टोबर १६७० या 
चदवशी परार्भव केला. या य द्धात दाऊदखार्नाकडील इतर ल टीबरोबर एक हत्ती पाडाव चमळाला त्यारं्नतर 
काही वळे क जरर्डावर घालवरू्न र्नोव्हेंबरात चशवाजीराजे सातप डा ओलाडूंर्न वऱ्हाडमध्ये आले. मराठ्ारं्नी 
वऱ्हाडावर केलेली ही पचहलीि स्वारी होती. या आकस्स्मक स्वारीम ळे मोर्ल अचधकारी िचकत झाले व 
मोर्ल सैन्य र्भयर्भीत होऊर्न पळूर्न रे्ले. [सरदेसाई, चशवाजी, पृ. २७१.] 
 

वऱ्हाडच्या स पीक प्रदेशातील लूट स रत ल टीप्रमािेि होती. चशवाजी राजारं्नी स्वतः कारंजावर 
स्वारी केली. बरोबर साहाय्याथग प्रतापराव र् जर हे सेर्नापती म्हिरू्न होते. कारंजा शहरावर लूट तीर्न चदवस 
िालली. स रवातीस सावकार, व्यापारी स्वतःहूर्न धर्न देईर्नात म्हिूर्न त्याचं्या घराघरातूंर्न संपत्ती र्ोळा 
केली. त्यारं्नतर शहर जाळण्यािी धमकी देण्यात आली, तेव्हा प्रत्येकारे्न घरात लपवरू्न ठेवलेले द्रव्य आिूर्न 
चदले. ह्या ल टीत चमळाली रोकड, जवाहीर, सोरे्न, रुपये, तलम कापड असे एक कोट रुपये चकमतीिे द्रव्य 
प्रतापराव र् जर २००० बलै, २००० र्ाढव ेयाचं्या पाठीवर घालूर्न घेऊर्न रे्ले. कारंजा शहराच्या ल टीरं्नतर 
चशवाजीराजारं्नी वऱ्हाडातंील इतर र्ावावंर हल्ले केले आचि लूट चमळचवली. या स्वारीिा इतका पचरिाम 
झाला की वऱ्हाडातील जमीर्नदारारं्नी दरवषी िौथ देण्यािे कबूल केले. प्रतापराव र् जर यारं्नी 
जमीर्नदारापंासूर्न लेखी करार चलहूर्न घेतले. या स्वारीरं्नतर चशवाजीराजारं्नी वऱ्हाडावर स्वारी केली र्नाही 
पि त्यािें सरदार रावजी सोमर्नाथ, चिमिजी दामोदर, परसोजी र्भोसले ही मंडळी वऱ्हाडमध्ये ल टालूट 
करीत होती. [बेंदे्र, चशवाजी, पृ.६५२. जद र्नाथ सरकार, चशवाजी, पृ. १७८-७९.] 

 
साल्हेरची घनघोर लढाई (फेब्रवारी, १६७२): 

 
चशवाजी राजारं्नी आपल्या सेर्नापतीसह वऱ्हाडातं उतरूर्न सवग प्रातंातूर्न िौथाई वसूल करण्यािा 

ह कूम जाहीर केला. मोरोपतं हपर्ळे यारं्नी चदर्नाकं २५ ऑक्टोबर १६७० रोजी हत्रबकिा चकल्ला घेतला व 
लरे्ि औंढापट्टा, रावळा, जवळा वर्ैरे काबीज केले. मराठ्ािंी सवग बाजूरे्न सरशी होत असता दचिििा 
स रे्भदार शहाजादा म अज्जम हतबल होऊर्न राचहला. यािा संशय औरंर्जेबास आला. त्याला असे वाटले की 
हा म अज्जम मराठ्ाशंी र्नरमाईरे्न वार्त आहे यािे कारि मोर्ल तक्ताकचरता र्भाडंत असता त्यास मराठे 
उपयोर्ी पडतील हे होय. म्हिूर्न औरंर्जेबारे्न चशवाजीराजावंर मोर्लािंा खास सरदार महाबतखार्न यास 
पाठचवले. त्यास साथ देण्यासाठी माळव्यातूर्न चदलीरखार्न व र् जरातेतूर्न बहादूरखार्नास मोठे सैन्य देऊर्न 
राजावंर रवार्ना केले. याप्रमािे स. १६७१ िे आरंर्भापासूर्न दीडवषगपावतेो मोठमोठे मोर्ल सरदार व प्रिंड 
मोर्ल र्फौजा चशवाजीराजावंर लोटल्या. प्रथम चशवाजीराजाचं्या वीस हजार र्फौजेरे्न साल्हेरीस वढेा 
घातला. चकल्लेदार र्फत्त ल्लाखार्न चर्नकरारे्न लढला. पि मराठ्ाचं्या पराक्रमाप ढे चकल्लेदार चटकाव धरू 
शकला र्नाही. मराठ्ारं्नी त्यास मारूर्न चदर्नाकं ५ जारे्नवारी १६७१ रोजी चकल्ला हस्तर्त केला. 
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ह्यावळेी महाबतखार्नािा म क्काम र् लशमाबादेत होता. सबधं उन्हाळा त्यारे्न तेथे काढला आचि जूर्न 
१६७१ मध्ये तो स रतच्या दचििेस असलेल्या पाररे्नरा चकल्ल्यावर जाऊर्न राचहला. इ. स. १६७१ िा 
पावसाळा संपल्यावर चदलेरखार्न व बहादूरखार्न ऑक्टोबर १६७१ त बार्लािात घ सले. त्यारं्नी अर्फाट य द्ध 
साचहत्यासह वढेा घातला. वढे्याच्या यशासाठी शूर सरदार व अर्चित र्फौज खपू लार्ली. चशवाजीराजे 
ह्यावळेी चशवाप रात होते. त्यारं्ना चदलेरखार्नाच्या िढाईिी खबर चमळताि त्यारं्नी मोरोपतं हपर्ळे व प्रतापराव 
र् जर यारं्ना साल्हेरकडे जाण्यािे ह कूम चदले. [सर्भासद बखर, पृ. ७३-७५.] 

 
मोरोपंत व प्रतापराव यारं्ना राचजयािंा ह कूम चमळतािं ते चवद्य त वरे्ारे्न र्फौजेसह साल्हेरकडे धावले 

आचि साल्हेरच्या वढे्यावर अकस्मात जाऊर्न त टूर्न पडले. चकत्येक मचहरे्न झोंबाझोंबी िालूर्न इ. स. १६७२ 
च्या रे्फब्र वारीत घर्नघोर संग्राम झाला. चदलेरखार्न हरला. त्यास वढेा उठवरू्न परत जाव ेलार्ले. 

 
मोरोपंत व प्रतापराव िालूर्न येताहेत हे ऐकताि महाबतखार्नारे्न त्यासं अडचवण्याकचरता 

एखलासखार्नास पाठचवले. त्यावळेी घर्नघोर लढाई झाली. त्यास साल्हेरिी लढाई असे र्नाव आहे. [सरकार, 
चशवाजी, पृ. १८०.] (रे्फब्र वारी १६७२) एखलासखार्न आपल्यावर िालूर्न येत आहे असे चदसताि प्रतापरावारे्न 
घाबरलो असे दाखवरू्न पळ काढला. तेव्हा मोर्लाचं्या र्फौजेरे्न त्यािा पाठलार् स रू केला. लरे्ि प्रतापराव 
उलटला. र्फारि घर्नघोर य द्ध झाले. तीत मोर्लािंा पूिग पराजय झाला. मोर्लाकंडील सरदार व १० 
हजार लोक कामास आले. मराठ्ाकंडील काही लोक मेले, त्यातं सूयगराव काकडे म्हिूर्न राचजयािंा 
लहार्नपििा सोबती होता तो पडला. “िार प्रहर य द्ध कडाक्यािे झाले. द तर्फा दहा हजार मािूस म दा 
जाहले, घोडे, हत्ती, उंट यासं र्िर्ना र्नाही. अर्चित मालमत्ता हातास लार्ली. या चवजयाच्या पाठोपाठ 
मोरोपंत व र् जर यारं्नी म ल्हेरर्डही हजकला. एकामार्ोमार् एक प्रिंड चवजय राचजयारं्ना चमळत होते. इंग्रज 
कंपर्नीवाल्यारं्नीही चशवाजी र्फार प्रबळ झाल्याम ळे त्याचं्याशी स्रे्नहािे संबधं वाढचवण्यािी तळमळ लार्ली 
होती. [प. सा. स.ं १४३९.] (प. सा. सं. ले. १३७९). साल्हेरिा परार्भव ऐकूर्न औरंर्जेबाच्या अंर्ािा चतळपापड 
झाला. महाबतखार्नास त्यारे्न परत बोलावरू्न त्यास अर्फर्ाचिस्थार्नात पाठचवले. चतकडे जात असता तो 
रस्त्याति मरि पावला (स. १६७२). रं्नतर बादशहारे्न बहादूरखार्नास दचिििा कारर्भार देऊर्न त्यािे 
हाताखाली चदलेरखार्नास रे्नचमले. 

 
पुण्यावर पुन्हा घाला: 

 
चदलेरखार्न जयहसर्ाबरोबर अर्न र्भवलेला असल्याम ळे तो व बहाद रखार्न यारं्नी प ण्यावर हल्ला 

करण्यािे योचजले. अल्पकाळात त्यारं्नी प िे व िाकि यावंर र्फौजा रे्नल्या (इ. स. १६७२ जारे्नवारी). प िे 
शहर यावळेी स्वराज्यात होते. खार्नारे्न प ण्यावर छापा घातला आचि शहरातंील काही लोकािंी त्यारे्न कत्तल 
उडचवली अशी इंग्रजािंी बातमी [चकत्ता. ११८१.] आहे. (प.सा. स.ं ले. १४३९) इकडे साल्हेरच्या परार्भवारं्नतर 
म ल्हेरिा चकल्लाही मराठ्ारं्नी घेतल्यािी बातमी ह्या दोघा खार्नास लार्ली तेव्हा ते खार्नदेशात मराठ्ाचं्या 
पाठलार्ावर रे्ले. 

 
याि स मारास र्भार्ार्नर्रिा स लतार्न अब्द ल्ला क त्बशाह हा चदर्नाकं २१ एचप्रल १६७२ रोजी मरि 

पावला. राचजयारं्नी यािी दखल घेऊर्न चर्नराजीपतं र्नावािा आपला वकील र्नव्या क त्बशहाकडे पाठचवला. 
र्नव्या क त्बशहािे र्नाव होते स लतार्न अब्द लहसर्न क त्बशाह ऊर्फग  तार्नाशाह. हा अब्द ला क त्बशहािा जावई 
होता. चर्नराजी पंत र्भार्ार्नर्रास रे्ल्यावर त्यारं्नी शहाकडे एक लाख होर्न वार्शषक खंडिीिी मार्िी केली. 
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क त्बशहारे्न ती ताबडतोब मजूंर करूर्न त्यापकैी सहासष्ट हजार होर्न रोख पंताकडे स पूदग केले. बाकीच्या 
रकमेिा वायदा केला. [चश. ि. प्र. पृ. २६.] 

 
मराठ्ािंी सत्ता उत्तरोत्तर वाढत होती. हे म ंबईच्या इगं्रजारं्नी हेरले आचि त्यारं्नी आपला वकील 

ले. उस्टीर्न यास चशवाजी राजाचं्या रे्भटीस रायर्डावर पाठचवले. राचजयारं्नी त्यास रे्भट चदली. रे्भटीत त्यारे्न 
आपल्या मार्ण्या राचजयासं सादर केल्या. त्यारे्न मंत्र्याचं्याही रे्भटी घेतल्या. पि उस्टीर्नला वचकलीत यश 
लार्भले र्नाही. तो रायर्डावरूर्न मे १५, १६७२ पूवी परतला. 

 
मोरोपंत हपर्ळयारं्नी कोळवि हजकल्यावर र्नाचशकवर िाल केली. र्नाचशकिे रिि आपल्या 

र्फौजेसह मोर्लािंा सरदार जाधवराव करीत होता. हा जाधवराव महाराजािंा मामे र्भाऊ होता. तो हत्रबक 
हस्तर्त करूर्न घेण्यासाठी आला असता मोरोपंतारे्न त्यािा परार्भव करूर्न त्यास कैद केले (ज लै १६७२). 
त्यारं्नतर मोरोपतंारे्न विी, हदडोरीिा ठािेदार चसद्दीहलाल यािाही परार्भव केला. त्या दोघािंी चर्नर्भगत्सगर्ना 
बहादूरखार्नारे्न केली. तेव्हा ते आपल्या पथकासंह बादशहािी र्नोकरी सोडूर्न महाराजाचं्या र्नोकरीत 
ऑक्टोबर १६७२ त दाखल झाले. [सरकार, चशवाजी, पृ. १८९.] 

 
चशवाजी महाराजाचं्या र्फौजा प न्हा वऱ्हाडातं व उत्तर तेलंर्िात उतरूर्न खंडण्या र्ोळा करू 

लार्ल्या. बहाद रखार्न व चदलेरखार्न यारं्ना िढाईिे धोरि अशक्य वाटूर्न त्यारं्नी बिावािे धोरि स्वीकारले. 
समस्त प्रातंावंर देखरेख ठेवण्यास सोईिे व्हाव े म्हिूर्न त्यारं्नी १६७२ च्या पावसाळयातं दौंडच्या पूवेस 
र्भीमार्नदीच्या वाकिावर पेडर्ाव येथे छाविी केली. चतथे एक र्भ ईकोट चकल्ला बाधंला. त्यास बहादूरर्ड 
असे र्नाव चदले. या चठकािाहूर्न चशवाजीवर दाब ठेविे जास्त सोईिे असे मोर्लारं्नी ठरचवले. इ. स. १६७० 
पासूर्न महाराजारं्नी स्वराज्याच्या सीमा चवस्तारण्यास स रुवात केली. त्यात त्यारं्ना त्याचं्या पचरपक्व 
सरदारारं्नी साथ चदली. मोर्लाचं्या चवरोधास र्भीक र्न घालता साल्हेर म ल्हेर चकल्ले हजकूर्न घेतले, वऱ्हाडातं 
खार्नदेशात मराठ्ाचं्या शौयािी ि िकू दाखचवली. स रत बार्लाि येथे शत्रूस तडाखे चदले. त्याम ळे 
मराठ्ािें राष्ट्रतेज कसास लार्ले. महाराजारं्नी राज्य स्थापरे्नस स रुवात केल्यापासूर्न ह्या दोर्न वषात 
चमळालेल्या र्भव्य यशारें्न त्याचं्या शत्रूंर्ना पटू लार्ले की महाराज ही एक सत्ता आहे. बळकट सत्ता आहे. ह्या 
सते्तशी समेट घडवरू्न आििे हेि आपल्या चहतािे असे मोर्लासं व चवजापूरकरासं वाटू लार्ले. यािवळेी 
राचजयारं्नी रायर्डी आपिास राज्याचर्भषेक करूर्न घेण्यािे चर्नच त केले आचि सवग महाल, कारखारे्न 
क ट ंबीय मंडळी, कारर्भाऱ्याचं्या किेऱ्या त्यारं्नी रायर्डावर रे्नऊर्न तेथे वस्ती केली. रायर्डासाठी त्यारं्नी 
पन्नास हजार होर्न खिग केले, मातोश्री चजजाबाईर्नाहंी तेथे राहावयास रे्नले. 

 
इ. स. १६७२ एचप्रलच्या स मारास राचजयासं स्वामी समथग रामदास याजंकडूर्न पत्र आले, त्या 

पत्रािंा साराशं असा, “हे र्ोब्राह्मि प्रचतपालक राजा, तू द ष्टािंा संहार केलास, चकत्येकासं आश्रय चदलास. 
तू चशवकल्याि राजा. त झ्या देशी वास्तव्य केले. परंत  तू आमिी दाद घेतली र्नाहीस तरी पि उदंड 
राजकारि करूर्न तू धमग ससं्थापर्ना करूर्न कीती चमळव.” पत्र वािल्यारं्नतर त्यारं्नी समथग रामदासािंी 
िौकशी केली आचि रे्भटीिा चदवस ऑर्स्ट १६७२ मधील ठरचवला. महाराज समथांच्या रे्भटीस िार्फळला 
रे्ले. समथांर्ना रे्भटले. समथांर्ना चशवाजी महाराजाचं्या कायािी जाि होती. दोघेही महाराष्ट्र धमािी वृद्धी 
करण्यास झटत होते. महाराजारं्नी स्वामींिा आशीवाद माचर्तला. तो समथांर्नी चदला. महाराज संत ष्ट 
होऊर्न काही चदवस समथांच्या सहवासात राहूर्न रायर्डास परतले. [ प.सा.स.ंले.१८, ७५.] 
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इ. स. १६७३ च्या स मारास महाराज व महाराजाचं्या सवग सरदारासं राष्ट्र उर्भारिीकचरता आपि 
केलेल्या उद्योर्ास यश आले असे वाटू लार्ले. चठकचठकािाहूर्न आिलेला पैसा व लूट सवग सरकारात 
जमा होऊर्न राज्यािी शक्ती वाढली होती. १५ वष ेमोर्ल बादशाहाशी झ ंज देऊर्न त्यात मराठ्ासं यश 
आले तेव्हा चशवाजीराजाचं्या प्रयत्र्नािे खरे स्वरूप प्रकट झाले. चवजापूर व र्ोवळकोंडा येथील स लतार्न 
महाराजासं खंडण्या देऊ लार्ले. मोर्लाचं्या राज्यातील बऱ्याि प्रदेशातूर्न चशवाजीराजासं िौथाईिा 
हक्कही चमळू लार्ला. अशा प्रकारे चशवाजीिे राज्य व मराठ्ािें राष्ट्र लौचककदृष्ट्ट्या चसद्ध झाले. 

 
पन्हाळा काबीि (६-३-१६७३): 

 
चशवाजीराजािें मोर्लाशंी य द्ध िालू असता चदर्नाकं २४ र्नोव्हेंबर १६७२ रोजी चवजापूरिा बादशहा 

अली आचदलशहा मरि पावला. र्नवा बादशहा चशकंदर शहा हा र्ादीवर बसला व म ख्य वजीर पद चसद्धी 
खवासखार्न यास देण्यात आले. खवासखार्न हा चशवाजी महाराजािंा कट्टा वैरी होता. पूवी इ. स. १६६४ 
ऑक्टोबर मध्ये महाराजारं्नी यािा परार्भव करूर्न याला क डाळातूर्न हाकलूर्न लावले होते. तेव्हापासूर्न त्यािे 
महाराजाबंद्दल जास्ति वाईट मत झाले होते. खवासखार्नारे्न चवजापूरिी सवग सत्ता बळकाचवली. त्यायोरे् 
राज्यातं चठकचठकािी दंरे् होऊ लार्ले. अस्स्थरता वाढली. ह्यािा र्फायदा चशवाजीराजारं्नी घेण्यािे 
ठरचवले. चवजापूर दरबारी बाबाजी र्नाईक प ंडे र्नावािा चशवाजीिा वकील होता. त्यास महाराजारं्नी परत 
बोलाचवले. संघषास स रुवात झाली. राचजयाचं्या मर्नात पन्हाळा चकल्ला काबीज करण्यािे होते. पन्हाळा 
पूवी स्वराज्यात होता. (चदर्नाकं १८ र्नोव्हेंबर १६५९) पि चसद्धी जोहारच्या वळेी झालेल्या तहात 
चशवरायारं्नी पन्हाळा चवजापूरकरारं्ना परत केला होता (चदर्नाकं २२ सप्टेंबर १६६०) पन्हाळा मराठ्ारं्नी 
काबीज केल्यािी बातमी चवजापूर दरबारातं धडकल्यावर तेथे खळबळ उडाली. सवग सरदारारं्नी चविार 
करूर्न आपला र्नामाचंकत सेर्नार्नी बहलोलखार्न याच्या रे्नतृत्वाखाली राजावंर सैन्य पाठचवले. चवजापूर 
दरबारािा हा अर्फझलखार्नसारखा अचतशय बडा सरदार होता, त्यािे र्नाव अब्द ल करीम बहलोलखार्न, हा 
अत्यंत शूर होता. हा मूळिा अर्फर्ाचिस्थार्नातील जवार्न. जातीिा पठाि. तो चवजापूर दरबारी आल्यावर 
त्यास दरबाररे्न चमरज व पन्हाळा स भ्यािा स रे्भदार रे्नमले होते. ख द्द त्याच्या स भ्यापकैी पन्हाळा चकल्ला 
घेतल्याम ळे तो चिडला होता. बहलोलखार्न चवजाप राहूर्न चर्नघूर्न चतकोट्यावरूर्न उंब्रािीवर येऊर्न पोिला. 
त्यास रारं्िा अद वार्नी, कार्नोल आदी चठकािाहूर्न आिखी सैन्य येऊर्न चमळाव ेम्हिूर्न चवजापूर दरबाररे्न 
ह कूम काढले. चशवाय त्यारे्न मोर्ल सरदार चदलेरखार्न याच्याकडेही र्फौजेिी मार्िी केली. हे राजारं्ना 
कळले तेव्हा बहलोलखार्नास द सरी सैन्ये येऊर्न चमळण्यापूवीि त्याचं्यावर आपि हल्ला करावा म्हिरू्न 
राचजयारं्नी प्रतापराव व आरं्नदराव यािंी त्याजवर रवार्नर्ी केली. दोर्नि चदवसातं प्रतापराव उमरािीजवळ 
बहलोलखार्नाच्या तळाशी आला. उमरािीच्या तलावािे पािी बंद करण्यािे ह कूम चदले. पािी बदं 
झाल्यािे समजल्यावर खार्नाच्या तोंडिे पािी पळाले, तेव्हा खार्नारे्न य द्धास स रवात केली, तीर्न तास 
घर्नघोर य द्ध िालले. म ंडक्यािंा खि पडला. प्रतापरावासं शरि जाण्याचशवाय खार्नाकडे द सरा उपाय 
र्नव्हता. खार्नारे्न आपला वकील प्रतापरावाकडे पाठचवला, शरिार्ती पत्करली आचि प न्हा मराठ्ाचं्या 
वाटेस जािार र्नाही असे कबूल केल्याम ळे प्रतापरावारे्न त्यास जाऊ चदले. मराठ्ाचं्याप ढे मार्नाखाली 
घालूर्न पठािािंी सेर्ना चर्नघूर्न रे्ली. (चदर्नाकं १५ एचप्रल १६७३) 

 
महाराज यावळेी रायर्डावर होते. प्रतापरावारे्न खार्नाला शरि आिले, एक खासा हत्ती काबीज 

केला हे ऐकूर्न चशवराय आरं्नदले. पि प्रतापरावारे्न बहलोलखार्नास सोडूर्न चदल्यािे समजतािं चशवाजीराजे 
र्भयंकर रार्ावले. त्यारं्नी रावारं्ना चलचहले, “खार्नाशी सल्ला काय चर्नचमत्त केला?” 
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वर साचंर्तलेल्या चवजापूर दरबाराच्या र्ोंधळाचं्या स्स्थतीिा र्फायदा चशवरायारं्नी घ्यायिा ठरचवले. 
त्यारं्नी आपला चवश्वासू सरदार अण्िाजी दत्तो स रर्नीस यास पन्हाळा काबीज करूर्न तो स्वराज्यातं 
आिण्यास र्फमाचवले. पंत चदर्नाकं ६ जारे्नवारी १६७३ रोजी चशवरायािंा चर्नरोप घेऊर्न रायर्डावरूर्न चर्नघाले 
ते आपल्या लवाजम्यासह राजाप रास पोहोिले. तेथूर्न त्यारं्नी आपले हेर पन्हाळर्डाच्या टेहळिीसाठी 
र् प्तपिे पाठचवले. दरम्यार्न चशवरायारं्नी कोंडाजी र्फजंद यास अण्िाजी दत्तोस मदत करण्यास पाठचवले. 
ह्या दोन्ही सरदारारं्नी र् प्तवाटा शोधूर्न काढूर्न अधंारात चकल्ल्यात प्रवशे करण्यािे ठरचवले. त्या तयारीस 
मचहर्ना दीडमचहर्ना लार्ला. हेरारं्नी आपली कामचर्री िोख बजाचवली होती. कोंडाजीरे्न पन्हाळयाच्या एका 
चवचशष्ट अंर्ारे्न मध्यरात्रीस जायिे. चर्नवडक मराठ्ािंी त कडी बरोबर घ्यावयािी, अण्िाजी पंतारं्नी र्फौजेिी 
एक टोळी घेऊर्न र्डार्नजीकच्या एका अरण्यात दबा धरूर्न बसायिे असा बते ठरला. 

 
कोंडाजीरे्न आपल्या बरोबर मदग मराठे ६० घेतले. चदर्नाकं ६ मािग १६७३ रोजी रात्री ते दोऱ्यावंरूर्न 

चकल्ल्यावर िढले. रे्भद यशस्वी होऊर्न ते वर जाऊर्न पोिले, तेव्हा चकल्ल्यातंील लोक सावध होऊर्न 
त्याजवर िालूर्न आले. इतकी कडी र्स्त ठेऊर्नही शत्र ूआला कसा हेि कोिाला समजेर्ना. शत्र ूअर्फाट 
असावा असे त्यासं वाटले. र्भयंकर लढाई ज ंपली. कोंडाजीरे्न एकदम चकल्लेदारावर तलवार उर्ारूर्न िाल 
केली. दोघािें अटीतटीिे त ंबळ य द्ध झाले. कोंडाजीरे्न चकल्लेदारािे म ंडके उडचवले. चकल्लेदार र्डावरच्या 
राजवाड्याप ढे ठार होऊर्न पडला. अवघ्या दोर्न-तीर्न तासात पन्हाळा चकल्ला मराठ्ारं्नी हजकला. [सरदेसाई, 

चशवाजी, पृ. २८५.] महाराज रायर्डावर होते. त्याजंकडे जासूद पाठचवला. ही आरं्नदािी बातमी महाराजासं २ 
चदवसारं्नी कळली. 

 
लार्लीि चशवाजीराजारं्नी पन्हाळर्डावर जाण्यािी तयारी केली आचि ते चर्नघाल्यारं्नतर 

पन्हाळर्डावर चदर्नाकं १६ मािगच्या स मारास पोहोिले. तेथे मचहर्नार्भर राहूर्न त्यारं्नी चकल्ल्यािा उत्तम 
बंदोबस्त करूर्न चवजापूरकरावंरील मोचहमेिे मार्गदशगर्न केले. ह्या स्वारीिे विगर्न पवगत ग्रहिाख्यार्न ह्या 
जयराम हपडे चवरचित प स्तकात चमळते. महाराज पन्हाळर्डावर असता प्रतापराव महाराजाचं्या रे्भटीस 
रे्ल्यावर महाराजाचं्या सवालािे उत्तर त्याला देता आले र्नाही. महाराजारं्नी प्रतापरावास चविारले की 
खार्नास सोडण्यािी परवार्नर्ी क िी चदली त म्हाला? 

 
राचजयािें म्हििे खरे होते. प्रतापरावारे्न खार्नास सोडूर्न चदले ही मोठी िूक केली हे त्यास कळूर्न 

आले. महाराज आपल्यावर रार्ावले आहेत ही र्ोष्ट त्याच्या मर्नाला र्फार लार्ली. तो दख्खर्न र्भार्ात 
उचद्वग्र्न मर्नःस्स्थतीति स्वाऱ्या करू लार्ला. उंब्रािीच्या य द्धारं्नतर प्रतापरावािे सैन्य प ढे धारवाड, ह बळी 
या बाजूल लूट करण्यासाठी रे्ले. इ. स. १६७३ एचप्रल १६ रोजी ह बळीिी इंग्रजािंी वखार ल टूर्न त्यारे्न 
सात-आठ हजार होर्नािंा माल रे्नला. (प. सा. स.ं ले. १५२४, ३७, ३८) वखारीस खिता लावरू्न स मारे 
तीस हजार रुपयािंी दौलत त्यारे्न चमळचवली रं्नतर तो कडवाड प्रातंात घ सला. [प. सा. स.ं ले. १५४४.] (प. सा. 
स.ं ले. १५४४). 

 
बहलोलखार्न तावडीत सापडला असता त्यास प्रतापरावारे्न सोडूर्न चदल्याबद्दल राचजयारं्नी त्यािी 

चर्नर्भगत्सगर्ना केली. आचि खार्नाच्या पाडाव केल्याचशवाय आम्हास तोंड दाखव ू र्नये असा खरमरीत चर्नरोप 
त्यास पाठचवला. हे शब्द चजव्हारी लार्ूर्न प्रतापरावारे्न वर साचंर्तल्याप्रमािे ह बळीिी धर्नाढ्य पेठ ल टली. 
त्यावळेी म जर्फरखार्न त्याजवर िालूर्न आल्याम ळे ल टीिे काम अधगवट टाकूर्न तो परत चर्फरला. 
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पन्हाळयाहूर्न रायर्डाला चशवाजीराजे जूर्न १६७३ च्या स रवातीस परतले. त्यावळेी इंग्रज वकील 
टॉमस चर्नकल्स हा रायर्डावर आला होता. त्यारे्न चदर्नाकं ३ जूर्न रोजी महाराजािंी रे्भट घेतली आचि 
वखारीिे र्न कसार्न र्भरपाई चमळावी अशी मार्िी केली. तेव्हा राचजयारं्नी त्याच्या बोलण्याकडे कार्नाडोळा 
केला. [प. सा. स.ं ले. १५३६.] (प. सा. स.ं ले. १६३६). 

 
तद रं्नतर २७ ज लै १६७३ रोजी राचजयारं्नी सातारा काबीज केले. पावसाळयात काहीही कारवाई र्न 

करता राचजयारं्नी तो काळ हजकलेल्या म लखािी व्यवस्था करण्यात घालचवला. दसऱ्यारं्नतर राजाचं्या 
सरदारारं्नी वाईजवळच्या पाडंवर्डावर छापा घातला व चदर्नाकं १३ ऑक्टोबर रोजी र्ड काबीज केला. 
त्याि चदवशी राजे साताऱ्यास येऊर्न त्यारं्नी बाळाजी आवजी चिटिीस या राज्याच्या सेवते तर्न, मर्न, धर्न 
एकवटूर्न चर्नष्रेे्न सेवा करिाऱ्या मौल्यवार्न चहऱ्यािा सातारा म क्कामी पालखी बहाल करूर्न र्ौरव केला. 
यारं्नतर राचजयारं्नी बंकापूर ल टले. प ढे सतत तीर्न मचहरे्न राजे चवजापूर म लखातं ध माकूळ घालीत राचहले. 
सजाखार्नाशी लढतार्ना मराठावीर चवठोजी हशदे िंदर्ड येथे ठार झाला. [चश. ि. प्र., पृ. २६.] त्यािा सूड 
मचहमाजी हशद्यारे्न लरे्ि उर्चवला. मचहमाजीरे्न सजाखार्नाला र्ाठूर्न ठार केले (चदर्नाकं ६ चडसेंबर १६७३) 
यावळेी राजे कद्रा येथे होते. 

 
मध्यंतरी बहलोलखार्न बरा होऊर्न त्रासदायक हालिाली करू लार्ला. बहलोलखार्नारे्न िारं्ली 

तयारी करूर्न कोल्हाप रास तळ चदला आचि चतथूर्न तो पन्हाळा, राजापूर, कोकि या प्रदेशातूंर्न 
चशवाजीराजािंा अंमल सार्फ उठचवण्यािा उद्योर् करू लार्ला. बहलोलखार्न बेळर्ावच्या वाटेरे्न येत 
असल्यािी बातमी प्रतापरावास लार्ली. तेव्हा उंब्रािीच्या ि कीिी द रुस्ती करण्याच्या इषरेे्न प्रतापरावारे्न 
कोल्हापूरच्या दचििेस िाळीस मलैावंर रे्नसरी येथे हखडीत बहलोलखार्नाल र्ाठले. पि तेथे उतावीळपिे 
७ स्वार बरोबर घेऊर्न तो शूर सेर्नापती अचविारारे्न प ढे घ सल्याम ळे अडििीत सापडला आचि िकमकीत 
पडला [सरदेसाई, चशवाजी, पृ. २८६.] (रे्फब्र वारी २४, १६७४). राचजयािंा ठपका अंतःकरण्यास लावरू्न घेऊर्न 
प्रतापरावारे्न हा आत्मयज्ञ केला. त्याम ळे राचजयासं प ढे द ःख झाले. ६ वषांर्नी याि प्रतापरावािी म लर्ी 
महाराजारं्नी राजारामास केली. 

 
प्रतापराव पडल्यावर त्यािा द ःखी सेर्नापती आरं्नदराव मकाजी यारे्न प ढे होऊर्न बहलोलखार्नािा 

जोरारे्न पाठलार् केला व त्यािा परार्भव केला त्यारं्नतर आरं्नदरावारे्न बंकाप राकडे जाऊर्न स. १६७४ मािग 
२३ ला बहलोलखार्नाच्या स्वतःच्या जहाचर्रीतील सपं र्ाविी पेठ ल टली व ३००० बलैावंर लादण्या इतकी 
लूट चमळचवली. प्रचतकारासाठी आलेल्या चखदरखार्नािा त्यारे्न सहज परार्भव केला. लूट चमळचवण्यासाठी 
बालाघाटात चर्नघूर्न रे्ला व चतकडूर्न यशस्वी होऊर्न परत आला. [सरदेसाई, शककता चशवाजी, पृ. २८६-८७.] 
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१९. राज्याणभषेक 
 
चशवाजीराजे औरंर्जेबाच्या कैदेतूर्न चर्नसटूर्न महाराष्ट्रात स खरूप आले. तद रं्नतर म अज्जमच्या 

सारं्ण्यावरूर्न बादशहारे्न चशवरायाचं्या “राजा” या पदवीस सर्न १६६८ च्या प्रारंर्भी मान्यता चदली. 
दचििेतील शाह्या चवजापूर व र्ोवळकोंडा. त्यापैकी चवजापूरकराचं्या अंमलािे उच्चाटर्न महाराजारं्नी 
महाराष्ट्रातूर्न केले होते. तसेि र्ोवळकोंड्याच्या स लतार्नारे्न राचजयासं खंडिी देऊर्न माडंचलकत्व कबलू 
केले होते. 

 
“हे राज्य व्हाव ेही श्रींिी इच्छा आहे” असे चशवाजीराजे वयाच्या १० व्या वषांपासूर्न म्हिू लार्ले. 

चशवाजीराजे व मातोश्री चजजाबाई यारं्ना शहाजीराजारं्नी बंर्ळूरहूर्न प ण्यास पाठचवले. त्यावळेी 
त्याचं्याबरोबर राज्यकारर्भारास लार्िारे पेशव,े म झ मदार, डबीर, सबर्नीस इत्यादी अचधकारी चदले. सर्न 
१६४० पासूर्न राजे “प्रचतपचं्चद्ररेखेव” हा चशक्का वापरू लार्ले. परमारं्नदाच्या चशवर्भारतात अर्फझलखार्न 
वधापूवीही चशवाजीराजे िक्रवती राजािी चिन्हे धारि करीत होते व हसहासर्नावर बसत असा उल्लखे आहे. 

 
आग्राहूर्न येताििीि चशवाजीराजे यारं्नी “राजा” हा चकताब धारि केला व आपल्या र्नावािे र्नािे 

पाडले असे ब ंदेल्यािंी बखर म्हिते. इ. स. १६७४ च्या स रुवातीस चशवरायािे राज्य जव्हार रामर्नर्रपासूर्न 
कारवारपयंत आचि बार्लाि, प िे चजल्ह्यािा चर्नम्मा र्भार्, सातारा, कोल्हापूर, दचिि साताऱ्यािा बरािसा 
र्भार् असे पसरले होते. [पर्डी, महाराष्ट्र आचि मराठे, पृ. ४३.] महाराजारं्नी चवजापूर व मोर्ल याजंशी सतत पंिवीस 
वष ेटक्कर देऊर्न महाराष्ट्रात स्वतंत्र राज्यािी चर्नर्शमती केली. चशवाजी महाराजािंी स्वतंत्र राज्य स्थापरे्निी 
कल्पर्ना शहाजीराजे व मातोश्री चजजाबाईंिी होती. ती चसद्धीस जाण्यासाठी व रू्नतर्न राज्यािी जािीव सवग 
जर्नतेच्या चठकािी उत्पन्न करण्यासाठी चशवाजी महाराजारं्नी आपिासं यथाचवचध राज्यचर्भषेक करवरू्न 
घेण्यािा सकंल्प सोडला. राज्याचर्भषेक करूर्न स्वतंत्र राज्य घोचषत केल्यारं्नतरि रयतेकडूर्न कर वसूल 
करिे, कायद्यारे्न त्यािें चर्नयतं्रि करिे, परराज्याशंी बरोबरीच्या र्नात्यारे्न व्यवहार ठेविे वर्ैरे र्ोष्टी करिे 
सोपे झाले असते. ख द्द महाराष्ट्रातील काही मराठे सरदार र्भोसल्यािें कूळ सामान्य समजत. त्याचं्या 
चविारारं्ना शह देण्यासाठी तसेि ते मराठे सरदार आम्ही यवर्न पादशहािे प रातर्न र्नोकर, िार-पािश ेवषांिे 
ज रे्न सरदार आम्ही कदीम, तालेवार सरदार, मोर्लािें अचधकारी, राजारं्ना वा त्याचं्या वचडलासं हा मार्न 
कधीही प्राप्त झाला र्नव्हता असे म्हित व चशवाजीच्या उच्चासर्नास चवरोध करीत. त्यारं्ना चशवाजीराजारं्नी 
अचर्भचषक्त सत्ताधीश होऊर्न दाखविे क्रमप्राप्त होते. देवचर्रीिे स्वतंत्र राज्य सर्न १३१८ मध्ये 
कोसळल्यापासूर्न १६७४ पयंत संबधं महाराष्ट्रात हहदू स्वतंत्र राजारे्न राज्याचर्भषेक करवरू्न घेतला र्नव्हता. 

 
त्याकाळी मराठे सरदारारं्ना राजे हा चकताब बादशहाकडूर्न क्वचित प्रसंर्ी चमळत असे. चशवाजी 

महाराजारं्नाही तो लार्भलेला होता. पि त्यापैकी क िी राज्याचर्भषेक करवरू्न घेतला र्नव्हता. 
 
राज्याचर्भषेकाच्या आवश्यकतेचवषयी सर जद र्नाथ सरकार चलचहतात, चशवाजीरे्न अर्फाट पराक्रम 

केले. प ष्ट्कळ प्रातं हजकले, अर्चित संपत्ती चमळचवली, शूर र्फौज पदरी बाळर्ल्या, लढाऊ जहाजे बाधंली 
याम ळे परमेश्वरी संकेताप्रमािे हजारो लोकािें जीवर्न त्याचं्या इच्छेवर अवलंबूर्न राचहले. तथाचप, 
अचर्भषेकपूिग राजा ही पदवी प्राप्त झालेली र्नसल्याम ळे राजकीय सबंधंात इतर बादशहाशी वार्तार्ना त्याला 
मोठीि अडिि र्भासत असे. त्याचं्या अलोट साहसारे्न व प्रखर ब चद्धसामर्थ्यारे्न सवग जर् थक्क होऊर्न रे्ले तरी 
औरंर्जेब बादशहा त्याला एक लहार्नसा जमीर्नदार समजत असे. आचदलशहाच्या दृष्टीरे्न तर तो पदरच्या 
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सरदारािा बंडखोर प त्र ठरलेला होता. र्ोवळकोंड्याच्या क त बशाहीिी चशवाजीचवषयी र्भावर्ना चर्नराळी 
र्नव्हती. या कारिाम ळे चशवाजीराजारं्नी राज्याचर्भषेक करूर्न घेण्यािा घेतलेला चर्निगय अिूक होता. [सरकार, 
चशवाजी, ५वी आ., पृ. २०२.] 

 
रायर्ड राजधार्नीसाठी चशवाजीराजे यारं्नी वडील शहाजीराजे याचं्या समवते ििा करूर्न चर्नच त 

केली मार्ील प्रकरिात साचंर्तले आहे. 
 
राज्याचर्भषेक करवरू्न घेण्यास चशवाजीराजारं्ना अरे्नक अडििींर्ना तोंड द्याव ेलार्ले. परश रामारे्न सवग 

िचत्रयािंा २१ वळेा र्नायर्नाट केला असे समजूर्न र्भोसले व इतर मराठे सरदारास िचत्रय र्न समजता 
बाह्मिवर्ग त्यार्ना शूद्र ठरवीत. या प्रसंर्ी चकत्येक ब्राह्मिारं्नी चवरोध केला (प.ृ २९३ सरदेसाई) 
िात वगण्याच्या दृष्टीरे्न र्भोसले शूद्रात मोडत, चकत्येक मराठे सरदार र्भोसल्यािें कूळ कमी समजत. चशवाजी 
राजे हे र्भोसले क ळात जन्मले. हे र्भोसले कूळ मूळिे राजप तान्यातील चशसोदे क लातील. त्यािंी उत्पत्ती 
दाखचविारा वशंवले चिटिीस बाळाजी आवजी यारं्नी राजप तान्यात अचधकारी मािेस पाठवरू्न आिचवला. 
तसेि बाळजी आवजीरे्न स्वतः राजप तान्यात जाऊर्न चतकडील होत असलेल्या राज्याचर्भषेक समारंर्भािी व 
र्भोसले क ळािी पूवगपीचठका पैदा करूर्न आचिली. [सरकार, चशवाजी, ५वी आ., पृ. २०३.] 

 
राजप तान्यात जे राज्याचर्भषेक समारंर्भ होत ते र्भट्ट घराण्यातंील चवद्वार्नािें हातूर्न करचवण्यािा 

प्रघात होता. त्यास अर्न सरूर्न र्ार्ार्भट्ट या चवद्वार्न संस्कृत पंचडतास तो काशीहूर्न र्नाचशक िेत्री आला असता 
राचजयारं्नी मंडळी पाठवरू्न अचर्भषेक समारंर्भास येण्यािी चवरं्नती केली. तेव्हा र्ार्ार्भट्टारं्नी आपल्याबरोबर 
चवद्वार्न पचंडत घेतले आचि ते रायर्डी महाराजाचं्या रे्भटीस आले. राचजयारं्नी र्ार्ार्भट्टािे मर्नोर्भाव ेस्वार्त 
केले. तेव्हा र्ार्ापचंडत र्भारावरू्न जाऊर्न म्हिाले, “िार पातशहारं्ना आपि र्नामोहरम केले आहे. आता 
आपि हहदंूिी स्वतंत्र पातशाही चर्नमाि करावी, राजहसहासर्नावर आरूढ होऊर्न राज्याचर्भषेक करवरू्न 
घ्यावा”. [सर्भासद, (स.ं र्ाडर्ीळ) पृ. १०२.] र्ार्ार्भट्ट आचि चशवाजी यािंी इ. स. १६६३ पासूर्न िारं्लीि ओळख 
झाली होती. इ. स. १६७३ अखेर चशवाजी राजािंा लौचकक सवगतोम खी झाला असता हहदू धमाचर्भमार्नी 
र्ार्ार्भट्टारं्नीही त्यािंी दखल घेतली असावी. [बेंदे्र, चशवाजी ि., पृ ७३८-३९] सर्भासद चलचहतो त्याप्रमािे 
र्ार्ार्भट्टारं्नीि “मराठा राजा छत्रपती व्हावा असे चित्तातं आचिले” व त्यार्न सार बोलिे झाले. सर्भासद 
सारं्तो र्ार्ार्भट्टारं्नी आपला चविार साचंर्तला व तो राचजयासं मार्नवला. शवेटी र्ार्ार्भट्टाबंरोबर ह्या 
चवषयावर वाद घालण्यास कोिी सापडला र्नाही. तेव्हा राज्याचर्भषेक चवधी र्ार्ार्भट्टारं्नीि अध्वयूग होऊर्न पार 
पाडावा असे ठरले. राज्याचर्भषेक चवधीरे्न महाराजास आपोआपि श्रेष् स्थार्न प्राप्त झाले. सर्भासद चलचहतो 
त्याप्रमािे “मऱ्हाठा पातशहा एवढा छत्रपती झाला ही र्ोष्ट काहंी सामान्य र्नाही. हीि राज्याचर्भषेकािी खरी 
कामचर्री.” [सर्भासद, चकत्ता, पृ.१०२.] 

 
समारंभाची घटना (णद.६ िून १६७४): 

 
महाराजासं राज्याचर्भषेक होिार ह्या वातेरे्न स्वराज्यामध्ये उत्साह संिारला. महाराजारं्नी 

महोत्सवास शोरे्भल अशी पूवगतयारी केली. बत्तीस मि सोन्यािे राजहसहासर्न तयार करण्यात आले. पृर्थ्वी 
मोलािी र्नवरत्रे्न हसहासर्नाला जडचवण्यात आली. मोत्याच्या झालरीरे्न जडावािे छत्र शोर्भ ू लार्ले. 
हसहासर्नार्भोवती रत्र्नजडीत आठ खाबं उरे्भ केले. 
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तदरं्नतर र्ार्ार्भट्टारं्नी मंचत्रमडंळातील वृद्धाचं्या सल्ल्यारे्न राज्याचर्भषेकािा म ह तग ज्येष् श द्ध त्रयोदशी 
शके १५९६ ठरचवला. राजारं्नी प्रतापर्डावरील र्भवार्नी देवीच्या देवळात जाऊर्न देवीिे दशगर्न घेतले आचि 
आपल्या राज्यातील इतर देवालये आचि धार्शमक स्थळे यार्नाहंी रे्भटी चदल्या. राज्याचर्भषेकाच्या आदल्या 
चदवशी महाराजारं्नी उपवास केला आचि ध्यार्नधारिेत चदवस व्यतीत केली. द सऱ्या चदवशी सकाळी लवकर 
उठूर्न परंपरेप्रमािे अभ्यंर्स्र्नार्न केले. रं्नतर मातोश्री चजजाबाईरं्ना व अन्य वचडलधाऱ्या मंडळींर्ना र्नमस्कार 
केला आचि त्यािें आशीवाद घेतले. राज्याचर्भषेकािे दोर्न महत्त्वािे चवधी म्हिजे अचर्भषेक आचि छत्रधारि. 

 
अचर्भषेकासाठी महाराजारं्नी वस्त्रर्भषूिे पचरधार्न केली होती. त्यािंी पट्टरािी सोयराबाई चहच्या 

महावस्त्राच्या पदरािे एक टोक व महाराजाचं्या अंर्रख्यािे एक टोक यािंी लग्र्नाच्यावळेी मारतात तशी 
र्ाठ मारलेली होती. ती दोघं पाटावर शजेारी-शजेारी ऐंचद्रयशातंी चवचधसाठी िौरंर् आचि पादपीठ यावंर 
बसली आचि पाठीमारे् लार्रू्नि संर्भाजीराजारं्ना बसचवले. पंतप्रधार्न मोरोपतं हपर्ळे याचं्या अचधपत्याखाली 
महाराजािें अष्टप्रधार्न मंडळ र्नद्यािें पचवत्र पाण्यारे्न र्भरलेले कलश घेऊर्न सर्भोवती उरे्भ होते. उपाध्याय 
वदेमंत्रािें घोष करत होते आचि १६ स हाचसर्नी पंिारती करत होत्या. 

 
अचर्भषेक चवधीच्या वळेी महाराजारं्नी उंिी केशरी पोशाख केला होता. पोशाखावर सोन्यािी र्निी 

केलेली होती. मोत्याचं्या माळा लावलेला राजम क ट मस्तकावर धरि केला होता. कार्नात रत्र्नजडीत 
किगर्भषूि आचि र्ळयात चहऱ्या-मोत्यािें हार होते. महाराजारं्नी प न्हा र् रुजर्नारं्ना आचि चजजाईला र्नमस्कार 
केला. चजजाईरे्न आपल्या यशस्वी प त्राला आशीवाद चदले आचि आरं्नदाश्रू ढाळले. 

 
राज्याचर्भषेकािा महाल उंिी मखमल, चकर्नखाप आचि मोत्यारं्नी सजचवलेला होता. त्याचं्या 

हर्भतींवर वैचदक प्रतीके आचि चिन्हे रेखाटली होती. हसहासर्नस द्धा वैचदक प्रतीके आचि चिन्हे यारं्नी सजचवले 
होते. रत्र्नखचित सोन्याच्या पत्र्यारे्न हसहासर्न मढचवले होते. चहरव्यार्ार केळीच्या पार्नारं्नी आचि आंब्याचं्या 
टाळारं्नी राजवाड्यािंी प्रवशेद्वारे व अंर्िे स शोचर्भत केली होती. महाद्वाराशी उंिी वस्त्रप्रावरिारं्नी व 
दाचर्न्यारं्नी स शोचर्भत केलेले दोर्न घोडे व हत्ती पहारा देत होते. शहर्नाई, र्नर्ारा आचि इतर वादे्य त्याप्रसंर्ी 
वाजचवली जात होती. 

 
िोफाचंी सलमी : 

 
महाराजाचं्या हसहासर्नारूढ होण्याच्या वळेी स्वतंत्र हहदू राजाला सलामी देण्यासाठी सवग 

चकल्ल्यावंर तोर्फा बसचवल्या होत्या. र्ार्ार्भट्ट मोत्यारं्नी सजचवलेले चकर्नखापािे राजछत्र घेऊर्न प ढे आले. 
त्यारं्नी ते चशवरायाचं्या डोक्यावर धरले आचि लोक सम दायारे्न, “श्री छत्रपती चशवाजी महाराज जय हो” 
असा कंठरवारे्न अरे्नक वळेा जयघोष करूर्न राजदरबार द मद मूर्न सोडला. महाराजारं्नी आपल्या सरदारारं्ना, 
अचधकाऱ्यारं्ना आचि अर्न यायारं्ना तोपयंत िालू असलेल्या र्फारशी पदव्याचं्या जार्ी परंपरार्त िालत 
आलेल्या र्भारतीय पदव्या बहाल केल्या. 

 
चशवाजी महाराज आपल्या घोड्यावर बसले आचि रायर्डावरील जर्दीश्वराच्या देवळात 

चमरवि कीरे्न रे्ले. तेथे हत्तीवर आरूढ होऊर्न राजेशाही इतमामारे्न र्डावरील रस्त्यावरूर्न चमरवत रे्ले 
आचि र्डावरील लोकारं्नी “िचत्रय क लावतंस छत्रपती चशवाजी महाराजािंा” जयजयकार केला. हहदंूिा 
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स्वतंत्र राजा हसहासर्नारूढ झाल्यािे कोकिारे्न अर्न र्भवले. कोकि धन्य झाले. अशा प्रकारे प िे, स पेिा एक 
जहाचर्रदार हहदवी स्वराज्यािा छत्रपती म्हिूर्न ओळखला जािारा स्वतंत्र राजा झाला. 

 
सवग महाराष्ट्रर्भर चशवाजी महाराजाचं्या राज्याचर्भषेकािी घटर्ना र्फार महत्त्वािी समजली रे्ली. 

ऑस्क्संडेर्न या इंस्ग्लश वचकलारे्न, र्नारायि शिेवी या इगं्रजाचं्या द र्भाषारे्न आचि वेंर् ल्यािा डि व्यापारी 
अब्राहम ली. रे्फबर यारे्न या घटरे्निी विगर्न चलहूर्न ठेवलेली आहेत. 

 
राज्यारोहिाच्या घटकेपासूर्न र्नवा राज्याचर्भषेक शक स रू केल्यारे्न महाराज य र्प्रवतगक शककते 

ठरले. स्वतंत्र कालर्िार्ना व स्वतःिे र्नािे चशवराई होर्नही पाडण्यात आली. या दोन्ही र्ोष्टी सावगर्भौमत्व 
दाखचवतात. तसेि आपल्या प्रधार्नािंी सवगत्र रूढ असलेली र्फारसी र्नाव े रद्द करूर्न त्याचं्या जार्ी 
पेशव्याबद्दल म ख्य प्रधार्न, म झ मदार याबद्दल अमात्य, स रर्नीस याबद्दल सचिव अशी संस्कृत र्नाव ेठेचवली. 
ही त्यािंी स्वाचर्भमार्नी कृती आचि इष्ट वाटेल त्याबद्दलिा मोकळेपिारे्न स्वीकार करण्यािी वृत्ती र्फार 
महत्त्वािी आहे. राज्यव्यवहारात िालू असलेला र्फारसी शब्दािंा स ळस ळाट थाबंण्यासाठी स्वर्भाषेिा प्रिार 
व्हावा या हेतूरे्न त्यारं्नी रघ र्नाथ पंचडताकंडूर्न “राज्यव्यवहार कोश” या र्नावािा कोश म द्दाम करवरू्न घेतला. 
तसेि पंिारं्ाच्या स धारिेसाठी महाराजाचं्या प्रोत्साहर्नारे्न कृष्ट्ि ज्योचतषी यारे्न “करि कौस्त र्भ” र्नावािा 
र्नवा करिगं्रथ तयार केला, रायर्डावर एक टाकसाळ बाधंचवली. त्यात ताबं्यािी व सोन्यािी र्नािी तयार 
होत. [आवळसकर, रायर्डिी जीवर्नकथा, पृ.२६.] चशवाजी महाराजािंा राज्याचर्भषेक अशा रीतीरे्न अरे्नक दृष्टींर्नी 
क्राचंतकारक ठरला. तसेि राज्यारोहिारे्न महाराजारं्नी स्वतंत्र मराठी राज्य अस्स्तत्वात आल्यािे जि ू
जर्ाला जाहीर केले. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी आपिासं राज्याचर्भषेक करवरू्न घेतला ही बातमी औरंर्जेब बादशहास जेव्हा 

समजली तेव्हा बादशहा तक्तावरूर्न उतरूर्न अंतःप रात रे्ला आचि दोन्ही हात र्भ ईस घासूर्न आपले देवािे 
र्नाव घेऊर्न परम खेद केला. दोर्न चदवस अन्न-उदक घेतले र्नाही आचि बोलले की, “ख दारे्न म सलमार्नािी 
पातशाही दूर करूर्न तक्त ब डवरू्न मराठी यासं तक्त चदले, आता हद्द झाली.” बादशहािी समजूत 
मोठमोठ्ा वचजरारं्नी घालूर्न तक्तावर बैसचवले. चवजापूर, र्भार्ार्नर्रच्या स लतार्नारं्ना हे वतगमार्न कळल्यावर 
त्यारं्ना खेद झाला. तसेि रुमशाम, इराि, द रार्न आदी पातशहा हसहासर्न सोहोळयािी बातमी समजताि 
मर्नात खेद करू लार्ले. [सर्भासद, पृ.८७.] 

 
❑ ❑ 
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णिवािी महारािाचंा राज्याणभषेक समारंभ 
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२०. आणदलिाहीि पुन्हा आक्रमि 
 
इ. स. १६७४ मध्ये चशवाजी महाराजारं्नी राज्यारोहि केले ही बातमी ऐकूर्न औरंर्जैब बादशहािी 

झोप उडाली. महाराजािें राज्यारोहि ही र्ोष्ट महाराष्ट्राच्या व र्भारताच्या इचतहासात अपूवग होती. मोर्ल 
साम्राज्य त्यावळेी आसेत चहमािल पसरले होते. चवजापूर व र्ोवळकोंडा येथील स लतार्न मोर्ल बादशहास 
घाबरूर्न होते. त्यािंी राज्ये दचििेत तंजावर चत्रिर्नापल्लीपयंत पसरली होती. उत्तरेत कारकोरम, पच मेस 
र् जरात, पूवेस आसाम आचि दचििेत र्भीमेच्या काठापयंत औरंर्जेबािा रास्त अमंल होता. अशा ह्या 
चवशाल साम्राज्याचवरुद्ध तसेि चवजापूर व र्ोवळकोंडा या शाह्याचंवरुद्ध सतत पिंवीस वष े टक्कर देऊर्न 
महाराजारं्नी महाराष्ट्रात स्वतंत्र राज्यािी चर्नर्शमती केली. मोर्लािंा रूबाब पार र्नाहीसा झाला. यािाि 
पचरिाम म्हिजे उत्तरेत रजपूत, ब ंदेले, जाट आचि शीख इत्यादींर्नी अठराव्या शतकाच्या पूवाधात मोर्ल 
साम्राज्य चखळचखळे करूर्न टाकले. आपल्या राज्याचर्भषेकास मोर्लाकंडूर्न चवरोध होऊ र्नये म्हिूर्न र्भर 
पावसाच्या तोंडावर ६ जूर्नला महाराजारं्नी राज्याचर्भषेक चदर्न ठरचवला. चशवाजी महाराजािंी सवांत मोठी 
कामचर्री म्हिजे र्भारतीय जर्नतेत प्रिंड आत्मचवश्वास चर्नमाि केला ही होय. स्वधमग, स्वसंस्कृती यािंा 
अचर्भमार्न बाळर्ूर्न पाऊल प ढे टाकले तर जर्ातील कोितीही शक्ती दीघगकाल चटकाव धरू शकत र्नाही हे 
त्यारं्नी राष्ट्राला चशकचवले. 

 
चशवराज्याचर्भषेकीच्या समारंर्भरे्न औरंर्जेबाच्या अंर्ािा चतळपापड झाला. त्यािा औरंर्ाबाद येथील 

सरदार बहादूरखार्न हा राज्याचर्भषेक समारंर्भात चवघ्र्न आिण्यािा खटाटोप करीत होता. ही बातमी 
चशवाजी महाराजासं राज्याचर्भषेकाच्या वळेी समजली. त्यारं्नी राज्यचर्भषेक समारंर्भ झाल्यावर 
बहादूरखार्नावर ज लै १६७४ त दोर्न हजार मराठा सैचर्नकारं्ना िाल करूर्न जाण्यास र्फमाचवले. त्यारं्नी 
बहादूरखार्नाच्या छाविीवर हल्ला करूर्न ल टमार केली. बादशहाकचरता जमचवलेले जाचतवतं २०० घोडे 
स मारे १ कोटीिा खचजर्ना ल टूर्न, त्यािे सवग तंबू मराठा सैचर्नकारं्नी जाळूर्न टाकले. ह्याि सैचर्नकारं्नी 
बहादूरखार्न व त्यािे सैन्य यासं हूल दाखवरू्न २०-३० कोस दूर रे्नल्यावर द सऱ्या ७००० मराठे घोडेस्वारारं्नी 
हा पराक्रम केला. [प.सा.स ं१६६४, बेंद्र, चशवाजी, पृ.९१०.] ऑर्स्ट-सप्टेंबरात रामर्नर्रच्या बाजूिा कोळयािंा प्रदेश 
हस्तर्त करण्यास मोरोपंत हपर्ळेच्या हाताखालील र्फौजा कोकिातूर्न थेट रामर्नर्रपयंत रे्ल्या आचि 
त्यारं्नी वसईच्या पोत गचर्जाकंडे िौथाईिी मार्िी केली. चशवाजीमहाराजारं्नी रामर्नर्रिे राज्य हजकले, 
तेव्हा त्या राजाला पोत गर्ीज सरकार िौथाईिा हक्क देत असे, तो आपिास चमळावा अशी मार्िी 
महाराजारं्नी पोत गचर्जाकंडे केली. यासबंंधी चकत्येक वष े वाटाघाटी िालल्या तेव्हा त्यािा चर्नकाल 
करण्यासाठी महाराजारं्नी आपला ह शार वकील चपताबंर शिेवी यास स. १६७७ च्या चडसेंबरात र्ोव्यास 
पाठचवले. द सऱ्या वषी तो मरि पावला म्हिूर्न िौथाई वस लीच्या कामचर्रीवर महाराजारं्नी तारीख १५ मािग 
१६७९ रोजी र्िेश शटे र्नावाच्या वचकलास र्ोव्यास पाठचवले. तेव्हा त्या सरकाररे्न िौथाईिी मार्िी मान्य 
केली पि प्रत्यिात चदल्यािा दाखला सापडत र्नाही. [सरदेसाई, चरयासत, राजा चशवाजी, पृ.२८२.] 

 
फोंड्यावर चढाई : 

 
र्फोंड्यािा चकल्ला इ. स. १६६४ अखेर महाराजारं्नी हजकला होता. परंत  मधल्या धामध मीत 

चवजापूरकरारं्नी बळकावला. तो परत स्वराज्यात आिण्यासाठी महाराजारं्नी अण्िाजी दत्तो यारं्ना स्वारीवर 
पाठचवले. अण्िाजी दत्तो आपल्या सैन्यासह क डाळास आले त्यािंा बेत र्फोंड्यावर अिार्नक छापा 
घालायािा असा होता. ही बातमी र्फोंड्यािा चकल्लेदार महमदखार्न ह्याला समजली तेव्हा तो सावध झाला व 
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त्यारे्न प्रचतकारािी जय्यत तयारी केली. त्याम ळे अण्िाजी दत्तोस यश र्न येता तो क डाळहूर्न राजापूर मार् े
चवशाळर्डास १७७४ ऑर्स्टच्या शवेटच्या आठवड्यात रे्ला. [प.सा. स.ं १७०८.] 

 
धरिगावावर चढाई : 

 
ऑक्टोबर १६७४ च्या अखेरीस महाराजारं्नी खारे्नदशावर स्वारी करण्याच्या इराद्यारे्न कूि केले. 

धरिर्ावास इंग्रजािंी वखार होती. वखारवाल्यासं महाराज सैन्यासह जवळ आल्यािी बातमी लार्ली. 
धरिर्ाव एरंडोलच्या जवळपास होते. ह्या र्भार्ावर क त ब द्दीर्न खेमर्ी र्नावािा मोर्ली र्फौजदार होता, त्यारे्न 
मराठ्ारं्ना अडचवण्यािा प्रयत्र्न केला. तेव्हा लढाई ज ंपूर्न खेमर्ीिा जबर परार्भव झाला व तो औरंर्ाबादेस 
पळूर्न रे्ला. [चकत्ता, १७१६.] (पसास.ं ले १७१६) तद्रं्नतर मराठे सैन्य धरिर्ावच्या इगं्रजी वखारीवर िाल 
करूर्न रे्ले व ती वखार ल टूर्न र्फस्त केली (तारीख १ जारे्नवारी १६७५) ही बातमी म ंबईकर इंग्रजासं 
कळली तेव्हा त्यारं्नी धरिर्ाव वखारीिा र्न कसार्न र्भरपाई मार्ण्यासाठी ऑस्टीर्न र्नावाच्या वचकलास 
रायर्डास पाठचवण्यािे ठरचवले . [प.सा.स.ं१७२७ व १७३२.] त्या र्भार्ातील मोर्ली र्फौजदार क त्ब द्दीर्नखार्न 
औरंर्ाबादेस पळूर्न रे्ल्यारं्नतर महाराजारं्ना अडचवण्यास कोिीही मोर्ल सरदार आडवा र्न आल्याम ळे 
महाराज थेट बऱ्हािपूरपयंत रे्ले. रं्नतर ते परत रायर्डास आले. 

 
आणदलिाहीणवरुद्ध पुनश्च आघाडी : 

 
जारे्नवारी १६७६ त महाराजारं्नी आचदलशाहीचवरुद्ध आघाडी उघडली. प्रथमतः ह्या स्वारीवर 

दत्ताजीपतं मंत्री यास तीर्न हजार स्वारासंह कोल्हापूर प्रातातं रवार्ना केले, अण्िाजी दत्तोसही प र्नः 
र्फोंड्यावर रवार्ना केले. [जेधे शकावली पृ. २४ प. सा.स.ं] दत्ताजी पंतारे्न कोल्हापूरास दीड हजार होर्न आचि 
र्ारर्ोटीच्या सोर्न र्ावाहूर्न पािश े होर्नािंी खंडिी घेतली. महाराजारं्नी स्वारीस चर्नघण्यापूवी संर्भाजी 
राजािंी म जं (चदर्नाकं ४ रे्फब्र वारी १६७६) केली. 

 
म ंज झाल्यावर महाराज मोचहमेवर चर्नघण्याच्या बेतात असता त्यारं्ना बातमी चमळाली की कल्याि 

चर्भवडंीवर मोर्लारं्नी धाड घातली व प्रजाजर्नािंी घरे पेटचवली (१५ रे्फब्र वारी) त्याजवर मराठी सेर्ना िाल 
करूर्न रे्ली तेव्हा मोर्ल पसार झाले. 

 
महाराजासं र् प्तहेरारं्नी कळचवले की मोर्ल स र्भा बहादूरखार्न हा मोठी िढाई करिार. तेव्हा त्यास 

हूल चदली की आपि बादशहाशी तह करण्यास तयार आहोत. त्याप्रमािे बादशहािा प्रचतचर्नधी बहादूरखार्न 
याजला कळचवले की मी बादशहाला शरि आहे. तहाच्या बोलण्यािी स रुवात १६७५ च्य प्रारंर्भापासूर्न 
झाली होती. चशवाजी महाराजासं मोर्लाकंडूर्न तहाच्या अटी कळचवण्यात आल्या त्या अशा: चशवाजीरे्न 
मोर्लापंासूर्न घेतलेला म लूख व १७ चकल्ले मोर्लासं द्यावते. र्फक्त सातारा व मावळ आपल्याकडे ठेवावते. 
दख्खर्नमधील सवग म लूखािा देसाईपिािा अचधकार चशवाजीला चमळावा आचि ज न्नरिा मोर्ली स रे्भदार 
कल्याि चर्भवडंीला यावा अशी कलमे असल्यािे मार्नले जात होते. ज लैअखेरीस र्फक्त कलमावंर सह्या 
झाल्यािे वृत्त होते. [बेंदे्र, चवजापूरिी, आचदलशाही, पृ.४९८. जेधे शकावली, पृ. २८.] तह घडवरू्न आिण्यािी कामचर्री 
केल्याबद्दल बहादूरखार्नाला एक हत्ती बिीस देऊर्न त्यािी मर्नसब वाढचवली. चशवाजी महाराजारं्नी खार्नाला 
तहािी बोलिी करण्यात झ लवत ठेचवले. हेतू हा की त्याि वळेात आचदलशाही म ल खात चबर्नहरकत स्वारी 
करता यावी. तहाच्या कलमावंर बादशहाच्या सह्या झाल्या असतार्नाही महाराजारं्नी तहाच्या अटी 
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पाळण्यास र्नकार चदला. तेव्हा चशवाजी महाराजारं्नी मोर्लासं र्फसचवले असे मार्नण्यात आले. [बेंदे्र, चवजापूरिी 
आचदलशाही, पृ. ४९८. जेधे शकावली, पृ. २८.] 

 
मोर्लाशंी तहािे बोलिे लाचवल्यारे्न मोर्ल र्ाचर्फल राचहले, त्यािा र्फायदा महाराजारं्नी उठचवला. 
 
मािगअखेरीस मराठ्ारं्नी कोल्हापूर हजकले. महाराज क डाळहूर्न र्फोंड्यास रे्ले आचि र्फोंड्याच्या 

चकल्ल्यास वढेा घातला (८ एचप्रल). र्फोंड्यािा चकल्लेदार महमदखार्न हा शतीरे्न चकल्ला लढवीत होता. 
त्याला जवळिे पोत गर्ीज र् प्तपिे मदत करीत होते. मराठ्ारं्नी ही मदत पकडली आचि पोत गचर्जासं 
त्याबद्दल जाब चविारला, तेव्हा त्यारं्नी कार्नावर हात ठेवले. आमिा ह्या मालाशी संबंध र्नाही असा जबाब 
त्यारं्नी चदला. 

 
चवजाप राहूर्न बहलोलखार्न र्फोंड्याच्या मदतीस १५ हजार र्फौज घेऊर्न येत होता. तो चमरजेस 

आल्यावर त्याच्या वाटेत मोठमोठी झाडे पाहूर्न महाराजारं्नी त्यास चमरजेति र्प्प बसचवले. 
 
मराठी र्फौजा कायगरत राचहल्या. त्या र्फौंड्यातं घ सल्या. त्यारं्नी चवजापूर र्फौजेिी कत्तल केली. 

चकल्लेदार महमदखार्न यास कैद केले. र्फोंडा स्वराज्यात आला (चदर्नाकं ६ मे स मारे). [बेंदे्र, चवजापूरिी 
आचदलशाही, पृ.४९८ जेधे शकावली, पृ. २८.] त्यावर धमाजी र्नार्र्नाथ या मराठा वीरािी रे्नमिूक महाराजारं्नी चकल्लेदार 
म्हिूर्न केली. रं्नतर अंकोला, कडवाडी व चसदे्धश्वर घेतले व कारवारवर मराठी अंमल बसचवला. सोंधे व 
बेदरू्नर येथील संस्थाचर्नकारं्ना माडंचलक बर्नचवले. त्याजंकडूर्न खंडण्या घेतल्या. 

 
इकडे जंचजऱ्यावर मराठी र्फौजािें हल्ले िालूि होते. चकल्ल्याच्या तटावर तोर्फािंा धडाका िालूि 

होता. त्यावर चसद्धी संबलूरे्न सम द्रातूंर्न आपल्या तोर्फारं्नी मारा केला. मराठ्ािें सवग श्रम वाया जाऊर्न 
त्यारं्ना जंचजऱ्यािा वढेा उठचविे र्भार् पडले (चडसेंबर१६७५). प न्हा र्नव्या दमाच्या लढाईसाठी मराठ्ारं्नी 
जंचजऱ्यावर मािगमध्ये धडक चदली पि प्रयत्र्न चर्नष्ट्र्फल ठरला. महाराज सातारा पालीहूर्न पन्हाळर्डास 
रे्ले. मोरोपंत हपर्ळे व इतर अचधकारी त्याचं्या सोबत होते (मे १६७६). यारं्नतर मराठेवीरारं्नी बेळर्ाव 
स्वराज्यातं आिण्यािा प्रयत्र्न केला. बेळर्ाविा चवजाप री चकल्लेदार अर्न खार्न यारे्न मराठ्ासं चकल्ला देतो 
असे सारं्ूर्न ४० हजार होर्नािंी लाि घेतली आचि र्फसचवले. मराठी सैन्य चकल्ल्यातं घ सत असता त्याजवर 
हल्ला िढवरू्न ५०० मराठे सैचर्नकारं्ना यमसदर्नास पाठचवले (जूर्न १६७६) [प.सा.स.ं, ले. १८६३.] 

 
महाराज पन्हाळयाहूर्न रायर्डास पाऊस स रू होण्याअर्ोदरि परतले. 
 
मध्यंतरीच्या काळात चवजापूर दरबारात अंतर्गत बंडाळी माजली. बहलोलखार्न पठािारे्न 

खवासखार्नास कैद करूर्न वचजरी बळकाचवली व लवकरि त्यास बंकापूर चकल्लेदाराकडूर्न ठार मारचवले 
(तारीख १२ जारे्नवारी १६७६). [जेधे शकावली, पृ.३०, बेंदे्र चवजापूरिी आचदलशाही, पृ.५०४.] चवजापूर दरबारात पठािािा 
परदेशी पि व सजाखार्नािा दचििी पि असे दोर्न तट पडूर्न अंतर्गत बंडाळीस स रवात झाली. ह्या संधीिा 
र्फायदा घेऊर्न चवजापूर हजकूर्न घेण्यासाठी मोर्ल सरदार बहादूरखार्न र्फौजेचर्नशी िालूर्न आला. चदर्नाकं 
२१ मािग १६७६ रोजी चवजापूर र्नजीक लढाई होऊर्न बहादूरखार्नािा चवजापूर सैन्यारे्न परार्भव केला व तो 
सोलाप रास पळूर्न रे्ला. त्यारे्न चतथे प न्हा र्फौजेिी जमवाजमव करूर्न चवजापूर सैन्यावर िाल केली. तीर्न 
चदवस त ंबळ य द्ध झाले. त्यातं बहादूरखार्नाकडील बरेि वीर धारातीथी पडले. याि वळेी र्ोवळकोंड्यािी 
र्फौज बहलोलखार्नािे साह्यास आली. तेव्हा बहादूरखार्नास परार्भव पत्करावा लार्ला. [चकत्ता, पृ. ५०५.] (बेंदे्र, 
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चवजापूरिी आचदलशाही, प.ृ५०६) त्याम ळे बादशहािी त्यावर अवकृपा होऊर्न त्यारे्न चदलेरखार्न सरदारास 
प र्नः दचििेत पाठचवले (जूर्न १६७६). चदलेरखार्नाबरोबर बादशहारे्न रे्नताजी पालकर ऊर्फग  महंमद 
क लीखार्न यासही दचििेत चशवाजी महाराजारं्ना हजकण्यासाठी पाठचवले. रे्नताजीरे्न बादशहािी मजी 
संपादर्न केली होती. दचििेत येताि रे्नताजीरे्न चशवाजी महाराजावंर िाल केली आचि एक चदवस मोर्ल 
छाविीतूर्न चर्नघरू्न त्यारे्न महाराजािंी र्ाठ घेतली. बादशहास वाटले होते, रे्नताजी हा पक्का म सलमार्न झाला 
आहे. हहदू त्याला कधीही परत हहदू धमात घेिार र्नाहीत, यािी त्याला खात्री होती, पि झाले र्भलतेि. 
महाराजारं्नी लरे्ि त्यािे श द्धीकरि करूर्न त्यास परत हहदूधमात घेतले. [काळे, छत्रपती चशवाजी महाराज, पृ.२०४.] 
(१९ जूर्न १६७६) (चशवि, प.ृ २८) रे्नताजीला ‘द सरा चशवाजी’ म्हित. महत्त्वाच्या देशकायाप ढे धमाच्या 
ताचंत्रक बधंर्नािा महाराजारं्ना बाऊ वाटत र्नसे, हे यावरूर्न चसद्ध होते. 

 
याि स मारास महाराजािंा आचदलशाहीतील बहलोलखार्नाशी ज लै१६७६ मध्ये तह झाला. कृष्ट्िा 

र्नदी ही चशवाजी महाराज आचि चवजापूरकर याचं्या राज्यामधील सरहदद ठरचवण्यात आली. या 
चवर्भार्िीम ळे ज न्या आचदलशाहीतील जो कृष्ट्िेच्या उत्तरेकडील बालाघाटी म लूख महाराजारं्ना चमळाला 
होता त्याच्या मोबदल्यात महाराजारं्नी तीर्न लाखािंा र्नजरािा व दरसाल एक लि होर्नािंी खंडिी 
आचदलशाहाला द्यावी असे ठरले. हा तह प ढे चटकला र्नाही. परंत  ह्या म ल खावरील महाराजाचं्या िालत 
आलेल्या प्रत्यि अंमलाला अखेर आचदलशहारे्न मान्यता चदली. [सरदेसाई, राजा चशवाजी , पृ. ३०६] 

 
रे्नताजी चर्नघूर्न रे्ल्यारे्न चदलेरखार्नािी बाजू लंर्डी पडली. त्यारे्न चवजापूरिा वजीर बहलोलखार्न 

याजशी सख्य करूर्न बादशहास कळचवले की बहादूरखार्नारे्न चशवाजी क त बशहा व चवजापूरकर याजंशी 
अंतस्थ सलोखा राखल्याम ळे त्यािे हातूर्न वरील तीर्न सत्तासं हजकण्यािा हेतू चसद्धीस जािार र्नाही. ते 
काम मला सत्ता चदल्यास मीि करूर्न दाखचवतो. बादशहारे्न बहादूरखार्नास बदलूर्न दचिििा कारर्भार 
चदलेरखार्नाकडे सोपचवला. इ. स. १६७७ च्या सप्टेंबरात बहादूरखार्न परत चदल्लीस रे्ला. र्ोवळकोंड्यावर 
चदलेरखार्नारे्न अिार्नक केला. त्याम ळे वजीर मादण्िा यास चशवाजी महाराजाकंडे मदत मार्िे र्भार् पडले. 
पि पठािािंा हा व्यूह चसद्धीस रे्ला र्नाही. बहलोलखार्न आजारी पडूर्न चदर्नाकं २३ चडसेंबर १६७७ रोजी 
मरि पावला. [काळे, राजा चशवाजी, ३०७.] 
 

❑ ❑ 
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२१. कनाटकािील मोहीम---दणक्षि णदस्ग्विय 
 
बंर्लोरास राहूर्न शहाजीराजे आपल्या कर्नाटकातील जहाचर्रीिा कारर्भार पाहत होते. तंजावरिे 

राज्य प्रथम शहाजी राजारं्नी चवजापूरच्या तरे्फरे्न १६५९ च्या मािगमध्ये हजकले. तेव्हापासूर्न दोर्न वषग तो प्रदेश 
शहाजीराजाचं्या ताब्यात होता. [एस. अय्यर, चहस्टरी ऑर्फ द र्नायकाझ ऑर्फ मद रा, पृ. १६३-१७०.] त्यारं्नतर चवजाप री 
लष्ट्करात तंटे होऊ लार्ल्याम ळे शहाजी राजे तंजावर सोडूर्न बंर्लोरास आले. शहाजी राजािंी रािी 
त काबाई चहरे्न एकोजी राजे र्नावाच्या म लास जन्म चदला (१६३१). एकोजीराजे अचतशय शूर व कतृगत्ववार्न 
होते. बह श्र तही होते. वडलाचं्या मृत्यूरं्नतर बंर्ळूरच्या जहाचर्रीिी मालकी एकोजीराजाकडे आली. शहाजी 
राजािंा पचहला कारर्भारी र्नारो चत्रमल हिमतें होता. त्याच्या मतृ्यरंू्नतर त्यािा प त्र रघ र्नाथ र्नारायि हिमंते 
हा शहाजीराजािंा कारर्भार पाहू लार्ला. एकोजी राजे चवजापूर दरबारिी िाकरी इमारे्न इतबारे करीत 
होते. दरबारच्या ह कूमावरूर्न एकोजी राजार्नी मद रेच्या िोक्कर्नाथ र्नायकािा परार्भव केला व तंजावर शहर 
हजकले (चदर्नाकं १२ जारे्नवारी १६७६). तंजावर ही चवजयराघव राजािी राजधार्नी होती. एकोजीच्या 
मर्नातं चशवाजी महाराजासंारखे आपिही स्वतंत्र राजा होऊर्न राज्याचर्भषेक करवरू्न घ्यावा असे होते. 
त्याप्रमािे एकोजी राजारं्नी समारंर्भपूवगक तंजावरात हसहासर्नारोहि केले. [चशवि. प्र., पृ. ५३.] (चदर्नाकं ५ मािग 
१६७६) तदरं्नतर कारर्भारी रघ र्नाथ र्नारायि हिमंते याजंकडूर्न एकोजीराजे यार्नी कारर्भार काढूर्न घेतला. 
हलके आचि सामान्य लोकारं्ना जवळ करूर्न त्याचं्या तंत्रारे्न ते वार् ूलार्ले. तेव्हा रघ र्नाथपंत महाराष्ट्रात 
चशवाजी महाराजासं रे्भटावयास आले ते कर्नाटकातंील राज्य चवस्तारािी मौल्यवार्न राजकारिे घेऊर्न. 

 
रघ र्नाथपंत साताऱ्यास आले कारि महाराज सातारा चकल्ल्यावर जवळ जवळ वषगर्भर चवश्रातंी घेत 

होते. महाराजारं्ना रे्भटले. काही चदवसारं्नी ते पन्हाळयास महाराजाबंरोबर रे्ले व त्याजंबरोबर ते रायर्डास 
जूर्न १६७६ च्या प्रारंर्भी आले. 

 
रे्भटीत रघ र्नाथपतंारं्नी चशवाजीराजारं्नी एकोजी राजासं वठिीवर आिण्यासाठी कर्नाटक मोहीम 

घ्यावी असे चवर्नचवले. महाराजासं कर्नाटकाच्या स्वारीवर येण्यास कोिािाही अडथळा येऊ र्नये म्हिरू्न 
त्यारं्नी र्भार्ार्नर्रच्या क त बशहाशी राजकारि करण्यािा चविार मर्नात आचिला आचि मर् हा चविार 
महाराजासं ऐकचवला. कर्नाटकाचवषयी महाराजारं्ना आधीपासूर्न ओढ होती. कारि कर्नाटक ताब्यात 
आल्यावर आपत्काळी कर्नाटकात आश्रय घेता येईल या हेतूरे्न. हा कर्नाटकािा प्रदेश हजकूर्न घेऊर्न 
स्वराज्यातं समाचवष्ट करावा असा त्यािंा चविार होता. 

 
र्ोवळकोंड्याच्या स लतार्नास आपल्याकडे वळवरू्न घेऊर्न त्यािा उपयोर् मोर्लाचवरोधी 

आघाडीसाठी करूर्न घ्यावा असा चविार १६७० च्या पूवीि महाराजाचं्या मर्नात आलेला असावा. 
र्ोवळकोंड्याच्या र्ादीवर स लतार्न अब्द ल हसर्न तार्नाशहा इ. स. १६७२ मध्ये बसला. महाराजारं्नी आपला 
वकील चर्नराजी रावजी यास हैदराबादेस पाठचवले. त्यारे्न तार्नाशहाशी सौहादािे संबधं जोडले. तार्नाशहारे्न 
महाराजासं दरवषी एक लाख होर्न द्याव ेअसे ठरले. त्यापैकी पचहला हप्ता ६५ हजार होर्नािंा बरोबर घेऊर्न 
चर्नराजी रावजी र्ोवळकोंड्याहूर्न परत चशवाजी महाराजाकंडे आला. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. २६.] 

 
त्यारं्नतर वर साचंर्तल्याप्रमािे तंजावराहूर्न रघ र्नाथ हिमंते चशवाजी महाराजापंाशी आले. 

महाराजारं्नी कर्नाटकात याव ेआचि सवगत्र मराठ्ािें एकछत्री राज्य िालू कराव ेअसा चविार हिमंते यारं्नी 
महाराजापंाशी माडंला. तोि चविार घेऊर्न हिमंते र्भार्ार्नर्रास (हैद्राबादेस) क त बशहािा चदवाि 



 

अनुक्रमणिका 

मादण्िापंत यासं रे्भटले. उर्भयतारं्नी क त बशहािी र्ाठ घेऊर्न त्याजप ढे सवग राजकारि पतंार्नी र्फारसी 
र्भाषेत इतके उत्तम रीतीरे्न माडंले की ते ऐकूर्न चशवाजी महाराजासं येथे रे्भटीस आिा अशी पंतासं शहारे्न 
आज्ञा केली. हिमंते यारं्नी प न्हा चशवरायािंी रे्भट घेऊर्न त्यासं हैद्राबादिी व कर्नाटकातंील पचरस्स्थतीिी, 
धर्नसंपत्तीिी संपूिग माचहती चदली. तेव्हा र्भार्ार्नर्रास व चतथूर्न कर्नाटकातं जाण्यािा बेत ठरला. [सर्भासद 
बखर (स.ं र्ाडर्ीळ) पृ. १०६.] 

 
मोरोपंत हपर्ळे व अण्िाजी दत्तो यासं महाराजारं्नी स्वराज्यािी व्यवस्था साचंर्तली. रघ र्नाथपतं 

हिमंते, चर्नराजी रावजी व त्यािा प त्र प्रल्हाद चर्नराजी यासं प ढील व्यवस्थेसाठी र्भार्ार्नर्रास आर्ाऊ 
रवार्ना केले. हैद्राबादेस पोिल्यावर प्रल्हाद चर्नराजींर्नी क त बशहास स रचितेचवषयी शपथचक्रया चदली. 
त्याला चवश्वास चदला की अपाय र्नाही, रे्भट घेऊर्न जातील. यावळेी मोर्ल सेर्नार्नी बहादूरखार्न पेडर्ावी 
म क्काम करूर्न होता. तो पाठीवर येऊ र्नये म्हिूर्न त्यािी समजूत काढण्यासाठी चर्नराजी चसधर्नाथ न्यायाधीश 
याजबरोबर त्याच्यासाठी चकत्येक द्रव्य अलंकार, रत्र्नखचित पाठचवले. आचि र् प्तपिे चर्नरोप चदला की एक 
वषगपयंत आपिासी कर्नाटक साधावयास लारे्ल. तोपयंत त म्ही राज्यास उपद्रव र्न करिे. [सर्भासद बखर (स.ं 
र्ाडर्ीळ), प.ृ १०६] रायर्डिा कारर्भार सोमर्नाथ या चवश्वासू व कायगिम अचधकाऱ्यावर सोपचवला. [चश.व.सा. खंड 
१०, ले. १६] चदर्नाकं ६ ऑक्टोबर १६७६ या चवजयादशमी चदर्नी महाराजारं्नी रायर्डाहूर्न दचिि चदस्ग्वजयाथग 
आरंर्भ केला. बरोबर २५ हजार घोडेस्वार र्फौज घेतली, बाळाजी आवजी, दत्ताजीपतं, वाकर्नीस, सूयाजी 
माल सरे, रे्नताजी पालकर, सजेराव जेधे, मार्नाजी मोरे, येसाजी कंक, हंबीरराव मोचहते, धर्नाजी जाधव, 
बाबाजी ढमदेरे, आरं्नदराव सोर्नाजी र्नाईक, बंकी वर्ैरे मातब्बर सरदार सारं्ाती घेतले. [सर्भासद बखर (स.ं 
र्ाडर्ीळ), पृ. १०६] स्वारीिा डौल अप्रचतम होता. र्ोवळकोंड्यािी हद्द लार्ल्यापासूर्न र्फौजेकडूर्न कोिासही 
यस्त्कंचित त्रास होिार र्नाही ह्यािी खबरदारी महाराजारं्नी घेतली. चकत्येकासं चशस्तर्भरं्ाबद्दल कडक 
शासरे्न केली. महाराजारं्नी एवढी काळजी घेतल्यािे ऐकूर्न पातशहा बह त सतं ष्ट जहाले. तार्नाशहा पातशहा 
र्भार्ार्नर्रकर यारं्नी मर्नात बह त शकंा धरीली की, अर्फझलखार्न ब डचवला, शास्ताखार्नािा ध व्वा उडचवला, 
चदल्लीस जाऊर्न अलमर्ीर पातशहास पराक्रम दाखचवला, ऐसा एखादा अर्नथग जाहला तर काय कराव?े रे्भट 
मात्र राचजयािंी र्न घ्यावी. जे मार्तील ते देऊ असे पातशहा बोचलला. तेव्हा प्रल्हादपतं वकील यारं्नी आिा 
शपथा देऊर्न साचंर्तले की अपाय र्नाही, स्रे्नहािी रे्भट घेऊर्न जातील. [चश. व. सा. खंड १०, ले. १६.] 

 
महाराज हैद्राबाद जवळ येत आहेत असे पातशहास कळल्यावर त्यारे्न महाराजासं सामोरे जाण्यािा 

आपला हेतू कळचवला. तेव्हा आि घालूर्न पातशहास कळचवले की, त म्ही र्न येिे, आपि वडील र्भाऊ, मी 
धाकटा र्भाऊ, आपि प ढे र्न याव ेअसे सारं्रू्न पाठचवल्यावरी पातशहा बह त संत ष्ट झाले. [चश. ि. प्र. (जे.श.), पृ. 
२८. चशव चदस्ग्वजय, पृ. ३०१.] 

 
चशवाजी महाराज र्भार्ार्नर्र शहराच्या वशेीवर येताि पातशहातरे्फ मादण्िापंत व अकण्िापंत प ढे 

येऊर्न राचजयासं समारंर्भपूवगक घेऊर्न शहरात रे्ले. महाराजािें सवग सैचर्नक र्भरजरी पौशाख घालूर्न चमरवत 
होते. इकडे महाराजाचं्या सत्काराथग सर्ळे शहर म द्दाम शृरं्ारण्यात आले होते. अवघे र्भार्ार्नर्र महाराज 
छत्रपतींर्ना पाहण्यास उत्स क झाले होते. तोि ती अचतर्भव्य चमरविूक शहरात प्रवशेली. तेव्हा अवघ्या 
र्नर्रीत चशवछत्रपतींच्या र्नावािा उद घोष आचि जयघोष द मद मला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूिे लोक 
महाराजावंर र्फ ले उधळीत होते. स वाचसर्नी चस्त्रया त्याचं्यावरूर्न पिंायती ओवाळीत होत्या. महाराज म ठी 
र्भरर्भरूर्न िादंी सोन्यािे द्रव्य दोन्ही बाजंूर्ना उधळीत िालले होते. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

प्रचंड णमरविूक : 
 
र्नर्रातंील प्रम ख राजरस्त्यारे्न चमरवीत महाराजािंी प्रिंड चमरविूक शाही चर्नवासस्थार्न र्ोशा 

महाल येथे आली. [चश. ि. प्र. (जे. श.), पृ. २८. चशव चदस्ग्वजय, पृ. ३०१.] र्ोशा महालिी जार्ा हैद्राबाद शहरात 
सध्याच्या चवर्नायक चवद्यालंकार मार्ावर आहे. तेथे सध्या स्टेचडयम आहे. र्ोशा महालात सैन्यािी 
राहाण्यािी व्यवस्था केली होती व लालमहालातं महाराजाचं्या वास्तव्यािी सोय कारर्भाऱ्यारं्नी केली होती. 
म्हिूर्न महाराज र्ोशा महालात सैन्य ठेवरू्न स्वतः लालमहालातं रहावयास रे्ले. [सर्भासद बखर (स.ं र्ाडर्ीळ), पृ. 
१०७.] लालमहाल सध्याच्या हायकोटग जारे्वर उर्भा होता. त्यारं्नतर महाराज दाद महालास पावले. 

 
दादमहालात स्वारी दाखल होताि लवाजमा बाहेर ठेवरू्न महाराजारं्नी पाि असामी बरोबर घेऊर्न 

महालातं प्रवशे केला. हसहासर्न च्या जार्ी होते चतथे जाण्यासाठी पायऱ्या िढतार्ना महाराजारं्नी बरोबरीच्या 
लोकासं खाली राहण्यािा ह कूम केला. स्वतः एकटेि पायऱ्या िढूर्न वर रे्ले, तो पातशहा स्वतःि प ढे 
येऊर्न त्यारे्न महाराजासं आहलर्र्न चदले. [चकत्ता, पृ. १०८] मादण्िा व आकण्िा हसहासर्नाच्या जवळ होते. 
त्यारं्ना दोर्न सावगर्भौम र्भातृपे्रमारे्न एकमेकासं सौहादगतेरे्न आहलर्र्न देऊर्न एकमेकािें स्वार्त करीत आहेत हे 
पाहूर्न उिंबळूर्न आले. 

 
महाराज आचि क त बशहा हसहासर्नावर बसल्यावर मादण्िा जवळि बसले. बाकीिे सरदार उरे्भि 

राचहले. महाराज व क तूबशहा यारं्नी एक प्रहर बसूर्न बैठकींत स्रे्नहार्भावािी बोलिी केली. आपली पातशाही 
वाढवावी, मोर्लारं्ना रे्नस्तर्नाबूद कराव.े दचिििी दौलत आम्हा दचिचियाचं्या हातात राचहल ते कराव े
(उत्तरेतील मोर्लािंा हात इकडे चशरकू देऊ र्नये) असे दूरदशीपिािे धोरि दोघाचं्या रे्भटीत एक चविारारे्न 
ठरले. [चकत्ता] तसेि तह ठरला, त्या तहात महाराजारं्नी कर्नाटकातं स्वारी करावी त्यासाठी स्वारी संपेपयंत 
क त बशहार्नी दरमहा साडेिार लाख खिास द्याव ेआचि पािश े स्वार मदतीस द्याव े असे ठरले. बोलिी 
संपल्यावर शहारे्न महाराजासं खासे चवडे स्वहस्ते चदले. त्याचं्या सरदारािंी र्नावाजिी करूर्न वसे्त्र, घोडे, 
हत्ती, कंठ्ा, चशरपेि, त रे हत्यारे वर्ैरे देऊर्न र्ौरव केला. आचि राजे आपल्या स्थळास रे्ले. [सर्भासद बखर 
(स.ंर्ाडर्ीळ), प.ृ१०९.] 

 
एक मणहना वास्िव्य : 

 
चशवाजी महाराजारं्नी हैद्राबादेस एक मचहर्ना म क्काम केला (चदर्नाकं ४ रे्फब्र वारी ते १० मािग १६७७). 

वास्तव्यातं अरे्नक सरदाराबंरोबर मेजवार्नी जेवले. तसेि म िक ं द र्नदीवरील केशवस्वामीच्या मठास रे्भट 
चदली. महाराज चजयार् डा येथे पंढरीर्नाथाच्या देवळात केशवस्वामीच्या कीतगर्नास एकवळे हजार होते. 
पातशहािे म ख्यमंत्री मादण्िा यारं्नी महाराजासं काजीसाबकी देवडी या चठकािच्या आपल्या घरी 
शाहीखार्ना चदला. र्भोजर्न अन्न पदाथग मादण्िाच्या मातोश्रींर्नी स्वतः बर्नचवले होते. महाराज, मादण्िा व 
अकण्िा असे चतघेही एकत्र बसूर्न जेवले. [चकत्ता, पृ. ११०.] एके चदवशी येसाजी कंकारे्न मत्त हत्तीशी सामर्ना 
करूर्न त्यािी सोंड कापूर्न काढीली. चशवाजी महाराजारं्नी उलट मेजवान्या व र्नजरािे देऊर्न सवांस संत ष्ट 
केले. बाजी सजेराव व येसाजी कंक या सरदाराबंरोबर शहाच्या र्फौजा देऊर्न त्यासं कर्नाटकातं रवार्ना केले 
[इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, र्भार् २, ले.२३२.] व स्वतः महाराज मचहर्नार्भर र्भार्ार्नर्रास राचहले. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

श्री िैलमणल्लकािुपन, कििी, वेलोरे : 
 
र्भार्ार्नर्रास म क्काम असता महाराजारं्नी थेट दचििेत कृष्ट्िा, त ंर्र्भद्रा संर्मावर जाण्यािे चर्न त 

केले आचि हैद्राबादेहूर्न १० मािग १६७७ च्या स मारास चर्नघूर्न सैन्यासह कव्ईलच्या ईशान्येस बारा कोसावंर 
असलेल्या श्री शलैास आले. र्नीलर्ंरे्त स्र्नार्न करूर्न श्रीिे दशगर्न घेतले. हे श्रीशलै मचल्लकाज गर्नािे स्थार्न. ह्या 
चर्नसर्गरम्य शातं देवस्थार्नातं चशवाजी महाराजारं्ना उपरती झाली. सवगस्वािा त्यार् करूर्न तेथे कायमिा 
वास करण्यािे योचजले. ह्या चविारापंासूर्न त्यािें मर्न जवळच्या मािसारं्नी मोठ्ा प्रयासारे्न वळचवले. ह्या 
रम्य स्थळी त्यारं्नी दहा चदवस राहूर्न मोठा दार्नधमग केला. र्नदीवर श्रीमंरे्श र्नावािा एक स ंदर घाट, 
धमगशाळा वर्ैरे बाधंण्यािी तजवीज केली. चतथूर्न चर्नघूर्न महाराज अरं्नतापूर या स्थळी म ख्य र्फौजेस 
चमळाले. तेथूर्न रं्नचदबाळ, कडप्पा या चठकािावरूर्न ते चतरूपती बाळजीिे दशगर्न घेण्यास रे्ले. त्यारं्नतर ते 
काला हस्तीच्या वाटेरे्न मद्रासिे आसंमतात दाखल झाले. तेथे ते १४ मे पयंत तळ देऊर्न राचहले. [प. सा. स.ं 
क्र. १९३४.] तेथूर्न चशवाजी महाराजारं्नी बेलूरला ता. २६ मे पूवीि जाऊर्न वढेा घातला होता. [चकत्ता, १९३७.] 

 
र्ोवळकोंड्याच्या स लतार्नारे्न हजजी, वलूेर, यमर्न र्ोंडा आचि पोटो र्नोव्होिा कर्नाटकािा र्भार् 

चवजापूरकराचं्या ताब्यातूर्न घेण्यासाठी चशवाजी महाराजासं अखत्यारपत्र चदले होते. र्ोवळकोंड्यािा 
सेर्नापती एक हजार घोडदळ व ४ हजार पायदळ घेऊर्न प्रथम चशवाजी महाराजाबंरोबर होता. 
चशवाजीमहाराजासं कर्नाटकात तीर्न शतू्र होते. एक शरेखार्न लोदी हा चवजाप री पठाि सरदार 
चत्रिर्नापल्लीच्या उत्तरेस स मारे तीस मलैावंर वचलर्ंडप र येथे राहिार होता. त्यारे्न कर्नाटकातील बराि 
प्रदेश हस्तर्त करूर्न तो प्रचतचष्तपिे र्नादंत होता. त्याजशी चशवाजी महाराजाचं्या लोकारं्नी झ ंज चदली व 
त्यािा परार्भव केला. [बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ९७९-८०] द सरा पूवीच्या खार्न महमद वजीरािा म लर्ा र्नसीर महमद 
हजजीिे चकल्ल्यावर होता. त्याजवर महाराजारं्नी ९ मे रोजी ५००० स्वार कािंीवरूर्न हजजीवर रवार्ना केले. 
त्यारं्नतर १६ हजार घोडेस्वार पाठवरू्न हजजीस वढेा घातला. मराठ्ापं ढे आपला चर्नर्भाव लार्िार र्नाही हे 
र्नसीर महमदरे्न जािूर्न मराठ्ाकंडील अचधकारी त्यास रे्भटण्यास आला असता त्याजबरोबर सलोख्यािी 
बोलिी केली, चकल्लेदारास दरसाल ५० हजार उत्पन्नािी जार्ीर देण्यािे आमीष दाखचवल्यावर त्यारे्न 
चकल्ला चशवाजी महाराजाचं्या ताब्यात चदला (१६७७ मे १३) चशवाजी महाराजारं्नी हजजीिा चकल्ला अर्दी 
थोडक्या वळेात घेतल्यारे्न महाराजाचं्या सैन्यािी तेथील लोकारं्ना बरीि दहशत बसली होती. महाराज 
कर्नाटकात सवगत्र यशस्वी होत रे्ले. ते जिू काय जर्जे्जत म्हिूर्न प्रचसद्धी व्हावी याि महत्त्वाकािेंरे्न लढले 
असे वाटू लार्ले होते. [चकत्ता, पृ. ९८२.] पधंरा वषांपूवी इंग्रज चशवाजी महाराजासं िोर, ल टारू, पळप टा अशी 
दूषिे देत होते. तेि इंग्रज कर्नाटकस्वारीिी हचकर्त सारं्तार्ना चशवाजी महाराजािंी सीझरशी त लर्ना 
करूर्न चलहू लार्ले. [प.सा. स.ं २०१३.] चकल्ल्यावरील हल्ले िढचवण्याच्या बाबतींतही अलेक्झाडंर चध गे्रट 
इतकाि हातखंडा असल्यािे सारं् ू लार्ले. त्याच्या य द्धकौशल्यारे्न चदपूर्न जाऊर्न ते प्रचत हॉचर्नबॉल 
असल्यािे बोलत असत. [प. सा. स.ं १९७६.] 

 
चशवाजी महाराजारं्नी हजजी चकल्ला ताब्यात घेतल्यावर आपला सरदार रायजी र्नलरे् यास चकल्लेदार 

रे्नचमले व हजजी स भ्यावर चवठ्ठल चपलदेव यास स रे्भदार रे्नमण्यात आले. चकल्ल्यािी उत्तम डार्ड जी 
करण्यािी आज्ञा महाराजारं्नी चदली. [प. सा. स.ं १९२०.] 

 
हजजीिा बंदोबस्त केल्यावर महाराज वायव्येस २३ मे रोजी वलेोरे येथे रे्ले. त्या चकल्ल्यावर 

अब्द लाखार्न म्हिरू्न चवजाप री अचधकारी होता. दचिि हहद स्तार्नात अत्यंत मजबूत असा हा चकल्ला 
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घेण्यासाठी महाराजारं्नी जोरािी तयारी केली होती. चकल्ल्यास वढेा घातल्यावर चकल्लेदारारे्न आपल्या 
पराक्रमािी शथग करूर्न चकल्ला लढचवला. तेव्हा चकल्ल्यावर तोर्फािंा मारा करण्यासाठी महाराजारं्नी 
र्नजीकच्या दोर्न टेकड्यावंर र्नवीर्न दोर्न चकल्ले बाचंधले आचि त्यासं साजरा, र्ोजरा असे र्नाव चदले आचि 
त्यावरूर्न तोर्फािंा मारा वलेोरेच्या चकल्ल्यावर स रू केला. वलेोरे हा र्भ ईकोट चकल्ला होता. 

 
वलेोरेिा वढेा रेंर्ाळिार असे चदसताि महाराजारं्नी र्नरहरी रूद्र या सरदारास दोर्न हजार स्वार व 

पाि हजार मावळी पायदळ देऊर्न वलेोरेच्या वढे्यावर ठेचवले व स्वतः २० जूर्नच्या स मारास दचििेस 
शरेखार्न लोदी कडलूर येथे िाल करूर्न आला त्याला र्फौजेसह सामोरे रे्ले आचि स्वतः खार्नाच्या र्फौजेवर 
र्फार जोरािा हल्ला िढचवला. तेव्हा खार्नारे्न लढाईतूर्न प त्र इब्राचहमखार्न यासह पळ काढला. त्यािा 
पाठलार् मराठी सैन्यारे्न केला. मराठी सैन्यास िकवरू्न खार्न बार्नाचर्री पट ट्मच्या चकल्ल्यातं आश्रयसाठी 
रे्ला हे पाहूर्न मराठ्ारं्नी त्या चकल्ल्यास वढेा चदला. [प. सा. स ं २७६७, जेधे शकावली, २८.] शरेखार्न महाराजासं 
शरि आला. त्यािी व्हालौर, तेजापठि, र्भवर्नचर्रीपठि ही ठािी मराठ्ारं्नी काबीज केली. (चदर्नाकं ९ 
ज लै) शरेखार्न दीर्न होऊर्न त्यारे्न आपला सवग म लूख व २० हजार होर्न रोख महाराजासं देण्यािे कबूल केले 
(१५ ज लै). ज लैच्या आरंर्भी शरेखार्नाशी तह झाला, (इ. स. १६७८ च्या रे्फब्र वारीत त्यारे्न दंडािी रक्कम 
रुपये वीस हजार होर्न र्भरल्याम ळे त्याच्या ओलीस ठेवलेल्या म लािी स टका मराठ्ारं्नी केली. कर्नाटकच्या 
स रे्भदारीवर चशवाजी महाराजारं्नी आपला जावई हरजी महाडीक यास रे्नचमले. त्यारे्न त्या प्रातंािा कारर्भार 
कैक वषग दितेरे्न केला. वलेोरिा वढेा िालूि राचहला. २२ ज लै १६७८ रोजी वलेोर चकल्ला मराठ्ारं्नी 
हजकूर्न घेतला. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या कर्नाटकातील हालिाली र्फार तडकार्फडकी झाल्या. त्याचं्या चवरोधात 

कर्नाटकातील संस्थाचर्नक आचि पाळेर्ार चटकले र्नाही. महाराजारं्नी जो म लूख आक्रचमला त्यािा त्यारं्नी 
पूिगपिे बंदोबस्त केला. कर्नाटकात ज्या सरदारारं्नी शहाजीराजाचं्या सेवते आय ष्ट्य घालचवले त्याचं्या 
लायक वशंजार्ना र्नवीर्न रे्नमि का चदल्या. महाराजारं्नी हजजीिे राज्य घेतल्यावर हहद स्थार्नातील पातशाहीिे 
बळ लिात घेऊर्न, र्भचवष्ट्यकाळी त्याचं्या सवग एकवटलेल्या सामर्थ्यािाही प्रचतकार करता यावा म्हिरू्न 
महाराजारं्नी बंदोबस्त करण्यास स रवात केली. म सलमार्नी सते्तस त्या राज्यातूर्न घालवरू्न लावतार्ना आपला 
बेत चसद्धीस रे्नण्याकचरता चर्नसर्गतः द र्गम असलेल्या हजजी चकल्ल्यािी डार्ड जी महाराजारं्नी केली, पचहले 
तट पाडूर्न र्नव ेतट व ब रूज असे कौशल्यारे्न बाधंले की, ते काम हहदी लोकािें र्नसूर्न य रोचपयर्नािें असाव े
असे वाटते. काही ज रे्न चर्नरुपयोर्ी चकल्ले पाडूर्न महाराजारं्नी चकत्येक र्नव ेर्भ ईकोट व डोंर्री चकल्ले बाधंले 
आचि य द्धोपयोर्ी इतर इमारती रचिल्या. ह्या कारखान्यावर आपल्या प्रजेकडूर्न जमचवलेली अपार सपंत्ती 
खिग केली. [प.सा.स.ं १९७६.] 

 
कर्नाटकातं एक मोठी राज्या संस्था स्थापूर्न चतच्या योरे् चवजापूरच्या आचदलशाहीस चखळचखळे 

करूर्न ठेवले. कर्नाटकातं शहाजीराजारं्नी जी मराठी राज्यािी स्थापर्ना करण्यािे योचजले होते ते एकोजीरे्न 
चसद्धीस रे्नले. ती चशवाजी महाराजारं्नी इतकी प्रबळ करूर्न ठेवली की कोितीही म सलमार्नी सत्ता चतला 
सहज मोडू शकली र्नाही. [बेंदे्र चशवाजी, पृ. ९८४.] 
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रािे एकोिीिी समझोिा: 
 
कर्नाटक मोचहमेवर असता महाराजारं्नी ९ मे रोजी ५००० स्वार कािंीवरवरूर्न हजजीवर रवार्ना 

केले. त्यारं्नतर स्वारी कावरेी चतरावर म क्कामास आली चतथूर्न त्यारं्नी आपला सावत्र र्भाऊ एकोजीराजे यासं 
पते्र चलचहली. [प, सा. स.ं ले. १९५७.] तेव्हा महाराजाचं्या रे्भटीस एकोजीराजे यारं्नी आपल्यातरे्फ काही पोक्त 
लोक पाठचवले. या मंडळीशी महाराजारं्नी व्यवहारािी योग्यतीि बोलिी केली. “कैलासवासी शहाजी 
महाराजाचं्या कष्टाच्या धर्नदौलतींत जसा एकोजीराजािंा वाटा आहे तसाि आपलाही वाटा आहे. तेव्हा 
अधावाटा बऱ्या बोलारे्न द्या” असे महाराजारं्नी सारं्रू्न पाठचवले. आचि हा चर्नरोप त्यारं्नी एकोजीराजािंी जी 
मािसे रे्भटावयास आली त्याजबरोबर एकोजीराजाचं्या रे्भटीस आपलेकडील थोर मािसे, बाळंर्भट, कृष्ट्ि 
ज्योचतषी व कृष्ट्िाजी सखोजी अशी चतघेजि पाठचवले. त्याजबरोबर महाराजारं्नी एकोजी राजासं पत्र चदले 
व त्यात चलचहले की शहाजी राजाचं्या जहाचर्रीिा अधा वाटा एकोजी राजे यार्नी संर्भाजी प त्र उमाजी यास 
द्यावयास हवा आचि त्यारं्ना आपल्या रे्भटीस बोलाचवले. चशवाजी महाराजािंा म क्काम चतरूमल वाडी येथे 
ज लै १६७७ पासूर्न होता. [इं रे. ऑर्न चशवाजी व्हा., २ ले. २४०.] चतथे एकोजी दोर्न हजार स्वार घेऊर्न रे्भटण्याकचरता 
आला. म कामावर आल्यारं्नतर रे्भटी जहाल्या. चर्नत्य एकेताटी र्भोजर्न एकातंी बसोर्न र्भाषि वाद जाले, 
आठवडा झाला. चदर्नाकं २० ज लै ते २७ ज लै ७७ तरी ख लासवार बोलिे काहीि र्न करता मर्नात क ढत 
राचहले व चशवाजी महाराज आपिास अटक करतील अशी र्भीती वाटूर्न एके चदवशी रात्री र् प्तपिे कावरेी 
र्नदीत तराफ्यावर िढूर्न प रातूंर्न पलीकडे तंजावरास चर्नघूर्न रे्ले. [सरदेसाई, चशवाजी, पृ. ३२२.] चशवाजी 
महाराजासं ही बातमी समजतािं वाईट वाटले. 

 
एकोजी राजािें कारर्भारी शामजी र्नाईक कान्हेरपंत व चशवाजी शकंर हे महाराजािें छाविीत होते. 

त्यासं वसे्त्र र्भषूिे देऊर्न रवार्ना केले व एकोजीरावासं सारं्रू्न पाठचवले की “त म्ही व आम्ही वाटे करूर्न घेऊर्न 
परस्परे समाधारे्न राहू. [प.सा. स.ं ले. २३३२.]” पि यावर काही उपयोर् झाला र्नाही. मात्र महाराजािें एक 
सापत्र्न बधूं संताजीराजे र्भोसले हे महाराजारं्ना येऊर्न चमळाले. महाराजारं्नी त्यारं्ना हजार स्वारािी सरदारी 
देऊर्न र्फौजेत ठेचवले. [प.सा. स.ं ले. २७६७.] चशवाजी महाराजारं्नी दौलतीिा चहस्सा माचर्तल्यावर एकोजी राजे 
यारं्नी प्रत्यि रे्भटीत र्न बोलता आपला मर्नोदय आपल्या मािसाकंरवी महाराजासं ऐकचवला. 

 
वडील असता चशवाजी महाराजारं्नी बंडपिा पातशहापाशी केला. तमाम म लूख घेतला, त्याम ळे 

वचडलासं चकत्येक प्रकारे इजा झाली. आम्ही वचडलाजंवळ तंत्र देऊर्न राचहलो, त्याम ळे बादशहािी दौलत 
रचिली रे्ली. वाटा देिे ही वतर्नदारी तरी र्नाहींि. वतर्न बाब असेल त्यािा वाटा घ्यावा. िाकरीिी दौलत 
सवग चवजापूरिे शहािी, आम्ही शहािे िाकर. त्यािें ह कूमािे मालक, यातं त मिा संबंध र्नाही. [सरदेसाई, 
चरयासत,पृ. ३२२-२३.] अशा प्रकारे पत्र चलचहण्यास मद रा व म्हैसूर र्नायकारं्नी व म सलमार्न सल्लार्ारारं्नी 
एकोजीराजासं र्भार् पाडले. एकोजीराजे यारं्नी जे महाराजासं चलचहले त्यािी प्रत चवजापूर दरबारास त्यािी 
संमती चमळण्यासाठी पाठचवली. चवजापूर दरबाररे्न एकोजीस सब रीिा सल्ला चदला. दरम्यार्न म क्काम 
हालवरू्न महाराजािंी स्वारी वचलर् ंडप रम ला आली चतथूर्न त्यारं्नी रघ र्नाथ पंतास मद रेच्या र्नायकाबरोबर तह 
करण्यास रवार्ना केले. त्यारं्नी ६ लि होर्नािंा करार करूर्न महाराजारं्नी आपले सैन्य परत घ्याव ेअसे ठरले. 
[बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ९८१.] तद रं्नतर महाराजारं्नी म क्काम हलवरू्न वचलर्ड प राहूर्न त ंदम र् त्तीला (तोरर्ड) २७ 
ज लैस आले. तेथे महाराजासं असे समजले की एकोजीराजे म सलमार्न लोकाचं्या र्नादी लार्ूर्न चशवाजी 
महाराजाशंी झर्ड करावा या हेतूरे्न महाराजावंर सैन्य पाठवीत आहे. हे ऐकताि महाराजारं्नी जर्नादगर्न 
पंतास सैन्य देऊर्न एकोजीच्या सैन्याशी सामर्ना देण्यास पाठचवले. दोन्ही सैन्यािा थोर झर्डा झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

एकोजीराजािें लोक पराजय पावले, चकत्येक माचरले रे्ले, चकत्येक पळूर्न रे्ले. [प.सा. स.ं १९६८] अशा रीतीरे्न 
वचलर् ंड प रच्या लढाईत एकोजीराजेंच्या सैन्यािी दािादि उडाली. तरी देखील एकोजीराजे सलोख्यास 
तयार झाले र्नाहीत हे महाराजाचं्या लिात आल्यावर महाराजारं्नी शहाजीराजािंी बरं्ळूर, होसपेट, चसरे 
वर्ैरे ठािी व त्याशजेारिी राज्ये हजकूर्न घेतली. महाराजािंा हा पराक्रम पाहूर्न एकोजीराजासं स ब द्धी 
स िली. त्यारं्नी चशवाजी महाराजािें कर्नाटकातील म ख्य कारर्भारी रघ र्नाथ र्नारायि हिमंते याचं्या मार्फग त 
महाराजाशंी बोलिी लाचवली. त्यास यश येऊर्न र्भावार्भावामंध्ये समज तीिा तह झाला. [प.सा. स.ं १९९५.] 
महाराजारं्नी एकोजीराजासं त्यािा बह तेक म लूख व थोडा अचधकि त्यािेकडे लावरू्न चदला आचि 
एकोजीराजाबंरोबरिे र्भाडंिे चमटचवले. (जेधे श. चशविचरत्रप्रदीप). महाराजारं्नी कर्नाटक प्रातं हजकल्यावर 
कर्नाटकातंील शहाजीराजाचं्या जहाचर्रीपकैी दोर्न लाख उत्पन्नािा प्रदेश र्भावजयीला िोळी बारं्डीसाठी 
आचि हजजीप्रातापंैकी सात लाख होर्नािें महाल एकोजीराजासं दूधर्भातासाठी म्हिूर्न लावरू्न चदले. 
अशारीतीरे्न घरर् तीसंबधं महाराजारं्नी सारं्भाळले व मे मचहन्यातं (१६७८) उवगचरत कामचर्री सरदारावंर 
सोपवरू्न ते रायर्डी परतले. महाराजारं्नी एकोजीराजासं धीर देण्यासाठी एक पत्र चलचहले आचि साचंर्तले 
की प रुषाथग आचि कीती करूर्न दाखचवण्यािे हे चदवस आहेत त्याप्रमािे वार्ाव.े [काळे, चशवाजी, पृ. २१३.] 

 
महाराजाचं्या कर्नाटक स्वारीत रघ र्नाथ र्नारायि हिमंते महाराजाचं्या सेवसे बरोबर होते. 

महाराजारं्नी कर्नाटकातं हजकलेल्या चकल्ल्यािंी डार्ड जी व हजकलेल्या प्रातंािा बदंोबस्त रघ र्नाथ हिमंते 
यारं्नी केला. महाराजारं्नी त्यास दसऱ्याच्या स मारास (२६ सप्टेंबर१६७७) दचिििी मजमू व हजजी प्रातंािा 
सरस र्भा असे महत्त्वािे अचधकार चदले [बेंदे्र, चशवाजी, १०७३.] आचि त्याजवर कर्नाटकातील सवग व्यवहार 
सोपवरू्न महाराज इ. स. १६७८ च्या मे-जूर्न मध्ये रायर्डास परत आले. 

 
दचिि चदस्ग्वजयाम ळे स्वराज्यािी हद्द दचिि सम द्राला चमळाली. क त बशाही र्नमली. अपार सपंत्ती 

चमळाली. दचििेकडे हहदवी सते्तिे प र्नरुज्जीवर्न झाले. वलूेर आचि हजजीम ळे स्वराज्य बळकट झाले. 
मराठ्ाचं्या मद गमकीला र्नव ेकायगिेत्र चमळाले. 

 
❑ ❑ 
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२२. िंणिरेकर णसद्दीिी भाडंि 
 
इ. स. १६५९ त मराठी सैन्यारे्न चसद्दीस जेर केले. जंचजरा कोटास वढेा घातला असता 

अर्फझलखार्नाच्या मसलतीस तोंड देण्यासाठी वढेा उठवरू्न सवग सैन्यास घाटावर जाव े लार्ले. त्याम ळे 
चशवाजीराजािें चसद्दीवरील दडपि काही काळ र्नाहीसे होऊर्न प ढे आठ वष ेचसद्दीरे्न आरमाराच्या जोरावर 
चशवाजी राजाचं्या म लखास उपद्रव चदला. ते पाहूर्न आपल्याकडे स सज्ज आरमार असल्याचशवाय आपला 
ताबा कोकि प्रदेशावर बसिार र्नाही अशी राजािंी खात्री झाली. म्हिरू्न इ. स. १६५९ रं्नतर त्यारं्नी आपले 
स्वतःिे आरमार तयार केले. [जद र्नाथ सरकार, चशवाजी, पृ. २५८.] तसेि इ. स. १६६३ मध्ये दोर्न अवजड आचि 
मोठी व्यापारी जहाजे बाधूंर्न ती जैताप राहूर्न मोिा येथे पाठचवली. रं्नतर १६६५ पासूर्न राचजयािंी र्लबते 
दरवषी पर्शशया, बसरा, मोिा इत्यादी चठकािी व्यापाराकचरता रवार्ना होऊ लार्ली. [रॅ्फक्टरी रेकॉडग, स रत खंड २, 

प.ृ ८६, १०५.] अशा रीतीरे्न राचजयारं्नी स्वतःिे आरमार व व्यापारी जहाजे तयार केली. लहार्न-मोठी ५०० 
जहाजे बाधूंर्न त्यािे म ख्य चठकाि क लाबा हे केले. तसेि स विगद र्ग व चवजयद र्ग येथे र्ोद्या बाधूंर्न काही 
जहाजे ठेवरू्न चदली. आरमारािे आचधपत्य दयासारंर् इब्राहीमखार्न व मायर्नाक र्भडंारी याजंकडे देऊर्न 
त्यािे हाताखाली र्भरपूर खलाशी चदले व आरमार स र्भा चर्नमाि केला. [सरकार, चशवाजी, पृ. २५९.] ह्या 
आरमाराम ळे पोत गचर्जावंर विक बसला. त्यारं्नी राचजयासंी तह करूर्न तोर्फा दारूर्ोळा प रचवण्यािे कबलू 
केले. जयहसर् इ. स. १६६५ मध्ये महाराष्ट्रात आल्यावर त्यास चसद्दीच्या आरमारािे महत्त्व पटले म्हिूर्न 
त्यारे्न त्यास बादशहाकडूर्न ह कूम काढूर्न मोर्ल सेवते घेतले. तेव्हापासूर्न चसद्दी मोर्ल बादशहािा आरमारी 
सरदार बर्नला. [चकत्ता, पृ. २६२.] व चवजापूरकराशंी जो त्यािा संबधं होता तो त्यावळेेपासूर्न त टला. 
जंचजऱ्याच्या चसद्दीरे्न अत्यतं कायगिम असे आरमार राखले. त्यावळेी सम द्रावर त्याच्या सामर्थ्यांशी टक्कर 
देिारी सत्ता पच म चकर्नाऱ्यावर र्नव्हती. ह्या वळेेपासूर्न चसद्दी आरमार प्रम खारं्ना याकूबखार्न हा चकताब 
मोर्लारं्नी बहाल केला. 

 
कोकिावर मालकी : 

 
कोकिावर मालकी दाखविाऱ्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्यारे्न एकतर चसद्दीिे सामर्थ्यग र्नष्ट करिे हकवा 

त्याच्याशी मतै्री करिे आवश्यक होते. चशवाजी महाराजाचं्या कोकि हजकण्याच्या प्रयत्र्नात त्यािंी 
दंडाराजप रीच्या चसद्दीशी र्ाठ पडली. स सज्ज आरमाराच्या ताडं्यासह सामर्थ्यगवार्न असिाऱ्या चसद्दीला 
एकट्यारे्न हरविे शक्य र्नाही, हे जािूर्न चशवाजी महाराजारं्नी राजापूरला आपल्या कैदेत असिाऱ्या 
इंग्रजािंी मदत चमळवावी असा चविार केला. चसद्दीचवरुद्धच्या मोचहमेत इंग्रजारं्नी आपिास मदत केल्यास 
त्यारं्ना (इंग्रजारं्ना) मीठबंदर हे चठकाि देण्यात येईल असे महाराजारं्नी त्यारं्ना आश्वासर्न चदले. इगं्रजारं्नी 
त्यास मान्यता चदली र्नाही. [काळे, इंग्लीश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, पृ.२३.] तेव्हा १६६१ च्या पावसाळयात चशवाजी 
महाराजारं्नी चसद्दीच्या दंडाप रीवर आक्रमि केले आचि ते चठकाि हजकूर्न घेतले. त्यारं्नतर त्यारं्नी 
जंचजऱ्याच्या बेटावरील चकल्ल्याला वढेा घातला. परंत  तोर्फा आचि शस्त्रसज्ज सैचर्नकाचं्या कमतरतेम ळे ते तो 
चकल्ला सर करण्यात अयशस्वी ठरले. चशवाजी महाराजारं्नी केलेल्या या हल्ल्याम ळे जंचजऱ्यािा प्रम ख 
इतका जेरीस आला की, त्यारे्न म ंबईच्या अचधकाऱ्यारं्ना त्याला मदत करण्याकरता चवरं्नती केली. चसद्दीिी 
चवरं्नती इंग्रजारं्नी स्वीकारली [बर्नाजी, बॉम्बे ॲण्ड द चसद्दीज, पृ. ११-१२.] आचि चशवाजी महाराजारं्नी केलेला हल्ला 
मारे् घेण्यास त्यारं्ना र्भार् पाडले. 
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रेवदंडा आचि राजप रीिे चकल्ले चसद्दीच्या ताब्यात होते. चसद्दीच्या सार्री आरमारामध्ये िाळीस ते 
पन्नास जहाजािंा (र् राबे) समावशे होता. त्याचं्या साहाय्यारे्न तो चवचवध प्रदेश बळकावरू्न हस्तर्त करीत 
असे आचि आपल्या र्भमूीिे रिि करीत असे. चशवाजी महाराजाचं्या म ल खास हार्नी पोिवण्यास चसद्दीरे्न 
स रवात केली. त्याम ळे चशवाजी महाराजारं्नी सेर्ना प्रम ख बाजी पासलकर (द सरा असावा) याच्या 
रे्नतृत्वाखाली २००० मावळयािें सैन्य त्याजवर पाठवले आचि सम द्रात ये-जा करू शकिारी र्लबतेही 
बाधंली. ह्या स मारास अचल अचदलशाहा (चद्वतीय) यारे्न चसद्दीच्या सहकायारे्न चशवाजीमहाराजाचंवरुद्ध 
मोहीम उघडली. कोकिावरील ह्या आक्रमिामध्ये चवजापूरिा चर्नष्ावतं माडंचलक सावतं यारे्न चसद्दीशी 
सहकायग केले. त्यावळेच्या य द्धातं सावतं आचि चशवाजी महाराजािें सेर्नाप्रम ख बाजी पासलकर हे दोघेही 
धारातीथी पडले. (१६६१ इ. स. चव.). त्याम ळे त्या दोघािेंही सैन्य य द्ध सोडूर्न आपापल्या चठकािी परत 
रे्ले. त्यारंं्नतर प न्हा हस्तर्त करण्याकरता चशवाजी महाराजारं्नी रघ र्नाथ बल्लाळ अते्र याचं्या रे्नतृत्वाखाली 
पाि ते सात हजारािें अचधक मोठे व बलशाली सैन्य पाठवले. रघ र्नाथ बल्लाळ अत्र्यारं्नी चसद्दीिा बीमोड 
केला. तळे, घोसाळे आचि इतर चकल्ले हजकूर्न घेतले आचि दाडं्यापयंतिा सार्र चकर्नारा लढूर्न हस्तर्त 
केला. मराठ्ारं्नी पावसाळयातही मोहीम िालू ठेवली आचि प्रदीघग काळ वढेा घालूर्न दाडं्यािा चकल्ला 
हजकूर्न घेतला. ह्या यशािा पाठप रावा करीत त्यारं्नी प्रत्यि जंचजऱ्यावर तोर्फा डार्ल्या. परंत  त्यािंा हा 
प्रयत्र्न अयशस्वी झाला. चवजापूरहूर्न मदत चमळण्यािी आशा सोडलेल्या चसद्दीरे्न चशवाजी महाराजाशंी तह 
करूर्न त्यारे्न दंडाराजप री महाराजाचं्या स्वाधीर्न केली. चसद्दीला परार्भवािे हे शल्य बोिूर्न राचहले. त्याम ळे 
थोड्या कालावधीति चशवाजी महाराज आचि चसद्दी याचं्यातील शत्र त्वािा उदे्रक झाला. चसद्दीरे्न प न्हा 
चकर्नारपट्टीवरील मराठी म ल खात लूटमार व चवध्वसं करण्याच्या कायास स रुवात केली. 
पावसाळयाव्यचतचरक्त कोरड्या मोसमामंध्ये मराठेही दरवषी जंचजऱ्यावर तोर्फा डार्ीत असत. तरीही ते 
जंचजऱ्यािा चकल्ला हस्तर्त करू शकले र्नाहीत. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी हजकूर्न घेतलेल्या चकर्नारी प्रदेशािी र्नीट व्यवस्था लावली. चकर्नारपट्टीतील 

आपल्या म ल खास एका संलग्र्न प्रातंािे स्वरूप देऊर्न व्यंकोजी दत्तो र्नामक स योग्य व कायगिम 
अचधकाऱ्यािी त्या प्रदेशातील स रे्भदार म्हिूर्न चर्नय क्ती केली. त्याचं्या हाताखाली पाि ते सात हजार 
सैचर्नकािें पथक कायम तैर्नातीस चदले. [सारे्न (सपंादक), सर्भासद बखर, पृ. ७६, सरकार, चशवाजी, पृ. ३५८.] 

 
महाराजािें कोकि प्रातंातील स रे्भदार व्यंकोजी दत्तो यारं्नी र्भमूीवरील एका घर्नघोर लढाईत 

चसद्दीिा परार्भव केला आचि म ख्य र्भपू्रदेशातूर्न चसद्धीला पूिगपिे दूर हाकलले. दंडाराजप रीतील एका 
टेकडीवर एक चकल्ला उर्भारूर्न व्यंकोजीरे्न दंडाराजप रीिी संरिि व्यवस्था अचधक बळकट केली. त्यारे्न 
चबरवाडी आचि हलर्ािा असे दोर्न र्नव े चकल्ले बाधूंर्न चसद्दीरे्न त्या प्रदेशात माडंलेल्या चवध्वसंाला पायबदं 
घातला. त्यारे्नतर चसद्दीला रत्र्नाचर्री चजल्ह्यातंील सम द्र चकर्नाऱ्यावरील र्ावात िािेचर्री व लूट करीत 
राहिे याखेरीज पयाय राचहला र्नाही. चसद्दीिी िािेचर्री मोडूर्न काढण्याकरता एक सामर्थ्यगशाली आरमार 
बाधंण्यािा आचि चकर्नारपट्टीवर त्या योग्य आरमारी तळ चकल्ले उर्भारिीसह सज्ज ठेवण्यािा चशवाजी 
महाराजारं्नी दृढ चविार केला. 

 
मराठ्ाचें िंणिऱ्यावर हल्ल े: 

 
त्यारं्नतर म्हिजे चशवाजी महाराजारं्नी चकर्नारी प्रदेशात चकल्ले व आरमारािी उर्भारिी केल्यारं्नतर 

चसद्दी आचि चशवाजी हे दोन्ही पि य द्धाकरता सज्ज राहण्यािी तयारी करीत होते. दोन्ही चवरोधक 
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परस्पराचं्या म ल खामध्ये जवळ जवळ प्रत्येक चदवशी िढाई करीत आचि त्या िकमकीम ळे शातंतेरे्न िालू 
असिाऱ्या सार्री रहदारीस व्यत्यय येत असे. ऑक्टोबर १६६९ मध्ये चशवाजी महाराजारं्नी प्रिंड 
सामर्थ्याचर्नशी जंचजऱ्यावर आक्रमि केले. ह्या आक्रमिात चसद्दीिी पचरस्स्थती अत्यतं चबकट झाली व खूप 
र्न कसार्न झाले. चकल्ल्यािा रसद प रवठा त टल्याम ळे र्भ केरे्न जेरीस येऊर्न शरिार्तीिी वळे येऊर्न 
ठेपलेल्या चसद्दीरे्न म ंबईकर इंग्रजािंी मदत चमळचवण्यािा प्रयत्र्न केला. [सरकार, चशवाजी, पृ. २६४.] त्यारं्नतरच्या 
वषी ह्या संघषातील चर्निायक प्रसंर् येऊर्न ठेपला. चशवाजी महाराजारं्नी आपली सवग साधरे्न व सामर्थ्यग 
जंचजरा हजकूर्न घेण्याकडे एकचत्रत केली. र्फते्तखार्न चसद्दी शरिार्ती पत्करण्यािा चविार करीत होता, 
परंत  त्याच्या हाताखालील संबळ, काचसम व खैचरयत यारं्ना हे पसंत पडले र्नाही. त्यारं्नी बंड केले. 
बंडखोरारं्नी आचदलशहा आचि दचििेतील मोर्ल राजप्रचतचर्नधी (प्रम ख) कडे आपल्या मदतीस याव ेअशी 
यािर्ना केली. मोर्लारं्नी ही चवरं्नती तात्काळ मान्य केली. बंडखोर रे्नत्यापंैकी चसद्दी सबंळ यास मर्नसबदारी 
आचि तीर्न लि उत्पर्नािा म लूख देऊर्न मोर्ल साम्राज्यािा आरमार प्रम ख रे्नमण्यात आले. (१६७० इ.) 
आचि र्नौदल प्रम खाव्यचतचरक्त चसद्दी कासीमच्या हाती जंचजऱ्यािा कारर्भार (शासर्न) सोपवण्यात आला. 
चसद्दी खैचरयतकडे दंडा राजपूरिी स रे्भदारी आली. इतर चसद्दी अचधकाऱ्यािंा आपापल्या आरमारातील 
कामर्ार व आचश्रत र्नोकर याचं्यावरील अचधकार कायम ठेवण्यात आला आचि जंचजऱ्याच्या एकतंत्री 
र्िराज्यािा कारर्भार व सवगसाधारि व्यवस्था एका अचधकारी मंडळावर सोपचवण्यात आली. 

 
जंचजऱ्यािे हे बंड रे्फब्र वारी १६७१ मध्ये झाले. त्यापूवी थोडे चदवस अर्ोदर र्नोव्हेंबर १६७० मध्ये 

चशवाजी महाराजारं्नी जंचजऱ्याच्या उत्तरेकडे १०० मलैावर र्नार्ाव येथे १६० लहार्न जहाजे, १०,००० 
घोडेस्वार व २०,००० पायदळािे सैचर्नक जंचजऱ्याला वढेा घालण्यािा पूिग तयारीचर्नशी एकत्र जमवले होते. 
क दळी, र्फावडी, पहारी यासंारखी खािकामािी चकत्येक हत्यारेही त्याचं्याजवळ होती. २४ र्नोव्हेंबर रोजी 
आरमाराच्या ह्या त कडीरे्न र्नार्ाव सोडले आचि २६ र्नोव्हेंबर रोजी ही त कडी माहीला आली. [चशवकालीर्न 
पत्रसारसगं्रह र्भार् २, पत्र क्र. १४२०.] त्याि चदशरेे्न मराठ्ाचं्या सैन्यारे्नदेखील जचमर्नीवरूर्न कूि केले. परंत  २६ 
र्नोव्हेंबरला महाराज अिार्नक माघारी वळले आचि आपल्या आरमारासही त्यारं्नी परत बोलावले. कारि 
त्यावळेी बार्लाि काबीज करण्यासाठी सैन्यबळ हव ेहोते. जंचजऱ्यािा र्नवा प्रम ख चसद्दी काचसम हा अत्यतं 
शूर आचि धूतग होता. त्यारे्न आपले आरमार आचि य द्ध साचहत्य वाढवले. आपले सैन्य बलशाली केले आचि 
तो सम द्रात र्स्त घालू लार्ला. तो रातं्रचदवस चिलखत पचरधार्न करीत असे आचि रे्नहमी शत्रिूी जहाजे 
पकडूर्न आपल्या ताब्यात घेत असे. पकडलेल्या कैद्यािें तो म ंडि करीत असे. मराठे होचलकोत्सव साजरा 
करण्यात र् ंतले होते (१६७१). तेव्हा त्यारे्न मराठ्ाकंडूर्न दाडंा परत हस्तर्त केला. या वळेी चसद्दी काचसम 
सम द्रावरूर्न ४० जहाजे घेऊर्न आचि चसद्दी खैचरयत जचमर्नीवरूर्न ५०० सैचर्नक घेऊर्न मराठ्ावंर िालूर्न 
आले. चसद्दी खैचरयत हल्ला करण्यास येतो आहे असे पाहूर्न मराठ्ािें सैन्य त्याजशी सामर्ना करण्यास 
सरसावले. अशा प्रकारे ते प्रचतकार करण्यात र् ंतले आहेत हे पाहूर्न काचसमरे्न चकल्ल्यािी सम द्राकडील 
हर्भत िढूर्न जाण्यािी सधंी साधली. त्याच्या काही सरदारारं्ना चकल्ल्यातंील मराठ्ारं्नी सम द्रात रे्फकले. 
काही जिारं्ना त्यारं्नी (मराठ्ारं्नी ) कंठस्र्नार्न घातले. तरीही उरलेल्या सरदारारं्नी चकल्ल्यात प्रवशे साध्य 
केला. तेवढ्यात दारू कोठारािा प्रिंड स्र्फोट झाला. त्यामध्ये मराठी सैन्यािा प्रम ख आचि त्यािे चकत्येक 
सैचर्नक मरि पावले. [सरकार, चशवाजी, प.ृ २६४.]  

 
मराठे सैचर्नकािंी कत्तल करीत त्यारं्ना बाजूला रेटीत चसद्दी काचसम चकल्ल्याचं्या कें द्र र्भार्ापयंत 

रे्ला. तेथे त्याला चसद्दी खैचरयतिी क मक येऊर्न चमळाली. त्यारं्नी मराठ्ािंा परार्भव केला आचि दंडा 
चकल्ला काबीज केला. ह्या स मारास मराठ्ािें सैन्य र्नाचशक आचि बार्लािात मोर्ल स रे्भदाराशी चर्नकरारे्न 
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सामर्ना करत होते. मराठ्ाचं्या र्ैरहजेरीत सधंी साधूर्न चसद्दी काचसमरे्न दंडाराजप रीच्या पचरसरातले सात 
चकल्ले हजकूर्न घेतले. [चशवकालीर्न पत्रसारसगं्रह र्भार् २, पत्र क्र. १४२०.] पकैी सहा चकल्लेदारारं्नी र्भयर्भीत होऊर्न चसद्दी 
काचसमिी शरिार्ती पत्करली. सातव्या चकल्लेदारारे्न मात्र चसद्दी काचसमशी चर्नकरारे्न आठवडार्भर म काबला 
केला परंत  आपल्या तसेि आपल्या सवग चर्नकटवतीयाचं्या जीचवतािे रिि होईल ह्या काचसमच्या 
आश्वासर्नावर शरि येण्यास रं्नतर तयार झाला. चकल्ल्यािा ताबा घेताि काचसम आश्वासर्न चवसरला. त्यारे्न 
चकल्ल्यातंील स ंदर चस्त्रया व लहार्न म लारं्ना बाटवरू्न म सलमार्न केले, चर्नरुपयोर्ी आचि वृद्ध चस्त्रयारं्ना 
हाकलूर्न लावले आचि सैन्यातील सवग सैचर्नकारं्ना ठार मारले. [सरकार, चकत्ता, पृ.२६४.] चसद्दीरे्न दंडाराजप री 
काबीज केली ही घटर्ना मराठ्ाचं्या दृष्टीरे्न अत्यंत द दैवी बाब होती. राजकीयदृष्ट्ट्या दंडाराजप री आपल्या 
ताब्यात ठेविे चशवाजी महाराजारं्ना अत्यंत आवश्यक होते. चशवाजी महाराजाचं्या काळापासूर्न राजाराम 
महाराजाचं्या काळापयंत मराठ्ारं्नी दंडाराजाप री हस्तर्त करण्याकचरता चजद्दीरे्न आचि चर्नकरारे्न लढाया 
केल्या. परंत  दंडाराजप रीिा चकल्ला चसद्दीच्याि ताब्यात राचहला. चकल्ला चसद्दीकडूर्न हस्तर्त करण्याच्या 
प्रयत्र्नात मराठे हबशाचं्या प्रदेशािी कोंडी करीत असत. ह्या कोंडीिा आर्शथक र्फटका मराठ्ापेंिा हबसाि 
राज्याला अचधक तीव्रतेरे्न बसत असे. 

 
इ. स. १६७१ च्या मे महात चशवाजी महाराजारं्नी दंडाराजप री चकल्ल्यास वढेा घातला. चसद्दीिी 

अवस्था यावळेी र्फारि चबकट झाली होती. त्यावळेी चसद्दीरे्न िौलच्या पोत गचर्जाकंडे पैशािी आचि य द्ध 
साचहत्यािी मदत चमळावी म्हिूर्न चवरं्नती केली. तेव्हा पोत गर्ीज व्हाईसरॉयरे्न िौलच्या प्रम खाला चसद्दीस 
आर्शथक मदत देण्याचवषयी कळवले, तसेि र् प्तपिारे्न त्यास शसे्त्र प रवण्यात यावीत असे साचंर्तले. कारि 
जर चशवाजी महाराजारं्नी दंडाप री काबीज केली, तर रेवदंडा आचि कोरलाई (मोरो) या प्रातंासि र्नव्हे तर 
संपूिग पच म चकर्नारपट्टीस व पोत गचर्जाचं्या चहतास ते धोकादायक ठरले असते. ह्या चकर्नाऱ्यावरील प्रदेशािें 
महत्त्व पोत गर्ीज शासक अल्र्फान्सो अल्ब ककग च्या काळापासूर्न पके्क जािरू्न होते. [पवगते, चकल्ला, पृ.४०.] 

 
इ. स. १६७१ च्या सप्टेंबर मचहन्यात चसद्दीचवरुद्ध इगं्रजािंी मदत घेण्यािा चविार चशवाजी 

महाराजारं्नी केला. दंड्यावर आक्रमि करण्याच्या प्रयत्र्नात मदत चमळते का हे पाहाव ेयासाठी आपला र् प्त 
हेर चशवाजी महाराजारं्नी म ंबईस पाठवला. परंत  वचरष् इंग्रज अचधकारी आचि स रतच्या अचधकारी मंडळारे्न 
म ंबईच्या कायगकारी मंडळाला आदेश चदला की, “चशवाजी महाराजारं्ना हवा असलेला दारूर्ोळा, जहाजे, 
तोर्फा आचि शसे्त्र वर्ैरे य द्ध साम ग्री चमळेल असे आश्वासर्न देऊ र्नये, तसेि स्पष्टपिे त्यारं्ना र्नकारही देऊ 
र्नये.” कारि दंडा हजकण्याच्या कामी चशवाजी महाराजासं मदत करिे र्ैरसोयीिे ठरेल असा आमिा 
(इंग्रज मंडळािा) चविार आहे. दंडा हे एक असे मोक्यािे चठकाि आहे की, जे चशवाजी महाराजाचं्या 
ताब्यात राचहले तर म ंबई बंदराच्या दृष्टीरे्न ते अत्यतं त्रासदायक ठरेल. [सरकार,चशवाजी, पृ.२६५.] 

 
सागरी युद्ध (१६७२-१६७५): 

 
१६७२ मध्ये चसद्दी र्फते्तखार्नाला पदच्य त करूर्न चसद्दी संबळ आरमारप्रम ख बर्नला. चसद्दी संबळ 

अत्यंत कायगिम व धाडसी होता. तो सदैव मराठ्ाशंी य द्ध करण्यात र् तंलेला असे. त्यारे्न माझर्ावातील 
चकत्येक घरे जाळूर्न र्भस्मसात केली होती. मराठ्ाचं्या सार्री व्यापार वाहत कीस तो सतत अडििी आित 
असे. ऑक्टोबर १६७२ मध्ये त्यारे्न म ंबईच्या पचरसरात आपले आरमार र्नारं्रूर्न उरे्भ केले. चशवाजी 
महाराजाचं्या ताब्यात असिारे पर्नवले, पेि आचि अचलबार् हे चजल्हे ल टण्यािा त्यािा चविार होता म्हिरू्न 
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त्यारे्न म ंबईच्या इंग्रज पे्रचसडेंटकडे आपल्या आरमारास म ंबई बंदरात येऊ देण्यािी परवार्नर्ी माचर्तली. 
परंत  इंग्रज पे्रचसडेंटरे्न ती र्नाकारली. [बर्नाजी, बॉम्बे ॲन्ड चसद्दीझ, पृ.१५.] 

 
इंग्रजारं्नी ह्या प्रसंर्ी चसद्दीला मदत र्नाकारली होती. परंत  येथे औरंर्जेब चसद्दीच्या मदतीस आला. 

त्यारे्न (औरंर्जेबारे्न) स रतहूर्न लहार्न आचि मोठ्ा अशा ३६ जहाजािंा ताडंा दंडाराजप रीच्या चसद्दीच्या 
साहाय्याथग पाठवला. जेिेकरूर्न सम द्रातूर्न द हेरी आक्रमि करता याव.े [सरकार, चशवाजी, पृ.२६५.] मोर्ल 
आरमाराच्या त कडीरे्न चशवाजी महाराजािंी पािश ेव्यापारी जहाजे र्नष्ट करूर्न महाराजाचं्या ताब्यातील सवग 
चकर्नारी बंदरे जाळली आचि ल टली. [सरकार, चशवाजी, पृ. २६५.] मराठ्ाचंवरुद्ध ही मोहीम यशस्वी करूर्न 
मोर्ल आरमार इंग्रजािंी मदत (चशवाजी महाराजाचंवरुद्ध) घेण्याकरता म ंबईस आले. परंत  मोर्ल आचि 
मराठे या दोघातंील संघषात घालमेल करूर्न संकट ओढवरू्न घेण्यास इंग्रजारं्नी र्नकार चदला. मात्र 
प्रसंर्वशात डि र्नौदल अचधकाऱ्यार्नी दंडाराजप री प न्हा हजकूर्न घेण्यास चशवाजी महाराजारं्ना २२ 
जहाजाचं्या डि आरमारािी मदत देण्यािे आश्वासर्न चदले. त्या बदल्यात चशवाजी महाराजारं्नी डिारं्ना 
म ंबई हजकूर्न घेण्याच्या मोचहमेत तीर्न हजार मराठे सैचर्नक मदतीस द्यावते अशी अट होती. परंत  चशवाजी 
महाराजारं्नी डिाचं्या आश्वासर्नािा र्भरवसा धरला र्नाही आचि इंग्रजाशंी मतै्रीपूिग संबधं िालू ठेवले. [बर्नाजी, 
बॉम्बे ॲड चसद्दीझ, प.ृ १६-१७.] 

 
१० ऑक्टोबर १६७३ रोजी चसद्दी सबंळ आपल्या आरमारासह इंग्रजािंी परवार्नर्ी र्न घेता म ंबई 

बंदरात आला आचि चशवाजीच्या मालकीिी पेि व र्नार्ोठिे र्नदीवरील ठािी त्यारे्न उद्धवस्त केली. [ओमे, 

चहस्टॉचरकल फ्रार्मेंटस ऑर्फ हहद स्थार्न, पृ. ३९.] चसद्दी सबंळरे्न तेव्हा अर्नावश्यक रक्तपात केला आचि चकत्येक मािसे, 
चस्त्रया व म ले पळवरू्न र् लाम बर्नवरू्न आपल्याबरोबर म ंबईस आचिली. काही प्रमािात व्यापारास उपद्रव 
झाला. त्याम ळे म ंबईच्या इगं्रज प्रम खारे्न चसद्दीला आपली र्नाराजी कळविारे व तंबी देिारे पत्र पाठवले. 
पे्रचसडेंटच्या ह्या पत्राकडे द लगि करूर्न चसद्दीरे्न आपले अत्यािार, दहशतय क्त ज लूम िालूि ठेवला. 
रायर्डाहूर्न आलेल्या चशवाजी महाराजाचं्या शरं्भर सैचर्नकारं्नी चसद्दीच्या मािसारं्ना िचकत करूर्न चर्नदयगपिे 
कापूर्न काढले. [बर्नाजी, बॉम्बे ॲन्ड चसद्दीझ, पृ.१९.] ह्या घटरे्नरं्नतर चसद्दीिे चर्नघृि अत्यािार शातं झाले असे वाटते. 
इ. स. १६७४ च्या रे्फब्र वारी मचहन्यात चशवाजी महाराज आचि चसद्दी याचं्यात त ंबळ य द्ध झाले. दोन्ही पि 
अर्दी जेरीस आले होते. तेव्हा चसद्दीरे्न स रतच्या इंग्रज पे्रचसडंटाला दोघातं मध्यस्थी करूर्न शातंता चर्नमाि 
करण्यािी चवरं्नती केली. [सरकार, चशवाजी, पृ. २६७.] मािग १६७४ मध्ये चसद्दी संबळरे्न रत्र्नाचर्री चजल्ह्यातील 
म िक ं ढी खाडीत चशवाजी महाराजािंा आरमार प्रम ख दौलतखार्न याजवर हल्ला िढवला. दोन्ही र्नौदल 
प्रम ख जखमी झाले. चसद्दीिे १०० तर मराठ्ािें ४४ सैचर्नक कामी आले. मराठ्ािंा चवजय झाला. त्याम ळे 
चसद्दी संबळ जंचजऱ्याच्या २१ मलै दचििेकडील हरेश्वर बदंरात चर्नघरू्न रे्ला. [चकत्ता] 

 
मे १६७४ मध्ये चशवाजी महाराजारं्नी वाटेल ती शथग करूर्न दंडाराजप री चकल्ला हजकूर्न घेण्यािा 

चर्नधार केला. त्यारं्नी आपला (दंडाराजप रीिा) वढेा बळकट करण्याकरता दर चदवशी अचधकाअचधक सैन्य, 
शस्त्रसाम ग्री, मािसे आचि खचजर्ना पाठचवण्यास स रवात केली. त्या वषात महाराजारं्नी राजाप रीपासूर्न 
र्ोव्याच्या उत्तरेकडील बादेसपयंतिा दचिि कोकििा सार्री चकर्नारा हजकूर्न घेतला. परंत  
दंडाराजप रीिा चकल्ला ते हस्तर्त करू शकले र्नाहीत. १६७२ च्या अखेरपयंत चशवाजी महाराजारं्नी जंचजरा 
हजकण्याच्या चर्नष्ट्र्फळ प्रयत्र्नामंध्ये खूप मोठा खचजर्ना आचि १५,००० सैचर्नक खिी घातले होते. [ओमे, 
चहस्टॉचरकल फ्रार्मेंटस ऑर्फ हहद स्थार्न, पृ. ४९, ५३.] 
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तरीही चशवाजी महाराजारं्नी चढलाई केली र्नाही. जंचजरा काबीज करण्यािे प्रयत्र्न िालूि ठेवले. 
१६७५ च्या सप्टेंबर मचहन्यात महाराजारं्नी दंडाराजप रीवर जमीर्न व सम द्र दोन्हीकडूर्न हल्ला िढचवण्यािी 
योजर्ना आखली. त्यारं्नी आपले आरमार वाढवले. र्नोव्हेंबर मचहन्यात चसद्दीरे्न त्याच्या आरमारािे सामर्थ्यग 
अचधक वाढवले होते आचि खाली वेंर् ल्याकडे आरमार रे्नऊर्न त्यारे्न वेंर् ल्यािी लूट व जाळपोळ केली होती. 
चवजयद र्ग आचि राजाप राहूर्न मराठ्ाचं्या य द्धर्नौका चसद्दीशी लढण्याकरता चर्नघाल्या परंत  चसद्दी 
जंचजऱ्याला पळूर्न रे्ला. [सरकार, चशवाजी, पृ.२६८.] 

 
इंग्रजािंा मराठ्ाकंडे पाठवलेला दूत हेन्री ऑस्क्झंडर्न यारे्न चशवाजी महाराजाशंी सौहादािे संबधं 

प्रस्थाचपत केले. त्याच्या प्रयत्र्नामं ळे इंग्रज आचि चशवाजी महाराज परस्परातील मतरे्भद चमटवरू्न सामंजस्य 
चर्नमाि करण्यास तयार झाले. ऑक्झेंडर्नरे्न चशवाजी महाराज आचि चसद्दीच्या दरम्यार्न शातंता प्रस्थाचपत 
व्हावी असे स िवले. [बर्नाजी, बॉम्बे ॲन्ड चसद्दीझ, पृ २२.] परंत  त्यािे प्रयत्र्न चर्नष्ट्र्फळ ठरले. १६७४ च्या सप्टेंबरमध्ये 
अर्फर्ािमधील य द्ध (१६७५) चर्निायक स्स्थतीत असतार्ना औरंर्जेब हसधहूर्न चदल्लीस परत आला होता. 
त्यारे्न त्यािा सेर्नापती बहाद रखार्न यास तात्काळ चशवाजी महाराजावंर िाल करण्यािे आदेश चदले. [ओमे, 

चहस्टॉचरकल फ्रार्मेंटस ऑर्फ हहद स्थार्न, पृ. ४४.] त्यारे्न (औरंर्जेबारे्न) चसद्दीला दोर्नश ेलढवय्ये, जीवर्नावश्यक वस्तू 
आि शस्त्र साम ग्री, चकत्येक लढाऊ र्लबते आचि दोर्न प्रिंड र्नौका हे सवग प रवले. [बर्नाजी, बॉम्बे ॲन्ड चसद्दीझ, पृ. 
२३.] त्याि वळेी, चसद्दीरे्न इगं्रजाचं्या हक्कािंी पायमल्ली करू र्नये, उंदेरी, खादेंरी आचि िौलहूर्न येिाऱ्या 
इंग्रजाचं्या जहाजािंी लूटालूट, जाळपोळ चसद्दीरे्न करू र्नये, इंग्रजाचं्या जहाजारं्नी चसद्दीच्या प्रदेशास त्रास 
देऊ र्नये ह्या अटीवर चशवाजी महाराजाशंी य द्धात र् तंलेल्या चसद्दीला इगं्रजही मदत करीत होते. [बर्नाजी. डी. 
आर., बॉम्बे ॲन्ड चसद्धी, पृ.२३.] १६७५ च्या र्नोव्हेंबर मचहन्याच्या मध्यात चशवाजी महाराजािें आरमार चटपूर्न बंदरात 
र्नष्ट कराव े असा चसद्दीरे्न प्रयत्र्न केला. परंत  त्यािी चर्नराशा झाली. ह्या प्रसंर्ी चसद्दी संबळ अंतर्गत 
असंतोषाम ळे उद र्भवलेल्या काही अडििींशी सामर्ना करीत होता. १६७६ च्या एचप्रलात म ंबई बंदरात येऊर्न 
राचहलेल्या चसद्दी संबळला चसद्दी आरमाराच्या प्रम ख पदावरूर्न बाजूला सारूर्न चसद्दी काचसमरे्न सूते्र हाती 
घेतली आचि १६७६ च्या ज लैमध्ये चसद्दी काचसमच्या रे्नतृत्वाखाली चसद्दीिे आरमार म ंबई बंदरात आले. 
[र्फॉरेस्ट, होम चसरीज, र्भार् १, पृ.९५.] इंग्रजारं्नी चसद्दी काचसमला सन्मार्नपूवगक उतरवरू्न घेतले आचि त्याला त्याच्या 
जहाजाचं्या ताफ्यासह माजर्ाव येथे राहण्यािी परवार्नर्ी चदली. ऑर्स्टच्या मध्यापयंत चसद्दी म ंबईति तळ 
देऊर्न राचहला. त्या दरम्यार्न चशवाजी महाराजािें पेशव ेमोरोपतं जंचजऱ्यावर आक्रमि करण्यासाठी दहा 
हजार सैचर्नकासंह घाट उतरूर्न आले. हे आक्रमि परतचवण्यासाठी आपले तीर्नश े सैचर्नक घेऊर्न चसद्दी 
काचसम जंचजऱ्यावर परत रे्ला. मोरोपंत हपर्ळयाचं्या जहाजावंरील तोर्फखार्ना बदं पाडूर्न त्यारे्न त्यारं्ना 
रायर्डला माघारी जािे र्भार् पाडले. 

 
त्या वषात इगं्रजारं्ना चशवाजी महाराजाकंडूर्न पचहली खबर चमळाली ती चसद्दीरे्न केलेल्या 

अत्यािाराचवषयी होती. चसद्दी कोकि चकर्नाऱ्यावरील रचहवाशावंर अर्नस्न्वत अत्यािार करीत होता. 
इंग्रजारं्ना चसद्दीिी ही आर्ळीक समजताि त्यारं्नी चसद्दीच्या जहाजावरील मािसे चर्रर्फदार केली. त्यापैकी 
चतघारं्ना र्फाशी चदले आचि इतरारं्ना सेंट हेलेर्नावर पाठवरू्न चदले. [ओमे., चकत्ता, पृ. ६७-७२; ॲडरसर्न. “द इंस्ग्लश इन् 
वेस्टर्नग इंचडया”, पृ.८१.] १६७७ च्या र्नोव्हेंबर मचहन्यात आरमार प्रम ख ह्या र्नात्यारे्न चसद्दी काचसम कोकि 
चकर्नारपट्टीवर र्स्त घालीत असे, वारंवार चकर्नाऱ्यावर उतरत असे आचि चकर्नाऱ्यावील रचहवाशारं्ना 
बळजबरीरे्न पकडूर्न रे्नत असे. त्यापैकी ब्राह्मि मािसासंचहत सवग कैद्यारं्ना र्भरं्ीकाम व अंर्मेहर्नतीिे काम 
करायला लावीत असे. १६७८ च्या एचप्रलमध्ये तो (चसद्दी) पावसाळी मोसमात चवश्रातंी घेण्याकरता म बंईस 
परत आला. चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या प्रजेस र्भोर्ाव्या लार्लेल्या अन्यायािा आचि अपमार्नािा बदला 



 

अनुक्रमणिका 

घेण्याकरता आपले (मराठ्ािें) आरमार प्रम ख दौलतखार्न आचि दयासारंर् यारं्ना ४००० सैचर्नकाचं्या 
त कडीसह पर्नवलेला पाठवले. खाडी पार करूर्न म ंबई बेटाच्या माझर्ाव बंदरात जहाज र्नारं्रूर्न उभ्या 
असलेल्या चसद्दीिे आरमार जाळूर्न र्नष्ट करण्यािे त्यारं्ना आदेश चदलेले होते. परंत  प्रचतकूल हवामार्नाम ळे 
दौलतखार्न खाडी ओलाडूं शकला र्नाही आचि तो रायर्डला परत आला. तेव्हा चसद्दी काचसमरे्न आपली 
जहाजे अचलबार्च्या चकर्नाऱ्यावर पाठवली आचि ल टालूट केली. 

 
१६७८ च्या ऑक्टोबर मचहन्यात चशवाजी महाराजारं्नी संतप्त होऊर्न जंचजऱ्यावर तोर्फा डार्ल्या. या 

प्रसंर्ी आपल्या स रतेतील मािसारं्ना (सैचर्नकारं्ना) पर्ार देऊ र्न शकल्याम ळे त्यािी मदत र्न चमळालेल्या 
चसद्दीला म ंबई बंदराति म क्काम ठेवावा लार्ला. 

 
चसद्दीला त ल्यबळ असे आपले आरमार शस्क्तशाली बर्नचवण्याकरता महाराजािें सात वष े प्रयत्र्न 

िालू होते. १६७८ पयंत महाराजािें आरमारात २० र् राबे (चशडािी जहाजे) आचि ४० र्लबते होती. परंत  
र्भर सम द्रातं चसद्दीच्या आरमाराच्या प्रिंड र्नौकाप ढे त्यािें सामर्थ्यग कमी पडत असे. [ओमे. चहस्टोचरकल फ्रार्मेंटस 
ऑर्फ द मोर्ल एम्पायर, वॉर इर्न चहन्द स्तार्न, व्हा.१, पृ ७८] 

 
चशवाजी महाराजािें असे मत होते की, त्यारं्ना जंचजरा घेण्यामध्ये प न्हा प न्हा अपयश येते आचि 

चसद्दी मराठ्ाचं्या म लखावर हल्ले िढवतो यािे कारि त्याला इंग्रजारं्नी बंदरात थारा चदला हे होय. याम ळे 
इंग्रजारं्ना त्यािें तटस्थपिािे धोरि अचधक कडक आचि स्पष्ट करण्यास प्रवृत्त कराव ेअसा महाराजारं्नी दृढ 
चविार केला. चसद्दीवर विक ठेवण्यास सोईस्कर अशी खादेंरी, उंदेरी ही बेटे महाराजारं्नी काबीज केली. 
[सरकार, चकत्ता, पृ.२४४.] खादेंरी मराठ्ाचं्या हाती राहिे, इंग्रजाचं्या चवशषेकरूर्न म ंबईकर इंग्रजाचं्या दृष्टीरे्न 
सवगस्वी अचर्नष्ट ठरिारे होते. कारि म बंई बंदरात येिारे हकवा बंदरातूर्न बाहेर पडिारे कोितेही जहाज 
खादेंरीतील टेहाळिी ि कवरू्न जाऊ शकिार र्नव्हते. म्हिजेि बंदरात येिाऱ्या अथवा जािाऱ्या प्रत्येक 
जहाजािंी मराठ्ारं्ना खबर चमळाली असती. त्याम ळे प ढे उरे्भ ठाकलेल्या संकटाचं्या आशकेंरे्न इंग्रज सावध 
झाले आचि त्यारं्नी चशवाजी महाराजाचंवरुद्ध चसद्दीला मदत करण्यािे ठरवले. जंचजऱ्यािे आपले बस्तार्न 
अचधक दृढ करण्यास चसद्दी काचसमदेखील उत्स क होता. आपले आरमार अचधक स सज्ज ठेवण्यात त्याला 
इंग्रजािंी आवश्यक ती मदत चमळाली. [रै्नर्नग, चकत्ता, पृ. ७३-७४.] 

 
चसद्दी काचसम आरमारासह म ंबई बंदरात आला आचि मराठ्ारं्ना खादेंरीवरूर्न ह सकावरू्न 

लावण्यािे कामी इंग्रजारं्नी व चसद्दीरे्न संय क्तपिे खादेंरीवर आक्रमि कराव ेअसे इंग्रजारं्नी आवाहर्न केले. 
चसद्दी काचसमच्या आरमारात दोर्न मोठी जहाजे, तीर्न चशडवाल्या य द्धर्नौका, पंधरा र्भक्कम र्लबते आचि 
सातश ेउत्तम लढवय्ये सैचर्नक यािंा समावशे होता. इगं्रजारं्ना चसद्दीिा खादेंरी बेट आपल्या ताब्यात घेण्यािा 
मर्नोदय माहीत होता. त्याम ळे त्यारं्नी चसद्दीला मदत देण्यािी टाळाटाळ केली. परंत  इगं्रजारं्नी मदत देण्यािे 
टाळले म्हिूर्न चसद्दी काचसम चर्नराश झाला र्नाही. त्याच्या दोर्न मोठ्ा जहाजावंरूर्न त्यारे्न चकत्येक 
चदवसपयंत खादेंरी बेटावर तोर्फािंा र्भचडमार केला. मराठ्ाचं्या तोर्फारं्नीदेखील त्यास प्रत्य त्तर चदले परंत  
कोित्याही पिास अपेचित हेतू साधता आला र्नाही. इ. स. १६७९ च्या अखेरीस इगं्रज, चशवाजी महाराज 
आचि चसद्दी याचं्यातील घडामोडींिी स्स्थती ही अशी होती. 

 
❑ ❑ 

  



 

अनुक्रमणिका 

२३. मोगलाचं्या आक्रमक कारवायािंी मुकाबला—सभंािी णदलेरखानाकडे िािो 
 
चशवाजी महाराज कर्नाटकातूंर्न पन्हाळर्डास १६७८ च्या पावसाळयापूवी आले. [डॉ. बाळकृष्ट्ि, चशवाजी 

र्भार् २, पृ.९२.] त्यावळेी चवजापूरकर आचि चशवाजी महाराजाचं्या सैन्यािी परस्परावंर िढाई िालूि होती. 
चवजापूर सरदार सजाखार्नारे्न मे-जूर्न मध्ये अथिी व रायबार् येथील महाराजािंी ठािी उठचवली तर 
महाराजाचं्या सैन्यारे्न म ळर् दं लक्ष्मेश्वर, र्दर् अशा चवजापूरकराचं्या पेठा ल टील्या. [बेंदे्र छत्रपती चशवाजी, 
प.ृ६९३.] ऑर्स्ट १६७८ त जमशीरखार्न, सलीमखा,ं सजाखार्न व चसद्दी मसऊदखार्निा म लर्ा असे चमळूर्न 
महाराजावंर िालूर्न रे्ले. महाराजािें सैन्यही पन्हाळयाखाली र्ोळा झाले व पावसाळा संपताि लढाई स रू 
झाली. तीत महाराजाचं्या सैन्यािा चवजय झाला. [सरदेसाई, न्यू चहस्टरी ऑर्फ मराठाज र्भार् १, पृ. १५१.] 

 
दचििेतील सवांिा शत्र ू मोर्ल. त्याजशी महाराजािंा लढा िालूि होता. मोर्लाचं्या म लखात 

महाराजािंी सैन्ये सदैव चर्फरत राचहली. औरंर्ाबादेकडे जूर्न-ज लै मचहन्यातं रे्लेल्या सैन्यारे्न मोर्लाचं्या 
म लखातूंर्न िौथाई वसूल केली आचि चदलेरखार्न चवजापूरच्या स्वारीत र् ंतल्याम ळे आिखीही मोर्लािंा 
म लूख त्यारं्नी उद ध्वस्त केला. चशवाजी महाराजाचं्या मोर्ल म लखावरील आक्रमिास आळा घालण्यासाठी 
बादशहारे्न आपला म लर्ा म अज्जम यािी दचिि स भ्यावर चर्नय क्ती केली. तो १५-२-१६७९ रोजी 
औरंर्ाबादेस येऊर्न पोिला तरी दचिि कारर्भारातं चदलेरखार्नाकडेि प्रम खपि राचहले व लढा िालूि 
राचहला. या लढ्यातं चशवाजी महाराज व रिमस्तखार्न यािंी लढाई झाली. या लढाईत सरदार चसदोजी 
हर्नबाळकर र्ोळी लार्रू्न ठार झाला. १६७८ च्या चडसेंबरातं महाराजारं्नी धरिर्ाव, िोपडा व आसपासिी 
र्ाव ेल टली. या लढ्यात महाराजाबंरोबर, १२००० स्वार होते. यावळेी मोरोपंत हपर्ळे यािें हाताखाली 
सैचर्नक चकल्ले घेण्यात र् ंतले होते. त्यारं्नी हर्न मंतर्ड घेतला, म ल्हेर घेण्यािे प्रयत्र्न िालू होते. [चशविचरत्र 
प्रदीप, जेधे शकावली, पृ.२३. छत्रपती चशवाजी महाराजािंी पते्र पत्र क्र. ८४. (स.ंडॉ. प्र. र्न. देशपाडें)] (बेंदे्र, चशवाजी, प.ृ ९२३) 

 
णिणझया कराबद दल औरंगिेबाचा णनषेध: 

 
यािवळेी औरंर्जेबास वाटले की लढायामं ळे आपला खचजर्ना चरता होत आहे. म्हिूर्न खचजन्यात 

र्भर कोठूर्न घालावी ह्या चवविंरे्नत औरंर्जेब असता त्या राज्यातंील हहदू प्रजेवर चजचझया कर बसवरू्न पसैा 
र्ोळा करण्यािे त्याच्या मर्नारे्न घेतले आचि मोर्ल राज्यातंील हहदू प्रजेवर त्यारे्न चजचझया कर चद. ३-४-
१६७९ च्या र्फमार्नारे्न बसचवला. हे चशवाजी महाराजासं कळताि त्यारं्ना औरंर्जेबािी कीव आली व त्यारं्नी 
एक पत्र चलहूर्न औरंर्जब बादशहािी कार्नउघडिी करण्यािे ठरचवले. आपले पारसर्नीस र्नीलप्रर्भ ू
याजंकडूर्न स ंदर र्फारसी र्भाषेंत एक लाबं पत्र बादशहािे र्नाव चलहूर्न पाठचवले, ते स प्रचसद्ध असूर्न वािर्नीय 
आहे. एवढ्या ऐश्वयगबाज बादशहािे दोष स्पष्टपिे एकट्या चशवाजी महाराजारं्नी दाखचवले. ते त्या पत्रात 
म्हितात, “पातशाही प रातर्न हहदंूिी आहे आपल्या अर्ोदरिे अकबरपासूर्निे बादशहा जचझयापट्टी घेण्यास 
समथग होते परंत  त्यारं्नी तसे केले र्नाही. न्यायािे मार्ारे्न पहाता जचझया पट्टीिा कायदा केवळ र्ैर आहे. हहदू 
लोकासं पीडा करण्याति धमग आहे असे मर्नामध्ये असल्यास आधी राजा रामहसह याजपासूर्न जचझया 
घ्यावा. र्रीब, अर्नाथ जे म ंग्या चिलटासंारखे आहेत त्यासं उपसर्ग करण्यातं काहंी मोठेपिा र्नाही” अशा 
प्रकारे अरे्नक र्ोष्टी त्या पत्रात सारं्ूर्न बादशहािा हहदूवर कर बसचवल्याबद्दल चर्नषेध केला. [चपस ले, चशवाजी , प.ृ 
१२; प. सा. स.ं क्र. १०२०. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

संभािीरािे मोगलाकंडे िािाि [१३ णडसेंबर १६७८] : 
 
संर्भाजीराजे सज्जर्नर्डावर होते. ते र् प्तपिे चतथूर्न चर्नसटूर्न मोर्ल स रे्भदार चदलेरखार्नास 

रे्भटण्यासाठी बहादूर र्डाकडे रे्ले. चदलेरखार्नास संर्भाजीराजे यारं्नी आर्ाऊ पत्र पाठचवले होते. त्यावरूर्न 
खार्नारे्न त्यास दोर्न सरदार सामोरे पाठवरू्न सन्मार्नारे्न रे्भटीस आचिले. [प. सा. स.ं क्र. १०२३.] करकंब येथे त्यािंी 
रे्भट झाली. चदलेरखार्नास सरं्भाजीराजे रे्भटल्यािा आरं्नद झाला.लरे्ि त्यारे्न बादशहास ही आरं्नदािी बातमी 
कळचवली व संर्भाजीराजासं सप्तहजारी मर्नसब चदली. [चित्रर् प्त बखर, पृ. १३३ व पृ. १३७.] तदरं्नतर चदलेरखार्न 
संर्भाजीराजासंह चवजाप रावर िालूर्न रे्ला. याप ढील हचककत सारं्ण्याअर्ोदर संर्भाजीराजािें 
बालपिापासूर्निे धावते िचरत्र पाहू. 

 
[चशवाजी महाराजािंी पत्र्नी सईबाई हीस १४ मे १६५७ र् रुवार चदवशी प रंदर येथे प त्ररत्र्न झाले. 

त्यािें र्नाव चशवाजी महाराजाचं्या थोरल्या र्भावािे संर्भाजीराजे असे ठेचवले. त्यारंं्नतर सईबाईस आजारपि 
जडले. त्या द खण्याति ती ५ सप्टेंबर १६५९ या चदवशी राजर्डावर मरि पावली. [म ंबई रेकॉड्ड्सग पो. चड. डायरी रं्न. 
३८६/१८१२. पृ. १५१६-१८.] आईच्या प ात संर्भाजी राजाचं्या चशििािी व्यवस्था व देखरेख आजी चजजाबाई 
यारं्नी केली. संर्भाजी राजे यारं्ना सैचर्नकी चशििही देण्यात आले चशवाजी महाराजारं्नी संर्भाजी राजासं 
य द्धकलेिे चशिि स्वतःच्या मार्गदशगर्नाखाली चदले आचि त्यारं्ना य द्धकलेत तरबेज केले. संर्भाजी राजाचं्या 
य द्धकलेतील रै्नप ण्याबद्दल ॲबेकॅरे यारं्नी प्रशसंोद र्ार काढले आहेत.] [चिटिीस बखर, पृ. १४२-१४६.] 

 
संर्भाजी राजािंा चववाह चपलाजी चशके यािंी कन्या राजसबाई बरोबर झाला. वधूिे र्नाव येसूबाई 

असे ठेवण्यात आले. [बेंदे्र, चशवाजी महाराज, पृ. ३९२.] लहार्न वयाति त्यास राजकारिािे प्रत्यि धडे घेण्यािी 
संधी चमळाली. राजे जयहसर्ाबरोबरच्या तहात चशवाजी महाराजारं्नी पाि हजारािंी मर्नसब आचि 
र्नोकरीच्या खिािी जहाचर्र संर्भाजी राजाचं्या र्नाव े स्वीकारली. अशा रीतीरे्न सरं्भाजी राजािंा र्नकळत 
िंिूप्रवशे राजकारिात झाला. तहातंील अटीप्रमािे केवळ आठ वष ेवयािे संर्भाजी राजे १८ जूर्न १६६६ 
रोजी मोर्ल छाविीत दाखल झाले. [प.सा.स.ंक्र. १०४४.] सप्टेंबर १६६६ पयंत चशवाजी महाराजािंा प्रचतचर्नधी 
म्हिूर्न संर्भाजीराजे मोर्लाचं्या ओलीस राचहले. मोर्लािंा मर्नसबदार म्हिूर्न संर्भाजीराजे चशवाजी 
महाराजाबंरोबर बादशहाच्या रे्भटीस आग्रास ११ मे १६६६ रोजी पोिले. चतथे रामहसर्ाबरोबर संर्भाजीराजे 
औरंर्जेबाच्या रे्भटीस रे्ले. तदरं्नतर दरबारातं अरे्नक वळेा रे्ले. अखेर १८ ऑर्स्ट १६६६ रोजी चपताप त्र 
औरंर्जेबाच्या कैदेतूर्न चर्नसटले. महाराज चद. १२ सप्टेंबर १६६६ रोजी राजर्डावर पोिले, मार्ाहूर्न 
संर्भाजी राजे ३० र्नोव्हेंबर १६६६ रोजी राजर्डास पोिले. [काळे, छत्रपती चशवाजी महाराज. पृ. १२२.] त्यारं्नतर 
मोर्लािें आचि चशवाजीमहाराजािें सख्य झाले व तह झाला. या तहाप्रमािे चशवाजी महाराजािंा प्रचतचर्नधी 
म्हिूर्न संर्भाजीराजारं्ना िार हजार स्वारािंी मर्नसब देण्यािे व वऱ्हाड आचि खार्नदेशिा मोकासा देण्यािे 
ठरले. इ. स. १६६७, ४ र्नोव्हेंबर रोजी संर्भाजीराजे यारं्नी मोर्ली मर्नसबदार म्हिूर्न शहाआलमिी रे्भट 
घेतली. तद रं्नतर संर्भाजीराजे ५ र्नोव्हेंबर १६६७ रोजी राजर्डास परतले. [सर्भासद, चशवाजी, पृ. ३७] इ. स. 
१६७० सालापासूर्न चशवाजी महाराजारं्नी य वराज म्हिरू्न संर्भाजीराजे यारं्ना चशिि देण्यास प्रारंर्भ केला. 
राज्यकारर्भारातं त्यारं्ना अर्न र्भव यावा म्हिूर्न महाराजारं्नी १६ जारे्नवरी १६७१ रोजी कारर्भार साचंर्तला. 
१६७२ सालापासूर्न संर्भाजीराजे य द्ध आघाडीवर जाऊ लार्ले. संर्भाजी राजास वयाच्या १७ व्या वषापयंत 
(१६७४ आजीिे-चजजामातोश्रींिे) वात्सल्य लार्भले. 
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राज्याचर्भषेकािा सोहळा संपल्यावर र्ृहकलहास स रवात झाली. चद. २४ रे्फब्र वारी १६७० या चदवशी 
रािी सोयराबाईर्ना म लर्ा झाला. त्यािे र्नाव राजाराम ठेवले. राज्याचर्भषेकाच्या वळेी संर्भाजीराजे १७ वषांिे 
होते. राजाराम ४ वषांिे होते. संर्भाजीराजासं य वराजपद चमळाले. राजारामास ते चमळिार र्नाही म्हिरू्न 
त्यािी आई सोयराबाई चहला द ःख झाले. राजारामाला र्ादी चमळावी म्हिरू्न सोयराबाईरे्न महाराजाजंवळ 
हट्ट स रू केला. महाराजासं द ःख झाले. चद. ६ ऑक्टोबर १६७६ ला कर्नाटक स्वारीवर चर्नघण्यापूवी 
महाराजारं्नी संर्भाजी राजाकंडे कारर्भार सोपचवला. कारर्भार पाहत असता त्याचं्याकडे मतं्र्यारं्नी प्रजेला 
चदलेल्या त्रासाच्या कार्ाळया येऊ लार्ल्या. तेव्हा राजे मंत्र्यािंी कार्नउघाडिी करू लार्ले. प्रधार्न मंत्री 
मोरोपंत हपर्ळे यारं्नी महाजारं्ना संर्भाजीराजे मंत्र्यािंा उपहास करतात व अपमार्न कसा करतात हे 
साचंर्तले. तेव्हा सरं्भाजी राजासं समथांर्नी िार शहािपिािे शब्द सारं्ाव े म्हिूर्न महाराजारं्नी राजासं 
सज्जर्नर्डावर रामदास स्वामींच्या रे्भटीस जाण्यास साचंर्तले. त्याप्रमािे संर्भाजीराजे शृरं्ारप राहूर्न 
सज्जर्नर्डावर रे्ले. तेथे रामदासस्वामी र्नव्हते. त्यारं्नतर संर्भाजीराजे राचजयावंर रुसूर्न दचिििा स रे्भदार 
चदलेरखार्नाकडे स रुवातीस साचंर्तल्याप्रमािे रे्ले. चदलेरखार्नारे्न चद. १३ चडसेंबर १६७८ रोजी 
संर्भाजीराजािंी समारंर्भपूकग  रे्भट घेतली. चदलेरखार्नारे्न रे्भटीच्या वळेी बादशहारे्न संर्भाजीराजासंाठी 
पाठचवलेला एक हत्ती, तीर्न घोडे, पोशाख,तलवार, िौघडा हा र्नजरािा चदलेरखार्नारे्न राजेंर्ना चदला. 
याचशवाय संर्भाजी राजासं ७००० स्वार आचि ७००० जातींिी मर्नसब देण्यात आली. [शकावली, चश.ि.प्र., बेंदे्र, 
चशवाजी, प.ृ १०७५.] 

 
चदलेरखार्नारे्न संर्भाजी त्याचं्याकडे आल्यािा र्फायदा घेऊर्न मराठी म लखातंील प्रदेश हजकण्यास 

स रुवात केली. दोघारं्नी मराठ्ािें काही र्ड काबीज केले. संर्भाजी चदलेरखार्नाकडे रे्ल्यावर चदलेरखार्न व 
संर्भाजी यारं्नी ३ एचप्रल १६७९ रोजी चशवाजी महाराजािंा र्भपूाळर्ड हजकला. चशवाजी महाराजारं्नी हा 
चकल्ला माजंऱ्यार्नजीकच्या पवगतावर बाधूंर्न त्यािे र्भपूाळर्ड असे र्नाव ठेचवले होते. या चकल्ल्यावर सामार्न, 
सरंजाम आचि मालमत्ता ठेवण्यात येत असे. र्डावर लढाऊ चशबंदी व शूर चशपायािंा पक्का बंदोबस्त 
केलेला होता. मोर्लािंी र्फौज येत आहे असा प कारा होतािं चकल्ल्याचं्या आसमतातंील र्ाविे लोक 
चकल्ल्यातं आश्रयास जाऊर्न राचहले. चदलेरखार्नारे्न संर्भाजींच्या मदतीरे्न र्भपूाळर्ड चकल्ला घेतला. या 
चकल्ल्यािंा चकल्लेदार चर्फरंर्ोजी र्नरसाळा यारे्न संर्भाजीराजासं समोर पाहूर्न शत्रूवर र्ोळे टाकले र्नाहीत. 
याबद्दल चशवाजी महाराजारं्नी त्यास ठपका चदला. चकल्ला हस्तर्त झाल्यावर चदलेरखार्न व संर्भाजी 
चकल्ल्यात घ सले त्यारं्नी ७/८ श े चर्नरपराध शस्त्रहीर्न लोकािें हात तोडले. बाकीच्यारं्ना कैद करूर्न र् लाम 
करण्यात आले. [चशविचरत्र प्रदीप, प.ृ२९.] चदलेरखार्नारे्न र्भपूाळर्डिी तटबंदी पाडूर्न टाकली. यारं्नतर 
चदलेरखार्न व संर्भाजीराजे चवजापूरवर िालूर्न रे्ले. चवजापूरला चसद दी जौहरिा जावई मसाऊद ऊर्फग  
मसूद हा वजीर होता. चदलेरखार्न िढाई करूर्न येतो आहे हे समजताि मसूदिे धाबे दिािले. त्यारे्न 
चशवाजी महाराजासं मदतीकरता हाक चदली. महाराजारं्नी चवजापूरच्या रििासाठी दहा हजार र्फौज रवार्ना 
केली व मार्ाहूर्न स्वतः महाराज मोरोपंत हपर्ळयासह चवजापूरजवळ चदर्नाकं ३१ ऑक्टोबर १६७९ या 
चदवशी जाऊर्न पोिले. [पत्रसार सगं्रह क्र. २१८१.] महाराजाचं्या मर्नात स लतार्नािंी रे्भट घेऊर्न दचििी 
सत्ताचधशािंी एकजूट बळकट करण्यािी इच्छा होती. पि मोरोपंतारं्नी अशा संकटातं जािे कसा प्रसरं् 
येईल असे म्हिूर्न आिेप घेतल्याम ळे रे्भटीिा बेत सोडूर्न चदला. मात्र चदलेरखार्न चवजाप रावर िालूर्न आला 
तेव्हा मराठ्ारं्नी खार्नािी रसद मारूर्न छापे घालूर्न त्यास हैराि केले. तो वैतार्ूर्न रे्ला. त्यारे्न चवजापूरिा 
वढेा उठवरू्न चतकोट्यास प्रयाि केले. [सरदेसाई, शककता चशवाजी, पृ. ३३८.] (चदर्नाकं १४ र्नोव्हेंबर १६७९) 

 
चदलेरखार्न व संर्भाजीराजे चतकोट्यास आले तेथे चदलेररे्न प्रजेवर र्भयंकर अत्यािार स रू केले. 

हहदू स्त्री-प रुषारं्ना र् लाम केले. अब्र रििासाठी चकत्येक चस्त्रयारं्नी म लाबंाळासंह चवचहरीत उड्या टाकल्या. 
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[चकत्ता.] हे पाहूर्न संर्भाजीराजारं्ना रार् आला त्यारं्नी चदलेरखार्नास ह्याबद्दल जाब चविारला. तेव्हा चदलेरखार्न 
उद्धटपिे उद र्ारला की मी माझा म खत्यार आहे त म्ही मला चविारू शकत र्नाही. चदलेरखार्नािे कृत्य व 
अरेरावीपिा यारे्न संर्भाजी महाराजारं्ना र्भयकंर िीड आली. त्या उर्भयतािें याम ळे वाकड आले. चवजापूर, 
र्ोवळकोंडा या दोन्ही चठकािी चदलेरखार्नािे उद्योर् र्फसले याम ळे औरंर्जेबािी खार्नावर इतराजी झाली 
त्यास त्यारे्न परत बोलावरू्न बहादूर खार्नासि प र्नरपी दचििच्या कारर्भारावर रवार्ना केले. 

 
चदलेरखार्नािे संकट दूर झाल्यावर चवजापूरकरारं्नी चशवाजी महाराजाबंरोबर चमत्रत्वािा तह 

(ऑक्टोबर-र्नोव्हेंबर मचहन्यातं) केला. त्यारं्नतर आचदलशाही म ल खातं पसरलेले आपले सवग सैन्य काढूर्न 
घेऊर्न आचि एकवटूर्न ती महाराजारं्नी आपला शत्र ूजो मोर्ल त्याच्यावर रवार्ना केली. चशवाजी महाराज 
चवजापूरच्या मदतीस १० हजार घोडे स्वाराचंर्नशी िालूर्न रे्ले होते. ते सैन्य बरोबर घेऊर्न चदर्नाकं ४ र्नोव्हेंबर 
१६७९ रोजी महाराज सेल्र् रातूंर्न बाहेर पडले. हेतू हा की मोर्लाचं्या म ल खात िढाई केल्यावर चदलेरखार्न 
चवजापूरहूर्न चर्नघूर्न मोर्ल म लूखावर झालेल्या हल्ल्यािे चर्नवारि करण्याकरता येईल. महाराजारं्नी 
सेल्र् रातूंर्न बाहेर पडतार्ना आपल्या सैन्याच्या दोर्न टोळया केल्या आचि ह्या दोन्ही टोळयारं्नी जालर्नापयंतिा 
मोर्ल म लूख बचेिराख करूर्न जालर्नाप रिी मोठी पेठ त्यारं्नी ल टली. त्या शहराला लार्रू्न सय्यदखार्न 
महंमद ह्या म सलमार्न साधूिा मठ होता त्यात प ष्ट्कळ धर्नीकारं्नी आपले चवत्त रे्नऊर्न ठेचवले होते. चशवाजी 
महाराजारं्नी त्या साधूच्या चवरोधास र्न ज मार्नता तो आश्रम ल टला. त्यावरूर्न साधूरे्न चशवाजी महाराजासं 
शाप चदला म्हिरू्न चशवाजी महाराजासं लवकर मरि आले असे कार्फीरखार्न चलचहतो. ती लूट घेऊर्न 
पट्टार्डािे रोखे महाराज जात असता वाटेत मोर्ल सरदार रिमस्तखार्न, आसर्फखार्न, जाबीतखार्न आदी 
५/७ सेर्नापतींर्नी ८/१० हजार स्वाराचर्नशी त्यारं्ना अडचवले. त्या सवांर्ना ह लकाविी देऊर्न महाराज 
र्नोव्हेंबरच्या अखेरीस पट ट्यास (चवश्रामर्डास) पोिले. त्या बाजूच्या मोचहमेिे काम मोरोपतंावर 
सोपचवले. बार्लाि व खार्नदेश प्रातंातं मोर्लािें २७ चकल्ले होते ते व खालील म लूख काबीज करण्यािी 
कामचर्री महाराजारं्नी मोरोपतं हपर्ळे याजवर सोपचवली. मोरोपतंारें्न धरिर्ाव, िोपडा वर्ैरे शहरे ल टली 
व स रतेकडे झेप टाकली. [पर्डी, मोर्ल आचि मराठे, पृ. ७३.] चतथूर्न ते सैन्य बऱ्हािपूरच्या रोखारे्न मलकापूरच्या 
बाजूरे्न रे्ले. मोरोपंतारें्न अचहवतं, र्नाहावा असे बार्लािातंील चकल्ले घेतले. म ल्हेरवर हल्ले िढचवले व 
हर्न मंतर्ड काबीज केला. वाटेत सवगत्र िौथाईिे करार करूर्न घेतले. चशवाजी महाराज पट्टा चकल्ल्यावर 
राहूर्न मराठी र्फौजासं मार्गदशगर्न करीत होते. [सर्भासद बखर (स.ं र्ाडर्ीळ), पृ. ११९-१२६.] त्यारं्नतर चडसेंबरिे 
आरंर्भी महाराज रायर्डावर आले. 

 
हा महाराजारं्ना झालेला आरं्नद त्यारं्नी राजे व्यकंोजीस पत्र चलहूर्न व्यक्त केलेला चदसतो. 

व्यंकोजीस महाराज चलचहतात चिरंजीव राजेश्री संर्भाजीराजे मोर्लाईतं रे्ले होते. त्यास आिावयास उपाय 
बह त केला. त्यासही कळूर्न आले की ये पातशाहींत अर्र चवजापूरिे अर्र र्भार्ार्नर्रिे पातशाहीत आपले 
मर्नोर्तार्न रूप िालिार र्नाही. ऐसे जािूर्न त्यारं्नी आमिे चलहीण्यावरूर्न स्वार होऊर्न आले. त्यािी आमिी 
रे्भट झाली. घरोब्यािे चरतीरे्न जैसे समाधार्न करूर्न ये तैसे केले. हे सचवस्तर वतगमार्न त म्हासं कळाव ेम्हिेर्न 
चलहीले असे. [चश. पत्रसार सगं्रह क्र. २२३६.] 

 
संर्भाजी राजेर्ना रे्भटण्यासाठी पन्हाळयास रे्ले. यावळेी चवजापूरकरािंा व मोर्लािंा तह होऊर्न (इ. 

स. १६८० जारे्नवरी-रे्फब्र वारी) चवजापूरिा वढेा उठला. महाराजाचं्या मदतीबद्दल आचदलशहारे्न महाराजािें 
मर्नःपूवगक आर्भार मार्नले आचि चवप ल धर्न हत्ती, घोडे महाराजासं चदले. चवजापूरकर व महाराज यािंा तह 
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झाला. त्यास आचदलशहारे्न महाराजारं्नी कर्नाटक स्वारीत घेतलेल्या चवजापूरकराचं्या सवग प्रदेशास मान्यता 
चदली. 

❑ ❑ 
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२४. णिवािी महारािाचें णनवाि 
 
चशवाजी महाराज बंर्लोरला दोर्न वष े(१६४०-४२) प्रचशिि घेऊर्न प ण्यास १६४३ च्या स रुवातीस 

आले. त्यावळेेपासूर्न ते इ. स. १६७९ अखेरपयंत जवळ जवळ ३६ वष ेअचवश्रातं पचरश्रम करूर्न आचि अरे्नक 
संकटावंर मात करूर्न चशवाजी महाराजारं्नी एका स्वतंत्र राज्यािी स्थापर्ना केली. हा तत्कालीर्न लोकारं्ना 
एक िमत्कारि वाटला असिार, महाराजारं्नी “हहदवी स्वराज्य” हे चवजापूरच्या आचदलशहािे लिके 
तोडूर्न चर्नमाि केले. श्री. पर्डी सारं्तात की चवजापूरच्या राज्याच्या उत्कषाच्या काळातं त्यािे आजच्या 
पचरर्भाषेत बोलावयािे तर िौवीस चजल्हे होते. महाराजाचं्या मृत्यूच्या पूवी यापकैी बारा चजल्हे मराठी 
राज्यातं समाचवष्ट झाले होते. म घलािंा एकि चजल्हा, बार्लि हा मराठी राज्यात आला होता आचि तेथेि 
म घल आचि मराठे यािंी अटीतटीिी झ ंज िालू होती. अशा स्स्थतीत प त्र संर्भाजीराजे म घल सरदार 
चदलेरखार्नाकडे चद. १३ चडसेंबर १६७८ रोजी रे्ले. [जद र्नाथ सरकार, चशवाजी (५वी . आवृत्ती), पृ. ३१७.] त्याम ळे 
चदलेरखार्नािे पारडे जड झाले. आचि महाराजापं ढे र्फार मोठे संकट उरे्भ राचहले. ह्या आपत्तीसही चतळमात्र 
र्न डर्मर्ता महाराजारं्नी आपली सैन्ये म घलाचं्या व चवजापूरकराचं्या अशा दोन्ही म ल खात स्वैर 
संिाराकचरता व त्या त्या राज्यातील शहरे ल टूर्न पसैा आिण्याकचरता रवार्ना केली. मोरोपंत हपर्ळे याचं्या 
हाताखालील सैन्यारे्न कोपळिा मजबूत चकल्ला ३ मािग १६७९ रोजी घेतला. [९१ कलमी बखर क-७४.] चदर्नाकं १० 
मािगला सेर्नापती हंसाजी मोचहते (यास महाराजारं्नी हंबीरराव चकताब १६७८ मध्ये चदला) यारे्न बाळापूर 
घेतले व आपले सैन्य थेट चवजापूरापंयंत चर्भडवरू्न त्यारं्नी जवळील शहापूर ल टले. चवजापूर म घलाचं्या हाती 
जाऊ र्नये म्हिरू्न महाराजारं्नी चदर्नाकं २६ ऑर्स्ट १६७९ ला आपला वकील श्यामजी र्नाईक यास तह 
करण्याकचरता पाठचवले. तेव्हा उिल खाऊर्न म घलारं्नी सप्टेंबरात मंर्ळवढेे घेतले आचि ऑक्टोबरात 
चदलेरखार्नारे्न चवजाप रास जाऊर्न वढेा घातला [चशविचरत्र प्र., पृ. ३०.] व र्ोवळकोंडेकराकंडे जबरदस्त 
खंडिीिी मार्िी केली. मोर्लािें हे सकंट समोर आलेले पाहूर्न आचदलशाही दरबारारे्न अखेरीस चर्न य 
करूर्न चशवाजी महाराजाशंी प्रकट तह करण्यािा चर्निगय घेतला. (इ. स. १६७९ ऑक्टोबर-र्नोव्हेंबर) 
तहारं्नतर चवजापूर राज्यात पसरलेले मराठी सैन्य काढूर्न घेऊर्न ते म घलावंर रवार्ना केले. म घलाचं्या 
म लूखात जबरदस्त उठाविी झाल्याम ळे म घल सरदारातं अंतर्गत र्भाडंिारं्ना ऊत आला. ह्या एकंदर 
पचरस्स्थतीस कंटाळूर्न संर्भाजीराजेंर्नी महाराजाकंडे येण्यािा चर्निगय घेतला. महाराजाचं्या हस्ताकािंा 
चहतोपदेशही ह्यास कारिीर्भतू झाला. संर्भाजीराजे चदलेरखार्नास सोडूर्न पन्हाळा चकल्ल्यावर चशवाजी 
महाराजापंाशी आले. चपताप त्रािी रे्भट १३ जारे्नवारी १६८० रोजी झाली. चदलेरखार्नारे्न चवजापूरास वढेा 
चदला असता महाराजारं्नी तो अयशस्वी करण्यासाठी व म घलाचंवरुद्ध सवग दचििी सत्तारं्नी एक झाले पाचहजे 
या तत्त्वास अर्न सरूर्न आपल्या र्फौजा चवजाप रास वढेा घालूर्न बसलेल्या म घल सैन्यावर रवार्ना केल्या. 
त्यावळेी म घल र्नरम येऊर्न त्यारं्नी चवजापूरकराशंी तह केला. (इ. स. १६८० जारे्नवारी-रे्फब्र वारी) आचि 
चवजापूरिा वढेा उठचवला. [जद र्नाथ सरकार, चशवाजी (५ वी आ.), पृ. ३१८.] याि दरम्यार्न आपल्या आरमाराचं्या 
जोरावर इंग्रजारं्ना दम देऊर्न त्यारं्ना चदलेल्या व्यापारी सवलती काढूर्न घेतल्या, त्याचं्या मालािी जप्ती 
करचवली तेव्हा इंग्रजारं्नी चसद्दीला कोित्याही प्रकारिी मदत र्न करण्यािे कबलू करूर्न त्यारं्नी महाराजाशंी 
जारे्नवारी २८ रोजी सलोख्यािा तह केला, [बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ८८६.] व आपली र्लबते थळ र्भार्ातूर्न काढूर्न 
घेतली. यारं्नतर महाराजारं्ना स्वास्र्थ्य चमळाले. त्यािा लार्भ घेऊर्न महाराज रायर्डावर परत रे्ले. तेथे 
त्यारं्नी आपला द सरा म लर्ा राजाराम यािी त्यास ११ व ेवषग स रू झाल्यारं्नतर मािग चदर्नाकं ७ रोजी म ंज 
केली [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३०.] आचि १५ मािगला प्रतापरावाचं्या म लींशी त्यािा चववाह लावला. [चकत्ता.] यारं्नतर 
ते र्फक्त सात-आठ चदवस या लोकी आरोग्यारे्न राचहले. मािगच्या २३ तारखेला त्यािें रक्ताचतसारािे शवेटिे 
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द खिे स रू झाले आचि िैत्र श . १५ ला (इ. स. १६८० एचप्रल ३) शचर्नवारी दोर्न प्रहर चदवसा रायर्डावंर 
त्यारं्नी देह ठेवला. [सर्भासद ब. १०३.] 

 
चशवाजी महाराजासं रक्ताचतसार झाला होता असे इगं्रज वखारवाले चलचहतात. त्याचं्या आजारात 

रक्ताच्या ओकाऱ्या व ताप १३ चदवस होता. रं्नतर मृत्यू आला. प्रवाशाचं्या चलचहण्याप्रमािे हा आजार 
प्रवासातील सूयगतापाच्या पचरिामारे्न होतो. इंग्रजाचं्या विगर्नाप्रमािे शक्यही चदसते. त्याम ळेि ते प्रथमपासूर्न 
बेश द्धावस्थेत होते. जर महाराजारं्ना श द्ध असती तर त्यारं्नी आपल्या प ात स्वराज्यािी योग्य ती 
काळजीपूवगक व्यवस्था लावरू्न चदली असती. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या र् डघ्यारं्ना सूज आली आचि त्यारं्नतर ताप र्भरला, असे गँ्रट डर्फ चलचहतो. 

जद र्नाथ सरकार चलचहतात, “जालर्नाच्या सय्यद म हमंद या म सलमार्न साधंूिा शाप र्भोवल्याम ळे चशवाजी 
महाराज मृत्यू पावले असे म सलमार्नारं्ना वाटत होते. राजारामािी आई सोयराबाई चहरे्न चशवाजी 
महाराजावंर चवषप्रयोर् केला, अशीही अर्फवा पसरली होती”. 

 
चशवचदस्ग्वजयातं सोयराबाईरें्न चशवाजी महाराजावंर चवषप्रयोर् केला असे चलचहले आहे. 
 
महाराजारं्ना र् डघे रोर् झाला तसेि चवषप्रयोर् झाला हे प्रवाद खरे र्नाहीत असे चरयासतकार 

सरदेसाई चलचहतात. ताचरख चदलक शा या गं्रथािा लेखक र्भीमसेर्न सक्सेर्ना हा मोर्लाबंरोबर दचििेत 
यावळेी होता. तो चलचहतो की, चशवाजी महाराज काही चदवसाचं्या आजारारं्नतर ४ एचप्रल १६८० रोजी मरि 
पावले. [प. सा. स.ं २२५३, जेधे शकावली, पृ. ३०.] 

 
तो प ढे चलचहतो, “चशवाजी हा एक सत्प रुष होता. चशपाई र्डी म्हिूर्न तो अचद्वतीय होता. तो 

राजर्नीचतचर्नप ि होता. एकचर्नष् सैचर्नकारं्ना तो जीव की प्राि करी. प्रत्येक मोचहमेत तो आपल्या एकचर्नष् 
सेवकािंा सल्ला घेई, पि त्याला जी मसलत योग्य वाटे आचि जी योजर्ना पटे ती ते अमलात आिीत. ती 
प्रत्यि अमलात येईपयंत क िालाही चतिी वातास द्धा लार्त र्नसे. त्यारे्न चठकचठकािी चकल्ले आचि इमारती 
बाधंल्या. स दैवारे्न त्याला साधरे्न आचि संपत्तीही लार्भत रे्ली. चशवाजी महाराज अचतशय धूतग आचि ित र 
होते. हे र् ि त्याचं्या अंर्ी होते. चशवाजी महाराज आपले सैन्य िह कडे पसरूर्न धामधूम उडवीत असे. 
चशवाजी महाराजापंाशी िाळीस हजार घोडे होते. मोचहमेतूर्न मालमत्ता हाती येई ती सरकारात दाखल 
करावी लारे्. चशवाजी महाराजारं्नी आपले र् प्तहेर रे्नमले होते. सैचर्नकापंैकी क िी माल लपवरू्न ठेवला आहे 
यािी माचहती त्याला आपल्या हेराकंडूर्न लारे्, मर् सैचर्नकारं्ना तो माल सरकारात दाखल करावा लारे्. 
[ताचरख-इ-चदलकशा प.ृ १२७.]” (ताचरख-इ-चदलकशा, पृ. १२७) 

 
औरंर्जेबािे उद र्ारही प्रशसंापर आहेत. “चशवाजी मोठा लढवय्या होता. हहद स्थार्नातंील प्रािीर्न 

राज्ये ब डचवण्यािा उद्योर् मी सतत िालचवला असता व माझे सैन्य १९ वषग (१६६०-१६७९) त्यािा पाठलार् 
करीत असता त्यािे राज्य वृहद्धर्त होत राचहले. [R. C. Muzumdar, An Advanced History of India, p. 448 Sardesai, 
New History of the Marathas I. p. 296-97.]” 
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तेव्हापासूर्न सवगसामान्य मािसे महाराजारं्ना चशवािा अवतार मार्नतात. समथग रामदास त्यारें्न 
श्रीमार्न योर्ी (म्हिजे सन्यस्त राजा) म्हितात. असा हा कल्यािकारी राजा सकलजर्नािंा चशवछत्रपती 
यारं्नी हहदवी राष्ट्र चर्नमाि केले. ह्या आठविीरे्न महाराष्ट्रीयािंी मरे्न ितैन्य पावतात, स्र्फ हल्लर्ीत होतात. 

 
चशवाजी महाराजािें प्रािोत्क्रमि झाल्यािे समजल्यावर र्ोव्यािा पोत गर्ीज र्व्हर्नगर चलचहतो, “हे 

राज्य आता र्भयग्रत स्स्थतीतूर्न वािले. चशवाजी महाराज य द्ध कालापेिा शातंता कालात र्फार धोकादायक 
होता.” [मॉडर्नग चरव्ह्य ू१९५४ व्हा. ३४, पृ. १५३-१५५, पोत गर्ीज-मराठे सबंंध, पृ. ८६.] जेस इट र्फादरारे्न आपल्या इचतहास गं्रथात 
चलहूर्न ठेवले आहे की, “सवग हहद स्तार्न चशवाजीच्या दहशतीखाली होता. असा हा य र्प रुष ४ एचप्रल १६८० 
रोजी अंतधार्न पावला.” [ताचरख-इ-चदलकशा, पृ. १२७.] महाराष्ट्र अर्नाथ झाला. महाराष्ट्रािा राष्ट्र प रुष रे्ला. 
त्यावळेी सवग कारर्भारी, सरदार व आप्तजर्न यारं्ना पराकाष्टेिे द ःख झाले. आबाल वृद्ध शोक सार्रातं 
ब डाले. प्रधार्न मंडळीरे्न चकल्ल्यािे दरवाजे बंद करूर्न ही चर्नधर्न वाता बाहेरूर्न पसरिार र्नाही, अशी 
खबरदारी घेतली. सवग राजचिन्हारं्नी य क्त अशी पे्रतयात्रा काढूर्न महाराजाचं्या कलेवरास चवचधपूवगक अग्र्नी 
चदला. 

 
चशवाजी महाराजािंी खाजर्ी वतगिूक व सावगजचर्नक पराक्रम इतके लोकोत्तर होते, की त्याचं्याशी 

त लर्ना करावयास जी जी म्हिूर्न व्यक्ती घ्यावी ती ती ह्या र्नाही त्या र् िारे्न चशवाजी महाराजाहूंर्न कमतरि 
चदसेल. ह्या अवतारी प रुषाचवषयीं समथग चलचहतात, “तयािे र् ि महत्त्वासी त लर्ना कैं िी? यशवतं, 
कीर्शतवतं, सामर्थ्यगवतं, वरदवतं, र्नीचतवतं, जािता, आिारशील, चविारशील, दार्नशील, कमगशील, सवगज्ञ, 
स शील, धमगमूती, चर्न यािा महामेरू, अखंड चर्नधारी, राजयोर्ी [जयतं साळर्ावकर, देवाचिये द्वारी, र्भा.-२, पृ. १३४.]”, 
चशवाजी महाराजाचं्या अंर्ी असलेल्या जाज्वल्य र् िािें विगर्न समकालीर्न रामदासारं्नी केले आहे, त्याति 
ह्या महाप्रतापी व प ण्यशील य र्प रुषािी योग्यता सामावलेली आहे. 
 

❑ ❑ 
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२५. णिवािी महारािाचंी णदनचया 
 

णिवािी महारािाचंी णदवचया : 
 
चशवाजी महाराजािें कौट ंचबकजीवर्न कसे होते याबद्दलिी चर्नच त तपशीलवार माचहती चमळत 

र्नाही. महाराजािंी चदर्निया कशी होती यािे विगर्न चिटिीस बखरींत आहे ते प ढीलप्रमािे :– 
 
“उषःकाली उठाव,े ते समयीं र्ायक यारं्नी स्त ती पाठ करावे, वीिा, मृदंर् इत्यादी मंर्ल वादे्य, 

र्नर्ारखार्ना यािें श्रवि करूर्न उठाव.े काही प्रातःस्मरि करूर्न शौि चवचधय क्त करावा. रं्नतर र्ोसेवर्न 
दशगर्न, मंर्लालंर्भर्न करूर्न स्र्नार्नरं्र्ादी महार्नदी उदके (उदके घालूर्न) कराव.े जपध्यार्न व देवतािगर्न 
कराव.े ते समयी सवग चशष्ट ब्राह्मि सर्भा पंडीत यारं्नी धमगििा करावी. प राि श्रवि करूर्न िार घटका 
चदवसास चतलक, वसे्त्र अलंकार र्भषूिे घेऊर्न चतरंदाजी व चर्नशाि एक घटका करूर्न सरे्भस याव.े तेथे सवग 
कायगकते, कारर्भारी वर्ैरे यारं्नी आपआपली काये चविारूर्न करावी. जे जे दशगर्नास येतील, त्याजंकडे 
कृपाय क्त अवलोकर्न करूर्न त्यािें म जरे घ्याव.े कोिाकडे अवलोकर्न करूर्न हकचित हास्य कराव,े कोिाशी 
काही र्भाषि कराव,े कोिास काये सारं्ावी ऐसी सवांिी अंतःकरिे वधूेर्न घ्यावी. सवांस र्भासाव े जे माझे 
ठायीं कृपा चवशषे आहे. ऐसा सवगत्र आले त्यािंा र्ौरव करावा. दहा घटका चदवस आचलयारी दोर्न-िार 
घटका चवचवत्त स्थार्नी ज्यािा करिे त्याशी मंत्र चविार करावा. बारा घटका चदवसास (ब्राह्मि) र्भोजर्नािे 
उदक सोडूर्न रै्नवदे्य करूर्न सवग पंस्क्तर्भोजर्न करिार यासह वतगमार्न र्भोजर्न कराव.े आचि ताबंूळ घेऊर्न िार 
घटका मंत्र सरे्भिे ठायी पते्र आली व पाठविे ती अवलोकर्न करिे व कायग योजर्ना व मार्ील चदवशी 
आयव्यय झाला, द सरे चदवशी चकती करिे हे पाहूर्न िार घटका अंतःप रात वामक ि करावी. बारा चदवस 
घटका राहाता प र्नः सरे्भस येऊर्न सवग कारखारे्न, महाल यािंी िौकशी पहािे, आपि जाऊर्न कराव.े सर्भा 
र्भरूर्न न्याय मर्नस बी जाली केली ती अवलोकर्न करूर्न दाद चर्फयाद मर्नास आिावी.” 

 
“सहा-िार घटका चदवस राहाता बाहेर स्वारी बार्, आराम देवालये अथवा कारखारे्न यातं जावी. 

घोडा रे्फरिे, बोथाय्या वर्ैरे खेळूर्न सायंकाळ जाला असता येऊर्न सरे्भस बसूर्न सवांिे म जरे घेऊर्न दोर्न 
घटका रात्री जपध्यार्न करूर्न काही प राि व दासबोध चविार करूर्न र्भोजर्न कराव.े ताबंूळ घेऊर्न सरे्भस दोर्न 
घटका बसोर्न कारर्भार एकातंी िार घटका बसाव,े बातमी, र्नाजूक कामे, पते्र आली ती व द्रव्यािी, 
धान्यािी चर्नरख हे श्रवि करूर्न अतंःप रात जाव.े” 

 
णिवछिपिींचा चेहरा, पेहराव व कसहासन 

 
स्वरूप विपन : 

 
चशवछत्रपतींर्ना प्रत्यि पाहूर्न त्यािें विगर्न चलहूर्न ठेविाऱ्या व्यक्ती र्फारि थोड्या आहेत. इ. स. 

१६६४ मध्ये स रतेवरील छाप्याच्या वळेी इंस्ग्लश वखारींतील काही इंग्रज अचधकाऱ्यारं्नी चशवाजी महाराजारं्ना 
पाचहले होते. आपल्या पत्रात त्यारं्नी त्यािें विगर्नही केलेले आढळते. त्यापैकी रेव्हरंड एस्का चलयार यारं्नी 
त्यािें खालीलप्रमािे विगर्न केले आहे :– 
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“चशवाजी हा मध्यम उंिीिा, ताठ, बाधेंस द आहे. तो िलाख असूर्न सस्स्मत बोलतो. त्यािी दृष्टी 
तीक्ष्ि व तरल असूर्न त्यािा विग त्याच्या इतर देशबाधंवापेंिा अचधक र्ौर आहे.” 

 
(English Record on Shivaji, L. 79, p. 73, letter dated 28th January 1664). 
 
चमझा राजा जयहसह यािंा आग्रा येथील वाताहर परकलदास यारे्न जयहसहािे जयपूर येथील 

चदवाि कल्यािदास यारं्ना चदर्नाकं २९ मे १६६६ रोजी चलचहलेल्या पत्रात चशवाजी महाराजािें विगर्न 
खालीलप्रमािे केले आहे :– 

 
“चशवाजी शरीरारे्न काटक ळा आचि ठेंर्िा चदसला. रंर्ारे्न तो र्ौरविीय आहे आचि तो कोि आहे 

हे र्न समजताही तो राजा असावा हे िटकर्न ध्यार्नात येते. चदसण्यात तो राजहबडा आहे. शूर आहे. त्याला 
दाढी आहे.” 

 
राजापूरिे इंग्रज वखारवाले व हेन्री ऑस्क्झन्डेर्न (राज्याचर्भषेक प्रसंर्ी रायर्डावर आलेला इंग्रज 

वकील) यािंा चशवरायाशंी प्रत्यि संबधं आला होता. पि त्यारं्नी आपल्या पत्रात चशवरायािें विगर्न केलेले 
उपलब्ध र्नाही; असे जद र्नाथ सरकारािें म्हििे आहे. (चशवाजी, ६ वी आवृत्ती). “इंस्ग्लश रेकॉड्ड्सग ऑर्न 
चशवाजी व पत्रसारसगं्रह” यातंही शोधर्न केले असता याला द जोरा चमळतो. पि काही संशोधक हेन्री 
आस्क्झंडेर्न चशवरायािें खालीलप्रमािे विगर्न केल्यािे सारं्तात :–  

 
“िेहरा स ंदर व बािेदार, इतर मराठ्ाचं्या मार्नारं्न विग र्ोरा, डोळे तीक्ष्ि, लाबं र्नाक, बाकंदार व 

जरासे खाली आलेले, दाढी कापूर्न हर्न वटीिे खाली टोकदार केलेली चमशी बारीक असूर्न म दे्रत त्वरा, 
चर्न य, कठोरपिा व जार्रूकता हे र् ि स्पष्ट चदसतात.” (य. र्न. केळकर, चित्रमय चशवाजी, र्भार् १ ला, 
२री आवृत्ती, इ. स. १९३६, पृ. ४). 

 
चशवरायािंी पा ात्यारं्नी काढलेली जी चिते्र उपलब्ध आहेत त्यातं लाबं र्नाक, टोकदार दाढी, 

र्भरीव र्दगर्न, मजबूत बाधंा इत्यादी लििे बह तेक सारखीि आहेत. 
 
इतर समकालीर्नातं इटचलयर्न प्रवासी चर्नकोलास मर्न िी यारे्न जयहसर्ाच्या छाविीत चशवरायांर्ना 

प्रत्यि पाचहले. पि तो त्यािें विगर्न देत र्नाही. ही झाली समकालीर्न पि परकीयािंी र्ोष्ट. स्वकीयापंैकी 
कवीन्द्र परमार्नन्दारे्न चशविचरत्र चलचहले. चशवरायािें अस्सल विगर्न देण्यास तोही असमथग ठरला आहे. 
र्फक्त “अचतस ंदर”, “अत्यंत सौम्य परंत  तेजारे्न उग्र”,  एवढेि त्रोटक उल्लखे तो करतो. 

 
बखरकारातं सर्भासद हा चशवकालाला जवळिा, पि तो चशव-विगर्न करीत र्नाही. तो महाराजारं्ना 

आदराजंली अपगि करतो. सर जद र्नाथ सरकार म्हितात की महाराजारं्नी महाराष्ट्रीयातं जो चवलिि 
आत्मचवश्वास उत्पन्न केला आचि राष्ट्रर्भावरे्निी जी जारृ्ती चर्नमाि केली त्याम ळेि प ढच्या संकटमय 
पचरस्स्थतींत स्वराज्य चटकूर्न राचहले. अशा रीतीरे्न अरे्नक लेखकारं्नी चशवरायािें स्वरूपविगर्न अरे्नक प्रकारे 
केलेले आहे. 
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पेहेराव : 
 
चशवाजी महाराजाचं्या पेहेराव-पोशाखासाठी चशवरायािंी समकालीर्न जरी र्नव्हे तरी 

इचतहासकालीर्न अशी चिते्र जी उपलब्ध आहेत, ती आपल्या उपयोर्ी पडतात. अशी उपय क्त चिते्र र्फक्त 
िारि चविारात घ्यायला हवीत. (१) चब्रचटश म्य चझयममधील १७०७ िे, (२) ऑम्सग फॅ्रग्मेन्टस् मधील १७८२ 
िे, (३) मर्न िीर्नें चदलेले मीरमहंमदािे, १६८८ पूवीिे, व (४) चप्रन्स ऑर्फ वले्य म्य चझयममधील. 

 
यापकैी चब्रचटश म्य चझयममधील चित्रातं “काळी दाढी” व चमशा, कार्नावर लाबं झ लपे, सोरे्नरी 

पर्डी, चहरेजडीत चशरपेि, काळा त रा, पाढंरा लेंर्ा, पाढंरा व वर र्फ ले असलेला अंर्रखा, खादं्यावरूर्न 
जारं्भळा रेशमी शलेा, जरीिे काम केलेला कमरबंद, डाव्या हातातं उर्भी टेकलेली धूम र्नावािी लाबं 
तलवार, इत्यादी तपशील आढळतो. चप्रन्स ऑर्फ वले्स म्य चझयममधील चित्रािे या चित्राशी बरेि साम्य 
आहे. ऑमगच्या चित्रातं चमशािंी ठेवि, चशरपेि, त रा, शलेा, अंर्रखा, मोत्यािा कंठा, छातीवरील कंठमिी 
इत्यादी जरा चर्भन्न आहेत. या दोन्ही तसचबरीत डोईस बादलीिा पटका, मोत्यािा त रा, अंर्ात एकाि 
जातीच्या र्निीच्या चकर्नखापािा अंर्रखा, र्ळयातं मोत्याचं्या माळा वर्ैरे एकि असूर्न पचहल्या चित्रात 
मंचदलात एक पसी आहे, मात्र ऑमगप्रमािे कार्नातील मोत्यािी क ं डले र्नाहीत. हातात पट टा असूर्न कमरेत 
कट्यार आहे. 

 
चलचखत विगर्नात चशवरायाचं्या पेहेरावाबद्दल खालील विगरे्न चविारात घ्यायला हवीत. 
 
चशवर्भारतकार परमार्नन्द (अध्याय २९, श्लो. १५-३५ त) प ढीलप्रमािे तपशील प रचवतो. “अंर्ात 

अरे्भद्य कवि..........मस्तकावर चशरस्त्राि..........बकै्ि हारासारखा व प्रिंड ढालीर्नें शोर्भिारा 
द पेटा..........सोरे्नरी कमरपट्ट्यापासूर्न लटकिारी तलवार..........तेजस्वी उजव्या हातात उंि र्भाला 
..........रत्र्नजडीत अलंकार घातलेला स लििी व चधप्पाड घोडा..........” इत्यादी. 

 
चित्रर् प्त आपल्या बखरींत प ढील तपशील देतो - “डोक्यात चजरेटोप, कमरेस पट्टा, अंर्ातं बखर, 

वर झर्ा, कार्नातं मोत्यािंी क ं डले, र्ळयातं जडवािंी पदके, डोक्याला र्भरजरी मंदील, त्याला मोत्यािा 
त रा व कलमी, कमरेला पटका, पायी िोळिा..........” व आिखी एके चठकािी - “र्भरजरी बादली 
मंचदल, अंर्झोल ही बादली व वादरही र्भरर्च्ची बादली व पटका ब ट टेदार, व स रवार चकर्नारवाली व 
अलंकार, मस्तकी कलर्ी सलंब व म क्तार्फलाचं्या माळा-र्भाळी केशरी आडव े रं्ध..........रं्धा तळवटी 
शाम चटकली..........”. 

 
कसहासन : 

 
रायर्डावरील चशवछत्रपतींच्या हसहासर्नाबद्दल चवशषे माचहती उपलब्ध र्नाही. “र्नव्या वषारंर्भी 

जूर्नमध्ये स्वतःला राज्याचर्भषेक करूर्न घेण्याच्या इराद्यारे्न सोरे्न व चहरे यािें एक र्भव्य हसहासर्न चशवाजी 
बर्नवीत आहे” असे चद. ४ एचप्रल, १६७४ िे र्नरायि शिेव्यारे्न म बंई र्व्हर्नगरला चलचहलेले पत्र आहे. (प. सा. 
सं. १६२५) सर्भासद चलचहतो, “तक्त स विािे, बत्तीस मिािे चसद्ध करचवले. र्नवरत्रे्न अमोचलक चजतकी 
कोशातं होती त्यामध्यें शोध करूर्न मोठी मोलािी रत्र्नें तक्तास जडाव केली-जडीत हसहासर्न चसद्ध 
केले..........हसहासर्नास अष्ट खाबं जडीत केले. त्या स्थार्नी अष्ट प्रधार्नार्नी उरे्भ रहाव.े ‘मल्हार रामराव 
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चिटिीस म्हितो’ तेथे हसहासर्नास सर्भा करचवली, ज्या सरे्भत सहस्त्रावीय मर्न ष्ट्यें बसावी, त्यासी शीतोष्ट्ि 
बाधा र्न व्हावी, चित्रचवचित्र स्तंर्भ व अष्ट प्रधार्नािंी स्थार्नें व हर्भती वर्ैरे परम रमिीय ऐसे करवरू्न, त्यासं 
उल्लोि व चवतारे्न म्हिाव ेिादंव ेिादंण्या स विगमय वस्त्रें चकर्नखाप, बादली ऐशीं करचवली. पटल म्हिजे 
पडदे चकर्नखापी करचवली. हसहासर्नािे स्थार्न तेथे स विािे िार स्तंर्भ त्यात िादंवा अमोल्य जरी. त्यास 
म क्तार्फळािें र्ेंदािे घोस..........” 

 
चित्रर् प्त आपल्या अलंकाचरक र्भाषेत हसहासर्नािे खालीलप्रमािे विगर्न करतो. “तद त्तर यथाशास्त्रें 

स विािे हसहासर्न चसद्ध करावयास र्ार्ार्भटजींर्नी महाराजासं आज्ञाचपले तेि समयी र् जरातीिे व देशातंील 
स विगर्ार ित र मयदार्नवी कला जािते चशल्पक यथाय क्त परम िात यगता दाखवरू्न हसहासर्नी चहरे-मािकें , 
पाि,ू पेरोज, लसिे, र्ोमेद, र्नील प्रवाल ही र्नवरत्रे्न व म क्तार्फळें संवचेष्टत अमोचलक िात यगतेिी 
चर्नस्सीमताि केली. अष्टहसह अष्टस्तंर्भी, तैशाि ठायी ठायी बैठका व पायचरया व चवचित्रें रमिीक मर्नोरंजर्न 
चवश्राचंत हसहासर्नािी ठेवी चर्नर्शमली. स विग वजर्न पचरमीत तीर्न खंडी बत्तीस शरे व बत्तीस मासे, 
चत्रतचकयातंि संपूिग रिर्ना चित्रचवचित्र तरू र्फलें  प ष्ट्पे सचहत वल्लरी चवचवध प्रकारच्या व ब ट टे िौकचडया 
प ष्ट्पें र्भातर्भातीिी तैशीि पचिक ळें  हंस मयूर व मरै्ना र्न चरया बदकें  राव ेव बचहरी बाज कब तरे लर्ड लाहाव े
चत-त र म चजया िंडोल चिमचिया व कोचकला, काडेंसर तैशीि श्वापदें चिते्त, शार्ोष, हरिे, साबंरे, शशक, 
हसह, शाद गस, चितळे तैशीि बत्तीस प तचळया व अश्व र्ज ही सारं्ोपारं् चर्नर्शमली. प तळया मर्न ष्ट्याकृचत परम 
स ंदर अवयव चर्भन्न-चर्भन्न स्वदेशींच्या तैशाि र्ोमातंकी लावण्यलचतकाि कटाि र्नटर्नाटक संर्ीत तंत वादे्य 
घेऊर्न उभ्या ठाकल्या. हीही कळाशी चशस्ल्पके दाखचवली. संजीव मच्छ ऐसा र्भाव तैसेंि कूमग हीही जळिरें 
ठायी ठायी चर्नर्शमली. यदथी ित रे संिेप र्न घ्यावा. चर्फरंर्ी पूतगकाळी चिर्नी काराचर्री िात यांिे कसब अचधक 
क शलता आहे. यदथी लेखकास दूषि र्न ठेवाव.े र्नवरत्र्नें य क्ताय क्त स्थळीं कोंदिी िात यगतेरे्न सारं्ोपारं् 
र्ोिर त्यास सचप्रय रुढवरू्न अिल कचलमके राजवाचटकाही हसहासर्नी अचत उल्हासे चर्नर्शमली. महाराजािें 
आरूढतेिे स्थळ अष्टपलूै कंठ्ाकार रत्र्नखचित पािू, वैडूयग, चहरे-माचिके, र्नीळ ही महारत्र्नें ठायी ठायी 
दैदीप्यमार्न उड्डर्िप्राय चवलोचकता ं अन्य साि र्नि. िौकचटया िौरे्फरा तसैि वोढंर्िे हीही जचडत 
योग्यतेिी ठायी ठायी चदड चक या चर्नमोर्न जचडले. हसहासर्नािे वोट्यावचर उत्तम पंि कमले अष्टपलूै 
स विािी जचडत र्नवरत्र्नािी चसद्ध जहाली.” 

 
इंग्रज वकील हेन्री ऑस्क्झडेंर्न राज्याचर्भषेकाच्या वळेी रायर्डावर रे्ला होता. तो प ढीलप्रमािे 

विगर्न करतो– “हसहासर्नाच्या दोन्ही बाजूला स विांचकत र्भाल्याच्या टोंकावर (म सलमार्न पद्धतीिी) अरे्नक 
अचधकारदशगक व राजसते्तिी चिन्हे असल्यािे आम्ही पाचहले. उजव्या हाताला दोर्न मोठी मोठ्ा दाताचं्या  
मत्स्यािंी स विािी चशरे होती. डाव्या हाताला अरे्नक अश्वप ष्ट्पें व एका मूल्यवार्न र्भाल्याच्या टोकावर 
समपातळीत लोंबिारी सोन्याच्या तराजूिी पारडी, न्यायचिन्ह म्हिूर्न तळपत होती.” 

 
णिवािी महारािानंी आठ बायका केल्या त्या अिा :– 

 
१. सईबाई (हर्नबाळकर) लग्र्न १७-४-१६४०, मृ. ५-९-१६५९. 
२. सर् िाबाई (चशके) लग्र्न एचप्रल स. १६४१. 
३. सोयराबाई (मोचहते) लग्र्न स. १६५० पूवी, मृ. १६८१. 
४. प तळाबाई (मोचहते) लग्र्न स. १६५३, सती रे्ली.  
५. लक्ष्मीबाई (चविारे) लग्र्न स. १६५६ पूवी. 
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६. सकवारबाई (र्ायकवाड) लग्र्न जारे्नवारी १६५७. 
७. काशीबाई (जाधव) लग्र्न  ८-४-१६५७, मृत्यू ६ रे्फब्र . १६७४. 
८. र् िवतंाबाई (इंर्ळे) लग्र्न १५-४-१६५७. 
 
पचहली सईबाई चहला एक प त्र व तीर्न कन्या झाल्या. प त्र संर्भाजी यािा जन्म तारीख १४ मे १६५७. 

म लर्ी सकवार ऊर्फग  सखूबाई, चहिे लग्र्न महादजी हर्नबाळकराशी झाले. द सरी रािूबाई जाधवािें घरी 
चदली. चतसरी अचंबकाबाई हरजीराजे महाडीक तारळेकर यास चदली. सोयराबाईला एक प त्र राजाराम 
जन्म २४ रूे्फब्र वारी १६७० व एक कन्या बाळाबाई ऊर्फग  दीपाबाई चहिे लग्र्न चवश्वासरावाशंी झाले. सकवार 
बाईला एक कन्या कमळजाबाई चहिे लग्र्न जार्नोजी पालकराशीं झाले. 

 
महाराजाचं्या र्नातलर् मंडळींिी खाली चदलेली माचहती शजेवलकराचं्या चशव-छत्रपती या गं्रथातूर्न 

चमळते. (पृ. ४४८-४५०). 
 
(१) णिवािी महारािाचंा भाऊ संभािी : 
 
इ. स. १६५३ मध्ये यास अर्फझलखार्नारे्न दे्वषारे्न कर्नकचर्री चकल्ल्यावरूर्न तोरे्फिा र्ोळा सोडूर्न 

मारले.  
 
(२) संिािी रािे भोसले : 
 
हा शहाजीच्या र्नाटक शाळेिा प त्र चतरूमलवाडीस १६७७ त चशवाजी महाराजासं रे्भटण्यास आला. 

चशवाजी महाराजारं्नी त्यास हजार घोड्यािंी दौलत कर्नाटकातं चदली. जेझ इट पत्रात संताजीस चशवाजीिा 
सावत्र र्भाऊ म्हटले आहे.  

 
(३) मकािी आनंदराव : 
 
हा महाराज शहाजी यािंा र्फरजंद पाळलेला. हा शहाजी महाराजाकंडूर्न सेवा सोडूर्न राचजयाकंडे 

आला होता. त्यास राचजयारं्नी र्नावाजूर्न पारे्िी पंि हजारी साचंर्तली. स रतेच्या स्वारीत राचजयारं्नी त्यास 
बरोबर घेतले. सालेरीच्या य द्धात यारे्न िमक दाखचवली म्हिूर्न महाराजारं्नी त्यास अपार द्रव्य चदले. 
चशवाजी महाराज कर्नाटकातूंर्न मध्येि परत चर्फरले त्यावळेी आरं्नदराव त्याचं्या बरोबर होता. राचजयारं्नी 
जयहसर्ाशी तहं करतार्ना मकाजी आरं्नदराव होता. रे्भटीच्या वळेी तो राचजयािंा जोडा घेऊर्न उर्भा होता. 

 
(४) व (५) णभविी व प्रिापिीरािे भोसले : 
 
हे दोघेही शहाजी महाराजाचं्या र्नाटक शाळेिे प त्र होत. व्यंकोजी चशवाजी महाराजासं रे्भटण्यास 

चतरुमलवाडीस आला त्यावळेी हे दोघेही त्याजबरोबर होते. हंबीररावारे्न व्यंकोजीिा पाडाव केला त्यावळेी 
दोघासं कैद केले. 
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(६) धाराई आवा : 
 
संर्भाजीिा जन्म झाल्यावर, सईबाईला अंर्ावर दूध र्नसल्यारे्न धाराई आवा (र्ाडे) या दाईिे दूध 

त्याला पाजण्यात येत असे. त्याबद्दल चशवाजी महाराजारं्नी चतला वषािी २६ होर्न तैर्नात करूर्न चदली होती. 
ती र्नसरापूरजवळील कापूर वहाळ या र्ावी राहत होती. चतिी दोर्न म ले चशवाजीच्या सैन्यात सामील झाली 
होती. 

 
(७) णिवरायाचंा िावई अचलोिी : 
 
३१ जारे्नवारी १६८६ त महाराजािंा जावई अिलोजी औरंर्जेबास चमळाला असे माचसरी 

आलमचर्री सारं्ते. 
 
(८) णिवािीचा थोरला भाऊ संभािी याचा मुलगा तमािी : 
 
हा लहार्न असल्यारे्न कर्नाटकिा कारर्भार एकोजीस चमळाला. त्यास चवजापूरातरे्फ जहाचर्र होती, 

त्यारे्न धामधूम करूर्न जोरावारीरे्न देशम खी घेतली. उमाजीला बहादू्दरजी र्नावािा प त्र झाला होता. त्याला 
एकोजीरे्न र्फारसे चदलेले र्नसाव े म्हिूर्न राचजयारं्नी आपल्या र्भावाच्या म लािी वाटिी एकोजीजवळ मार्िे 
र्भार् पडले असले पाचहजे. राचजयासं स्वतःकरता ही वाटिी र्नको होती. 

 
(९) णिवािी महारािाचंा पुि संभािी : 
 
संर्भाजी यािे द सरे लग्र्न िपंा या र्नावाच्या उपवर म लीशी इ. स. १६७९ त झाले. चतला मदर्नहसर् व 

उधीहसर् असे दोर्न म लरे् व एक-दोर्न म ली झाल्या. 
 
(१०) चशवरायासं र्ायकवाडाचं्या सकवारबाईपासूर्न कमळाबाई र्नावािी म लर्ी झाली. कमळाबाई 

रे्नताजी पालकरच्या म लास चदली होती. 
 
(११) राचजयािंी पत्र्नी काशीबाई चद. ६ रे्फब्र वारी १६७४ त पािाडात चर्नवतगली. 
 
(१२) राचजयािंी पत्र्नी सोयराबाई ही मोचहत्यािंी म लर्ी होती. सोयराबाईिा मृत्यू चद. २७ 

ऑक्टोबर १६८१ रोजी रायर्डी झाला त्यावळेी संर्भाजी महाराज पन्हाळयास होते. 
 
(१३) राचजयासं दोर्न र्नाटक शाळा होत्या. 
 
सर् िाबाईला एक कन्या र्नार्नीबाई उर्फग  राजक ँ वर चहिे लग्र्न र्िोजी चशके मळेकर याचं्याशी झाले. 

एकंदर अपत्ये आठ, दोर्न म लरे् व सहा म ली. चशवाजी महाराजाचं्या मृत्य समयी तीर्नि चस्त्रया हयात होत्या 
असे चदसते. पैकी प तळाबाई सती रे्ली, सोयराबाईिा मृत्यू वारसाहक्काच्या कलहातूर्न झाला आचि एक 
सकवारबाई शाहूबरोबर बादशहाच्या कैदेत होती.  
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चशवाजी महाराजाचं्या अंतसमयी संर्भाजीराजे पन्हाळयावर होते. महाराजारं्नी त्यास पन्हाळयािा 
(कोकि) स र्भा देऊर्न र्ौरचवले होते व अण्िाजी दत्तोस त्या स भ्यावरूर्न काढूर्न दूर कारवार स भ्यावर 
त्यािी रे्नमिूक केली होती. 

 
संर्भाजी राजासं चशवाजी महाराजाचं्या द ःखद चर्नधर्नािी वाता सोयराबाई व अण्िाजी दत्तो या 

दोघारं्नी कळू चदली र्नाही. त्यािंा इरादा संर्भाजी राजासं पन्हाळी र्नजरकैदेत ठेवरू्न राजारामास र्ादीवर 
बसवावा असा होता. त्याप्रमािे राजाराम महाराजािें मिंकारोहि करचवले, रं्नतर अण्िाजी दत्तो मोरोपतं 
हपर्ळे यासं बरोबर घेऊर्न सैन्यासह िालले होते. हेतू संर्भाजी राजासं पन्हाळर्डीि र्नजर कैदेत 
ठेचवण्यािा. ही बातमी संर्भाजीराजासं कळतािं त्यारं्नी सेर्नापती हंबीरराव मोचहते यासं आपल्या बाजूस 
घेतले. हंबीररावारं्नी अण्िाजी दत्तो व मोरोपतं यासं कैद करूर्न संर्भाजी राचजयासंमोर उरे्भ केले. संर्भाजी 
महाराजारं्नी त्यारं्ना कैदेत ठेवण्यािे ह कूम चदले, स्वतः रायर्डावर आले, जूर्न १६८० च्या स रुवातीला 
त्यारं्ना सवाचधकार प्राप्त झाला. संर्भाजी महाराजारं्नी श्रावि श द्ध पंिमी, शके १६०२ म्हिजेि चद. २० ज लै 
१६८० या चदवशी स्वतःिा मिंकारोहि समारंर्भ केला. 
 

❑ ❑ 



 

अनुक्रमणिका 

२६. णिवािी महाराि आणि युरोपीय राष्ट्रे 
 
चशवाजी महाराजारं्नी महाराष्ट्रात इ. स. १६४६ ते १६८० याकाळात हहदवी स्वराज्यािी स्थापर्ना 

केली. ह्या कालखंडात चशवरायारं्ना मोर्लाशंी व चवजापूर स लतार्नाशी लढाव ेलार्ले. महाराष्ट्रात व दचिि 
हहद स्तार्नात पच म व पूवग चकर्नाऱ्यावर य रोचपयर्न राष्ट्राचं्या कंपन्यारं्नी व्यापाराकचरता ठािी स्थापर्न केली 
होती. चशवपूवग कालात इ. स. १४९८ साली पोत गर्ीज खलाशी वास्को-डी-र्ामा हहद स्तार्नात आला त्यारं्नतर 
र्भारताशी व्यापार करण्यासाठी २० मािग १६०२ रोजी डि ईस्ट इंचडया कंपर्नी स्थापर्न झाली. डिारं्नी 
र्भारताच्या मलबार चकर्नाऱ्यावर बऱ्याि चठकािी वखारी स्थाचपल्या. 

 
पोत गचर्ज व डि यारं्नी हहद स्तार्नात व्यापारास स रुवात केली म्हिूर्न इंग्लंडच्या इंग्रजारं्नी चब्रचटश 

ईस्ट इचंडया कंपर्नी स्थापूर्न हहद स्तार्नाच्या पच म चकर्नाऱ्यावर आपली सोय लावरू्न घेतली आचि इ. स. 
१६१४ साली त्यारं्नी स रत येथे वखार घातली, यारं्नतर फ्रें िार्नी आपली वखार स रत येथे १६६८ रे्फब्र वारींत 
स्थाचपली. 

 
अशा रीतीरे्न पोत गर्ीज, डि, इंग्रज व फ्रें ि या िार य रोचपयर्न राष्ट्रारं्नी र्भारतात व्यापार करण्यासाठी 

कंपन्या स्थापर्न केल्या आचि ते एतदे्दशीय सत्ताधीशाचं्या र्भाडंिात र्भार् घेऊ लार्ले. आपला प्रर्भाव 
एतदे्दशीय सत्तासं दाखव ूलार्ले. चशवाजी महाराज हहदवी स्वराज्यािी स्थापर्ना करीत असता त्यािंा संबधं 
र्ोव्याच्या पोत गचर्जाशंी आला, तदरं्नतर (२) डि, (३) इगं्रज, व (४) फ्रें ि याजशी कसा आला यासंबधंीिी 
हकीर्त इथे चदली आहे. 

 
णिवािी महाराि व पोिुपगीि : 

 
पोत गचर्जािें आर्मर्न मलबार चकर्नाऱ्यावर इ. स. १४९८ साली झाले, त्यारं्नतर त्यारं्नी हहद स्तार्नच्या 

पच म आचि पूवग चकर्नाऱ्यावर कन्मारू्नर, कोिीर्न, र्ोवा, िौल, म ंबई, साष्टी, दमि दीव इत्यादी जार्ी 
आपल्या वखारी स्थापर्न केल्या. पूवेकडील पोत गर्ीज साम्राज्यािी राजधार्नी प्रथम कोिीर्नला होती, रं्नतर ही 
र्ोव्याला रे्ली. इ. स. १५४३ पासूर्न पोत गचर्जारं्नी चतसवडी, मालसरे व बारदेश ह्या दचिि कोकिातील 
चजल्ह्यावंर कबजा चमळचवला आचि र्ोवा राज्य िालू केले. इ. स. १५३४ पोत गचर्जारं्नी वसई प्रातं 
र् जरातच्या स लतार्नाकडूर्न चमळचवला. १५३५ मध्ये पोत गचर्जारं्नी चदवला चकल्ला बाचंधला. इ. स. १५८० 
पोत गचर्जाचं्या ताब्यातं दीव दमि, म ंबई बेट, वसई, िेऊल, र्ोवा बेट, सालसेट, बारदेश ही स्थळे आली. 
ते अरबी सम द्रावर मालकी हक्क र्ाजव ूलार्ले. इ. स. १६६८ मध्ये पोत गचर्जारं्नी म ंबई बटे इंग्रजारं्ना चदले. 

 
चर्नजामशाहीत शहाजी राजे सरदार असता, त्यािें व पोत गचर्जािें संबधं सल्योख्यािे होते. शहाजी 

राजारं्नी इ. स. १६३३ त शहा म तगजाच्या अज्ञार्नी म लास चर्नजामशहा केले व स्वतः वजीर बर्नले आचि 
चर्नजामशाही म लूख ताब्यात घेतला. चर्नजामशाही र्नष्ट करण्यािा चवडा उिललेल्या शहाजहार्न बादशहारे्न 
चर्नजामशाहीिी तात्प रती राजधार्नी चत्रमलवाडी चकल्ला याजवर हल्ला करण्यासाठी आपले सरदार खार्न, 
इमार्न खार्न डौरार्न व शाचहस्तेखार्न यारं्ना रवार्ना केले, त्यारं्नी चकल्ल्यास वढेा देऊर्न शहाजी राजाचंवरुद्ध 
लढा िालू केला. त्यावळेी शहाजी राजे यारं्नी िौल येथील पोत गचर्जारं्ना पत्र पाठवरू्न चवरं्नती केली की त्यारं्नी 
आपल्याला व आपल्या कट ंबास मोर्लाकडूर्न होिारा पाठलार् ि कचवण्याकचरता िौलमध्ये आश्रय द्यावा. 
असे केल्यास मोर्ल बादशहािी आपल्यावर इतराजी होईल या र्भीतीरे्न पोत गचर्जारं्नी शहाजी राजासं 
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कळचवले की आम्ही आपल्या क ट ंबास दंडाराजाप री या चठकािी र् पिूप आश्रय देऊ. [पवगते, पोत गर्ीज-मराठा 
चरलेशन्स, पृ. ३४.] तदरं्नतर शहाजीराजे आचदलशाहीिे र्फजंद बर्नले. त्यावळेीस द्धा पोत गर्ीज राजा व शहाजी 
महाराज यािें सबंंध सौहादािे राचहले होते. [चपस लेकर, चशवाजी, पृ. ३.] इ. स. १६५७ त शहाजीराजे यारं्नी 
आचदलशाहीिे िाकरीत असता र्भटग्राम आचि पररे्नम हे दोर्न परर्िे स्वतःच्या िचरताथासाठी 
पोत गचर्जाकंडे मार्िी केली. [पवगते, चकत्ता, पृ. ३५.]  

 
चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्य स्थापरे्निा उद्योर् आरंचर्भल्यारं्नतर त्यारं्ना आपले आरमार असाव ेअसे 

वाटू लार्ले. त्यासाठी महाराजारं्नी िेऊल व वसईच्या आसमंतातील चर्भवडंी, कल्याि, पर्नवले हा म लूख 
काबीज केला, ह्या जार्ातील जंर्लातूर्न जहाजे बाधंण्याजोरे् लाकूड घेऊर्न आरमारी जहाजे बाचंधली. [बेंदे्र, 
चशवाजी.] िौलच्या अचधकाऱ्यारे्न चशवाजी महाराजारं्नी बाधंलेल्या जहाजाबद्दलिी माचहती १६५९ च्या पत्रारे्न 
पोत गर्ालच्या राजास कळचवली. या अर्ोदर एक वषग चशवाजी महाराजारं्नी इ. स. १६५८ साली उत्तर 
कोकिवर स्वारी केली. तेव्हा पोत गचर्जाचं्या िौल आचि दमि ठाण्यारं्ना मराठा सैचर्नकाकंडूर्न उपसर्ग 
पोिला. [चपस लेकर, चशवाजी सोव्हेचर्नयर, चशवाजी ॲन्ड द पोत गचर्ज, पृ. १७८.] 

 
प न्हा चशवाजीराजारं्नी इ. स. १६६१ साली दचिि कोकिवर स्वारी केली. त्यावळेी त्यािें सैन्य 

र्ोव्याच्या हद्दीपयंत आले. चशवाजी महाराजारं्नी शाचहस्तेखार्नािा परार्भव केल्यावर त्यािे अचर्भरं्नदर्न 
पोत गचर्जारं्नी चदर्नाकं २७ एचप्रल १६६३ च्या पत्रारे्न केले. ही वळेपावतेो चशवाजी महाराजारं्नी चवजापूरकरािें 
चडिोली आचि साखळी हे दोर्न प्रातं हजकूर्न घेतले, तेव्हा पोत गचर्जारं्नी आपला वकील रामजी शिेवी यास 
अचर्भरं्नदर्नपर पत्र देऊर्न राजरै्नचतक संबंध प्रस्थाचपत करण्यासाठी चशवाजी महाराजाकंडे पाठचवले. 

 
इ. स. १६६४ साली चवजापूरिा सरदार खवासखार्न हा महाराजावंर मोठ्ा सैन्याचर्नशी िालूर्न 

आला. महाराजारं्नी त्यािा परार्भव केला. तेव्हा चदर्नाकं ७ जारे्नवारी १६६५ रोजी र्ोवा व्हाईसरायरे्न चशवाजी 
महाराजािें अचर्भरं्नदर्न केले. मोर्ल बादशहािे सैन्य लिावधी आहे पि ह्या सैन्याच्या र्नाकावर चटच्चरू्न 
चशवाजीराजे यारं्नी स रत शहर ल टले. चशवाजीराजाचं्या य द्धर्नौका मोठ्ा र्नसल्या तरी त्या प ष्ट्कळ आहेत 
असे त्यारे्न पत्रात चलचहले आहे. ह्या पत्रव्यवहारात चशवाजी महाराजािंी त लर्ना (व्हाईसरायरे्न) चसकंदर व 
सीझर याचं्याशी केली आहे. इंग्रजी कार्दपत्रातंही त लर्ना आढळते, पि ती १० वषांरं्नतर. [केळकर, आपटे (स)ं 
इंस्ग्लश रेकॉड्ड्सग ऑर्न चशवाजी, र्भार् २, एक्सरॅक ६३.] 

 
इ. स. १६६४ च्या ऑर्स्टमध्ये िेऊलच्या पोत गर्ीज कॅप्टर्नरे्न चशवाजी महाराज िेऊलच्या वर र्भार्ात 

५० जहाजे बाधंीत आहे. त्यापैकी त्यािंी ७ जहाजे सम द्रावर चर्फरण्यास तयार झाली आहेत असे 
पोत गर्ालला कळचवले. [प. सा. स.ं क्र. १०४४, बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ४३७.] या आरमारी तयारीिा रोख पोत गचर्जावंर 
असावा असा संशय डि व इंग्रज घेत होते. तरी या आरमारिा पचहला आघात कोठे व कसा होिार यािी 
यस्त्कंचितही कल्पर्ना या य रोचपयर्न दयावदीर्ना चशवाजी महाराजारं्नी येऊ चदली र्नव्हती. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी कोित्या उदे्दशारे्न आरमारािी तयारी िालचवली होती यािा र्नक्की अंदाज 

कोिासि त्यावळेी आला र्नाही. 
 
चशवाजी महाराजारं्नी मोठ्ा पचरश्रमारे्न इ. स. १६६४ मध्ये ५० र्लबतािें आरमार तयार केले व ते 

ऑर्स्टअखेर सर्फरीस बाहेर पडले. परंत  ते कोठे व कशाकरता जात आहे यािा शवेटपयंत कोिालाि 
पत्ता लार्ू चदला र्नाही. त्याम ळे चशवाजी महाराजािंी पचहली आरमारी मोहीम पोत गचर्जाचं्या र्नाकावर चटच्चरू्न 
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बेदरू्नरकरारं्ना चवजापूरकराचं्या जबड्यातूर्न सोडचवण्यासाठी केली. रे्फब्र वारी १६६५ च्या प्रारंर्भी ८५ लहार्न व 
मोठी र्लबते घेऊर्न चशवाजी महाराज मालविातूर्न बाहेर पडले. ते र्ोव्यावरूर्न काहीही चवरोध 
झाल्याचशवाय बासीलूरपयंत जाऊर्न ते बंदर ल टूर्न पोत गचर्जािंा प रा मोड करूर्न बेदरू्नरिा म लूख त्या 
राजाच्या ताब्यात देऊर्न महाराज र्ोकिगला परत आले. [बेंदे्र, चशवाजी महाराज, पृ. ४१८.] 

 
चशवाजीराजे आचि मोर्ल यािें चवत ष्ट आल्यािे चदसताि र्ोव्याच्या पोत गचर्जारं्नी जयहसर्ाला पत्र 

चलचहले की, “आपल्याला खिग चदल्यास आपि चशवाजीिे आरमार ब डचवण्यास मोर्लारं्ना मदत करू.” 
(१९ एचप्रल १६६७). मात्र य द्धािा खिग मोर्लारं्नी करावा. [प. सा. स.ं क्र. ११५७.] यािवळेी जयहसर्ाकडूर्न 
दचििस र्भा म अज्जम याजकडे आला होता आचि मोर्लारं्नी चशवाजीराजे याजंशी सख्य केले हे पाहूर्न 
र्ोव्याच्या व्हाईसरायरे्न महाराजासं चलचहले, “आपि आर्ऱ्याहूर्न स टूर्न आलात यािा आरं्नद वाटतो” हे 
अचर्भरं्नदर्नािे पत्र राचजयासं ५ ज लै १६६७ रोजी पाठचवले. [पवगते, पोत गचर्ज मराठा चरलेशन्स, पृ. ४६.] राचजयारं्नी 
पोत गर्ीज र्ोवा सरहद्दीवर देत असलेला त्रास ठाऊक होता. त्यािंा बंदोबस्त करण्यािी सधंी राचजयासं 
िालूर्न आली. 

 
चवजापूरकर पिािे लखम सावतं, केशव र्नाईक, केशव प्रर्भू, आदी कोकिातंील देसाई र्ोव्यात 

आश्रय घेऊर्न ते महाराजाचं्या म ल खात घ सूर्न धामधूम करीत. पोत गर्ीज त्यारं्ना आतूर्न मदत करीत म्हिूर्न 
इ. स. १६६७ र्नोव्हेंबर १९ ते २० तारखेच्या रात्री राचजयािें स मारे ५ हजार पायदळ व १ हजार घोडदळ 
पोत गचर्जावंर िाल करूर्न रे्ले. त्यारं्नी बारदेशात प्रवशे केला. [केळकर, आपटे (स)ं इंस्ग्लश रेकॉडगस ऑर्न चशवाजी, र्भार् १, 

एक्सरॅक ५०. र्भार् २-२०२.] आचि तीर्न चदवसात त्यािंी १६ खेडी बेचिराख केली व १३०० कैदी धरूर्न रे्नले व दीड 
कोट पार्ोडा रे्नल्या. [इंस्ग्लश रेकॉड्ड्सग ऑर्न चशवाजी, र्भार् १-२३८.] तेव्हा पोत गचर्जािें डोळे उघडले. त्यारं्नी पकडूर्न 
रे्नलेले कैदी सोडचवण्यासाठी व तहािे बोलिे करण्यासाठी पाद्री र्ालेसालू मातीस व रामजी शिेवी 
कोठारी यारं्ना राचजयाकंडे पाठचवले. यावळेी चशवाजी महाराज चबिोलीमला र्ोव्याजवळ होते. [बाळकृष्ट्ि, 
चशवाजी, र्भार् १, पृ. ५७४.] राचजयारं्नी आपला वकील सखोपंत यास र्ोव्यास पाठचवले. त्यािे व पोत गचर्जािें 
बोलिे होऊर्न पोत गर्ीज वकील र्ोझालंो माटीर्न यास बरोबर घेऊर्न तो रायर्डास आला. [चपस लेकर, चशवाजी, 

पृ. १९-२०, प. सा. स.ं क्र. ११८३.] तेथे तारीख ११ चडसेंबर १६६७ रोजी राचजयारं्नी तह प रा केला. 
 

रािे व पोिुपगीि यामंधील िह : 
 
(१) ह्यापूवी र्ोव्यातूर्न पकडूर्न रे्नलेले कैदी व र् रे-ढोरे मराठ्ारं्नी सोडूर्न द्यावी. (२) लखम 

सावतं, केशव र्नाईक, देसाई हे चशवरायािे प रातर्न शत्रू र्ोव्यात राहूर्न मराठ्ाचं्या म लखास उपद्रव देतात. 
त्यास पोत गचर्जारं्नी र्ोव्यातूर्न हाकलूर्न लावाव.े (३) बाळेघाटातूर्न बैलाचं्या पाठीवरूर्न जो माल येईल त्यास 
तोशीस र्न लावता आचदलशाही दरापेिा जास्त दंडक लाव ू र्नये. अशा प्रकारिा तह मराठे व पोत गर्ीज 
यामध्ये झाला. [चपस लेकर-चशवाजी, पचरचशष्ट १, प. सा. स.ं क्र. ११८४.] 

 
पोत गचर्जावंर वरील स्वारी करण्यािा चशवाजी राजािंा द हेरी हेतू होता. (१) बंडखोर देसाईंर्ना 

चशवाजीच्या म ल खात घ सखोरी करूर्न ल टालूट करतात त्यास पोत गचर्जारं्नी आश्रय देऊ र्नये. (२) पोत गर्ीज 
प्रदेशातील हहदूिे बळजबरीरे्न होत असलेले धमांतर थाबंवाव.े धमांतरािा उल्लेख पोत गर्ीज कार्दपत्रात 
सापडत र्नाही असे स. श.ं देसाई म्हितात [देसाई स.ं श.ं, चशवाजी महाराज आचि पोत गर्ीज, र्भा. इ. स.ं प . १७ वे, पृ. ६९.] पि 
इंग्रजीपत्रात, “जेव्हा म लािा बाप मरतो तेव्हा त्यारं्ना जेस ईट कॉलेजात रे्नण्यात येते. तेथूर्न त्याला त्याचं्या 
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र्नातेवाईकाचं्या हवाली कधीि केले जात र्नाही” असे आढळते. [इंस्ग्लश रेकॉड्ड्सग र्भा. २-२०२.] (इ.रे.र्भा. २-२०२) 
चशवाजीराजे यारं्नी बारदेशावर स्वारी केली व िार पाद्र्ारं्ना पकडले. त्यारं्ना हहदू होण्यास साचंर्तले. त्यारं्नी 
र्नकार चदल्यावर त्यािंी कत्तल केली. [प. सा. स.ं क्र. ११८६.] व्हेईसरायरे्न ह्यािी र्भयकंर दहशत घेतली व 
धमांतरािे कडक आज्ञापत्र त्यारे्न मारे् घेतले. राचजयारं्नी सवगत्र जाळपोळ केली आचि दीड कोट पार्ोडा 
(इ. स. र्भा. १-१३८) म्हिूर्न पोत गचर्जारं्नी चशवाजीराजाशंी देऊर्न वरील सलोख्यािा तह केला. [चकत्ता क्र. 
१२०५.] तसेि पोत गर्ीज व्हाईसरायरे्न १६ रे्फब्र वारी १६६८ च्या पत्रारे्न लखम सावतं व केशव र्नायकास 
राज्यातूर्न जाण्यास आज्ञा चदली. [चपस लेकर, चशवाजी, पृ. २५, प. सा. स.ं क्र. १२१२.] रं्नतर २८ मे ला सवग देसायारं्ना 
पोत गर्ीज सत्ता घालवरू्न देण्यासाठीि बारदेशावर स्वारी केली होती. पि त्यािंा उदे्दश सर्फल झाला र्नाही. 
पि र्ोव्याच्या व्हाईसरायला िारं्ली जरब बसचवली. 

 
मोर्ल, दचििेतील स लतार्न आचि मराठे हे एतदे्दशीय सत्ताधीश. त्यारं्नी आपसातंील र्भाडंिात 

परकीयािंी मदत घ्यायला र्नको होती. ही चशस्त मोर्ल जे ज रे्न सत्ताधीश त्यारं्नी पाळावयास हवी होती. पि 
मोर्ल सरदार राजा जयहसर् दचििेत चवजापूरकर व चशवाजी यािें उच्चाटर्न करण्यासाठी आला. त्यारे्न 
पोत गर्ीज, डि, इंग्रज या सवांर्ना राजाचं्या चवरुद्ध उठचवले. परकी लोकारं्ना हहदी राजकारिात ओढूर्न 
आिरू्न त्यािंा र्भाव, त्याचं्या आकािंा वाढचवण्यािे देशचहत घातक धोरि प्रथम मोर्लाकंडूर्न स रू झाले. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या शक्तीबद्दल व्हाईसरॉय पोत गर्ालच्या राजास जारे्नवारी, १६७० च्या पत्रारे्न 

कळचवतो की, चशवाजी मोठा प्रबळ राजा असूर्न, सामर्थ्यगवार्न अशा अरे्नक प्रबळ शत्रूंर्ना र्न ज मार्नता जरा 
जपूर्न वार्तो. त्यािी प्रजा त्यािेसारखीि मूर्शतपूजक असली तरी तो सवग धमांर्ना र्नादूं देतो. ह्या र्भार्ातील 
अत्यंत धोरिी व राजकारिी प रुष म्हिूर्न त्यािी ख्याती आहे. [प. सा. स.ं क्र. १२७९.] 

 
इ. स. १६७० च्या अखेरीस पोत गचर्जारं्नी चशवाजी महाराजाशंी आर्ळीक करण्यास स रुवात केली. 

चशवाजी महाराजािंी १३ र्लबते व एक १२,००० रुपये चकमतीिे मोठे जहाज स रतेला जात असता ती 
पोत गचर्जारं्नी वसईजवळ पकडली. [प. सा. स.ं क्र. १३६९.] त्या दोघातं िकमक उडाली. मराठ्ारं्नी आपले 
आरमार दार्भोळकडे रे्नले. चशवाजी महाराजािें म ख्य प्रधार्न मोरोपतं हपर्ळे याचं्या सैन्यारे्न पोत गचर्जाचं्या 
म ल खात उपद्रव चदला. त्यारे्न पोत गचर्जाकंडे िौथिी मार्िी केली. [प. सा. स.ं क्र. १४७३.] 

 
इ. स. १६७४-७५ मध्ये मराठ्ािंा पोत गचर्जाशंी लढा िालूि होता. मराठी सैन्य १६७५ मध्ये र्फोंडा 

चकल्ल्यास वढेा घालूर्न बसले होते. चकल्ल्यात पोत गचर्जािंी मािसे होती. त्यारं्ना अन्नसामग्री र्ोव्याहूर्न पोित 
होती. अशी अन्नधान्यारे्न र्भरलेली १० चशबारे चशवाजी महाराजाचं्या सैचर्नकारं्नी पकडली, ह्याबद्दल 
व्हाईसरॉयला चविारल्यावर तो र्नाकबलू झाला. [प. सा. स.ं क्र. १७४३.] यारं्नतर पोत गचर्जारं्नी चशवाजी 
महाराजािंी मतै्री सपंादर्न करण्यािा प्रयत्र्न आपला वकील चपताबंर शिेवी यास महाराजाकंडे पाठवरू्न 
केला. तसेि महाराजारं्नी पोत गचर्जासं चलचहले की वसई व दमिकडील म लूख आता आमच्या ताब्यात 
आल्याम ळे तेथील िोचथया राजाला पोत गर्ीज अंमलदाराकंडूर्न जो िौथपूवी देण्यात येत होता तो िौथ आता 
आम्हास द्यावा. [सेर्न, चहस्टॉचरकल रेकॉडगस एट र्ोवा, पृ. १४.] हे पोत गचर्जारं्नी कालातंरारे्न मान्य केले. [सेर्न, ततै्रव, पृ. १७, 
१९; प. सा. स.ं २०४८ व २०५०.] 

 
चशवाजी महाराजारं्नी खंदेरी बेटाच्या तटबंदीिे काम हाती घेतले. तेव्हा पोत गचर्जारं्नी आपल्या 

राजास चदर्नाकं १५ र्नोव्हेंबर १६७९ च्या पत्रारे्न कळचवले की, येथील बाधंकामास इंग्रज व चसद्दी यारं्नी चवरोध 
करण्यािे ठरचवले आहे. आमिे असे मत असे आहे की, “इंग्रजापेंिा चशवाजीिा शजेार बरा... 
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चदर्नाकं १५ र्नोव्हेंबर १६७९ च्या पत्रात पोत गर्ीज र्व्हर्नगररे्न पोत गर्ीज राजास चलचहतार्ना महाराजािंी 
त लर्ना हूि सेर्नार्नायक Atila (ॲचटला) ह्याच्याशी केली असूर्न ते बिावािे व िढाईिे अशी दोन्हीही य दे्ध 
क शलतेरे्न खेळतात असे म्हटले आहे. [देसाई स. श.ं, चशवाजी महाराज आचि पोत गर्ीज, र्भा. इ. स.ं प . १७, पृ. ६९.] यावळेी 
चशवाजीिे कोकिातंील राज्य र्ोव्यािा लहार्नसा टापू सोडल्यास उत्तरेस रामर्नर्रपासूर्न दचििेस कारवार 
चजल्ह्यातील र्ंर्ावळी र्नदीपयंत पसरले होते. [चकत्ता, पृ. ७०.]” 

 
णिवािी महाराि आणि डच संबंध : 

 
हॉलंडमधील डि व्यापाऱ्यारं्नी र्भारताशी व पूवेकडील देशाशंी व्यापार करण्यासाठी चदर्नाकं २० मािग 

१६०२ रोजी डि ईस्ट इंचडया कंपर्नी स्थापर्न केली. तसेि हॉलंडच्या सरकारकडूर्न कंपर्नीस मरेॅ्लर्निी 
साम द्रध र्नीलर्तच्या प्रदेशात आचि र्भारत आचि पूवेकडील देश जावा, स मात्रा ही बेटे यात व्यापार 
करण्यास व मालाच्या स रचिततेसाठी वखारी व वखारीर्भोवती तटबंदी व स रिा सैचर्नक ठेवण्यास, चकल्ल-े
बाधंिी व जहाज बाधंण्यास परवार्ना चमळाला. 

 
डि कंपर्नीरे्न इ. स. १६१७ मध्ये बटेव्हीया शहरािी उर्भारिी केली. चतथे वखार घातली. 

कालातंरारे्न ते शहर त्याचं्या व्यापारी आचि राजकीय उलाढालीिे कें द्र बर्नले. 
 
मॉचरस व फे्रडचरक या हॉलंडच्या राजारं्नी डि ईस्ट इचंडया कंपर्नीस प ष्ट्कळ जहाजे व व्यापारी 

सवलती चदल्या. डिारं्नी र्भारताच्या मलबार चकर्नाऱ्यावर बऱ्याि चठकािी वखारी स्थाचपल्या व पोत गचर्जािंी 
र्नाचवक सत्ता खूपि कमी केली. त्यारं्नी कारवार, वेंर् ला व स रत येथे व्यापारी वखारी स्थाचपल्या. मोर्ल 
सत्ताचधशाशंी सधंार्न बाधूंर्न आग्रा, चदल्ली, अहमदाबाद, स रत, राजापूर, वेंर् ला येथे त्यारं्नी वखारी व 
वचकलाती स्थापर्न केल्या. त्याचं्या जहाजावर तोर्फा, बंद कधारी खलाशी असल्याम ळे त्यारं्ना िोर, 
अपहरि, ल टाल टीिे चततकेसे र्भय र्नसे. म स्स्लम व इतर सत्ताधाऱ्यारं्ना दारूर्ोळा चवकिे हाही व्यापार 
त्यािंा िाले. इ. स. १६०७ साली ७-८ डि लढाऊ जहाजे स रतेस येऊर्न त्यारं्नी बंदरािी व शहरातील 
व्यापाऱ्यािंी र्नाकेबंदी केली. डिांिे परवान्याखेरीज कोितेही जहाज सबधं चकर्नाऱ्यालर्तच्या सम द्रावर 
चर्फरकेर्नासे झाले. इतकी डिारं्नी दहशत बसचवली. सर्न १६१६ मध्ये डि कंपर्नीिा एक अचधकारी पीटर 
व्हॅर्न डर र्ोएके यारे्न शहाजहार्न बादशहाकडूर्न व्यापारी सवलती चमळचवल्या. इंग्रज कंपर्नीच्या पत्राप्रमािे 
हहद स्तार्नातील बह तेक मोक्यािी चठकािे त्याचं्या ताब्यात होती. त्याचं्या सल्ल्याखेरीज कोिी र्फारसे काही 
करू शकत र्नव्हते. 

 
चकर्नारपट्टीिा व्यापार व सम द्रावरील सत्ता बरीि वषग डिाचं्या स्वाधीर्न होती. चशवाजी महाराजािें 

आरमार बचलष्ट होईपयंत डिािें परवारे्न इतर व्यापाऱ्यारं्ना माल पाठवतार्ना, आितार्ना घ्याव ेलार्त. त्यारं्ना 
काही बंदरात जकात संपूिग मार्फ होती. 

 
मराठ्ािंा व डिािंा सबंंध शहाजीराजाचं्या कर्नाटक मोचहमेतूर्न चर्नमाि झाला. इ. स. १६५७ 

साली सदें्रम पाटि शहर शहाजीराजारं्नी घेतले त्यावळेी तेथील डि वखार शहाजीराजाचं्या सैचर्नकारं्नी 
ल टली व स्वतःच्या ताब्यात ठेचवली आचि र्नोकरारं्ना कैद केले. [चशवाजी चर्नबंधावली १/७५.] चदर्नाकं १० जारे्नवारी 
१६६० रोजी चशवाजीराजेंर्नी राजापूर ल टले पि तेथे डि वखार र्नव्हती. १४ रे्फब्र वारी १६६० रोजी रे्नमलेला 
वेंर् ल्यािा चवजाप री स रे्भदार रुस्त मजा हा डिािंा चमत्र होता. असे असले तरी डि कंपर्नीरे्न इंग्रज व 
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पोत गर्ीज यािेंप ढे कशी बाजी मारली त्यािे विगर्न हेर्नरी चरस्व्हंर्टर्नच्या चदर्नाकं १० चडसेंबर १६५९ च्या 
पत्रात चमळते ते असे. [प. सा. स.ं क्र. ७९१, बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ४११.] 

 
“आमिे (इंग्रजािें) व पोत गचर्जािें शत्रू डि लोक यारं्नी पोत गचर्जािंी या चकर्नाऱ्यावर सवगत्र द दगशा 

उडचवली आहे. आम्हास कळते की, वेंर् ल्याच्या डिारं्नी चवजापूर रािीला मोठी लािं र्भरूर्न र्ोव्यावर सैन्य 
पाठचवले होते. चतच्याकडेही र्ोवकेरारं्नी वचकलासोबत एक लिािा र्नजरािा पाठचवला. त्याम ळे चतरे्न 
यावषी सैन्य पाठचवण्यािे स्थचर्त केले. परंत  डिारं्नी प न्हा र्नजरािा र्भरूर्न हा डाव उलटचवला. इंग्रज व 
डि याचं्यात य द्ध उपस्स्थत होण्यािी शक्यता र्नाकारता येिार र्नाही. डिांजवळील प ष्ट्कळसे सैन्य र्नाही. 
परंत  लवकरि जमा करूर्न त्यारं्नी चवजापूरकराशंी संर्र्नमत केल्यास ते र्ोव ेघेऊ शकतील”. 

 
“परंत  रुस्त मजमारे्न मर्नात आिल्यास व पोत गर्ीज लोक त्याजशी सढळ हातारं्नी वार्तील तर 

डिारं्ना म सलमार्नी क मक चमळिार र्नाही. [बाळकृष्ट्ि, चशवाजी, र्भार् २, पृ. ९२.] १० जारे्नवारी १६६० रोजी चशवाजी 
महाराजारं्नी राजापूर ल टले. परंत , तेथे डि वखार र्नव्हती. यािवळेी चशवाजी महाराजारं्नी वेंर् ल्यािे डि 
रेचसडेंट संद लीक याजंकडे वकील पाठवण्यािा बते केला. डिारं्नीही एक स्वार्तपर पत्र, र्नजरािा आचि 
स्रे्नहाच्या अटीबद्दलिे पत्र महाराजारं्ना धाडले. [प. सा. स.ं खं. १, पृ. २३० व पत्र ९२६, ९२८, ९३३.] 

 
इ. स. १६६३ मध्ये चशवाजी महाराजारं्नी क डाळवर स्वारी केली. त्यावळेी वेंर् ले शहर व्यापाऱ्याचं्या 

दृष्टीरे्न मोठे र्भरर्भराटीस आलेले होते. कोल्हापूर-क डाळमार्े ते कोकिाकडे चर्नघाले आचि मे १६६३ मध्ये 
वेंर् ल्यास पोहोिले. चशवाजी महाराजाचं्या ४००० स्वाराचं्या घोडदळारे्न आचि १०,००० सैचर्नकाचं्या 
पायदळारे्न वेंर् ले आचि क डाळमधील रचहवाशारं्ना र्भयर्भीत करूर्न दहशत चर्नमाि केली. यावळेी डि 
लोकारं्नी समग्र कोकिपट्टी वेंर् ल्यापयंत आपल्या दहशतीखाली आिली होती. पोत गचर्जािंी ज र्नाट सत्ता 
त्यारं्नी चखळचखळी करूर्न टाकली होती. डिावंर ताि बसचवण्यासाठी चशवाजी महाराजारं्नी वेंर् ल्याच्या 
मार्ील क डाळ, सावतंवाडी हजकूर्न घेतली. [प. सा. स.ं ९५९, १०१५, १०२८. बाळकृष्ट्ि, चशवाजी र्भार् १, पाटग २, पृ. ५०४-
५०५.] चडसेंबर १६६४ च्या आरंर्भी वेंर् लेही ल टले. [प. सा. स.ं १०२८, बाळकृष्ट्ि, चकत्ता.] त्यारं्नतर महाराजारं्नी १६६५ 
च्या रे्फब्र वारीत आपले ८५ चशवाडे व तीर्न मोठी र्लबते असलेले आरमार बरोबर घेऊर्न बसरू्नरिी स्वारी 
स्वतः तारवातूंर्न जाऊर्न केली. [बाळकृष्ट्ि, चशवाजी र्भार् २, पृ. २५७.] 

 
“चशवाजीराजािंी कृत्ये थक्क करिारी, ब चद्धमते्तिी द्योतक, त्यािंा मार्ग शोधिे र्फारि कठीि” असे 

डिािें मत होते. [बाळकृष्ट्ि, चशवाजी र्भार् २, पृ. २५७.] चशवाजीिे आरमार कार्नडा प्रदेशात रे्ले आहे हे समजण्यास 
डिारं्ना बरेि चदवस लार्ले. डि कंपर्नीिा रेचसडेंट कळचवतो की, महाराजारं्ना बसरू्नरमध्ये तीर्न लाख 
चर्ल्डरिी खंडिी चमळाली. [चकत्ता, व्हा. १, पाटग २, पृ. ५१९.] 

 
चशवाजी राजारं्नी म ंबई हजकूर्न घेण्यास डिारं्ना ३ हजार सैन्य द्याव े व त्याबद्दल चसद्दीिी 

दंडाराजाप री घेण्यास डि लोकारं्नी चशवाजीस मदत द्यावी असा डि ॲडचमरल व र्व्हर्नगर चरकलॉर्फरे्न 
करार केल्यािी बातमी इगं्रजारं्ना समजली. पि डिारं्ना चशवाजीसंबधंी चततकीशी खात्री वाटेर्ना. तरीपि ७ 
डि जहाजे म ंबईपासूर्न जरा दूर अंतरावर र्नारं्र टाकूर्न राचहली होती. डिाशंी पूिग संर्र्नमत झाले असते 
तर इंग्रजारं्ना म ंबईि काय पि स रतेहूर्न काढता पाय घ्यावा लार्ला असता असे म बंई कन्सल्टेशर्न सारं्ते. 
[प. सा. स.ं १५६३.] कारवार येथे डिारं्नी इ. स. १६६७ मध्ये वखार घातली. पि त्यास चशवाजीच्या लोकारं्नी 
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त्रास चदला र्नाही. चशवाजीराजािें मंत्री डिारं्ना वेंर् ल्यास चमत्रत्वारे्न वार्चवतात असे डि रेकॉडग ३१ 
जारे्नवारी १६७५ िे पत्र बोलते. [प. सा. स.ं क्र. १७२२.] 

 
चशवाजीराजे कर्नाटकातं स्वारीवर रे्ले तेव्हा प चलकतिे डि व फ्रें ि याचं्याकडूर्न २ लि होर्न 

प्रत्येकी माचर्तले. [बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ९६४.] देवर्नापटििे डि मोठ्ा थाटात चशवाजीराजेंर्ना रे्भटावयास आले 
त्यारं्ना महाराजारं्नी छाविीमध्ये २ मचहरे्न अडकवरू्न ठेवले व त्याचं्याकडूर्न बऱ्याि द्रव्यािी प्राप्ती झाल्यावर 
सोडूर्न चदले. [चकत्ता, पृ. ९८१.] 

 
हहदू राजे एखाद्या मािसािी योग्यता ठरवतात ती त्यािा बािेदारपिा, रुबाब, त्यािा बोलबाला, 

र्नावलौचकक, लोकचप्रयता व श्रीमंती यावरूर्नि, असे डि वकील हबगटग डी जॅर्र चलचहतो. 
 
तो प ढे चलचहतो की, चशवाजीराजािंा खास तंबू (स्टेट टेंट) उर्भारलेला होता. तो साधाि होता. 

जर्नादगर्नपतं वकील व त्यािा र्भाऊ रघ र्नाथपतं यारं्ना बरोबर घेऊर्न चशवाजीराजे तंबूत आले. [शजेवलकर, 
चशवछत्रपती, पृ. १८८.] 

 
तदरं्नतर डि कंपर्नीिी मार्नवदंर्ना चशवाजीराजे यारं्नी स्वीकारली व पूवी चदलेली आश्वासरे्न तशीि 

िालू राहतील असे आश्वाचसले. डि वचकलारं्नी आपल्या व्यापाराचं्या हकीर्ती,माचहती, अडििी, तक्रारी, 
र्ैरसोई व िालू पचरस्स्थतीिी माचहती द र्भाष्ट्यामार्फग त (वेंकटाजी) कळचवली. ती ऐकूर्न घेतली. पार्नस पारी 
र्नजरािे झाले. डि वकील जाण्यास चर्नघाले तेव्हा चशवाजीराजे यारं्नी डि र्व्हर्नगर जर्नरलला रे्भट म्हिरू्न 
काही चजर्नसा जॅर्रकडे देण्यास साचंर्तले. वकील जाता-येता त्यास चशवाजी राजाचं्या घोडेस्वारारं्नी त्यास 
मार्नवदंर्ना चदली. अशा रीतीरे्न राजे डिारं्ना मोठा मार्न देत असत. [प. सा. स.ं १९६४, पृ. ५८६-८७.] 
चशवाजीराजाकंडूर्न कारोमाडंल चकर्नाऱ्यावर व्यापार करण्यास काही सवलती आचि अर्भयपत्र चमळाली. 
चशवाजी राजािंा वकील रघ र्नाथ र्नारायि हिमंते याजंकडूर्न डिारं्ना अर्भयपत्र चमळाले. त्यातं काही शती 
प ढीलप्रमािे होत्या :– 

 
(१) हजजी प्रातंावर व्यापार जकात श.े २॥टके्क घेतात, चततकी घ्यावी. 
 
(२) चशवाजी राजाचं्या अचधकाऱ्यारं्नी पेटारे उघडूर्न पाहूर्न घ्यावी. 
 
(३) त्याकचरता आयात-चर्नयात माल कोिता यािी माचहती अर्ोदर चदली पाचहजे. 
 
(४) डि कंपर्नीिे लोकारं्ना प्रवास परवारे्न द्यावते. 
 
(५) चशवाजींिे र्नोकर हवालदार वर्ैरे यारं्नी घेतलेल्या मालािी योग्य ती हकमत देऊर्न चवकत 

घ्याव.े 
 
(६) जहाजे र्फ टल्यास सरकार जबाबदार र्नाही. र् लामािंा व्यापार करू र्नये. 
 
पोटोन्मेव्हो येथील फ्रें ि व डि वखारवाले पैसे देत र्नाहीत म्हिूर्न चशवाजी राजाचं्या सैचर्नकारं्नी 

त्याचं्या वखारी ल टल्या होत्या. पि डि अचधकाऱ्यारे्न चशवाजी राजािंी र्ाठ घेऊर्न त्यारं्ना एक हजार 
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र्नजरािा चदला. बदाम, चपस्ते आदी चजन्नस रे्भट म्हिरू्न चदल्या तेव्हा डि वखारींर्ना उपद्रव चदला जािार 
र्नाही असे आश्वासर्न चदले रे्ले. [E. R. S. ॥, पृ. ३४९.] 

 
वेंर् ल्याच्या डि प्रम खास चशवाजीरे्न पत्र चलहूर्न िारं्ले स रंूर् उडचविाऱ्या लोकािंी मार्िी केली 

होती. यावरूर्न चशवाजीराजे पा ात्यािंी मदत कोित्या प्रकारे घेत हे कळते. पि त्या लोकाकंडे 
चशकण्यासाठी तरुि पाठचवल्यािे उल्लखे चमळत र्नाहीत. पा ात्यापासूर्न तोर्फा, बंद का, दारूर्ोळा, औषधे 
चशवाजी राजे चवकत घेत व ते र् प्तपिे या चजर्नसा चशवाजीला प रवीत. मोर्ल सते्तला हे पा ात्य बाह्यतः 
तरी र्भीत असत असे चशवकालीर्न पत्रव्यवहारावरूर्न म्हिता येते. चशवाजी राजाचं्या सैन्यात पोत गर्ीज र्नोकर 
तोर्फखान्यावर असत. औरंर्जेबाच्या तोर्फखान्यामध्ये य रोपातंल्या सवग देशातल्या लोकािंी र्भरती केलेली 
होती. चशवाजीिी म ख्यतः चर्भस्त घोडदळ आचि हातबॉम्ब, बंद कधारी पायदळ व तोर्फा यावर असे हे 
चर्नर्शववाद आहे. र्चर्नमी काव्यारे्न शत्रूस बजेार करण्यािे त्यािें धोरि होते. त्याला कूटय द्ध असे म्हिण्यात 
येते. त्याम ळे पा ात्य देशीय चशवाजी राजारं्ना विकूर्न असत. 

 
डि रेकॉडगमध्ये राज्याचर्भषेकािे विगर्नही चदलेले आढळते. [र्भा. इ. आचि स.ं स.ं तै्र. वषग ११, पृ. ४२ प.ृ ५३.] 

 
❑ ❑ 

 

 
रािापूर इगं्रि फॅक्टरी 
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२७. णिवािी महाराि आणि इगं्रि सबंंध 
 
इंग्लंडमधील व्यापाऱ्यारं्नी ईस्ट इचंडया कंपर्नी पूवेकडील देशाशंी व्यापार करण्यासाठी इ. स. 

१५९८ मध्ये स्थापर्न केली. त्यारं्नी सम द्र पयगटर्नाच्या साचहत्यािी सवग तयारी केली तेव्हा आपला व्यापार 
प्रथम पोत गचर्जाचं्या ताब्यातील बंदरातूर्न केला. परंत  पोत गचर्जाचं्या चवरोधास कंटाळूर्न त्यारं्नी 
हहद स्थार्नातील पच म चकर्नाऱ्यावरील एतदे्दशीय सत्ताधीशाचं्या ताब्यातील स रत बदंरात आपली सोय 
लावरू्न घेण्यािे ठरचवले. (इ. स. १६११). कारि पच म चकर्नाऱ्यावर स रत हेि काय ते प्रम ख बंदर होते. 
आपल्या व्यापारवृद्धीसाठी स रत, मद्रास व कलकत्ता ही बंदरे चर्नच त केली. इंग्रज व चशवाजी महाराज 
यािंा संबधं इ. स. १६६० मध्ये आला. अर्फझलखार्नािा वध र्नोव्हेंबर १६५९ मध्ये महाराजारं्नी केला. 
अर्फझलखार्न व आचदलशहािे बचलष्ट सरदार आपल्याजवळ जहाजे बाळर्रू्न मालािी रे्न-आि करीत असत 
व प ष्ट्कळ पैसा चमळवीत असत. खार्नाच्या वधारं्नतर त्याच्या म लािी तीर्न जहाजे दार्भोळ बंदरात माल घेऊर्न 
आली होती. पि हे बंदर महाराजारं्नी अर्फझल वधापूवी आपल्या ताब्यात घेतले होते. [सरकार, चशवाजी िचरत्र, पृ. 

२२२. सेर्न, र्फॉरेर्न बायोग्रार्फी ऑर्फ चशवाजी, पृ. ७ व १०.] म्हिूर्न दार्भोळिा स रे्भदार महमूद शरीर्फ ही तीर्न जहाजे घेऊर्न 
स रचिततेसाठी राजापूर बंदरात आला. इ. स. १६६० साली चशवाजी राजािंा अचधकारी दौरोजी यारे्न 
राजापूर बंदर आपल्या ताब्यात घेतले. [सरकार, चशवाजी िचरत्र, पृ. ३३३.] दौरोजीरे्न एका जहाजावरील माल 
त्यािी हकमत र्न देताि रे्नला. तेव्हा इंग्रजाशंी त्यािे खटके उडाले. त्यात मराठ्ारं्नी चजर्फोडग यास पकडले. 
त्याला चशवाजी महाराजािें सैचर्नक पकडूर्न रे्नत असता इंग्रज सैचर्नकारं्नी त्याचं्यावर हल्ला करूर्न त्यास 
सोडवरू्न रे्नले. [चकत्ता, पृ. ३३५.] ह्यावळेी चशवाजी महाराजािें सैन्य कोकिातील स्थळे काबीज करत 
दार्भोळपाशी आले. तदरं्नतर मराठे सैचर्नक राजापूरला आले. त्यावेळी त्यारं्ना तेथील इंग्रज वखारीिा प्रम ख 
रेस्व्हंग्टर्न हा आक्रमिाच्या व आपि पकडले जाण्याच्या र्भीतीरे्न स रचित राहण्यासाठी म्हिूर्न जहाज घेऊर्न 
पळूर्न जाऊ लार्ला. तेव्हा मराठी सैचर्नकारं्नी त्या जहाजावरील माल पकडला आचि उपअचधकारी चजर्फोडग 
यास कैद केले. ह्या प्रसंर्ी इंग्रजांतरे्फ चवजापूरिा सरदार रुस्त म-इ-जमार्न यारे्न चशवाजी महाराजारं्ना 
चजर्फोडगिी म क्तता करण्यािी कळकळीिी चवरं्नती केली. ती चशवाजी महाराजारं्नी मान्य केली आचि हे 
प्रकरि तेवढ्याप रते चमटले. [काळे, इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी १५ व १६, पृ. १०. सरदेसाई, न्यू चह. म. र्भा. १, पृ. १४०.] 

 
प ढीलवषी चशवाजी महाराजारं्नी कोकि स्वराज्यात आिण्यासाठी सैन्यासह कूि करूर्न 

वसईपासूर्न राजापूरपयंतिा सार्री चकर्नारा स्वराज्यात आचिला. तदरं्नतर महाराज स्वतः चिपळूिमार् े
राजापूरकडे सैन्यासह चर्नघाले. [सरदेसाई, न्यू चह. म. र्भा. १, पृ. १३८-३९.] कोकिच्या पच म चकर्नाऱ्यावर 
राजापूरला इंग्रजािंी वखार होती हे महाराजासं ठावकू होते आचि त्यारं्ना हेही समजले होते की राजापूरिे 
इंग्रज व्यापारी चसद्दी जोहरला पन्हाळा काबीज करण्याच्या कामी लहार्न तोर्फा व र्ोळे प रवीत होते. तसेि 
त्यारं्नी चवजापूरकरारं्ना पन्हाळा चकल्ल्यावर मारा करण्याच्या कामात मराठ्ाचंवरुद्ध मदत केली होती. 
[सरकार, चशवाजी, पृ. ३३५.] महाराजारं्नी पन्हाळा चकल्ला चवजापूरकराचं्या स्वाधीर्न केल्यारं्नतर राजापूरच्या 
इंग्रजारं्नी आपल्या शत्रलूा सचक्रय सहाय्य केल्याबद्दल त्यारं्ना धडा चशकचवण्यािे महाराजारं्नी ठरचवले. सर्न 
१६६१च्या मािगमध्ये राजापूरवर स्वारी करूर्न इंग्रजािंी वखार ल टली व खिरू्न काढली आचि तेथील 
इंग्रजारं्ना कैद केले. [प. स.ं ले. ८५२, चशवर्भारत अध्याय ३०-६.] इंग्रजारं्ना आपले कैदी दहशतीरे्न सोडवरू्न घ्यावते असे 
पचहल्या प्रथम वाटले. म्हिूर्न स रत येथील इंग्रजारं्नी आपल्या जहाजारं्ना ह कूम चदला की, “दचििेकडूर्न 
सेंट जॉर्न ते िॉलपयंतच्या जहाजारं्ना पकडूर्न ती जप्त करावी. सम द्राति धरावी.” [बेंदे्र, चशवाजी, पृ. ८१९.] 
यापकैी काहीि घडले र्नाही. पकडलेल्या इंग्रज कैद्यारं्नी उमगट उत्तरे मराठे अचधकाऱ्यास चदल्याम ळे त्यािंी 
कैद वाढली. दोर्न वषपेयंत त्यारं्ना रायरी चकल्ल्यात कैदेत राहाव े लार्ले. स रत इंग्रजारं्नी चशवाजी 
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महाराजापंाशी त्याचं्या स टकेकचरता खटपट केल्यावर त्या कैद्यािंी स टका चशवाजी महाराजारं्नी १७ 
जारे्नवारी १६६३ ला केली. [प. सा. स.ं क्र. ९१७.] स टकेरं्नतर रायरीहूर्न हे इंग्रज व्यापारी तारीख २९ जारे्नवारीस 
राजाप रास आले. स टका झालेले चर्र्फडग व त्यािें सहकारी राजाप राहूर्न चर्नसटूर्न र्ोव्यास रे्ले. त्यारं्नी 
स रतेच्या अचधकाऱ्यास आपि स रतेस कसे याव ेह्यािे मार्गदशगर्न करण्यािी चवरं्नती पत्राद्वारे केली. [प. सा. स.ं 
क्र. ९३७.] सवग इंग्रज कैदी म क्त झाल्यावंर स रतकरारं्नी हे प्रकरि चमटते घेतले. 

 
इ. स. १६६४च्या जारे्नवारीत चशवाजी महाराजारं्नी स रत ल टली. पि इगं्रज, डि व्यापाराचं्या 

र्ोदामास त्यारं्नी हात लावला र्नाही. पि इंग्रजारं्नी चशवाजी महाराजाचं्या एका त कडीिा प्रचतकार केला 
तेव्हा इगं्रजािें तीर्न लोक बंद कीरे्न ठार मारले रे्ले आचि तेही त्याचं्या वखारीजवळ. बाकी स रत 
ल टीसंबधंीिा मजकूर त्याि प्रकरिात आला असल्याम ळे त्यािी इथे प र्नरुक्ती र्नको. 

 
चशवाजी महाराजारं्ना इंग्रजािंी मदत चसद्दीिा पाडाव करण्यासाठी हवी होती म्हिूर्न महाराजारं्नी ९ 

सप्टेंबर १६७१ रोजी आपला वकील स ंदरजी यास म ंबई इंग्रजाकडे पाठचवला. त्यारे्न म ंबई कौस्न्सल बरोबर 
केलेल्या वाटाघाटी र्फोल ठरल्या. [सेर्न र्फॉरेर्न बायोग्रार्फी ऑर्फ चशवाजी, पृ. २९३.] इंग्रजारं्ना राजापूर वखारीतूर्न 
मराठ्ारं्नी रे्नलेल्या मालाबद्दल र्न कसार्नर्भरपाई मार्ण्यासाठी आपला वकील उस्टीक यास चशवाजी 
महाराजाकंडे पाठचवले. महाराजापंाशी र्न कसार्नर्भरपाई बद्दल ३९९५७ होर्नािी मार्िी केली. महाराजारं्नी 
र्फक्त ५००० होर्न देण्यािे कबूल केले. ते मान्य र्न करूर्न उस्टीक स रतला परत रे्ला. [प. सा. स.ं १४६९, पृ. 
४१६.] अशा रीतीरे्न उस्टीकिी चशष्टाई असर्फल झाली. यारं्नतर चशवाजी महाराजारं्नी स ंदरजी र्नावाच्या 
वचकलास पे्रचसडेंट आचँजयर याजकडे बोलिी करावयास पाठचवले. स ंदरजीरे्न अर्दी थोड्या रे्फडीिे 
बोलिे काढले ते पे्रचसडेंटला पसतं र्न पडूर्न आपले मार्िे काय आहे ते कळवरू्न त्याला परत पाठचवण्यात 
आले. [प. सा. स.ं १५७०, प. ४५६.] प ढे चशवाजी महाराजाकंडूर्न १६७३ च्या रे्फब्र वारीत चपलाजी र्नावािा वकील 
इंग्रजाकंडे रे्ला. त्यारे्न इंग्रजास देण्यािा र्न कसार्नर्भरपाईिा आकडा ७००० होर्न बोलला. पि इंग्रजािें 
डिाशंी यावळेी य द्ध असल्यािे कारि प ढे करूर्न त्यास इगं्रजारं्नी परत पाठचवले. [चकत्ता १५१६, पृ. ४३०-३१.] 

 
त्यारं्नतर इंग्रज कंपर्नीच्या मार्ण्या घेऊर्न तारीख १९ मे १६७३ रोजी इगं्रज वकील टॉमस चर्नकल्स 

चशवाजी महाराजाकंडे जाऊर्न चदर्नाकं १६ जूर्नला परत म ंबईस आला. ह्याि टॉमस चर्नकल्सरे्न ह्या प्रवासािी 
तपशीलवार हकीर्त चलहूर्न ठेचवली आहे. चविारसाराशं चशवकालीर्न पत्रसारसगं्रह र्भार्-२, क्र. १५३६ यात 
चदलेला आढळतो. [चशवकालीर्न पत्रसारसगं्रह, र्भा. २, क्र. १५३६] 

 
चदर्नाकं २४ जूर्न १६७३ च्या स मारास इंग्रजारं्नी आपला वकील र्नारायि शिेवी यास रायर्डावर 

पाठचवले. [चकत्ता १५४७.] त्यारे्न चशवाजी महाराजािंा वकील चर्भमाजी पंडीत याजबरोबर तहाच्या वाटाघाटी 
केल्या. चशवाजी महाराजाचं्या वकीलारे्न इंग्रजासं र्न कसार्नर्भरपाई दाखल १२००० होर्न देण्यािे कबलू केले. 
पि कंपर्नीरे्न ते मान्य केले र्नाही. तदरं्नतर चशवाजी महाराजािंा वकील म ंबईत इंग्रजाकंडे तहािी बोलिी 
करण्यासाठी ऑक्टोबर १६७३ त रे्ला. त्यारे्न इंग्रजाकंडे ३९९५७ होर्नािंा चहशबे माचर्तला. तो देण्यािी 
कामचर्री इंग्रज पे्रचसडेंट िाईल्ड, उस्टीक व डे या सहाय्यकावंर सोपचवली. त्यारं्नतर वकील चर्भमाजी 
पंडीत व वरील इगं्रज अचधकाऱ्यािंी बठैक झाली. शवेटी ऑक्टोबर अखेरीस राजापूरिे संबधंातील चशवाजी 
महाराजाबंरोबरीिा िाललेल्या वादािा चर्नकाल इंग्रजाचं्या मर्नासारखा लार्ला. त्याम ळे चशवाजी 
महाराजाचं्या म लखापासूर्न कंपर्नीच्या व्यापारास बरकत येईल असे इंग्रज कंपर्नीस वाटू लार्ले. [चकत्ता 
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१५७४] पि राजापूरसबंंधी वादािा चर्नकाल जरी इंग्रजारं्ना आपल्या मर्नासारखा झाल्यािे वाटू लार्ले, तरी 
इंग्रज मराठ्ािंा अंचतम तह होण्यासाठी दोघािंा पत्रव्यवहार िालूि राचहला. 

 
र्नारायि शिेवी इंग्रजािंा चर्नरोप घेऊर्न चर्नराजी पंडीतािी रे्भट घेण्यासाठी पािाडला एचप्रल १६७४ 

च्या पचहल्या आठवड्यात रे्ला. [चकत्ता १६२५.] चर्नराजीच्या रे्भटीत र्नारायि शिेवी यास चशवाजी महाराजाचं्या 
होऊ घातलेल्या राज्याचर्भषेकासबंंधीिी बातमी समजली. ही बातमी त्यारे्न म बंई कौस्न्सलला कळचवली. 
तेव्हा कौस्न्सलरे्न चशवाजी महाराजाचं्या राज्याचर्भषेक समारंर्भास र्नजरािा घेऊर्न उपस्स्थत राहाण्याकचरता 
हेन्री ऑस्क्झंडेर्निी रे्नमिूक केली. र्नजरािा िारं्ला १०००/१२०० श ेरुपयािंा पाठवावा असे ठरले. चदर्नाकं 
४ मे १६७४ च्या पत्राप्रमािे ऑस्क्झंडेर्नबरोबर जॉजग रॉचबन्सर्न व टॉमस चमिेल यारं्ना त्यािे मदतर्नीस म्हिरू्न 
जाण्यािी आज्ञा झाली. [चकत्ता १६३८, सरदेसाई, शककता चशवाजी, पृ. २९५.] इंग्रज वकील ऑस्क्झंडेर्नरे्न सवांच्या 
पसंतीरे्न खालील र्नजरािा चशवाजी महाराज आचि त्यािें इतर अचधकारी यारं्ना देण्यािे ठरले. 

 
चशवाजी राजासं— (१) चहरेजडीत चशरपेि हकमत रु. ६९० 
 (२) चहरेजडीत सळकडी हकमत रु. ४५० 
 (३) मोती (रती १०/१/१०) हकमत रु. ५१० 
  रु. १६५० 
चशवाजीप त्र संर्भाजी राजा याला—    
 दोर्न लाल खचित सलकडी हकमत रु. १२५ 
 एककंठी ८ चहऱ्यािंी हकमत रु. २५० 
  रु. ३७५ 
 
चशवाजी महाराजाचं्या खास मजीतील मोरोपंत पंडीत, अण्िाजी पंडीत, चर्नराजी पंडीत व 

चशवाजीिा कारर्भारी (सेके्रटरीरे्न) या सवांर्ना रायर्डावरील अचर्भषेकाच्या वळेी र्नजरािा द्यावा असे कंपर्नीरे्न 
ठरचवले. तसेि इगं्रजारं्नी चशवाजी राजे याजंबरोबर जो तह करावयािा त्यािी कलमे ही आपल्या 
वचकलाबरोबर पाठचवली. 

 
िहाची कलमे :— 

 
(१) उर्भयतामंध्ये आजपासूर्न पक्क्या व अर्भरं् सलोख्यािा तह असावा. 
 
(२) सवग शत्र त्व र्नष्ट व्हाव ेआचि उर्भयपिी कोित्याही र्भार्ात लूट करिे, छापे घालिे इत्यादी 

प्रकारे र्न कसार्न करू र्नये. 
 
(३) चशवाजीिे राज्यातं संिार, रचहवास व व्यापार याबाबतीत इंग्रजारं्ना स्वातंत्र्य असाव.े इंग्रजारं्नी 

चर्नत्याच्या जकाती देऊर्न सरकारशी आज्ञाधारकपिे चशवाजी महाराजाचं्या प्रजेला म बंई बटेावर याि 
प्रकारच्या सवलती चमळाव्या. 
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राजापूरच्या र्भरपाईबद्दल १० हजार होर्न देण्यािा करार चशवाजी महाराजाचं्या सहीिा आला हे 
म ंबई कौस्न्सलच्या चदर्नाकं ११ मे १६७४ च्या पत्रात र्नमदू करण्यात आले. तहािी बोलिी िालू असतार्ना 
एचप्रल, १६७३ मध्ये चशवाजी महाराजाचं्या सैचर्नकारं्नी ह बळीत ठेचवलेला इंग्रजािंा माल ल टला. त्यारं्नी 
ह बळीच्या वखारीत प रुषर्भर खोल खिरू्न सापडली ती लूट रे्नली. [प. सा. सगं्रह क्र. १५४३.] ह बळीस झालेल्या 
ल टीबद्दल चशवाजी महाराजाशंी बोलल्याबरोबर महाराजारं्नी साचंर्तले की याबद्दल आपिासं काही माचहती 
र्नसूर्न ती लूट आचदलशाही सैन्यारे्न हकवा तेथील स रे्भदारारे्नि केली असावी. [प. सा. स.ं क्र. १५४८.] हे कंपर्नीला 
खरे वाटले र्नाही. चशवाजीच्या सैचर्नकारं्नी ह बळी शहर ल टले यािी खात्री इंग्रजारं्नी केली. तसेि 
कारवारच्या लोकारं्नी चवजापूरच्या आचदलशहाचवरुद्ध बंड करूर्न तेथील वखारीस प ष्ट्कळि त्रास चदल्यािे 
म ंबई कंपर्नीस समजले. [पत्रसारसगं्रह र्भा. २, १५६१.] 

 
एचप्रल १६७४ ला चशवाजी महाराजारं्नी इगं्रज कंपर्नीस खालील खिखिीत चर्नरोप पाठचवला की, 

“चसद्दीला बंदरात जार्ा चदल्यास मी त मच्याशी य द्ध करूर्न बादशाही आरमार जाळण्यािा शक्य चततका 
प्रयत्र्न करीर्न आचि म ंबई बटे घेण्याकचरता डिारं्ना १० हजार सैन्यािी क मक करीर्न” याकरता आपि 
चसद्दीला प्रवशे म ळीि देता कामा र्नये. [चकत्ता १६३०.] 

 
चशवाजी महाराजाचं्या या धमकीम ळे म ंबईकर इंग्रज र्भयर्भीत झाले. त्यारं्नी ३० एचप्रल १६७४ रोजी 

स रतेस पत्र चलहूर्न चशवाजी महाराज कशा रीतीरे्न इगं्रजासं त्रास देिार आहेत याबद्दल कळचवले. यारं्नतर 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या सहीिे करारर्नामे इंग्रजासं पाठचवले. त्यािे र्भाषातंर केल्यारं्नतर इंग्रजाचं्या 
लिात आले की चशवाजी महाराजाचं्या काही अटी जािक आहेत. त्यारं्नतर हेन्री ऑस्क्झंडेर्नला चशवाजी 
महाराजाशंी तहािे बाबतीत सूिर्ना देऊर्न रायर्डी राज्याचर्भषेक समारंर्भास जाण्यास चर्नरोप चदला. इगं्रज 
वकील हेर्नरी ऑस्क्झंडेर्न म बंईहूर्न चर्नघूर्न िौलवरूर्न १९ मे ला सकाळी ९ वाजता पािाडला पोिला. 
तदरं्नतर तो रायर्डावर २२ मे ला रे्ला. त्यास चतथे राजमहाल, दरबार प्रधार्नािी घरे चमळूर्न ३०० इमारती 
चदसल्या. त्यारे्न मोरोपतं पेशवे, शामजी र्नाईक, प्रल्हाद चर्नराजी ह्या सरदारासं त्याचं्या इतमामाप्रमािे 
र्नजरािे चदले. त्यास ह्या सरदारारं्नी रायर्डावरि ठेवरू्न घेतले. चदर्नाकं ५ जूर्न रोजी त्यास चर्नराजी 
पंडीतािंा चर्नरोप आला की द सऱ्या चदवशी सात-आठ वाजता हसहासर्नारूढ राजाला म जरा व र्नजर 
करण्यासाठी याव.े त्याप्रमािे हसहासर्नावर आरूढ झालेल्या राजास ऑस्क्झंडेर्नरे्न म जरा केला व र्नारायि 
शिेव्यारे्न र्नजरेिी आंर्ठी वर धरली. चशवाजी महाराजािें लि इंग्रज वचकलाकडे जाताि चशवाजी 
महाराजारं्नी त्यास अर्दी हसहासर्नाच्या पायरीजवळ येण्यािा ह कूम केला व पोषाख देऊर्न त्यारं्ना परत 
जाण्यासाठी तत्काळ रजा चदली. इंग्रज वचकलारे्न त्यारं्नतर चर्नराजी पंडीताकडे राजािंी तहावर सही 
लवकर चमळचवण्यासाठी ट मिे लाचवले. तारीख ११ जूर्न रोजी महाराजारं्नी तहावर सही केल्यािे चर्नराजी 
पंडीतारे्न इंग्रज वचकलास कळचवले. तारीख १२ रोजी सवग प्रधार्नाचं्या सह्या तहावर झाल्या. तो तहािा 
कार्द घेऊर्न इंग्रज वकील म ंबईस येण्यास १३ तारखेस रायर्डाहूर्न चर्नघाला तो १६ जूर्नला म बंईस आला. 
[चकत्ता १६४३.] 

 
रायर्डावरील राज्याचर्भषेक समारंर्भािे रसर्भरीत विगर्न इगं्रज वचकलारे्न केल्यािे इ. स. १६७६ च्या 

डायरीत सापडते. त्यारं्नतर महाराजारं्नी चदर्नाकं ६ र्नोव्हेंबर १६७४ रोजी आपला वकील म ंबईकराकंडे पत्र 
देऊर्न पाठचवला. ह्या पत्रात महाराजारं्नी इंग्रजाकडूर्न ४० ते ६० हं. व.े वजर्नाच्या ५० मोठ्ा तोर्फािंी 
मार्िी केली. हे पत्र म ंबई इंग्रजारं्नी स रत इंग्रजाकडे पाठचवले. स रतकरारं्नी त्यावर चविार करूर्न 
महाराजासं कळचवले की, अशा कृत्यारे्न मोर्ल बादशहास घ स्सा येईल म्हिरू्न आपली तोर्फािंी मार्िी प री 
करू शकत र्नाही. 
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जारे्नवारी १६७५त चशवाजी महाराजािंी सैन्ये औरंर्ाबादकडे रे्ली. ह्या सैन्यारे्न बरीि लूट 
चमळचवली. मोर्ल सेर्नापती क त बखार्न यािा परार्भव केला आचि हीि र्फौज बऱ्हािप रापयंत मोर्लािें र्ाव 
ल टीत चर्नघाली. वाटेतील धरिर्ाव इत्यादी शहरे ल टली व बरीि लूट चमळवली. [प. सा. स.ं र्भा. २, १७१९, बेंदे्र, 
चशवाजी, पृ. ८४६.] धरिर्ावला इंग्रजािंी वखार होती. ती ल टूर्न र्फस्त केली. या वखारीिा म ख्य समॅ्य अल 
ऑस्टीर्न हा होता व थॉमस हॅर्स्टर्न हा द य्यम अचधकारी होता. धरिर्ाविी वखार ल टल्यावर हे दोन्ही 
अचधकारी स रतेस रे्ले आचि घडलेली हचकर्त व झालेले र्न कसार्न यािी माचहती चदली. वखारीतील 
कापड व दहा हजार रुपये रोकड चशवाजी महाराजाचं्या सरदारारं्नी रे्नली असे ह्या दोघारं्नी साचंर्तले. 
स रतकरारं्नी ही बातमी म ंबई कौस्न्सलला कळचवली. त्यावर म ंबई कौस्न्सलरे्न ठराव केला की, धरिर्ावच्या 
वखारीिी जी लूट झाली त्याबाबत चशवाजीराजाकंडे दूत पाठवरू्न त्याजवळ पते्र द्यावीत व पत्रात चशवाजी 
महाराजाकंडे संपूिग र्भरपाई मार्ण्यात यावी. या कामी कौस्न्सलरे्न ऑस्टीर्न यास चशवाजी महाराजाकंडे 
पाठचवण्यात आले. [चकत्ता १७७६.] दरम्यार्नच्या काळात चशवाजीराजे यारं्नी आपला सेवक म ंबईकराकंडे 
पाठवरू्न त्याजंकडूर्न लोखंड, दारूर्ोळा, तोर्फा व ताबंे यािंी मार्िी केली होती. कारि मोर्लाशंी 
राचजयािंी झ ंज िालू होती. त्यासाठी या चजर्नसािंी जरुरी होती. 

 
म ंबई कौस्न्सलरे्न दारूर्ोळा तादंळाच्या बदली देण्यािे मान्य केले. तांबे व तोर्फा देण्यािे 

कौस्न्सलच्या प ढील बैठकीत ठरचवण्यािे ठरले. त्याप्रमािे चडसेंबर १६७५ च्या स मारास इंग्रजारं्नी काही 
तोर्फा चशवाजी महाराजासं चदल्या. [चकत्ता १७७६.] राचजयाकंडील दूतास धरिर्ावच्या वखारीिे त्याजंकडूर्न 
चकती र्न कसार्न झाले ते सारं्ण्यात आले व महाराजारं्नी ही र्न कसार्नर्भरपाई इंग्रजासं द्यावी असे स िचवण्यात 
आले. 

 
ऑस्टीर्नबरोबर महाराजासं व त्याचं्या मतं्र्यास देण्यासाठी म्हिूर्न सातश ेिाळीस रुपये चकमतीच्या 

रे्भटी होत्या. चदर्नाकं २४ ऑर्स्ट १६७५ रोजी त्यारे्न म ंबई सोडली व चदर्नाकं ६ सप्टेंबर रोजी तो रायर्डावर 
दाखल झाला. त्यािी महाराजाशंी म लाखत १५ तारखेला रात्री प्रल्हाद चर्नराजीच्या मध्यस्थीरे्न झाली. 
ऑस्टीर्नला सारं्ण्यात आले की धरिर्ावबाबत त म्ही सारं्त असलेल्या हकीर्तीपैकी कोितीही हकीर्त 
महाराजाचं्या कार्नी आलेली र्नाही. तेव्हा जी र्न कसार्नर्भरपाई मार्त आहात ती चर्नरथगक आहे. त्यारं्नतर 
ऑस्टीर्नरे्न कंपर्नीच्या वखारीसाठी कौल (अर्भय) माचर्तला. त्यावर र्फार चिचकत्सा होऊर्न महाराजारं्नी तो 
देण्यासाठी ह क म चदला. [पत्रसारसगं्रह, र्भार् २, १७८९.] 

 
ईस्ट इंचडया कंपर्नीला चशवाजीच्या म लखात व्यापार करण्यासाठी खास सवलती हव्या होत्या. 

त्यासाठी राजापूरकर इंग्रज वखारवाले, स रत वखारवाले महाराजाकंडूर्न कौल चमळचवण्याच्या खटपटीत 
होते. राजापूरकरारं्ना ऑक्टोबर ७६ मध्ये कौल चमळाला. त्यारं्नी तो म ंबई कौस्न्सलकडे पाठवरू्न चदला व 
कौस्न्सलला चलचहले की ह्या कौलािा उपयोर् चशवाजी महाराजाचं्या स रे्भदार हकवा सेर्नापती याजकडूर्न 
त्रास झाल्यासि करावा. [पत्रसारसगं्रह, र्भार् २, १७८९.] 

 
इंग्रजारं्नी चशवाजी महाराजासं र्न द खचवण्यािे धोरि ठेचवले होते. चशवाजी महाराजाकंडूर्न प्रत्यि 

धोका होण्यािा संर्भव र्नव्हता असे वाटत होते. 
 

❑ ❑ 
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२८. युवराि सभंािी रािाचंा राज्यकारभारािं प्रवेि व राज्यप्राप्िी 
 
य वराज संर्भाजीराजे हे चशवाजी महाराजांिे ज्येष् प त्र होत. ते १ मे १६५९ रोजी जन्मले. इ. स. 

१६७० सालापयंत सवग र्भोसले घराण्यातं संर्भाजीराजे हे एक लते एक प त्र होते. वािकारं्ना आठवत असेल 
की चशवाजी महाराजारं्नी स्वतंत्र राज्य स्थापरे्निा उद्योर् करावा म्हिरू्न त्यािें चपता शहाजी राजे यारं्नी त्यारं्ना 
राज्यकारर्भारचवषयक व य द्धकला यािें प्रचशिि चमळाव े म्हिूर्न इ. स. १६४० ते १६४२ या दोर्न वषांत 
बंर्लोरास ठेवरू्न चदले होते. इ. स. १६७० त संर्भाजीराजासं १३ व ेवषग लार्ले, तेव्हा चशवाजी महाराजारं्नी 
मराठी राज्याच्या ह्या पचहल्या य वराजास, आपल्या वारसास, चवद्या, कला, प्रशासर्न, य द्धर्नीती व राजर्नीती 
अशा सवग िेत्रात चर्नप ि बर्नचवण्यािे प्रचशिि देण्यास प्रारंर्भ केला. 

 
संर्भाजी राजासं धर्न र्शवद्या, संर्ीत, प रािेचतहास व काव्यालंकार चशकचवण्यासाठी केशव पंचडतािंी 

रे्नमिूक केली. ह्या केशव पचंडताकडूर्न संर्भाजीराजे यारं्नी रामायि प राि श्रवि केले. त्यािी सारं्ता केली. 
[शाही रोजकीदग रु. १, प डके रं्न. १५, क्र. ६४५-६४७.] साराशं, चशवाजी महाराजारं्नी सरं्भाजी राजासं राज्य 
व्यवहारोपयोर्ी व वाङ् मयीर्न असे बरेि चशिि देवचवले. 

 
य वराजारे्न य द्धातंील डावपेि आत्मसात करूर्न य द्धकलेत तरबेज व्हाव े म्हिरू्न सरं्भाजीराजाकंडे 

महाराजारं्नी खार्नदेशिा स र्भा सोपचवला होता. सेर्नापती प्रतापराव र् जर व आरं्नदराव हे आपल्या छोट्या 
स रे्भदारास घेऊर्न स्वारीवर जात. याबद्दल ॲबेकॅरेरे्न आपल्या इ. स. १६७२ च्या अहवालात म्हटले आहे ते 
असे “चशवाजीराजारं्नी एक सवांत शूर अशा दहा हजार सैचर्नकािंा चवर्भार् संर्भाजीराजाचं्या ताब्यात चदला 
होता,” ॲबेकॅरे म्हितो की, “हा य वराज लहार्न आहे तरी धैयगशील व आपल्या बापाच्या कीतीस साजेल 
असाि शूरवीर आहे. चशवाजी राजासंारख्या य द्धक शल चपत्याच्या बरोबर राहूर्न तो य द्धकलेत तरबजे 
झालेला असूर्न िारं्ल्या वयोवृद्ध सेर्नापतींिीही बरोबरी करील इतका तो तयार आहे. तो मजबूत बाधं्यािा 
असूर्न अचत स्वरूपवार्न आहे. त्यािे सौंदयग हाि त्यािेकडे आकषगि वाढचविारा मोठा र् ि आहे. सैचर्नकािें 
त्याच्यावर र्फार पे्रम आहे व ते त्याला चशवाजीसारखाि मार्न देतात. सैचर्नकारं्ना संर्भाजीराजाचं्या हाताखाली 
लढण्यात चवशषे धन्यता वाटते. ते आपल्या कतगबर्ारीिे सवग श्रेय आपल्या छोट्या सेर्नापतीस देतात. 
संर्भाजीराजेही कोिीही कतगबर्ारी करूर्न दाखचवली तर त्यािे कौत क करतात व त्यािे समोर घडलेल्या 
शौयािे िीज संर्भाजीराजाकंडूर्न ताबडतोब बिीस रूपारे्न झाल्याचशवाय राहत र्नाही.” [बेंदे्र, सरं्भाजी िचरत्र, प.ृ 
५०.] 

 
अशा रीतीरे्न चशवाजी महाराजारं्नी इ. स. १६७० पासूर्न संर्भाजीराजासं राज्यकारर्भारातं र् ंतचवले. 

[चश. ि. प्र., पृ. ५२.] ह्या वळेपयंत चशवाजी महाराजाचं्या र्ैरहजेरीत राजधार्नी रायर्डावर म खत्यारीरे्न 
राज्यकारर्भार पाहिारी राजमाता चजजाबाई वृद्ध झाल्यारे्न राज्यािा कारर्भार २६ जारे्नवारी १६७१ रोजी 
महाराजारं्नी संर्भाजीराजासं साचंर्तला. संर्भाजीराजासं कारर्भार चमळण्यापूवी ते चशवाजी महाराजाचं्या 
दरबारातं बसत व चशष्टािार घेत असत. त्याचं्यावर आपल्या र्ैरहजेरीत राज्यकारर्भार सोपचवल्यावर 
महादजी यमाजी र्नावाच्या कारक र्नािी रे्नमिूक सालींर्ना १०० होर्नावर करूर्न त्यास संर्भाजी महाराजाकंडे 
लावरू्न चदले. [बेंदे्र, उपरोक्त, पृ. ५५.] 

 
संर्भाजीराजावंर आपल्या अर्न पस्स्थतींत राज्यािा कारर्भार सोपचवल्यारं्नतर य वराज संर्भाजी 

रायर्डी बसूर्न महाराजाचं्या अर्न पस्स्थतीत राज्यकारर्भार पाहू लार्ले. चशवाजी महाराजाचं्या मंत्र्यारं्ना हे 
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आवडले र्नसाव.े आम्ही एवढे कतगबर्ार, महाराजारं्नी आमच्यावर चवश्वास दाखवरू्न काये करूर्न घेतली, 
प्रचतष्ेरे्न वार्चवले असता, य वराज तरुि, अपचरपक्व, त्यारं्नी आम्हास चशकवावयास र्नको ही र्भावर्ना ज्येष् 
चपढीतील प्रधार्नािंी असावी. या उलट य वराज, राज्यािे वारसदार, ही प्रधार्न मंडळी राज्यािे िाकर त्यारं्नी 
आपला (य वराजािंा) ह कूम मार्नलाि पाचहजे असा चविार य वराजािंा होता. त्याम ळे संर्भाजीराजे-प्रधार्न 
यामधील चवत ष्टास स रुवात झाली असावी. 

 
संर्भाजीराजारं्नी महाराजाचं्या अर्न पस्स्थतींत रायर्डावर आलेला इंग्रज वकील टॉमस चर्नकोलस 

यािी रे्भट चदर्नाकं २४ मे १६७३त घेऊर्न त्याच्या तक्रारी ऐकूर्न घेतल्या. [चकत्ता, पृ. ५५-५९.] राजापूरच्या एका 
व्यापाऱ्यािे जहाज म ंबईकर इंग्रजारं्नी धरल्यािी तक्रार संर्भाजीराजे याजंकडे आली तेव्हा ते जहाज सोडूर्न 
देण्यासाठी म ंबईकर इंग्रजारं्ना संर्भाजीराजारं्नी ऑर्स्ट १६७३ मध्ये चलचहले. [चकत्ता, पृ. ५६.] इंग्रजारं्नी सरं्भाजी 
महाराजािंा ह कूम मार्नला. चशवाजी महाराजारं्नी इ. स. १६७२-७३ साली चवजापूरकराशंी य द्ध स रू केले. 
त्यातं संर्भाजीराजाकंडे म ख्य कामचर्री देऊर्न त्यािे जोडीस अण्िाजी दत्तोस रे्नचमले. त्यावळेेपासूर्न 
संर्भाजीराजारं्ना पन्हाळयास राहिे र्भार् पडले. चवजापूरकराशंी ज्या ज्या वेळी लढाईिे प्रसंर् आले त्या त्या 
वळेी चशवाजी महाराजही पन्हाळयास राहत असत. 

 
संभािीरािे व मंिी यामंधील कलहास सुरुवाि : 

 
राज्याचर्भषेकाच्या वळेी चशवाजी महाराज हसहासर्नावर बसले. य वराज संर्भाजीराजे यारं्ना 

हसहासर्नाच्या पायरीवर बसचवले. अष्ट प्रधार्नास डाव्या आचि उजव्या बाजूस उरे्भ केले. राज्याचर्भषेकारं्नतर 
पचहल्याि म हूतावर संर्भाजीराजे यािंी म ंज झाली. चदर्नाकं ६ सप्टेंबर, १६७५ रोजी समॅ्य अल ऑस्टीर्नरे्न 
रायर्डावर जाऊर्न चशवाजी महाराजािंी रे्भट घेतली. याप्रसरं्ी संर्भाजीराजे चशवाजी महाराजािें बाजूस 
बसल्यािे तो चलचहतो. [चश. ि. प्र., पृ. २९, ऑस्टीर्न रॅ्नरेटीव्ह, पृ. ७०.] चशवाजी महाराजारं्नी अंकोल्यापयंतिा प्रातं 
हजकण्यासाठी आचदलशाहीतील र्फोंड्यावर िाल केली तेव्हा स्वारींत संर्भाजीराजे बरोबर होते. चशवाजी 
महाराजारं्नी र्फोंडा घेतल्यावर मराठी सैन्य संर्भाजीराजाचं्या अचधपत्याखाली चदले. त्यारं्नी अथिी, रायबार्-
र्भार्ार्नर्र वरूर्न प न्हा र्दर्ह बळी केली व रं्नतर ते महाराजासं र्फोंड्यास रे्भटण्यास आले (ऑर्स्ट १६७६). 
यारं्नतर महाराज य वराजासंह रायर्डी आले. [प.सा.स.ं क्र. १९०५.] आपल्या रायर्डच्या वास्तव्यातं चशवाजी 
महाराजारं्नी राज्याच्या स भ्याचं्या अचधकाऱ्याचं्या रे्नमि का केल्या. उत्तर सरस र्भा मोरोपंताकंडे, दार्भोळ 
प्रर्भावळीिा स पीक व्यापारी र्भार् अण्िाजी पतंाकंडे व क डाळ र्फोंडा सर स र्भा दत्ताजी पंताकडे चदला. 
ह्याम ळे महाराजारं्नी मंत्र्याचं्या सारं्ण्यावरूर्न आपिासं दूर कसे ठेचवले हे य वराजासं चदसूर्न आले ह्या 
वळेेपासूर्न मंत्री आचि य वराज याचं्यामधील कलहास स रुवात झाली. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ६४.] 

 
इ. स. १६७८ च्या एचप्रल महातं चशवाजी महाराज कर्नाटक स्वारीहूर्न चवजयी होऊर्न रायर्डी परत 

आले. [पवार, ताराबाईकालीर्न कार्दपते्र र्भार् १, ले. ३२०, पृ. ४८४.] कर्नाटकातं हजजीस द्धा म लूख काबीज केला व तो 
मराठी राज्यात अंतर्भूगत केला. रायर्डी आल्यावर त्यारं्नी मोरोपतं हपर्ळे, अण्िाजी दत्तो आदी मतं्र्यािंी 
बैठक बोलाचवली. त्या बैठकीत त्यारं्नी  आपले मर्नोर्त व्यक्त केले. “कर्नाटक राज्य रचिण्यासाठी प त्र 
संर्भाजी यासारख्या योदध्याकडे सोपवावा. राजाराम लहार्न, त्याला दूर ठेविे योग्य वाटत र्नाही. एवढे 
बोलूर्न महाराजारं्नी आपल्या चविारास मंत्र्यािंी संमती माचर्तली. त्यावर मोरोपंत हपर्ळे म्हिाले की, 
संर्भाजी राजास आम्ही महाराजािंा म लर्ा म्हिूर्न मार्न देतो. र्नमस्कार करावयास रे्लो तर तो आमिा 
उपहास करतो. कराचं्या बाबतीत संर्भाजीराजे प्रजेला सूट देतात त्याम ळे राज्याच्या महस लातं तूट पडत 
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आहे. एवढेि र्नव्हे तर संर्भाजीराजािंा मोर्ल स रे्भदाराशंी होत असलेला र् प्त पत्रव्यवहार महाराजाचं्या 
कार्नी घातला. यवर्नाकडे जात असलेल्या य वराजास वळेीि ताळयावर आिले पाचहजे.” [चश. ि. प्र., पृ. २९.] हे 
ऐकूर्न महाराज द ःखी झाले त्यारं्नी संर्भाजीराजांस आदेश चदला की तू शृरं्ारपूर सोडूर्न सज्जर्नर्डास जा.” 
[र्ोखले कमल, सरं्भाजी, पृ. ५८.] महाराजाचं्या आजे्ञर्न सार सरं्भाजीराजे चदर्नाकं ३ र्नोव्हेंबर १६७८ च्या स मारास 
सज्जर्नर्डाला रे्ले. [चकत्ता.] चतथेही प्रजेिी अरे्नक र्ाऱ्हािी संर्भाजीराजाकंडे येऊ लार्ली. चवशषेतः स्थचर्त 
इर्नाम िालू करण्यासंबधंीिी प्रकरिे संर्भाजीराजे याजंकडे आल्यावर जमीर्न महसूल कारर्भार पाहिारे मंत्री 
अण्िाजी दत्तो यारं्ना ही प्रकरिे चर्नकालात काढण्यािा ह कूम चदला. “संर्भाजीराजे प्रजेला येईल तशी सूट 
देतात. [चश. ि. प्र., पृ. २९, सरं्भाजी शकावली, पृ. १००.] ही सवग मंत्र्यारं्नी आपल्याचवषयीिी महाराजाकंडे केलेली 
तक्रार संर्भाजी राजासं समजली. इतक्यात संर्भाजीराजासं सज्जर्नर्डावर त्या प्रातंाच्या बंदोबस्तास 
पाठचवले. ते संर्भाजीराजासं र्न मार्नवरू्न ते ३ चडसेंबर १६७८ रोजी पारखे होऊर्न मोर्ल सरदार 
चदलेरखार्नाकडे रे्ले. परळी सज्जर्नर्डावर जाण्यास सारं्ण्यािा महाराजािंा हेतू असा होता की रामदास 
स्वामी संर्भाजीराजासं िार चहताच्या र्ोष्टी सारं्तील व कौट ंचबक कलह चमटेल. पि रामदास स्वामी 
सज्जर्नर्डावर त्यावळेी र्नसल्याम ळे तसे झाले र्नाही. चदलेरखार्नारे्न सरं्भाजीराजासं सप्तहजारी मर्नसब देऊर्न 
त्यािा सत्कार केला. आपल्या जवळ ठेचवले. चदलेरखार्नारे्न चशवाजी महाराजासं शरि आिण्यासाठी 
य वराज संर्भाजीिा उपयोर् करण्यािे योचजले. पि संर्भाजीराजे चदलेरखार्नाबरोबर एक वषग राचहले. ह्या 
म दतीत चशवाजी महाराजारं्नी आपल्याकडील चवश्वासू लोकासं र् प्तरीतीरे्न संर्भाजीराजाकंडे पाठचवले, 
त्यारं्नी संर्भाजीराजािंी हरप्रकारे समजूत घातली. चित्ती समाधार्न केले. तेव्हा संर्भाजीराजारं्नी मोर्ल 
छाविीतूर्न पळ काढला व ते पन्हाळर्डावर वचडलासं रे्भटावयास चडसेंबर १६७९ त परत आले. तेथे 
चपताप त्रािंी रे्भट चदर्नाकं १३ जारे्नवारी १६८० रोजी झाली. [सरदेसाई, शककता चशवाजी, पृ. ३४२, शकावली, पृ. १०१.] 
महाराजािंी एक मोठी काळजी दूर झाली. रे्भट झाल्यावर संर्भाजीराजारं्नी महाराजाचं्या पायावर डोके 
ठेचवले. महाराजारं्नी संर्भाजीराजासं जवळ बसण्यािा आग्रह केला. संस्कृतपटू संर्भाजीराजे चवर्नयारे्न 
वचडलापंाशी बसले र्नाहीत. महाराज संर्भाजीराजासं म्हिाले, “लेकरा, मला सोडू र्नको. औरंर्जेबािा व 
आपला दावा. त जला दर्ा करावयािा होता. परंत , श्रींरे्न कृपा करूर्न सोडूर्न आचिला. थोर कायग जाले. 
आता तू ज्येष् प त्र, थोर जालास आचि स्वतंत्र राज्य कतगव्य हे त झ्या चित्ती आहे असे आपिासं कळले. तर 
मजला हे अर्त्य आहे. तरी त जलाही राज्य एक देतो. आपले प त्र दोघेजि एक तू संर्भाजी द सरा 
राजाराम-ऐचसयास- हे सवग राज्य आहे. यास दोर्न चवर्भार् करतो. एक िंदीिे राज्य, यािी हद्द त ंर्र्भद्रा 
तहद  कावरेी हे एक राज्य आहे. द सरे राज्य त ंर्र्भद्रा अलीकडे र्ोदावरी र्नदीपयंत राज्य आहे. एैशी दोर्न 
राज्ये आहेत. त्यास तू वडील प त्र. त जला कर्नाटकिे राज्य चदधले. इकडील राज्य राजारामास देतो. 
त म्ही दोघे प त्र दोर्न राज्ये करिे. आपि श्रींिे स्मरि करूर्न उत्तर साथगक करीत बसतो.” असे बोचलले. 
तेव्हा संर्भाजीराजे बोचलले की, “आपिासं साहेबािें पायािी जोड आहे. आपि दूधर्भात खाऊर्न साहेबािें 
पायािे हितर्न करूर्न राहीर्न.” असे उत्तर चदधले आचि राजे सतं ष्ट जाहले. मर् चपताप त्र बसै र्न क लराज्य 
आपले देचखले. [सर्भासद बखर, पृ. ७७-७८.] 

 
वर साचंर्तल्याप्रमािे संर्भाजीराजारं्ना रे्भटण्यास चशवाजी महाराज पन्हाळर्डास आले त्यापूवी ते 

वीस हजार सैचर्नकासंह बऱ्हािपूर जालर्ना र्भार्ातूंर्न िौथाई वसूल करीत होते. त्यारं्ना संर्भाजीराजे 
पन्हाळर्डी आले ही बातमी ते स्वारीवर जालन्याकडे असता चमळाली. तेव्हा केवळ संर्भाजीराजाचं्या 
रे्भटीसाठीि चतकडील स्वारी सेर्नापतींवर सोपवरू्न महाराज पन्हाळर्डी आले. पन्हाळर्डावर आल्यारं्नतरही 
महाराजािें लि त्याि आघाडीच्या कायावर लार्ले होते. चशवाजी महाराजारं्नी संर्भाजीराजांिी रे्भट घेतली 
आचि पचहल्याि रे्भटीत चशवाजी महाराजारं्नी त्यारं्ना पन्हाळा प्रातंािी मोठी आचि महतत्वािी स रे्भदारी 
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साचंर्तली आचि अण्िाजी पतंासं कारवारकडे पाठचवले आचि आपले मायेिे आचि चवश्वासािे प्रतीक म्हिूर्न 
मोर्लाचंवरुद्ध लढयािी आपली खास जबाबदारी संर्भाजी राजावंर सोपचवली. वीस हजार स्वार 
संर्भाजीराजाचं्या ताब्यातं देऊर्न त्यारं्ना बऱ्हािपूर व औरंर्ाबादेवर जाऊर्न महाराजारं्नी मोर्लाचंवरुद्ध जी 
स्वारी िालू केली होती ती प ढे िालचवण्यािी आज्ञा केली. सोबत खास म्हालोजी घोरपडेिे पथक त्याच्या 
िाकरीस चदले. अशा रीतीरे्न चशवाजी महाराजारं्नी संर्भाजीराजाचं्या चदलेरखार्नाचवरुद्ध झालेल्या तत्कालीर्न 
मर्नःस्स्थतीिा र्फायदा घेतला. संर्भाजीराजासं ताबडतोब मोर्ली साम्राज्यावरील स्वारीिे अचधपत्य देऊर्न 
र्ौरव केला. [बेंदे्र, छत्रपती राजाराम महाराज, पृ. २७.] 

 
त्याप्रमािे संर्भाजीमहाराजारं्नी महाराजाचं्या आजे्ञप्रमािे २४ रे्फब्र वारीरं्नतर वीस हजार सैचर्नकासंह 

बऱ्हािपूरवर हल्ला िढचवला. व्यापाऱ्याकंडूर्न खंडिी र्ोळा केली हे काम त्यारं्नी मािग १६८० मध्ये केले हे 
औरंर्जेबास समजताि त्यास द ःख झाले असे कार्फीखार्न चलचहतो. 

 
मािगमध्ये बऱ्हािपूरिे मोहल्ले ल टण्याच्या कामी संर्भाजीराजे व्यग्र असता चशवाजी महाराजारं्नी 

राजारामािे लग्र्न प्रतापराव र् जरच्या म लीशी चदर्नाकं १५ मािग १६८० रोजी उरकूर्न घेतले. ह्या लग्र्न 
समारंर्भास संर्भाजी महाराज रायर्डावर र्नव्हते. तसेि ते पन्हाळर्डावरही र्नव्हते. बऱ्हािप रावरील स्वारीत 
होते. असे असता माचहतीच्या अर्भावी संर्भाजी िचरत्र लेखक कमल र्ोखले, सदाचशव चशवदे व चरयासतकार 
सरदेसाईं म्हितात की, संर्भाजीराजे राजारामाच्या लग्र्नाच्यावळेी पन्हाळयावर होते आचि त्यारं्ना लग्र्नािे 
आमंत्रि पाठचवले र्नाही. संर्भाजीराजेंर्ना बऱ्हािप राहूर्न राजारामाच्या लग्र्नास म हूतग चदवशीं येिे शक्य झाले 
र्नाही ही वस्त स्स्थती होती. साधर्न माचहतीअर्भावी संर्भाजी राजासं ते पन्हाळर्डी असताही राजारामािे 
लग्र्नािे चर्नमतं्रि पाठचवण्यात आले र्नाही असे वर चर्नदेचशलेल्या संर्भाजी िचरत्रकारारं्नी म्हटले आहे ते 
बरोबर र्नाही. संर्भाजी िचरत्रकार वा. सी. बेंदे्र यारं्नी इंग्रज वखारवाल्याचं्या पत्राचं्या आधारारे्न संर्भाजीराजे 
राजारामाच्या लग्र्नाच्यावळेी चशवाजी महाराजाचं्या आदेशावरूर्न बऱ्हािप रवरील स्वारीत र् ंतले होते. 
बऱ्हािप रिी स्वारी आटोपूर्न संर्भाजीराजे मािग ८० च्या अखेरीस पन्हाळर्डावर परतले असावते असे 
प्रचतपादले. यावळेी स्वराज्यावर आचदलशाही मोर्ल व चसद्दी यािें जोरािे आघात िालू असतार्नाि चशवाजी 
महाराजािें चदर्नाकं ३ एचप्रल १६८० रोजी देहावसार्न झाले. [चश. ि. प्र., पृ. ३०.] त्याम ळे सेर्नापती हंबीरराव 
मोचहते यारं्नी संर्भाजीराजासं रे्भटूर्न राज्यकारर्भार हाती घेण्यापूवीि त्यारं्ना खादेंरीउंदेरीच्या लढाईकडे लि 
देण्यास साचंर्तले. यावळेी संर्भाजी महाराजारं्नी सैन्यािी व्यवस्था करूर्न आपि स्वतः चसद्दीिे तोंडावर व 
आचदलशाही सरदारावंर जाऊर्न दचिि बाजू सारं्भाळली होती. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. १६३.] 

 
रायगडावरील घटना : 

 
अशा प्रकारे संर्भाजी महाराज राज्य रििाच्या कामी कायगरत असता रायर्डावर चशवाजी 

महाराजािंा अंत चदर्नाकं ३ एचप्रल, १६८० रोजी झाला. ही बातमी चशवाजी महाराजािंी पत्र्नी सोयराबाई व 
प्रधार्नमंडळी यारं्नी संर्भाजी राजापंासूर्न लपवरू्न ठेवली. 

 
णिवािी महारािाचंा मृत्य ूव गृहकलह : 

 
चशवाजी महाराज हयात असतार्ना त्याचं्या पट्टरािी सोयराबाई ह्यारं्नी चशवाजी महाराजाचं्या प ात 

आपला म लर्ा राजाराम यास र्ादी चमळावी असा हट्ट महाराजापंाशी धरला होता. महाराजारं्नी आपली 
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अंचतम इच्छा जाहीर केलेली र्नव्हती. चशवाजी महाराजासं एकदम आजार येऊर्न त्यातं त्यािंी श द्ध रे्ली 
असावी म्हिूर्न त्यारं्ना आपल्या प ात संर्भाजीराजासं राजा कराव ेअसे मंत्र्यासं सारं्िे शक्य झाले र्नसाव.े 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या अंतकाळी खालील उद र्ार काढले असे सर्भासद चलचहतो. “राज्य म्या ं
चशवाजीरे्न ४० हजार होर्नािंा प िे महाल होता, त्यावरील एक कोटी होर्नािें राज्य पैदा केले. हे र्ड, कोट 
व लष्ट्कर पार्ा ऐसे चमळचवले. परंत  मज माघारे हे राज्य संरिि करिार ऐसा प त्र चदसत र्नाही. कदाचित 
धाकटा क ं वर राजाराम वािला तर तो हे राज्य वृद्धीरे्न पावले. संर्भाजीराजे वडील प त्र जािता आहे. परंत  
ब द्धी र्फटकळ आहे, अल्प ब द्धी आहे. यास काय कराव?े आपि तो प्रयाि करतो. त म्ही कारकूर्न व ह जरे 
मराठे कदीम या राज्यातंील आहा.ं त म्हास या र्ोष्टी कळल्या असाव्या.” [र्ोखले, कलम सरं्भाजी, पृ. ७३.] अशा 
रीतीरे्न चशवाजी महाराजारं्नी वारसा हक्कािा प्रश्र्न अष्टप्रधार्न मंडळावर सोपचवला. 

 
संर्भाजीराजािंा हक्क डावलूर्न आपला म लर्ा राजाराम यास र्ादी चमळावी अशी सोयराबाईंिी 

खटपट िालू होती. संर्भाजी महाराजारं्नी आपल्या वतगि कीरे्न मतं्र्यांिी मरे्न द खचवली होती. अष्टप्रधार्नापकैी 
मोरोपंत हपर्ळे, अण्िाजी दत्तो, चर्नराजी असे हे तीर्न मंत्री संर्भाजीराजासं र्ादीवर बसव ूर्नये या मतािे होते. 
त्याचं्या दृष्टीरे्न संर्भाजीराजे इ. स. १६७८ त मोर्लासं जाऊर्न चमळाले आचि स्वराज्यातील चकल्ल ेघेण्यास 
चदलेरखार्न यास मदत केली, म्हिूर्न संर्भाजीराजे राष्ट्रद्रोही ठरले. चशवाय महाराजािंा अंत रायर्डी िैत्र 
श . १५ ला (इ. स. १६८० एचप्रल) शचर्नवारी दोर्न प्रहरी झाला. त्यावळेी संर्भाजीमहाराज हजर र्नव्हते. ही 
पचरस्स्थती लिात घेऊर्न रायर्डावरील कारर्भारी मंडळीरे्न महाराजाचं्या मृत्यूबद्दल पन्हाळा येथे असलेल्या 
संर्भाजीराजासं बातमी लार् ू र्न देता चशवाजी महाराजािंी उत्तर चक्रया दहा वष े वयाच्या राजारामािा 
म खत्यार म्हिूर्न साबाजी र्भोसले हशर्िापूरकर या र्भोसले वशंीयाकंडूर्न करचवली. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या चर्नधर्नारं्नतर रायर्डावरील सवग कारर्भारािी सूते्र सोयराबाई चहरे्न आपल्या 

हातात घेतली आचि हवालदार कान्होजी र्भाडंवलकर आचि सरकारकूर्न यारं्ना रायर्ड चकल्ल्यािा 
बंदोबस्त करावयास साचंर्तला. [सर्भासद बखर पृ. ८७, कमल र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ७५.] हेतू हा की, आपला प त्र 
राजाराम यास राज्यपदावर बसवाव.े 

 
राजारामास र्ादी चमळवरू्न देण्यािे कामी अण्िाजी दत्तो यारे्न प ढाकार घेतला. अण्िाजी दत्तो 

आचि संर्भाजीराजे यािें वाकडे होते. म्हिूर्न अण्िाजी दत्तो सोयराबाईंच्या पिास चमळाला व त्यारे्न 
राजारामास मंिकारोहि करण्यासाठी इतर मंत्र्यािंी समंती चमळचवली. सोयराबाईरे्न राजारामास चदर्नाकं 
२१ एचप्रल १६८० रोजी र्ादीवर बसचवले. [चश. ि. प्र., पृ. ३०.] 

 
चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यिूी बातमी सोयराबाईंर्नी र् प्त ठेवण्यािा प्रयत्र्न केला होता तरी 

पन्हाळयास आलेल्या खंडू जासूदाकडूर्न संर्भाजी महाराजारं्ना सवग बातमी समजली. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. १३०.] 
आपल्या चवरुद्ध िाललेल्या कटािा त्यारं्ना स र्ावा लार्ताि त्यारं्नी सेर्नापती हंबीरराव मोचहते यारं्ना आपल्या 
बाजूस वळचवले. राजापूर क डाळकडील कमावीसदारासं पते्र पाठवरू्न पैका घेऊर्न पन्हाळयावर बोलाचवले. 
कारवारच्या बंदरात धान्य होते ते त्यारं्नी आपिाकडे आिचवले. [सरदेसाई, उग्रप्रकृती सरं्भाजी, पृ. २३, तै्र. वषग. ९ अंक १, 
प.ृ १४.] 
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सरसेनापिी हंबीरराव मोणहिे याचं्या स्वामीणनष्ठेची परीक्षा : 
 
चशवाजी महाराजािंा सर सेर्नापती प्रतापराव र् जर यारं्ना २३ रे्फब्र वारी १६७४ रोजी वीरमरि आले. 

त्यारं्नतर थोड्याि चदवसात चदर्नाकं ८ एचप्रल १६७४ रोजी छत्रपती चशवाजी महाराजाकंडूर्न हंसाजी मोचहते 
तळबीडकर यारं्ना “हंबीरराव” या चकताबतीसह “सरर्नौबतकीिी” वसे्त्र चदली रे्ली. हंसाजी मोचहते 
सरर्नौबत (सरसेर्नापती) हंबीरराव मोचहते झाले. हंबीरराव मोचहते हे चशवाजी महाराजािंी पट टरािी 
सोयराबाई चहिे बंधू व राजारामािे सख्खे मामा होते. राजारामास सत्ता प्राप्त झाल्यावर त्याला साथ देिारे 
अण्िाजी व मोरोपंत यारं्नी सरसेर्नापती हंबीररावासं मदतीकरता पत्र पाठचवले. सदर पत्रातं सेर्नापतींर्ना 
चलचहले की, आम्हाला चमळूर्न राजारामािा कायगर्भार् साधावा.” सेर्नापतींर्नी धूतगपिे उत्तर चदले; “त म्ही जेथे 
जेथे जाल चतथे मी आहेि.” [पवार जयहसर्राव सपंाचदत सरं्भाजी स्मारक गं्रथ, पृ. ३५४-३५६.] यारं्नतर य वराज संर्भाजीराजे 
याजंकडूर्न आपल्याला येऊर्न चमळण्यािे पत्र सरसेर्नापतींर्ना आले. कऱ्हाडच्या लष्ट्करी छाविींत यावळेी 
हंबीररावासंोबत रंर्ोजी (रूपाजी) र्भोसले, आरं्नदराव व महादू र्भोपाळकर र् जर हे सेर्नार्नी होते. [मोडक ज. 
बा. (स.ं) मराठी साम्राज्यािी छोटी बखर, पृ. ५०.] येथे याप्रसंर्ी सरसेर्नापती हंबीररावाच्या स्वामीचर्नष्िेी परीिाि 
होती. श्रींच्या राज्यािे अस्स्तत्व व कायग त्याचं्या चर्निगयावर अवलंबूर्न होते. 

 
चशवाजी महाराजािें मतृ्यूच्या वळेी औरंर्जेब दचििेवर िालूर्न येण्याच्या तयारीत होता. त्याच्या 

वाता हरघडी समजत होत्या. अशा अवस्थेत स्वराज्यािे रिि बाळ राजारामाच्या हातूर्न होईल की र्नाही 
हाि खरा प्रश्र्न होता. सैन्यास व लोकासंही या सकंटकाळातं संर्भाजीराजाि हवा होता. हे सरदाराचं्या 
पन्हाळर्डाकडे संर्भाजी राजाचं्या रे्भटीसाठी लार्लेल्या रारें्वरूर्न स्पष्ट होते. हंबीररावारं्नी ह्या सवािा 
चविार करूर्न स्वराज्यािे चहत डोळयाप ढे ठेवरू्न संर्भाजीराजारं्ना साथ देण्यािे ठरचवले. अण्िाजी, 
मोरोपंतासचहत, स्वतःच्या बचहिीच्या-महारािी सोयराबाईंच्या पिास साथ देण्यािे र्नाकारले. स्वतःिा 
सख्खा र्भािा बाळ राजाराम याच्या हाती या चर्नर्नायकी अवस्थेत राज्य स रचित राहिार र्नाही, हे जािूर्न 
संर्भाजी राजािें पाठीमारे् स्वराज्यािे सैन्यबळ उरे्भ केले. इकडे अण्िाजी दत्तो व मोरोपंत हपर्ळे रायर्डािा 
बंदोबस्त करूर्न पन्हाळयावर िाल करूर्न जाऊ लार्ले. हे संर्भाजीराजासं समजताि त्यारं्नी हंबीरराव 
मोचहते यारं्ना त्याजवर पाठवरू्न दोघासंही कैद करूर्न पन्हाळर्डावर आिचवले. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३०.] 

 
रायर्डावरील उपक्रमातं अण्िाजी दत्तो प ढारी होता, त्यािे पायात जड बेड्या घातल्या आचि ते व 

मोरोपंत या दोघासंही पक्क्या बंदोबस्तारे्न अटकेत ठेचवले. [मराठी चरयासत, उग्रप्रकृती सरं्भाजी, पृ. २३.] यावळेी सैन्य 
व प्रजा संर्भाजी महाराजािें बाजूस होती. 

 
रं्नतर वीस हजार सैचर्नकाचं्या र्फौजेसह संर्भाजीराजारं्नी रायर्डकडे कूि केले आचि चदर्नाकं १८ 

जूर्न रोजी रायर्ड ताब्यात घेतला. राजाराम राजे आचि त्यािंी आई सोयराबाई यारं्ना र्नजरकैदेत [र्भा. इ. स.ं 
मं. प्र. श. १८३४, पृ. २१६.] ठेवल्यारं्नतर २० ज लै रोजी संर्भाजी महाराजारं्नी चवचधपूवगक मंिकारोहि केले. तसेि 
संर्भाजी महाराजारं्नी कोकिात राजापूर येथे आपल्या र्नव्या स रे्भदारािी रे्नमिूक केली. [सरं्भाजी पत्र सार सगं्रह, पृ. 
१०२.] 

 
संभािी महारािाचें राज्यारोहि : 

 
मोरोपंत व अण्िाजी आपल्या लोकाचंर्नशी रायर्डाहूर्न पन्हाळयाकडे चर्नघाल्यारं्नतर लवकरि 

रायर्डावर सरर्नौबत व र्नायकवाडी यारं्नी १६ मे रोजी चकल्ला ताब्यात घेऊर्न चर्फत रीतील लोकारं्ना कैद केले 
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व आपले िौकी पहारे बसचवले. [ऑमग, पृ. १२१.] त्यारं्नतर संर्भाजीराजािंा सासरा चपलाजी चशके यारं्नी संर्भाजी 
महाराजािंी अर्न ज्ञा चमळवरू्न १५,००० स्वारासंह येऊर्न रायर्डिा बंदोबस्त केला. [अर्न प राि अ. १६ बेंदे्र, सरं्भाजी, 

पृ. १५६.] एवढ्यातं पन्हाळर्डावरूर्न चर्नघूर्न संर्भाजी महाराज चदर्नाकं १० जूर्नला रायर्डला पोिले. त्याि 
चदवशी दरबार र्भरवरू्न राज्यकारर्भारास प्रत्यि प्रारंर्भ केला. परत आल्यावर संर्भाजीराजे यारं्नी सोयराबाई व 
द सऱ्या तीर्न मातािें सातं्वर्न केले असे परमारं्नद स्पष्ट चलचहतो. संर्भाजी रायर्डी आल्यारं्नतर परत चक्रयाकमग 
केले व दार्नही चदले. त्यारं्नतर २७ जूर्न रोजी चशवाजी महाराजािंी पत्र्नी प तळाबाईंरे्न अस्ग्र्नप्रवशे केला. 
संर्भाजीराजाचं्या राज्याचर्भषेकािा समारंर्भ चदर्नाकं १४ ते १६ जारे्नवारी १६८१ या तीर्न चदवसातं संपला. या 
चशवाय त लादार्न चवधी, प्रथम प्रतापर्ड येथील क लस्वामीर्नीिे पूजर्न व शवेटी र्भोजर्न समारंर्भ झाले. अशा 
रीतीरे्न पचहले र्डबडीिे वातावरि लवकरि चर्नवळले. चहरोजी र्फजंद व अण्िाजी दत्तो यासंही कैदैतूर्न 
सोडूर्न संर्भाजी महाराजारं्नी त्याचं्या पूवीच्या जार्ी रे्नमि का केल्या. मात्र मोरोपंत हपर्ळे त्याि साली म्हिजे 
इ. स. १६८० च्या ऑक्टोबरात मृत्यू पावले. त्यािें जार्ी त्यािा प त्र चर्नळोपतं यािंी रे्नमिूक केली. सरं्भाजी 
महाराजारं्नी अण्िाजी दत्तो यारं्नाही बंधर्नम क्त केले. पि त्यारं्ना पूवीिे सचिव पद र्न देता अमात्य हकवा 
म जूमदार म्हिूर्न चर्नय क्त केले. [जेधे शकावली, चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३१.] चशवछत्रपतींच्या अष्टप्रधार्न मंडळात 
प्रल्हाद चर्नराजी न्यायाधीश होते. ते पद त्याचं्याकडे िालू ठेचवले. तसेि मोरेश्वर रघ र्नाथ हे चशवाजी 
महाराजाचं्या वळेी पंडीतराव पदावर होते. त्याि पदावर त्यांिी र्नव्यारे्न रे्नमिूक केली. [जोशी, प. स. छत्रपती 
सरं्भाजी, पृ. १२४.] सेर्नापती हकवा सरर्नौबत हंबीरराव मोचहते संर्भाजीराजाचं्या आपत्काळात पाठीराखे राचहले. 
संर्भाजी महाराजारं्नी त्यारं्नाि सेर्नापती पदावर कायम केले. [सरदेसाई, उग्रप्रकृती सरं्भाजी, पृ. ३३.] 

 
अल्पावधीत आपल्याला चमळालेल्या ह्या यशाबद्दल कृतज्ञतेरे्न त्यारं्नी क लदेवता र्भवार्नी देवीस 

वषाला दहा हजार स विग होर्न वषासर्न देण्यािी तरतूद केली. [सरदेसाई न्यू चहस्टरी ऑर्फ मराठा र्भार् २, पृ. २९४.] 
 
चदर्नाकं १६ जारे्नवारी १६८१ रोजी संर्भाजी महाराजाचं्या राज्याचर्भषेकािा औपिाचरक सोहळा पार 

पडला. 
 
मल्हार रामराव चिटिीस सारं्तो, “माघ श द्ध र् रुवार शके मजक री यास (संर्भाजी) राज्याचर्भषेक 

होऊर्न हसहासर्नारुढ जाले. तोर्फा करचवल्या. तो सूयगदशगर्न व्हाव े ते अस्तमार्नपयंत अभ्र येऊर्न र्न जाले. 
हसहासर्नावरूर्न उठोर्न रथावर बसले. तेथूर्न काळप रुष मारावा म्हिूर्न चर्नघाले तो मार्ी रथ मोडला. तसेि 
जाऊर्न काळप रुष मारूर्न, बाजारािे बाहेर जाऊर्न, हत्तीवर स्वार होऊर्न चमरवत समारंरे्भ करूर्न महालात 
आले. तेथूर्न यज्ञशाळा केली (होती) तेथे कबजीिे सारं्ण्यावरूर्न सोरे्न, रुपे, ताबं,े चपतळ, लोखंड, कापूस, 
तेल, मीठ, स पारी, र्नारळ, र्ूळ, साखर, अठरा धान्ये (याचं्या) त ला केल्या. अष्टप्रधार्न यािें सन्मार्न वसे्त्र 
अलंकार देऊर्न, ब्राह्मि तीस िाळीस हजार जाले. त्यास दििा देऊर्न र्भोजर्न करचवले. तेव्हा दििेिे 
दाटीत काही ब्राह्मिही मेले. र् िी र्ायक यासंही द्रव्य बह त देऊर्न संतोचषत केले. ते समयी अष्टप्रधार्न 
जाहले ते पूवीिे होते तेि.” [म. रा. चि. ब., पृ. ९.] 

 
मराठी राज्यावर चोहोंकडून आलेली संकटे : 

 
संर्भाजी महाराज रायर्डी हसहासर्नाचधचष्त झाले. त्यारं्नी अष्टप्रधार्नाचं्या रे्नमि का केल्या. लरे्ि 

संर्भाजी महाराजारं्ना चर्नकालात काढण्यासाठी दोर्न कट रिले रे्ले. पचहला कट संर्भाजी महाराजासं 
अन्नातूर्न चवष देण्यािा. म ंबईकर इंग्रज या कटाबद्दल ३० ऑर्स्ट १६८१ ला माचहती देतार्ना चलचहतात; 



 

अनुक्रमणिका 

“संर्भाजीराजा प्रािावरील मोठ्ा संकटातं सापडला होता. त्याच्या जेविातील मत्स्यान्नािे पोटी 
घातलेल्या चवषारे्न तो मरायिाि, परंत  त्याच्या अल्पवयी र्नोकरारे्न त्यारं्ना जेवण्यापासूर्न थाबंचवले. तेव्हा 
त्यातील काही र्भार् र्नोकरापंैकी एकाला व क त्र्याला देवचवला. दोघेही थोड्याि तासात मेले. 
संर्भाजीराजारं्नी ह्या कटािा छडा लावताि त्यासं असे समजले की, हा कट अण्िाजी दत्तो, केसोपंचडत 
प्रल्हाद पंचडत यारं्नी केला. लार्लीि ह्या सवांर्ना शृखंला ठोकचवल्या. हा कट पन्हाळयावर झाला होता. 
[बेंदे्र, सरं्भाजी महाराज, पृ. १९०.] आता त्यारं्नतरच्या कटासंबंधीिी माचहती देऊ. 

 
औरंर्जेबप त्र अकबर पालीस असतार्ना अण्िाजी दत्तोिे पिपाती लोक अकबराला रे्भटले. कटािा 

उदे्दश संर्भाजीस ठार करूर्न राजारामाला र्ादीवर आििे हा होता. रॉबटग आमग याचवषयी चलचहतो. 
“कटातील मंडळी संर्भाजी आचि अकबर यािंी रे्भट होण्यापूवीि अकबरला रे्भटली. संर्भाजीराजासं 
मारण्याच्या कटात अकबर सहकायग देण्यास तयार असेल तर ही मंडळी राज्यािा मोठा चहस्सा त्याला 
देऊर्न राजारामाला लहार्न र्भार् ठेवण्यास तयार झाली होती.” [रॉ. आम, चहस्टॉचरकल फे्रर्मेंटस् ऑर्फ द मोर्ल एम्पायर, 
पृ. १०५.] यावरूर्न चशवाजी महाराजाचं्या तालमीत तयार झालेली ही मािसे व्यक्तीदे्वषारे्न वडेी होऊर्न आपले 
इप्सीत साधण्यासाठी चशवाजी महाराजारं्नी मोठ्ा कष्टारे्न चमळचवलेल्या स्वराज्यावर पािी सोडण्यास तयार 
झाली. हे पत्र अकबरास चमळताि त्यारे्न द र्ादास यास सल्ला चविारला. तेव्हा त्यारे्न अकबरास सल्ला चदला 
की, तू ते पत्र संर्भाजी महाराजाचं्या हवाली करूर्न आपले इमार्न व कृतज्ञता दाखव.” त्याप्रमािे अकबरारे्न 
ते पत्र संर्भाजी महाराजाकंडे पाठचवले. 

 
संर्भाजी महाराजारं्नी हे पत्र आपली स ज्ञ पत्र्नी येसूबाईस दाखचवले आचि तूि काय करायिे ते सारं् 

असे चतला चविारले. राज्याच्या व राजाच्या चजवावर उठलेल्यारं्ना पकडूर्न योग्य ते शासर्न द्याव ेअसे चतरे्न 
साचंर्तल्यावर अण्िाजी दत्तो, बाळाजी प्रर्भ,ू सोमाजी दत्तो आचि चहरजी र्फजंद यारं्ना कैद करूर्न ठार 
मारले. काहींर्ना हत्तीच्या पायी देऊर्न मारले. शामजी र्नाईक कर्नाटकात पळूर्न रे्ला होता. त्यास कैद 
करचवले. कटात सापडलेल्या आिखी २० जिारं्ना ठार मारण्यात आले. कटािी म ख्य सूत्रधार सोयराबाई 
चहरे्न प ात्तापारे्न दग्ध होऊर्न चवष प्राशर्न करूर्न मृत्यसू कवटाळले. [र्ोखले, कमल चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ८९.] 

 
अशा रीतीरे्न सरं्भाजी महाराजारं्नी कटाद्वारे स्वराज्यावर आचि आपल्यावर आलेल्या सकंटारं्ना 

धैयारे्न तोंड चदले; आचि सवग प्रश्र्न धैयारे्न सोडचवले. 
 

❑ ❑ 
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२९. सभंािी महाराि व िहािादा अकबर 
 
शहाजादा अकबर हा औरंर्जेब बादशहािा िौथा म लर्ा. त्यािे आचि औरंर्जेबािे 

चबर्नसल्यावरूर्न तो संर्भाजी महाराजािें साहाय्य घेण्यासाठी दचििेस आला. अकबर आचि संर्भाजी 
महाराज एकाि वयािे, अकबरािी आई त्याच्या लहार्नपिीि चर्नवतगल्याम ळे औरंर्जेबारे्न त्यािे लाड केले, 
त्यास राजकारिािे धडे चदले; त्याला वयाच्या सतराव्या वषी सरदारकी चदली. काबलूला असद 
खार्नाबरोबर पाठचवले. माळवा, म लतार्नाच्या, स रे्भदारीवर रे्नमि का केल्या. [सरदेसाई, उग्रप्रवृत्ती सरं्भाजी, पृ. २६-

२७.] बापाच्या मजीप्रमािे वार्ूर्न हरेक कामात र्फते्त चमळवरू्न त्यारे्न बाहेरिा लौचकक व बापािा चवश्वास 
संपाचदला. 

 
इ. स. १६७९ साली घडलेल्या राजकीय घटर्नाम ळे अकबर व औरंर्जेबािे चबर्नसले. राजपूत राज्ये 

खालसा करण्यािा चविार औरंर्जेबािा होता. त्यार्न सार जोधप रिा राजा जसवतंहसर् चर्नवतगल्यावर 
औरंर्जेबारे्न ते राज्य खालसा करण्यासाठी आपला अत्यंत आवडता म लर्ा अकबर यास स्वारीवर 
पाठचवले. 

 
या य द्धािे प्रयोजर्न औरंर्जेबास मारवाडिा रजपूत राजा जसवतं हसह यािे राज्य खालसा 

करावयािे होते. जसवतं हसह अर्फर्ािास्थार्नात कामचर्रीवर असता तो ता. १० चडसेंबर १६७८ रोजी मरि 
पावला. त्यािा मोठा म लर्ा जयहसह अर्ोदरि य द्धात मेला असल्याम ळे त्याला म लर्ा र्नव्हता. पि त्यािे 
र्भावािा र्नातू इदं्राहसह र्ादीिा वारस होता. त्यास राज्य र्न देता मारवाडिे राज्य खालसा करण्यासाठी 
औरंर्जेबारे्न लरे्ि र्फौजा रवार्ना केल्या आचि मार्ाहूर्न य द्धािी व्यवस्था पहाण्याकचरता आपि स्वतः 
अजमीरास जाऊर्न राचहला. जसवंतहसह मरि पावला तेव्हा त्याच्या दोर्न राण्या र्रोदर होत्या. त्या 
अल्पावकाशात प्रसूत होऊर्न त्यार्ना प त्र झाले. पैकी एका म लािे चर्नधर्न झाले. द सरा म लर्ा मोठा झाला. 
त्यािे र्नाव अचजतहसह. या अचजतचसहासं मारवाडिी र्ादी चमळवरू्न देण्यािा उद्योर् जसवतं हसहािा 
चदवाि र्जकिग म्हिरू्न होता त्यािा म लर्ा द र्ादास यारे्न अंर्ावर घेतला. या अचजतहसहािा बिाव करूर्न 
त्यास मारवाडात आिूर्न र् प्त जार्ी ठेचवले. सवग राजपूत राजासं सामील करूर्न घेऊर्न द र्ादासरे्न दोर्न वष े
औरंर्जेबाच्या र्फौजेशी लढा चदला. राजपूत सैन्य डोंर्रकपारीत आश्रय घेऊर्न मोर्ली सैन्यावर हल्ले करूर्न 
त्यास हैराि करीत असे. तेव्हा आपला चर्नर्भाव लार्िे कठीि आहे अशी खात्री अकबरािी झाली. अशावळेी 
रजप तारं्नी समेटािी बोलिी करण्यास आपला वकील अकबराकडे पाठचवला. राजप तारं्नी अकबरास 
समजाचवले की, बादशाहीला यस्त्कंचित इजा पोिचवण्यािी आमिी इच्छा र्नाही. आमच्या राज्यािंा अपहार 
करू र्नये म्हिजे आम्ही पूवापार चरवाजापं्रमािे बादशहािी सेवा चर्नष्रेे्न करू. हे अकबरास पटले. 

 
आपला चर्नर्भाव त्याचं्या समोर लार्त र्नाही तेव्हा य द्ध थांबवरू्न सलोखा करा असे पत्र अकबरारे्न 

औरंर्जेबास तो अजमेरला असता पाठचवले. औरंर्जेबास अकबरािा रार् आला. त्यारे्न त्यािी अवहेलर्ना व 
चर्नर्भगत्सगर्ना केली. ती त्यास झोंबली आचि त्यािे मर्न चबथरले. राजप ताचं्या हे लिात येताि जसवतंहसर्ाच्या 
चदवािािा म लर्ा द र्ादास यारे्न अकबरास बापाचवरुद्धच्या उठावास साहाय्य करण्यािे ठरचवले. इ. स. 
१६८१ त अकबरारे्न औरंर्जेब अजमेरला असता त्याजवर राजप ताचं्या साहाय्यारे्न िाल केली. हा कठीि 
प्रसंर् औरंर्जेबारे्न केवळ कपट चवदे्यच्या बळावर चर्नर्भावरू्न रे्नला. राजप तारं्ना खोटे पत्र पाठचवले. राजप तारं्ना 
कपटर्नीतीरे्न औरंर्जेबारे्न अकबरापासूर्न र्फोडले. [बेंदे्र, छत्रपती सरं्भाजी महाराज, पृ. १७८] अकबर एकटा पडला. 
त्यास पकडण्याकचरता औरंर्जेबारे्न द सरा म लर्ा शहजादा म अज्जम यास पाठचवले. म अज्जमच्या सैन्यारे्न 
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अकबरािा पाठलार् िालू ठेचवला. अकबराबरोबर द र्ादास राठोड होता. तेव्हा सैन्यािा पाठलार् 
ि कचवण्यासाठी दोघारं्नी दचििेत संर्भाजीराजाकंडे जावयािे ठरचवले आचि ते बार्लािातूंर्न महाराष्ट्रात 
आले. [सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ. १८१-१८४] र्नाचशकावरूर्न हत्रबकच्या घाटारे्न ते कोकिात पोहिले. [खोबरेकर 
(सपंादक), तारीख इ. चदलकशा, पृ. १३१-१३२.] 

 
अकबराचे मराठी राज्याि आगमन : 

 
अकबरारे्न र्नमगदा र्नदी ओलाडंल्यावर दोर्न पते्र संर्भाजी महाराजासं चलचहली. ह्या दोन्ही पत्रारं्ना 

संर्भाजी महाराजारं्नी उत्तर देण्यािे टाळले. त्या पत्रात राजप त्र अकबरारे्न संर्भाजी महाराजास चलचहले की, 
बादशहा औरंर्जेबास तख्तावरूर्न खाली काढण्याच्या कामात आपि मला मदत करावी. [खोबरेकर (सपंादक), 
तारीख इ. चदलकशा, पृ. १३२.] अकबर मराठी म लखात चशरताि त्याला आिण्यासाठी संर्भाजी महाराजारं्नी काही 
लोक पाठचवले. त्याला १ जूर्न १६८१ रोजी उत्तर कोकिात रायर्डाच्या उत्तरेस २५ मलैावंर 
र्नार्ोठण्यार्नजीक पाली र्ावी आचिले. अकबराजवळ ४०० घोडे, २५ उंट आचि थोडे पायदळ होते. 
अकबरािे लोक त्याला बादशहा म्हिूर्न म जरा करीत असत. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ९८.] अकबर जूर्नच्या 
स रुवातीस म्हिजे पावसाळयाच्या तोंडावर येऊर्न सरं्भाजी महाराजािंा पाह ििार घेऊ लार्ला. या 
चठकािास प ढे पातशहापूर असे र्नाव पडले. संर्भाजी महाराजारं्नी आपले प्रचतचर्नधी म्हिूर्न चहरोजी र्फजंद व 
रे्नताजी पालकर यारं्ना अकबराकडे पाठवरू्न चदले. तसेि राजधार्नीत अकबराच्या संरििाकचरता ३०० हशम 
ठेवण्यािी व्यवस्था केली. 

 
पाली येथे अकबराला लार्िाऱ्या धान्य साम ग्रीिीही व्यवस्था करण्यात आली. पाली येथे 

अकबरारे्न बादशाही थाटािे वतगर्न ठेचवले. तो दरबार र्भरवी. लोकाचं्या तक्रारी चर्नवारि करी. ह्या 
वार्ि कीम ळे संर्भाजी महाराजाचं्या मर्नात अचवश्वास उत्पन्न झाला. तेव्हा राजे यारं्नी अकबरास कळचवले 
की, “माझ्या राज्यात त म्हास राहिे असेल तर र्फौज वर्ैरे वाढव ूर्नका. र्नाहीतर द सरीकडे चर्नघूर्न जा” 
संर्भाजी महाराज अकबरास खिासाठी दररोज ६० होर्न (रु. ३००) तर्नखा देत असत. [सरदेसाई, उ. सरं्भाजी, पृ. 
२८] 

 
ऑर्स्ट १६८१ मध्ये प्रधार्नमडंळातील काही प्रम ख मंडळीर्नी अकबरास रे्भटूर्न सरं्भाजी महाराजासं 

र्ादीवरूर्न पदच्य त करण्यासाठी आिखी एक कट केला, हे पचहल्या प्रकरिात साचंर्तले आहे. अकबर 
पालीस असता त्याला संर्भाजी महाराजाचं्या चवरुद्ध असलेल्या मंडळींिा प्रचतचर्नधी रे्भटला व त्यास पत्र 
चदले. पत्रातील आशय असा : संर्भाजीराजासं मारण्याच्या कटात अकबर सहकायग देण्यास तयार असेल 
तर ही मंडळी राज्यािा मोठा चहस्सा त्याला देऊर्न राजारामाला लहार्न र्भार् ठेवण्यास तयार झाली होती. 
[र्भारतवषग माचसक पंतप्रचतचर्नधीिी बखर, पृ. २७ र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ८९] हे पत्र अकबरास चमळताि त्यारे्न द र्ादासच्या 
सल्ल्यावरूर्न ते पत्र संर्भाजीराजाचं्या हवाली केले. हे पत्र संर्भाजी महाराजास चमळाल्यावर अकबरारे्न 
दर्शशत केलेल्या चमत्र र्भावाबद्दल त्यािे आर्भार मार्नले. [पवार (स)ं ताराबाईकालीर्न कार्दपते्र र्भार् १ क्र. ३२२, पृ. ४७० मर्न िी, 
स्टोचरया द म घल, र्भा. २, पृ. २५७-५८.] 

 
संर्भाजी महाराजासं आपल्या चवरुद्धच्या कटािी बातमी अकबराकडूर्न समजली म्हिूर्न त्यारं्ना 

अकबराचवषयी चवश्वास उत्पन्न झाला. आपल्या चवरुद्ध कट करिाऱ्यास शासर्न केल्यारं्नतर संर्भाजी महाराज 
चदर्नाकं १३ र्नोव्हेंबर १६८१ रोजी पातशहापूर (धोडसे) येथे अकबरािी रे्भट घेण्याकचरता रे्ले. र्जापूर येथे 
महाराजारं्नी कवी कलश यासं बरोबर घेऊर्न अकबरािी रे्भट घेतली. [मर्न िी, स्टोचरया द म घल र्भार् २, पृ. २४१.] 
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अकबराच्या बरोबर द र्ादास राठोडही होता. दोघारं्नी एकमेकािंा सन्मार्न केला. [चश. ि. प्र., पृ. ३०-४७] आचि 
तेथूर्न रायर्डावर परतले. [पवार (ताराबाईकालीर्न पते्र खंड १), पृ. ४४७.] औरंर्जेब बादशहास आपला म लर्ा 
अकबर दचििेस संर्भाजीच्या आश्रयास रे्ल्यािे समजल्यापासूर्न बादशहास अस्वस्था झाला. अकबर आचि 
संर्भाजी यारं्नी एकत्र येऊर्न मोर्ल राज्यावर हल्ला केल्यास आपल्या राज्यास व जीचवतास धोका पोिेल हे 
त्याच्या लिात आले. ह्या चबकट पचरस्स्थतीतूर्न मार्ग काढण्यास एकि उपाय औरंर्जेबाला चदसला. त्याच्या 
मते दचििेस कूि करूर्न संर्भाजी व अकबर ह्या दोघािंा र्नाश करिे. त्याप्रमािे त्यारे्न राजप ताशंी तह करूर्न 
दचििेत स्वारी करण्यािे ठरचवले. त्यासाठी प्रिंड सैन्य जमा केले. शहाजादे आचि अर्न र्भवी सरदार बरोबर 
घेतले. चदर्नाकं ८ सप्टेंबर १६८१ या चदवशी बादशहारे्न अजमेरहूर्न दचििेस जाण्यासाठी कूि केले. तत्पूवी 
त्यारे्न आपला प त्र म अज्जम व सरदार चिर्नाक चलजखार्न यािंी दचििेत रवार्नर्ी केली. [सरकार, जद र्नाथ माचसर-
३५ आलमचर्री, पृ, १३०-१३२.] चदर्नाकं १३ र्नोव्हेंबर १६८१ रोजी औरंर्जेब बादशहा आपल्या प्रिंड सैन्यासह 
बऱ्हािप रास पोिला. १६८१ च्या अखेरीस त्यारे्न आपल्या प्रम ख सरदारास मराठी राज्याच्या सरहद्दीवर 
िढाई करण्यासाठी रवार्ना केले. तसेि अकबरास पकडण्यासाठी चसद्दी, पोत गर्ीज आचि कर्नाटकिे खायी 
देसाई पालेर्ार यािें सहकायग चमळचवण्यािी खटपट केली. ह्या खटपटीत यश येऊर्न चसद्दीही मोर्लािें 
अचधकारी बर्नले आचि पोत गचर्जारं्नी औरंर्जेब बादशहास सवग प्रकारिे साहाय्य केले. 

 
संर्भाजी महाराजारं्नीस द्धा मोर्ली आक्रमिास तोंड देण्यािी जय्यत तयारी केली. शहाजादा 

अकबरासह संर्भाजी महाराजारं्नी चसद्दीचवरुद्ध िालू असलेली मोहीम जास्त चर्नकरारे्न िालू ठेचवली. 
शहाजादा अकबरासह संर्भाजी महाराजारं्नी चसद्दीच्या दंडाराजप रीला १६८१ च्या अखेरीस वढेा घातला. 
याि स मारास औरंर्जेब सरदार हसर्नवलीखार्न कोकिात उतरल्यारे्न संर्भाजी महाराज आचि अकबर 
जंचजऱ्याच्या वढे्यातूर्न कल्यािला परत रे्ले. [र्ोखले, कमल चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. १०२.] संर्भाजी महाराजारं्ना 
औरंर्जेबाच्या सामर्थ्यांिी जािीव होती. तो दचििेत व उत्तरेत य द्ध आघाड्या एकािवळेी उघडूर्न दोन्ही 
आघाड्यावंर लढण्यास समथग होता. अकबरािे ट मिे सरं्भाजी महाराजाचं्या मारे् सारखे होते. तेव्हा संर्भाजी 
महाराजारं्नी जयहसर् प त्र रामहसर् याजशी पत्रव्यवहार केला. राजप तारं्नी हहद धमग रििासाठी औरंर्जेबाशी 
लढत द्यावी असा उपदेश त्यारं्नी राजप त राजेराजवाड्यारं्ना केला. पि राजप त औरंर्जेबाच्या चवरोधात 
जाऊर्न त्याबरोबर लढण्यास तयार होईर्नात. तेव्हा एकट्यारे्न एवढ्या प्रिंड शक्तीशी टक्कर देिे योग्य 
र्नाही, त्यात आपला र्नाश आहे हे संर्भाजी महाराजारं्नी जािले आचि अकबराच्या र्नादी लार्रू्न र्नसते धाडस 
करण्यािे सोडूर्न चदले. [र्ोखले, कमल चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. १०२.] 

 
१६८२ सालच्या १३ र्नोव्हेंबर रोजी अखेरीस संर्भाजी महाराज अकबरास रे्भटले. या रे्भटीत संर्भाजी 

महाराजारं्नी अकबरास आपल्या म ल खातूर्न सम द्रमार्े अहमदाबादच्या बाजूरे्न राठोडाचं्या म लखात 
पाठचवण्यािे ठरचवले होते. ही बातमी औरंर्जेबाला समजताि त्यारे्न र् जराथेतील स रे्भदार व 
चठकचठकािच्या र्फौजदारारं्ना अकबरास पकडण्यािे ह कूम चदले. [अखबरात ३-२-१६८२ (र्ोखले, चशवप त्र, पृ. १०६).] 

 
या रे्भटीरं्नतर अकबर चतकोर्ना येथे थाबंला. परंत  त्याला तेथील हवामार्न मार्नवले र्नाही. म्हिरू्न 

त्यास जैतापूरला ठेवण्यात आले. तेथीलही हवा त्याला मार्नवली र्नाही. [अखबरात १३-९-१६८२.] 
 
ह्यावळेी औरंर्जेबारे्न दचििेत येऊर्न आपल्या सैन्याकरवी मराठ्ाचं्या सवग र्डारं्ना वढेे चदले. 

इंग्रज, पोत गर्ीज, चसद्दी यारं्ना मराठ्ाचवरुद्ध उठचवले. ह्या पचरस्स्थतीस तोंड देण्यािी पराकाष्ा संर्भाजी 
महाराज आपल्या परीरे्न करीत होते. त्यारं्ना स्वरििासाठीिा मार्ग सोडूर्न अकबराच्या म्हिण्याप्रमािे वार्िे 



 

अनुक्रमणिका 

शक्य र्नव्हते. अशा पचरस्स्थतीत १६८२ च्या अखेरीस खालील प्रसंर् घडला. त्याम ळे संर्भाजी आचि अकबर 
यािें संबधं द रावले. यािवळेी अकबर व औरंर्जेब पत्रव्यवहार िालू असल्यािे संर्भाजी महाराजासं 
समजले. औरंर्जेबारे्न चलचहले की “मी त झ्या येण्यािी आत रतेरे्न वाट पहात आहे. त्या पत्राबरोबर 
त झ्यासाठी सोरे्न, र्नािे व जड-जवाहीरही पाठचवले आहे.” 

 
इ. स. १६८२ च्या अखेरीस एका हहदू र्ाचयकेला अकबरारे्न म सलमार्न करूर्न आपल्याजवळ रखेली 

म्हिूर्न ठेचवले होते. संर्भाजीराजे यारं्नी चदलेली माळ आचि इतर काही वस्तू अकबरारे्न त्या र्ाचयकेल्या 
चदल्या. आपि चदलेली माळ एका रखेलीस चदल्यािे सरं्भाजी महाराज यारं्ना समजताि त्यारं्नी तो राजािंा 
अपमार्न आहे असे मार्नले व अकबरारे्न माळ रखेलीस चदल्याच्या कृत्यास र्नापसंती दशगचवली. तेव्हा 
अकबरारे्न उत्तर पाठचवले की, “मी बादशहा आहे. माझ्या मर्नासारखा मी वारे्र्न.” [असे होते मोर्ल, पृ. २११.] हे 
उत्तर येताि संर्भाजी महाराजारं्नी अकबराच्या चदमतीस चदलेली २००० घोडदळ आचि २००० पायदळ परत 
बोलाचवले. खिािी रक्कम देिे बंद केले. त्याम ळे अकबर र्फारि चर्नराश झाला. [अखबरात १७-२-१६८३.] 

 
संर्भाजी महाराज आपल्याकडे ठराचवक मयादेपलीकडे लि द्यावयास तयार र्नाहीत हे अकबराच्या 

ध्यार्नी आले. मोर्ल म लखात जाव े तर औरंर्जेबािे अचधकारी आपल्याला अटक करिार तेव्हा त्यारे्न 
र्ोव्यास पोत गचर्जाकंडे जाण्यािा चविार केला आचि चडसेंबर १६८२ त तो पालीहूर्न चर्नघूर्न बादंा या र्ावी 
जाऊर्न राचहला. या दरम्यार्न संर्भाजी महाराजारं्नी र्ोवा पोत गचर्जांबरोबर लढाई स रू केली होती. त्यावळेी 
अकबरारे्न पोत गर्ीज आचि मराठे यािें दरम्यार्न तह घडवरू्न आिण्यािा प्रयत्र्न केला. 

 
चदल्लीच्या ऐशआरामी वातावरिात वाढलेल्या अकबरास महाराष्ट्रातील डोंर्राळ र्भार्ातील 

र्वताच्या झोपडीत राहूर्न चजिे जर्िे म श्कील झाले व तो कंटाळूर्न रे्ला. त्याच्या हालिालींवर संर्भाजी 
महाराजािंी कडक र्नजर होती. अकबर, संर्भाजी महाराजासं कचवकल शाबद्दल प्रशसंोद र्ार काढूर्न पते्र 
चलहीत होता. अकबरािा काही पत्रव्यवहार मॉडर्नग चरव्हूमध्ये सर जद र्नाथ सरकार यारं्नी प्रचसद्ध केला आहे 
तो वािण्यासारखा आहे. कचवकलशला चदर्नाकं १३ मािग १६८२, १८ ऑर्स्ट १६८२ व ११ सप्टेंबरिी पते्र 
साराशंरूपारे्न चरयासतकार सरदेसाई यारं्नी संर्भाजी चरयासतींत (१९७६ िी आवृत्ती) पृ. ७०-७१ वर चदली 
आहेत. त्यारं्नतर संर्भाजी महाराजासं अकबरारे्न चलचहले की कचवकलश हे त मिे र्फार उत्कृष्ट व चवश्वासू 
र्नोकर आहेत. त्याजंबद्दल त मच्या इतर प्रधार्नास वैषम्य र्न वाटो म्हिजे झाले. त मच्या चलचहण्यावरूर्न त म्ही 
खेळिा चकल्ल्याकंडे रे्ला आहात असे मी समजतो. त मिी इच्छा असेल तर मीही त म्हासं येऊर्न चमळतो. 
तदरं्नतर त्यारे्न कचवकलश यास चलचहले आचि आपि साखरप्याहूर्न चर्नघूर्न त म्हासं रे्भटण्यास येतो असे 
साचंर्तले. 

 
आपली इतर म ले व र्नातवडें चमळूर्न त्या सवांर्नी आपल्या चवरुद्ध बंड करूर्न उठू र्नये म्हिूर्न 

औरंर्जेब अकबरास ि िकारत होता. त्यास ममतापूवगक पते्र चलहीत होता. येण्यािा आग्रह त्याला करीत 
होता. क रािाच्या र्नावारे्न अकबरास बादशहारे्न विर्न चदले की मी त ला कोित्याही प्रकारिा त्रास देिार 
र्नाही. पि अकबरास बापािी कृष्ट्िकृत्ये ठाऊक होती. त्यारे्न अंर्ी र्नम्रता व आज्ञाधारकपिा दाखवरू्न 
बादशहास र्ोड-र्ोड पते्र चलचहली. बादशहारे्न अकबरला खिास प ष्ट्कळ सोरे्न-र्नािे पाठचवले आचि तो 
प त्राच्या प्रत्यार्मर्नािी वाट पाहू लार्ला. अकबरारे्न आपल्या बापाकडूर्न पैसा उकळूर्न आपल्या खिािी 
बऱ्याि चदवसािंी बेर्मी केल्यावर त्यारे्न बादशहास पत्र पाठचवले की मी बादशहाकडे र्नक्कीि येिार आहे, 
तो एका हातात तलवार उपसूर्न व आपल्या जीवावर उदार होऊर्न त म्हास ठार करूर्न हहद स्थार्नच्या 
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पातशाहीवर चवराजमार्न होण्याकरता येईर्न. तेव्हा बादशहास कळूर्न ि कले की अकबर आपल्याला येऊर्न 
रे्भटत र्नाही. म्हिरू्न संर्भाजीच्या र्भोवतालील जहाचर्रदारासं पते्र पाठवरू्न अकबरास धरण्याकचरता हकवा 
मारण्याकचरता चलचहले होते. औरंर्जेबारे्न र्ोव्यािा व्हाईसराय फ्रस्न्सस्को द तवारा कोंद-द-अलबोर यास 
चलचहले संर्भाजी र्ोव्यावर स्वारी करील तेव्हा आम्ही मदत करू. मात्र संर्भाजीबरोबर आपला म लर्ा अकबर 
आहे त्यास पकडा हकवा मारूर्न टाका. 

 
संर्भाजी महाराजारं्नी र्ोव्यावर स्वारी केल्यावर र्ोव्यािे पोत गर्ीज मराठ्ारं्ना शरि आले आचि 

तहािी बोलिी करण्यास तयार झाले. २ जारे्नवारी १६८४ रोजी पोत गर्ीज सरदार तहाच्या वाटाघाटीसाठी 
संर्भाजी महाराजाकंडे रे्ला. शकावलीप्रमािे माघ श . १ (७ जारे्नवारी १६८४) रोजी कचवकलश अकबरास 
घेऊर्न र्भीमर्डच्या झाडीत रे्ले. चर्फरंर्ीयाशंी सल्ला केला (बेंदे्र २०२). यारं्नतरिे एक वषग अकबरारे्न साखरपे 
आचि मलकापूर येथे काढले. मधूर्न-मधूर्न तो बार्लािमारे् उत्तरेस जाण्यािी खटपट करीत होता. हे 
बादशहास कळताि त्यारे्न शहाजादा अज्जम यास ३० हजार सैन्य देऊर्न अहमदर्नर्रकडे पाठचवले. अकबर 
त्याि वाटेरे्न उत्तर हहद स्थार्नात जािार होता. बादशहारे्न आज्जमशहास अकबरािी वाट अडचवण्यास 
साचंर्तले. त्यारे्न अकबरािा पाठलार् केला. अकबर मोठ्ा शथीरे्न जीव बिावरू्न साल्हेर येथे पोिला. 
लरे्ि त्या बाजूसअजमशहा आला तेव्हा अकबर कोकिातं माह लीस रे्ला. मोर्ल सैन्य पाठीशी 
असल्याम ळे तो पळत पळत पन्हाळयािे बाजूस आला असता प न्हा बादशाही र्फौजेशी त्यािी लढाई झाली. 
तेिेकरूर्न उत्तर हहद स्थार्नातं राजप ताचं्या आश्रयास जाण्यािी अकबरािी आशा सार्फ ख ंटली. (चरयासत, 
पृ. ७५) 

 
माह लीहूर्न तो र् जराथेत जाण्याकचरता जव्हारला आला. जव्हारच्या राजारे्न त्यास मदत केल्याम ळे 

तो दमिला पोिला. प ढे र् जराथला जािार तोि अजमशहा त्यािा प ढील मार्ग अडवरू्न बसला. त्याम ळे 
त्यास प ढे जाता आले र्नाही. अकबरािा उत्तरेत जाण्यािा प्रयत्र्न र्फसला. संर्भाजी महाराज राज्याच्या 
संरििात र् ंतल्याम ळे त्यारं्ना अकबराकडे लि देण्यास वळे र्नव्हता. हहद स्थार्नात अपयश आल्यारं्नतर 
द र्ादासाच्या मदतीरे्न दोर्न जहाजे चवकत घेतली आचि राजापूरच्या बंदरातूर्न तो १६८७ च्या रे्फब्र वारीत 
इरािकडे रवार्ना झाला. [चश. ि. प्र., पृ. ३४ र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ११६.] त्याजबरोबर ५० मािसे होती. द र्ादास 
राठोडारे्न त्यास रवार्ना केल्यारं्नतर तो स्वतः रतलामच्या बाजूस रे्ला. इरािला पोिल्यावर शहाअब्बासिा 
म लर्ा शहास लतार्न यारे्न त्यािे स्वार्त केले. त्याला प ष्ट्कळ र्नजरािे चदले. तो चतथेि इ. स. १७०४ साली 
वयाच्या ४७ व्या वषी मरि पावला. [सरकार जद र्नाथ माचसर-इ आलमचर्री, पृ. २८८, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ११६.] 
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३०. सभंािी महाराि आणि णसद्दी सघंषप 
 
छत्रपतीच्या आसर्नावर बसल्यावर संर्भाजी महाराजारं्नी आपल्याचवरुद्ध झालेली कटकारस्थारे्न 

चर्नपटली. त्यारं्नतर संर्भाजी महाराजािंा कारर्भार र्नीट स रू झाला. संर्भाजी महाराजािंा पचहला य द्धप्रसंर् 
जंचजऱ्याच्या चसद्दीशी झाला. चशवाजी महाराजासं आरमारािी उर्भारिी सम द्रातील तत्कालीर्न शत्र ू
जंचजऱ्यािा चसद्दी, इंग्रज व पोत गर्ीज याचं्या प्रचतकाराथग करावी लार्ली. त्यातील चसद्दी हा मोर्ल सते्तिा 
पाहठबा राखूर्न होता. तसेि चर्नसर्गचसद्ध द घगट असा जंचजऱ्यािा जलद र्ग व सवग शत्रूंस सारखाि वाव देिारा 
अर्फाट सम द्र याम ळेि चसद्दीिा बंदोबस्त होऊ शकला र्नाही. “घरात जैसा उंचदर, तैसा महाराजािें राज्यास 
चसद्दी.” असे सर्भासद म्हितो. त्या चसद्दीशी सरं्भाजी महाराजासं कसा संघषग करावा लार्ला ते पाहू. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर एचप्रल, १६८० पासूर्न चसद्दी माझर्ावं बंदरात येऊर्न िढाई करीति 

राचहला, त्यािा इंग्रजारं्नी दािार्ोटा बंद केला तेव्हा चसद्दीिे लोकि त्यािेचवरुद्ध रे्ले म्हिरू्न चसद्दीरे्न 
इंग्रजाशंी तह केला. त्या तहात र्नार्ोठिे, पेि, आपटे, बट्टी या र्भार्ात ल टालूट र्न करण्यािी अट चसद्दीरे्न 
चलहूर्न चदली. यावळेी औरंर्जेब बादशहारे्न मराठी राज्य ब डचवण्यासाठी दचििेत येऊर्न मराठ्ाचंवरुद्ध 
चसद्दी, इंग्रज व पोत गर्ीज यारं्ना संघषग करावयास लावले. 

 
प्रथम चसद्दीशी झालेल्या संघषािी हकीकत पाहू. 
 
ऑर्स्ट १६८० मध्ये सरं्भाजी महाराजारं्नी आपली दोर्नश े मािसे उंदेरीवर उतरचवली. चसद्दीच्या 

लोकासं ह्या मािसािंी काळोखातंील हालिाल कळूर्न आल्यावर त्यारं्नी संर्भाजी महाराजाचं्या मािसावंर 
हल्ला िढचवला. त्यात महाराजाकंडील ८० मािसे कामास आली. [बर्नाजी डी. आर, बॉम्बे ॲन्ड चसद्दीझ, पृ. ३२-३३.] 

संर्भाजी महाराजारं्ना ह्या कृत्यास इंग्रज कंपर्नीिी रू्फस असल्यािे समजले. तेव्हा त्यार्नी इंग्रजास कळचवले 
की, जोपयंत चसद्दीला इंग्रज कंपर्नी म ंबईत व बंदरात ठाव देते तसेि त्यास दारूर्ोळा वर्ैरे साचहत्य प रचवते 
तोपयंत आपि चशवाजी महाराजाचं्या बरोबर झालेल्या इंग्रजाचं्या तहातील अटी पाळण्यास जबाबदार 
र्नाही. [बर्नाजी, बॉम्बे ॲन्ड चसद्दीझ, पृ. ३३.] इतकेि र्नव्हे तर त्यारे्न इंग्रजासं कळचवले की, त्यारं्नी चसद्दीला बाहेर 
काढूर्न लावले र्नाही तर इंग्रजािंी पवा र्न करता म ंबईचवरुद्ध कडक उपाय योजले जातील. [ओमे व्हा, ११६-५, 

बेंदे्र सरं्भाजी, पृ. ३७३.] इंग्रजारं्नी संर्भाजी महाराजाचं्या तंबीिा धसका घेतला आचि चसद्दीस आरमारासह म ंबई 
बंदरातूर्न बाहेर जाण्यास र्भार् पाडले. तसेि पािी व धान्य सामग्री चसद्दीच्या जहाजारं्ना प रचवली जािार 
र्नाही हे स रतकर इंग्रजािें म्हििेही मान्य असल्यािे त्यारं्नी चसद्दीस कळचवले. तेव्हा आपि मराठ्ासं त्रास 
देिार र्नाही असे विर्न देऊर्न चसद्दी मे १६८१ च्या स रुवातीस स रतला रे्ला. हे इंग्रजाशंी बोलिी करण्यास 
आलेला मराठी वकील आवजी पचंडत यास समजताि इगं्रजाचं्या वार्ि कीवर समाधार्न मारू्नर्न तो चदर्नाकं 
२३ मे १६८१ रं्नतर रायर्डास परत रे्ला. 

 
इ. स. १६८० च्या अखेरीस चसद्दी काचसमच्या आरमारारे्न वेंर् ल्यावर हल्ला करण्याच्या हेतूरे्न दचिि 

कोकिकडे कूि केले. बराि पाठलार् आचि छोट्या मोठ्ा िकमकी होऊर्न चसद्दी काचसम १६८१ मध्ये 
म ंबईत आला. उंदेरी आचि माझर्ावं ह्या दोन्ही चठकािी काही लढाऊ र्लबते आचि सैचर्नक ठेवरू्न तो प ढे 
स रतेला रे्ला. चकत्येक वळेा चसद्दीरे्न उंदेरी येथूर्न म ंबईहूर्न क लाब्याकडे माल घेण्याकरता जा-ये करिाऱ्या 
बोटींवर हल्ले िढवले. [चकत्ता, पृ. ३३.] 
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त्यारे्न क लाब्यािा चवध्वसं केला आचि तेथील प्रम ख रचहवाश्यारं्ना पकडूर्न कैद केले. त्या कैद्यापंैकी 
चकत्येक म स्स्लम होते तरीही त्यारं्ना उंदेरीस रे्नऊर्न चर्नदगयपिे मारहाि केली व त्यािें हालहाल केले. अखेर 
त्या कैद्यारं्नी १८,००० रुपये खंडिी देण्यािे मान्य केले. चसद्दीरे्न शातंतेिा र्भरं् करिारे हे जे कृत्य केले 
त्याबद्दल स रतेच्या इगं्रजारं्नी र्नापसंती दशगचवली व चसद्दीला प्रत्य त्तर म्हिूर्न सोळा मचहन्यापूंवी चसद्दीरे्न 
िालवलेली मराठा य द्धकैद्यािंी चवक्री म बंईच्या इंग्रजारं्नी थाबंचवली होती. त्या कैद्यािंी हकमत इंग्रजारं्नी 
आपल्याला द्यावी अशी उलट मार्िी चसद्दीरे्न केली. स रतच्या मोर्ल प्रम खारे्न इंग्रजाचं्या वखारीवर हल्ला 
करण्यास चसद्दीला प्रोत्साहर्न चदले. दोर्न चदवस इंग्रजािंी वखार बंद ठेवण्यात आली. जहाजावंर 
िढवण्याकरता आिलेला माल वखारींच्या आवाराति पडूर्न राचहला. त्यारं्नतर ऑक्टोबर, १६८२ च्या 
अखेरीस चसद्दीरे्न म ंबई बंदरात प्रवशे केला. म बंईच्या इगं्रज सरकाररे्न चवरोध करूर्नदेखील त्यारे्न म ंबई 
बंदरात व्यापाराकचरता आलेल्या सवगच्या सवग र्लबतावंर हल्ला िढवला. [बेंदे्र, सरं्भाजी महाराज िचरत्र, प.ृ ३८१-८२.] 
एवढेि र्नव्हे तर त्यात त्यारे्न म ंबई (इगं्रजाचं्या) मालकीिे एक र्लबतही पकडले. त्यारं्नतर क लाबा 
चकर्नारपट्टीवरील एक र्भार् र्भस्मसात करूर्न त्यारे्न िौलकडे मार्गक्रमिा केली, परंत  िौल शहरावरील 
हल्ल्यािा प्रयत्र्न असर्फल झाला. त्यारं्नतर संर्भाजी महाराजारं्ना जंचजऱ्याच्या चसद्दीशी सामर्ना करावा 
लार्ला. उंदेरीहूर्न लहार्न लहार्न र्नौका म ंबई बंदरात पाठचवल्या. म ंबई बंदराच्या दचििेकडील चकर्नाऱ्यावर 
छापा घालूर्न, लूट करूर्न चतथे पकडलेल्या कैद्यारं्ना र् लाम म्हिूर्न चवकण्याकरता म ंबईस पाठवले. [बर्नाजी, 
बॉम्बे ॲन्ड द चसद्दीझ, पृ. ३२.] इंग्रजारं्नी चसद्दीच्या ह्या ज लमी कृत्यािा चर्नषेध केला आचि त्या द दैवी कैद्यापंैकी 
एकवीस जिािंी स टका केली. [उपरोक्त.] इंग्रज चसद्दीला द खव ू शकत र्नव्हते कारि चसद्दी हा बादशहा 
औरंर्जेबािा सरदार होता. त्यािा रोष ओढवरू्न घेतला असता तर त्यारे्न मोर्ल साम्राज्यात म क्त व्यापार 
करण्यास इंग्रजारं्ना चदलेली सवलत बंद केली असती. त्यािा पचरिाम असा झाला की, जेव्हा इंग्रजारं्नी 
चसद्दीला म ंबई बेटावर राहण्यासाठी परवार्नर्ी चदली तेव्हा त्या सधंीिा उपयोर् चसद्दीरे्न म ंबईत येऊर्न 
मराठ्ाचं्या म लखावर आक्रमिे करण्याकरता, मराठ्ािंी आर्ळीक करण्याकरता केला. चसद्दीिे अमार्न ष 
अत्यािार रोखण्याकरता सरं्भाजी महाराजारं्नी चसद्दीिी जहाजे जाळण्यािा प्रयत्र्न केला. परंत  तो प्रयत्र्न 
असर्फल ठरला. संर्भाजी महाराजािें बह संख्य सैचर्नक मारले रे्ले हकवा कैदी म्हिरू्न पकडले रे्ले. [र्भारत 
इचतहास सशंोधक मंडळ तै्रमाचसक वषग ९ व ेर्भार् १, पृ. १५.] इ. स. १६८० च्या अखेरीस चसद्दीिे आरमार वेंर् ल्यावर हल्ला 
करण्याच्या हेतूरे्न खालच्या चकर्नारपट्टीस रे्ले. [ओमे, चहस्टॉचरकल फॅ्रग्मेंट स ऑर्फ हहदोस्तार्न, पृ. ९६-९८.] परंत , चकत्येक 
शह काटशह िकमकी होऊर्न चसद्दी १६८१ मध्ये म ंबई बंदरात आला. म ंबईहूर्न क लाब्याच्या चकर्नाऱ्याकडे 
माल रसद प रवठा घेऊर्न जात असिाऱ्या चकत्येक र्नौकावंर उंदेरी येथूर्न चसद्दीरे्न हल्ले िढवले. चसद्दी, इगं्रज 
आचि मराठे याचं्यात बारीकसारीक य द्ध हकवा िकमकी झाल्याचशवाय एकही वषग उलटत र्नसे. त्याला 
१६८१ हे वषगही अपवाद र्नव्हते. त्यातूर्न होिाऱ्या चवध्वसंाला चसद्दी आचि मराठे हे दोघेही कारि होते, 
दोघेही दोषी होते. संर्भाजी महाराजािंा इंग्रजावरील अचवश्वास, रोष एवढा तीव्र होता की, त्यारं्नी आपल्या 
मराठी म लखातूर्न म ंबईस होिारा धान्यप रवठा बदं केला. [बर्नाजी, चकत्ता, पृ. ३३.] त्याबरोबर 
पोत गचर्जारं्नीदेखील इंग्रजारं्ना त्रास देण्यािी ही सधंी साधली. त्याम ळे म ंबईमध्ये जीवर्नावश्यक वस्तंूच्या 
चकमती चतपटीरे्न वाढल्या. [ओमे, चकत्ता पृ. १०७-१०९.] दमि येथे पोत गचर्जारं्नी संर्भाजी महाराजाचं्या काही 
मािसारं्ना ठार मारले असे वृत्त कार्नावर येताि मराठ्ारं्नी आपल्या प्रदेशातील पोत गचर्जािंी घरे जाळूर्न 
टाकली. [र्भारतीय इचतहास सशंोधर्न मंडळ, तै्रमाचसक वषग ९, र्भार् १, पृ. १६.] 
 
२ [पर्डी, मासीर-इ-आलमचर्री, पृ. २१.] 

 
इ. स. १६८१ च्या चडसेंबरमध्ये चसद्दीरे्न मराठ्ािंी आपटे व र्नार्ोठिे ही र्ाव े ल टली आचि 

जाळली. जंचजरेकर चसद्दीच्या ह्या अशा कृत्यािें संर्भाजी महाराजारं्नी लपंडाव करूर्न जंचजरा हस्तर्त 
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करण्यािे ठरवले. संर्भाजी महाराजारं्नी आपल्या कोंडाजी र्फजंद या मािसाला चसद्दीकडे र्नोकरी 
चमळवण्यास पाठवले. त्यात तो यशस्वी झाला आचि आपल्या क ट ंबांसह जंचजरा चकल्ल्यात राहू लार्ला. 
जंचजऱ्यावरील दारूखार्ना इत्यादींर्ना आर् लावरू्न देण्यािा त्यािा चविार होता. कोंडाजी र्फजगदिा हा डाव 
चसद्दीस कळला तेव्हा चसद्दीरे्न त्यािे डोके मारले. त्याचं्या सोबत असिाऱ्या काही लोकारं्ना ब डचवले. 
[चिटिीस, सरं्भाजी बखर, पृ.१७.] दर्लबाजीरे्न जंचजरा सर करण्यािा प्रयत्र्न अयशस्वी होताि संर्भाजी महाराजारं्नी 
दादाजी रघ र्नाथ देशपाडें या सेर्नापतीस दंडाराजप रीस वढेा घालण्याकरता पाठवले. रं्नतर, संर्भाजी 
महाराज, राजप त्र अकबर हे वीस हजार सैचर्नकासंह रायर्डाहूर्न चर्नघाले आचि वढेा घालूर्न राचहलेल्या 
सैचर्नकासं येऊर्न चमळाले. ह्या सैन्यारे्न [आवळसकर, ऐचतहाचसक साधरे्न, पत्र क्र. ६४, पृ. ९९.] पंधरा चदवस सतत 
जंचजऱ्यावर तोर्फा डार्ल्या. तोर्फाचं्या र्भचडमाराम ळे चकल्ल्यािी हर्भत कोसळूर्न पडण्यािी वळे आली. 
चदर्नाकं ३ जारे्नवारीपासूर्न चदर्नाकं ३ रे्फब्र वारी १६८२ ह्या काळात संर्भाजी महाराजारं्नी चसद्दीवर अचतशय 
दबाव आिला होता, चसद्दीला अडििीत टाकले होते आचि त्यावळेी मराठे जंचजरा हजकूर्न घेण्याच्या बेतात 
होते. त्याकचरता त्यारं्नी चकल्ल्यार्भोवती खंदक र्भरूर्न काढण्याकरता ५० हजार मािसे कामास लावली. 
आठश ेयाडग रंुद आचि तीस याडग खोल असिारा खंदक दर्ड, लाकडे, कापसािी र्ाठोडी वर्ैरे टाकूर्न 
त्यारं्नी र्भरूर्न काढला. अशाप्रकारे चकल्ल्यावर िाल करूर्न जािाऱ्या आपल्या सैचर्नकाकंरता त्यारं्नी रस्ता 
तयार केला. [सरकार, चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, खंड ४, पृ. ३१२.] परंत , औरंर्जेबािे दोर्न हजार घोडदळ आचि पधंरा 
हजार पायदळासह र्नबाब हसर्न अचलखार्न यािे मोर्ल सैन्य ४ रे्फब्र वारी १६८२ रोजी कोकिात येऊर्न 
थडकले. [सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ. २२३] चदर्नाकं ३० जारे्नवारी १६८२ रोजी मोर्लारं्नी कल्याि हजकूर्न 
घेतले. त्याम ळे संर्भाजी महाराजारं्ना चसद्दीवरील मोहीम महाडच्या दादाजी प्रर्भ ूदेशपाडें याचं्यावर सोपवरू्न 
मोर्ल सेरे्नशी म काबला करण्यासाठी रायर्डावर परत याव ेलार्ले. 

 
सर जद र्नाथ सरकार यारं्नी तेव्हा म ंबईत रे्लेल्या मराठी आरमाराच्या ताडं्यािे विगर्न प ढीलप्रमािे 

केले आहे. मे १६८२ ते १६८५ च्या दरम्यार्न स मारे पाि हजार सैचर्नक असिारी र्लबते, म ंबई समोरील 
सम द्रामध्ये सज्ज होती. सरं्भाजी महाराजािें आरमार १२० र्लबते आचि १५ र् राबारं्नी य क्त असे 
सामर्थ्यगशाली होते. [सरकार, चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, खंड ४, प.ृ ३११.] म ंबईतील इंग्रज प्रचतचर्नधींर्नी र्नोंदले आहे की, 
र्नोव्हेंबर १६८१ ते ज लै १६८२ ह्या काळात संर्भाजी महाराजाचं्या खादेंरीतील र्लबतारं्नी चवरोधी पिािे 
४५०० रुपयाइंतके प्रिंड र्न कसार्न केले. [र्फॉरेस्ट, चकत्ता, पृ. ११०.] त्यािा बदला घेण्याकरता म्हिूर्न चसद्दीरे्न 
क ल्यावर ऑर्स्ट, १६८२ मध्ये हल्ला िढचवला आचि तेथील चकत्येक रचहवाशािंी र्नाके कापली. [सरकार, द 
हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ. २२३.] मराठे आचि चसद्दीिे आरमार यािंी ऑक्टोबर, १६८२ मध्ये समोरा-समोर रे्भट 
झाली. छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या काळातं मराठ्ारं्ना येऊर्न चमळालेल्या चसद्दी चमस्त्री यारे्न मराठ्ािंा 
आरमार प्रम ख म्हिूर्न कायगर्भार सार्भाळला. त्यारे्नि चसद्दीशी समोरा-समोर य द्ध केले. (४ ऑक्टोबर 
१६८२). त्या य द्धात संर्भाजी महाराजािें सैन्य आपल्या सेर्नाचधकाऱ्याला शत्रूच्या हाती एकाकी टाकूर्न पळूर्न 
रे्ले..... चसद्दी चमस्त्री जबर जख्मी झाला होता. तो त्याि चदवशी मरि पावला. [र्फॉरेस्ट, चकत्ता, पृ. ११२, बेंदे्र, 
सरं्भाजी िचरत्र, पृ. ३८०-८१.] (५ ऑक्टो. १६८२). 

 
जंचजऱ्याच्या मोचहमेिे रे्नतृत्व करीत असिाऱ्या दादाजी रघ र्नाथ देशपांडे यारं्ना जंचजरा सर केला 

रे्ला तर अमात्य पद बहाल करण्यािे संर्भाजी महाराजारं्नी विर्न चदले होते. ह्या वढे्याच्या कामात 
दौलतखार्न, मायर्नाईक, कावजी महमूद आचि र्ोहवद कान्हो ह्यारं्नी दादाजी प्रर्भ ू देशपाडें यारं्ना सवगपरी 
साहाय्य केले. [चिटिीस मल्हारराव, सरं्भाजी महाराज आचि थोरले राजाराम महाराज यािंी िचरते्र, प.ृ १४-१५.] 
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अिार्नक छापा घालूर्न जंचजरा काबीज करण्यािा दादाजी रघ र्नाथ देशपाडें यािंा हा प्रयत्र्न 
अपयशी ठरला. [उपरोक्त.] दादाजीरे्न आपले सैन्य माघारी घेतले. यावर चसद्दी जोर करूर्न मराठी म लखात 
घ सला. त्यारे्न महाडवर िढाई केली. दादाजींिी पत्र्नी आचि क ट ंबीयासं पकडूर्न त्यारं्ना जंचजऱ्याला घेऊर्न 
रे्ला. [चिटिीस, चकत्ता, पृ. १६.] चसद्दीच्या जंचजऱ्यातील सामर्थ्याला प्रचतशह देण्याकरता संर्भाजी महाराजारं्नी 
अंजचदव येथे स रे्भदारािी रे्नमिूक केली. इ. स. १६८२ च्या आरंर्भी अजंचदव येथे आरमार तळ स सज्जतेरे्न 
उर्भारण्याच्या दृष्टीरे्न तेथे चकल्ला उर्भारिे आवश्यक होते. [सरकार, औरंर्जेब, खंड ४, प.ृ ३१५.] हे वृत्त कार्नी येताि 
पोत गर्ीज अंजचदव येथे २०० सैचर्नकासंह जाऊर्न दाखल झाले. त्यारं्नी मराठ्ारं्ना ह सकावरू्न लावले आचि 
११ एचप्रल १६८२ रोजी पोत गर्ीजारं्नीि अजंचदव येथे चकल्ला उर्भारला. [डॅर्नव्हसग, द पोत गर्ीज इर्न इंचडया र्भार् २, पृ. ३६६.] 
याि वळेी इंग्रजाचं्या व्यवस्थेत मोठी बंडाळी उत्पन्न झाली तीि सरं्भाजी महाराजाचं्या पर्थ्यावर पडली. 
कॅप्टर्न चरिडग कीस्ग्वर्न ह्या इगं्रजारे्न म ंबईत एक क्राचंतकारी घटर्ना घडवली. त्यारे्न ईस्ट इंचडया कंपर्नीच्या 
र्व्हर्नगरच्या ताब्यात असिाऱ्या म ंबईच्या चकल्ल्यास वढेा घातला आचि इंग्लडिा राजा द सरा िाल्सग याच्या 
र्नाव ेआपि राजव्यवस्था पाहिार आहोत असे त्यारे्न घोचषत केले. ह्या वळेी एका मोर्ल सेर्नापतीरे्न संर्भाजी 
महाराजाचं्या एका प्रचतचर्नधीस कैद केले होते आचि त्यािा चशरच्छेदही होिार होता. म ंबईिे शासर्न, 
कंपर्नीकडूर्न इंग्रजाचं्या राजाच्या मािसारे्न हाती घेतले हे कळताि त्या मोर्ल सेर्नापतीरे्न संर्भाजी 
महाराजाचं्या मािसािा चशरच्छेद रद्द केला आचि त्या मािसाला कैदी म्हिूर्न कॅप्टर्न चरिडग चकस्ग्वर्नकडे 
पाठवले. त्यारं्नतर कॅप्टर्नरे्न स रचितपिे त्या मािसास संर्भाजी महाराजाकंडे पोिते केले. ह्या सौहादगपूिग 
वतगर्नारं्नतर इंग्रज आचि संर्भाजी महाराज यािें परस्परातील संबधं स धारण्यास खूपि मदत झाली. [सरकार, 
सरं्भाजीराजे चरलेशन्स चवथ द इंस्ग्लश १६८४ (र्भा. इ. स.ं मं. तै्रमाचसक, र्भार्-२-४, जूर्न १९३२, पृ. ३०.] इ. स. १६८४ च्या एचप्रलमध्ये 
चसद्दी काचसम रे्नहमीप्रमािे जहाजे र्नारं्रूर्न चवश्रातंी घेण्याकरता म ंबईस आला. मात्र त्याला म ंबई बेटावर 
र्फक्त पािी घेता येईल, आसरा घेता येिार र्नाही असे चकस्ग्वर्नरे्न त्याला स्पष्टपिे कळवले. यावर चसद्दी 
तेथूर्न चर्नघूर्न रे्ला. या घटरे्नरं्नतर मराठ्ाचं्या म ख्य र्भरू्भार्ावर अचतक्रमि करण्याकरता स रचित तळ 
म्हिूर्न म ंबईिा वापर करिे चसद्दीला अशक्य झाले. [बर्नाजी, बॉम्बे ॲन्ड द चसद्दीझ, पृ. ३७.] संर्भाजी महाराजाशंी 
इंग्रजािें मतरे्भद दूर होण्यासाठी आचि महाराजाशंी शातंता प्रस्थाचपत करण्यासाठी म्हिूर्न चकस्ग्वर्नरे्न कॅप्टर्न 
हेन्री र्रॅी आचि लेफ्टरं्नट चवस्ल्कन्स यारं्ना आपले दूत म्हिूर्न संर्भाजी महाराजाकंडे पाठवरू्न चदले. [सरकार, 
औरंर्जेब, र्भार् ४, पृ. ३०-३१.] संर्भाजी महाराज आचि इंग्रज याचं्यात झालेल्या करारातील २७ व्या कलमारे्न असे 
चर्नच त केले की, “इंग्रजारं्नी चसद्दीच्या चवरोधात राहाव”े असे त्यारं्ना आवाहर्न करूर्न मी असे विर्न देतो की, 
“इंग्रज जर कराराप्रमािे वार्ले तर, प्रसंर् पडेल तेव्हा मी इंग्रजारं्ना मदत करीर्न.” अशा रीतीरे्न इगं्रज व 
संर्भाजी महाराज यामंध्ये दोर्न करार झाले ते उर्भयतासंाठी िारं्ले र्फायदेशीर झाले. हे करार प ढील 
प्रकरिात चदले आहेत. 
 

❑ ❑ 
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३१. छिपिी संभािी महाराि आणि इगं्रि 
 
म ंबई बेट इंग्रजाचं्या ताब्यात इ. स. १६६४ चडसेंबरमध्ये आले. त्या वळेेपासूर्न ते छत्रपती चशवाजी 

महाराजाशंी सख्य राखण्यािा प्रयत्र्न करीत होते. तदरं्नतर जारे्नवारी, १६६४ च्या स रत येथील ल टीच्या 
चर्नचमत्तारे्न त्यािंा चशवाजी महाराजाशंी प्रत्यि संबधं आला. मोर्लाकंडूर्न चशवाजी महाराजारं्नी आपले सवग 
र्ड चकल्ले घेतले हे पाहूर्न इगं्रजारं्ना चशवाजी महाराजाबंद्दल दहशत चर्नमाि झाली. पि इंग्रजारं्नी चशवाजी 
महाराजािंा शत्रू जो चसद्दी यास र् पिूप मदत करण्यािे धोरि ठेचवले. चशवाजी महाराजारं्ना हे कळताि 
त्यारं्नी इंग्रजारं्ना तंबी चदली. यािा पचरिाम असा झाला की चसद्दीिे आरमार पावसाळयासाठी १० मे १६७३ 
रोजी म ंबई बंदरात आश्रयासाठी येऊ लार्ले तेव्हा त्यास इंग्रजारं्नी येऊ चदले र्नाही. इंग्रजारं्ना चशवाजी 
महाराजाशंी िारं्ले सबंंध राखावयािे होते म्हिरू्न त्यारं्नी आपला वकील थॉमस चर्नकोलसर्न यास ११ जूर्न 
१६७३ रोजी चशवाजी महाराजाचं्या रे्भटीस पाठचवले. परंत  त्यािीही काही र्फलचर्नष्ट्पती झाली र्नाही. तेव्हा 
इंग्रजातंरे्फ र्नारायि शिेवी हा इंग्रजािंा द सरा वकील बोलिी करण्यास २४ मािग १६७४ रोजी रायर्डावर 
चशवाजी महाराजाकंडे रे्ला. तसेि ऑस्क्संर्डेर्न हाही चशवाजी महाराजाचं्या राज्यचर्भषेकाच्या वळेी 
इंग्रजातरे्फ र्नजरािा घेऊर्न रे्ला. चशवाजी महाराजारं्नी इंग्रजाकंडे ज लै, १६७५ त दारूर्ोळा व तोर्फा यािंी 
मार्िी केली. त्यारं्नी इंग्रजाचं्या सवग वखारींस अर्भयािा कौल चदला. पि इगं्रजारं्नी चशवाजी महाराजासं 
दारूर्ोळा चदला र्नाही. सर्न १६७९ मध्ये म ंबई बंदराच्या तोंडावर असलेले खांदेरी-उंदेरी र्नावािे इंग्रजाचं्या 
ताब्यातील बटे चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या ताब्यात घेतले आचि त्यावर तटबंदी केली. [ओमे, व्हॉ. १, पृ. 
११६.] ही बातमी इंग्रजासं समजताि त्यािंा चतळपापड झाला. त्यारं्नी हे बेट प न्हा चमळचवण्याकचरता प ढील 
दोर्न वष ेचर्नकरािे प्रयत्र्न केले. परंत  त्यारं्ना यश आले र्नाही. तेव्हा त्यारं्नी िौलिा स रे्भदार अण्िाजी दत्तो 
याजबरोबर तहािी बोलिी करण्यास आपला वकील राम शिेवी यास पाठचवले व तह घडवरू्न आिला. 
[बेंदे्र, वा. सी., छत्रपती सरं्भाजी महाराज, आवृत्ती १९७१, पृ. ३२९.] 

 
इगं्रिास िंबी 

 
चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर संर्भाजी महाराज र्ादीवर आले. त्यारं्नी आपला स रे्भदार िौल येथे 

र्नव्यारे्न रे्नमला. त्याजकडे राजापूरच्या इंग्रजारं्नी आपल्या मालमते्तसह परत जाण्यासाठी मे १६८० च्या 
स रुवातीस परवार्नर्ी माचर्तली. तेव्हा याबद्दल स रे्भदारारे्न इंग्रजासं सरं्भाजी महाराजािंी परवार्नर्ी घेण्यास 
साचंर्तले. म्हिरू्न परवार्नर्ी चमळचवण्यासाठी इंग्रजारं्नी आपली मािसे महाराजाकंडे पाठचवली. “परंत  
सध्या अन्य कामात र् ंतल्यारे्न त मच्या अजािा चविार तूतग करता येत र्नाही.” असे महाराजारं्नी सारं्ूर्न त्यास 
घालवरू्न चदले. [चशवकालीर्न पत्रसारसगं्रह, क्र. २२६३.] यािे कारि इंग्रजारं्नी चशवाजी महाराजाशंी केलेला तह 
पाळला र्नव्हता. चसद्दीिा बंदोबस्त केला र्नव्हता. चसद्दी मराठ्ाचं्या म लखातील पेि-र्नार्ोठिे या र्भार्ात 
ल टालूट करीत होता. म ंबईकर इंग्रजारं्नी त्यास आश्रय चदला होता. तेव्हा संर्भाजी महाराजारं्नी इगं्रजािंी 
खोड मोडण्यासाठी राजापूरच्या वखारीजवळ मराठे सैन्य पाठचवले. सैन्यािा हल्ला होईल या र्भीतीरे्न इगं्रज 
चर्नघूर्न र्न जाता वखारीति अडकूर्न राचहले. [चकत्ता, क्र. २२९२.] चसद्दीिा बंदोबस्त करण्यासाठी संर्भाजी 
महाराजारं्नी आपला चर्नष्ट्िात व धूतग वकील आवजी पचंडत इगं्रजाशंी बोलिी करण्यासाठी २० र्नोव्हेंबर 
१६८० रोजी म ंबईस पाठचवला. चसद्दीच्या म ंबईतील हालिालीवर बारकाईरे्न लि ठेवण्यासंबधंीच्या र् प्त 
सूिर्नाही त्यास चदल्या. वचकलारे्न इंग्रजािंी रे्भट घेऊर्न त्यास असे साचंर्तले की, चशवाजी महाराजाशंी 
झालेल्या तहाप्रमािे म ंबईकरारं्नी चसद्दीिा बंदोबस्त केला र्नाही तर संर्भाजी महाराज इंग्रजांचवरुद्ध य द्ध 
प कारतील, इंग्रजारं्नी चसद्दीस देत असलेली मदत ताबडतोब थाबंवावी; त्यास आरमारासह ताबडतोब 
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म ंबईबाहेर काढाव.े तसे र्न केल्यास संर्भाजी महाराजारं्नी म ंबईवर स्वारी करण्यािा चर्न य केला आहे. 
[र्ोखले, कमल आवृत्ती १९७१, प.ृ १२६.] यावळेी चसद्दी आपल्या आरमारासह म ंबईहूर्न स रतेस रे्ला त्याम ळे चसद्दीच्या 
र्भार्नर्डीतूर्न म ंबईकरारं्ना थोडा काल तरी म क्त झाल्यासारखे वाटले. [ओमे, व्हॉ. २, ११६-७, २५४; छत्रपती सरं्भाजी 
महाराज, प.ृ ३३५.] संर्भाजी महाराजािंा वकील म ंबईस काही काल राचहला. इगं्रजारं्नी त्यािी बडदास्त िारं्ली 
राखली. चर्नघतार्ना त्यास र्नजरािा चदला. महाराजासंही त्याजबरोबर र्नजरािा पाठचवला. तेव्हा त्यारं्ना असे 
वाटू लार्ले की संर्भाजी महाराजास सतंोषी वाटूर्न चकर्नारपट्टीवरूर्न आपली तादंळािी र्रज र्भारे्ल. 
[छत्रपती सरं्भाजी महाराज, प.ृ ३३५.] पि ह्या त्याचं्या मर्नोदयास चसद्दीरे्न तडा चदला. चसद्दीरे्न १६ मािग १६८१ रोजी 
म ंबईस जािारी मराठ्ािंी २ र्लबते व त्यातील ४ मािसे पकडली. िेऊल येथे ३००० सैन्यासह मराठा 
अचधकारी बसला होता. त्यारे्न र्लबतािंी रास्त मार्िी केली तेव्हा इंग्रजारं्नी संर्भाजी महाराजाचं्या र्भयास्तव 
ती र्लबते चसद्दीकडूर्न घेऊर्न मराठ्ाकंडे पाठचवली. 

 
संभािी महाराि, इगं्रि व णसद्दी : 

 
इंग्रजाचं्या पाहठब्यावर चसद्दी उंदेरीवर राहूर्न मराठ्ास त्रास देतो तेव्हा उंदेरी काबीज करण्यािे 

संर्भाजी महाराजारं्नी ठरवरू्न त्यासाठी अरब आरमाराशी सरं्र्नमत केले. उंदेरी बेट काबीज केले व तेथे कोट 
बाधंण्यास स रुवात केली व स्वतः जंचजऱ्यास जाऊर्न वढेा चदला. त्यािवळेी धान्यासाठी रे्लेल्या इंग्रजाचं्या 
तीर्न होड्या पकडल्या. म ंबईकरारं्नी संर्भाजी महाराजािंा वकील स ंदरजी बाजी यािी अचजजी करूर्न त्या 
स. १६८२ च्या स रुवातीस सोडवरू्न रे्नल्या. १९ जारे्नवारी १६८२ च्या पत्रारे्न म ंबईकर इंग्रजारं्नी स रत इंग्रजासं 
कळचवले की जर चसद्दीरे्न मराठ्ासं त्रास देण्यािे थाबंचवले र्नाही तर इंग्रजाशंी सरं्भाजी महाराज कोित्याही 
ििी लढाई देतील व इंग्रजासं त्यािंा हल्ला परतचविे जड जाईल. “तेव्हा स रतकर इंग्रजारं्नी कळचवले की 
संर्भाजी महाराजाशंी र्ोडी र् लाबीरे्न वार्ा, मतै्रीरे्न राहा, चसद्दीला द खवू र्नका.” [बेंदे्र, छ. सरं्भाजी, पृ. ३३७.] 
स रतकरारं्नी औरंर्जेबाच्या र्भीतीरे्न चसद्दीबाबत थंड राहण्यािे ठरचवले होते. स रतकर इंग्रज म ंबईकरासं 
चलचहतात की, संर्भाजी राजाचं्या म लखातं हेर ठेवा व पहाऱ्याला बाहेर होड्या ठेवा म्हिजे त्यारे्न काही छापे 
घालण्यािे प्रयत्र्न केले तर प्रचतकार करता येईल. [चकत्ता.] संर्भाजी महाराजारं्नी इंग्रजाकडे जािारा 
अन्नधान्य प रवठा बंद केला आचि पोत गचर्जारं्नी कोिाही इंग्रजारं्ना धान्य देऊ र्नये म्हिूर्न जाहीरर्नामा 
काढला. तेव्हा म ंबईकरार्नी स रतकराकंडे आरमारािी मदत माचर्तली. [ओमे, व्हॉ. ११, पृ. ९-१० छत्रपती सरं्भाजी 
महाराज, प.ृ ३४०.] अथात स रतकरारं्नी १६ ऑक्टोबर १६८२ ला टोलवाटोलवीिी उत्तरे चदली. [ओमे, व्हॉ. ११७-२, 

पृ. ४२-९.] तेव्हा सरं्भाजी महाराजाशंी चमळते घेण्यासाठी इगं्रजारं्नी २० ऑक्टोबर १६८२ ला प्रल्हाद चर्नराजीस 
आिण्यासाठी “बलूर्न” जहाज पाठचवले. प्रल्हाद चर्नराजीरे्न म ंबईकराशंी बोलिी करतार्ना चसद्दीच्या 
बंदोबस्तासंबधंी इंग्रज काय उपाययोजर्ना करतात याबद्दल चविारले. त्यािा ख लासा चर्नःसचंधग्दपिे र्न 
करता त्याबाबत ते स रतकराचं्या सारं्ण्यावरूर्न टोलवाटोलवीिी उत्तरे द्यायला लार्ले. यावरूर्न 
मराठ्ारं्ना कळूर्न ि कले की, इंग्रज चसद्दीला स रतेस घालव ू शकत र्नाही. म्हिरू्न संर्भाजी महाराजारं्नी 
जाहीरर्नामा काढला की आपल्या म लखातूर्न इंग्रजासं अन्नधान्य रे्नण्यास देऊ र्नये. [छत्रपती सरं्भाजी महाराज, पृ. 
३४०.] इगं्रजारं्नी मराठ्ाचं्या वचकलास २ मचहरे्न रखडूर्न ठेचवले. २० चडसेंबरला मराठ्ाचं्या वचकलास 
इंग्रजारं्नी चर्नरोप चदला. संर्भाजी महाराजारं्नाही रायर्डावर रे्भटीस आलेल्या स्स्मथ र्नावाच्या वचकलासही 
र्ोड बोलूर्न काहीही र्न देता परत पाठचवले. 

 
इ. स. १६८३ च्या रे्फब्र वारीपूवी संर्भाजी महाराजाचं्या आरमारािी व इंग्रज जहाज “पे्रचसडेंट” 

यामध्ये महाचर्रीिी लढाई झाली. या िकमकीत मराठ्ािंी ३ र्लबते ब डाली. [चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. १४०.] 
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त्यारं्नतर संर्भाजी महाराजारं्नी इगं्रजासं र्फमार्न व सही चशक्क्यािे कार्द द्यावयािी त्याचं्याि 
पद्धतीरे्न टाळाटाळ केली. दरम्यार्न संर्भाजी महाराजारं्नी पोत गचर्जाचंवरुद्ध र्ोव्यात स्वारी केली व माहीम, 
केळवा, दंतोरा सारर्ाव व स पारा ही ठािी घेतल्याम ळे म ंबईकरारं्ना मराठ्ािंी धास्ती वाटू लार्ली. 
मराठ्ारं्नी कारंजा घेतल्यावर इंग्रजारं्ना स रचिततेिी काळजी वाटू लार्रू्न त्यािंा धीर स टला. स. १६८३ 
च्या अखेरीस संर्भाजीच्या र्फौजारं्नी म ंबईजवळ येऊर्न म ंबईला घेरले होते. [चकत्ता, पृ. १४२.] स रतकरारं्नी 
म ंबईच्या स रचिततेिी काहीि व्यवस्था केलेली र्नव्हती. म ंबईकरािंी पचरस्स्थती इतकी वाईट झाली होती 
की त्याचं्याजवळ रचहवाशारं्ना प रेल इतकीही अन्नसामग्री र्नव्हती. इतक्यात म ंबईजवळच्या कारंजा बंदरािा 
ताबा मराठ्ासं चमळाल्याम ळे म ंबईकर घाबरले आचि यातूर्न मार्ग काढण्यासाठी स रतकरािंा सल्ला 
चविारला. [चकत्ता.] दरम्यार्न म ंबईकर रचहवाशारं्नी िाइल्ड आचि वॉडग याचं्या ज लमी वतगि कीस कंटाळूर्न 
त्याजंचवरुद्ध बंड केले. तेव्हा ईस्ट इचंडया कंपर्नीरे्न म ंबईला र्व्हर्नगर म्हिूर्न चरिडग केर्चवर्निी रे्नमिूक केली. 
संर्भाजी महाराजाशंी त्यारे्न मतै्री करूर्न म ंबईच्या संरििािी सवग जबाबदारी त्यारे्न आपल्यावर घेतली. 
म ंबईच्या बंडािी हकीकत वॉडगरे्न स रतेस कळचवली, “म ंबईिे रचहवासी स रतकरावंर चिडल्यािे आचि 
र्व्हर्नगर केर्चवर्न हा म ंबई बदंर संर्भाजीराजारं्ना ४०,००० पार्ोड्यारं्ना चवकिार असल्यािे त्यारे्न चलचहले 
होते. [चशविचरत्र साचहत्य, खं. ९ ले. ६०.] 

 
यावषी चसद्दीरे्न मराठ्ासं त्रास देण्यािा र्नवीर्न उपक्रम स रू केला. संर्भाजी महाराजाचं्या 

म लखातूर्न म ले पळवरू्न आिूर्न म ंबईत ते चवकू लार्ले. ह्यािा बंदोबस्त इंग्रजारं्नी करावा म्हिूर्न इंग्रजासं 
संर्भाजी महाराजारं्नी र्फमाचवले. संर्भाजी महाराजारं्नी कारंजा बटे काबीज केल्यारं्नतर इंग्रजारं्ना त्याजबरोबर 
मतै्री करण्यािी आवश्यकता वाटू लार्ली. त्यारं्नी स रतकर इंग्रजासं यावर उपाय स िचवण्यास चलचहले 
तेव्हा स रतकरारं्नी रे्नहमीप्रमािे उडवाउडवीिी उत्तरे चदली. ते पत्रात म्हिाले की, संर्भाजी राजे आपल्याशी 
(इंग्रजाशंी) कधीि र्भाडंले र्नाहीत. कारंजाहूर्न म ंबई बटेावर येण्यास ते काय सम द्रािे मालक झालेले 
र्नाहीत. तेव्हा आमिी चशर्फारस आहे की शत्रूिे र्भय र्न धरता आरं्नदारे्न राहा. [Sambhaji to Bom., (Kejwin) April 
१६८४, Sur. Vol. १०९. p. ५५; ऑमग, व्हॉ. ११८-२, प.ृ २३०-२; तै्रमाचसक, र्भाइसमंं, र्भार् २, १९२२, पृ. ३१.] 

 
इगं्रिािंी िह : 

 
केर्चवर्नरे्न म ंबईिा ताबा घेतल्यावर २६ एचप्रल १६८४ च्या स मारास कॅ. र्रॅीला 

संर्भाजीमहाराजाकंडे तह करण्याकचरता पाठचवले. कॅ. र्रॅी, थॉमस चवस्ल्कन्स व राम शिेवी हे इंग्रजािें 
प्रचतचर्नधी संर्भाजी महाराजासं चबरवाडी येथे रे्भटले. संर्भाजी महाराजांिे इंग्रजारं्ना एवढेि सारं्िे होते की 
त्यारं्नी चसद्दीस थारा देऊर्न आचि साचहत्य प रवरू्न मराठ्ाचं्या म लखात उपद्रव देण्यास मदत करू र्नये व 
चदवसेंचदवस आपल्या मतै्रीिे संबंध दृढ होत जातील असे कराव.े ‘त मिा चमत्र तो आमिा चमत्र आचि त मिा 
शत्रू तो आमिा शत्रू’ हे जािरू्न आपला मतै्रीिा तह करण्यास संमती असल्यािे त्यारं्नी कळचवले. त्याप्रमािे 
इंग्रज-मराठ्ाचं्या तहािा मस दा तयार करण्यात आला. या तहाच्या मस द्यात कर्नाटकासाठी ११ कलमे व 
म ंबईसाठी ३० कलमे संर्भाजी महाराजारं्नी मान्य केली. त्यातील कर्नाटकिा तह असा. 

 
“संर्भाजी राजा छत्रपती, राजशक १० (१५ मे १६८४ पयंत) म ंबईच्या र्व्हर्नगररे्न (कॅ. चरिडग 

केर्चवर्न) कॅप्टर्न हेन्री र्रॅी आचि थॉमस चवस्ल्कन्स यासं वकील म्हिरू्न व राम शिेवी यास द र्भाषा म्हिूर्न 
पाठचवले. त्यारं्नी कर्नाटकामध्ये वखारी काढण्याबद्दल मर्नस बा साचंर्तला. त्यावरूर्न त्याचं्या चवरं्नतीिा 
चविार करूर्न प ढील अटी करार करूर्न देत आहोत. त्या अशा– 
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(१) इंग्रजारं्नी वाटेल त्या चठकािी वखारी स्थापाव्यात. सापं्रत ते चतवरे्नापट्टम (Tivangpati) 
क डालोर (Gudanor) आचि कोचर्नमेर (Canamer) येथे वखारी काढीत आहेत त्या काढाव्यात व रं्नतर जेथे 
त्यासं वाटतील तेथे त्या काढाव्यात. त्यासं” वखार बाधंण्याकरीता ६० कोचवद (Covids) लाबं व पधंरा 
कोचवद रंुद जमीर्न द्यावी, वखारीिी उंिी २॥ कोचवद व हर्भतीिी रंुदी अधा कोचवद राहील. त्यापेिा अचधक 
र्नाही. आचि त्यारं्ना अचधक जारे्िी जरूर र्भासली तर त्यारं्नी आिखी एक घर त्याि लाबंी रंुदीिे बाधंाव.े 
तेही र्न प रले तर व्यापारी जशी बाजारात द कारे्न बाधंतात त्याप्रमािे द कारे्न बाधंावीत, (२) इंग्रजाशंी व्यापार 
करण्यासाठी जे व्यापारी, रंर्ारी व चविकर येतील आचि त्याचं्याजवळ इंग्रजािंा माल असेल त्यासं 
हवालदार हकवा स रे्भदारारं्नी त्रास देऊ र्नये. उलट त्यासं शक्य ती मदत करावी. (३) मालािी रे्न-आि 
करतार्ना तो सारं्भाळण्यासाठी इगं्रजारं्नी मजूर हकवा रखवालीसाठी इतर लोक र्नोकरीत घ्यावते. अशी 
मािसे मालाच्या दृष्टीरे्न जरूर तेवढीि ठेवावीत आचि तसे केल्यास स रे्भदार हकवा इतर अचधकारी त्यारं्ना 
आडविार र्नाहीत. परंत  ते जर जरुरीपेिा अचधक ठेवतील तर त्यासं परवार्नर्ी चमळिार र्नाही. (४) माझ्या 
राज्यात इगं्रजािंी हकवा त्याचं्या व्यापाऱ्यािंी व्यापार करतार्ना. जर िोरी झाली तर त्या िोराला स रे्भदार 
हकवा हवालदाराप ढे रे्नऊर्न त्यािेंकडूर्न न्याय करूर्न िोराकडूर्न र्भरपाई करूर्न चमळेल. (५) जो माल इंग्रज 
आयात करतील त्यावर ते २॥% जकात देतील आचि चर्नयात करतील त्यावर जकात र्नाही व इतर काही 
ताप होिार र्नाही. (६) माझ्या राज्यातील एखादा व्यापारी हकवा रचहवासी काही चजन्नस हकवा व्यापारी माल 
घेऊर्न इंग्रजािें हकवा त्याचं्या व्यापाऱ्यािें देिे लार्त असेल व ते देत र्नसेल तर त्याला स रे्भदाराकडे हकवा 
अचधकाऱ्याकडे रे्नले जाईल व तो जर खरोखरि देिे लार्त असेल तर त्याचं्या मार्न-इतमामाकडे र्न पाहता 
त्यास कजगरे्फड करावयास लावली जाईल. (७) इंग्रजारं्ना माझ्या राज्यातील कोिाही मािसास र् लाम 
हकवा चि र्न करण्यासाठी चवकत घेता येिार र्नाही. (८) वादळाम ळे हकवा अन्य उत्पाताम ळे जर एखादे 
जहाज, र् राब हकवा होडी माझ्या राज्यातील एखाद्या बंदरात लार्ली तर ती जप्त करूर्न सरकारजमा 
होऊ र्नये, हा चरवाज इतर चि र्न लोकाचं्याबाबत रूढ असेल तर ती सवलत इंग्रजासंही चदली जाईल. 
(९) इंग्रजािंी सूिर्ना की माझ्या राज्यातील कोिी स रे्भदार यारं्ना जो माल लारे्ल तो ते देतील; परंत  
राजािें हकवा वरील अचधकाऱ्याचं्या चवरं्नतीव्यचतचरक्त जो माल घेतील तो देिे हकवा र्न देिे इंग्रजाचं्या 
इच्छेवर राहाव.े माझ्या सरकारक र्नािें पत्र असेल तर माल चदला पाचहजे. परंत  त्याचवर्ना माल देिे हकवा र्न 
देिे इंग्रजाचं्या मजीवर अवलंबूर्न राहील. (१०) इंग्रजारं्नी स िचवले की, त्याचं्या र्नोकरावंर डोईपट्टी घेऊ 
र्नये. जर इतर चि र्न लोकाबंाबत असाि चरवाज असेल तर इंग्रजारं्नाही त्यािा र्फायदा चमळेल. (११) 
इंग्रजािंी सूिर्ना की, इतर चि र्न व्यापाऱ्यारं्ना वर चर्नदेचशत केलेल्या सवलतीपेिा अचधक सवलती चमळत 
असतील तर त्या त्यारं्नाही चमळाव्यात. तरी अशा सवग सवलती इंग्रजारं्ना चमळतील.” 

 
सेंट र्फोटग जॉजग येथील इंग्रजाचं्या चलचहण्यावरूर्न वरील तहािी अकरा कलमे इंग्रज वचकलारं्नी 

संर्भाजीराजाकंडूर्न मान्य करूर्न घेतली. चशवाजीराजाचं्या वळेी चवकत घेतलेल्या मािसामंारे् कडक जकात 
द्यावी लार्त असे. परंत  सरं्भाजीराजे यारं्नी र् लामाचं्या व्यापाराला संपूिगि बंदी घातली होती ही लिात 
घेण्यासारखी र्ोष्ट आहे. 

 
इंग्रज वचकलारं्नी म ंबईसाठी म ख्य कलमे ठरचवली ती तीस असूर्न त्यात ज न्या र्भाडंिािा कायमिा 

चर्नकाल लावलेला आहे. तो तह असा : 
 
“संर्भाजी राजा, छत्रपती राजशक १० . . . . करार करूर्न देत आहेत. (वरील तहाप्रमािे 

स रवातीिा मजकूर). 
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(१) माझ्या र्नोकराकंडूर्न जो काही ताप इगं्रजासं चदला रे्ला हकवा माझ्याशी जे त्यािें र्भाडंि झाले 

ते त्यारं्नी चवसरूर्न जाऊर्न त्यािा चविार काढू र्नये हकवा त्याबद्दल आकस ठेव ूर्नये. मीही तसेि कराव.े हा 
तह करार झाल्यारं्नतर जर काही कमीजास्त ि कूर्न घडले तर त्यािाही चविार र्न करता एकमेकाशंी बोलूर्न 
मतै्री राखावी. हा म द्दा मान्य आहे. (२) इगं्रजार्ना व त्याचं्या व्यापाऱ्यारं्ना माझ्या राज्यात व बंदरात येण्यािी 
म र्भा असावी. व्यापाराथग माल आयात करिे व चर्नयात करिे तो रे्नहमीिी ठरीव जकात देऊर्न करावा. 
जकातीवरील अचधकाऱ्यारं्नी इतर चर्नष्ट्कारि त्रास देऊ र्नये. अशीि सवलत माझ्या व्यापाऱ्यारं्ना व प्रजेला 
इंग्रजाचं्या बंदरातं चमळेल. करार मान्य. (३) (प्रथम र्भार् कर्नाटकाच्या कलम ४ प्रमािे) माझ्या राज्यात . . 
. . र्भरपाई करूर्न चमळेल. माझ्या प्रजेच्या बाबतीतही इगं्रज हीि व्यवस्था पाळतील. (४) इंग्रजािंी जहाजे, 
र् राबे हकवा होड्या व्यापारी माल आिण्या-रे्नण्यास रवार्ना झाल्या असता, त्यातील एखादे वादळी हवमे ळे 
जर राज्यातील बंदरात चशरले तर त्याला हवा चर्नवळताि परत जाण्यास चवर्नात्रास हकवा जकात र्न घेता 
परवार्नर्ी द्यावी. परंत  एखादे जहाज वर्ैरे वादळारे्न र्फ टूर्न जर चकर्नाऱ्यास लार्ले व माझ्या स रे्भदारारं्नी 
वर्ैरे पकडले तर त्यारं्नी त्यास शक्य ती मदत करूर्न त्यातील जो माल आयात होईल त्यावर रे्नहमीप्रमािे 
जकात घ्यावी. माझ्या वचडलािें वळेी जो चशरस्ता होता तोि मी पाळीर्न व इतर चि र्न व्यापाऱ्यांर्ना ज्या 
सवलती चमळतात त्या माझ्याही बंदरात चमळतील. करार मान्य. (५) माझा व इंग्रजािंा जो तह झाला आहे 
त्यात जर कोिी मतरे्भदािा प्रश्र्न काढला तर तो दोघारं्नी चविारचवचर्नमय करूर्न चमटवावा. तहास 
कोित्याही प्रकारे बाध आिू र्नये. दोघासं मान्य. (६) माझे व मोर्लािें सारखे य द्ध िालू आहे. त्यात माझ्या 
लोकारं्नी मोर्ली प्रदेशात लूटमार कचरतार्ना जर इंग्रजाचं्या वखारीिी लूट केली व माल रे्नला तर तो माल 
स रे्भदारारं्नी हकवा हवालदारारं्नी परत करावा. तसेि एखादे वळेी जर आमच्या वखारीिे लोक हकवा अडते 
कैद केले रे्ले तर त्यासं त्रास र्न देता सोडूर्न द्याव.े (७) माझी व मोर्लािंी अरे्नक र्लबते सम द्रात 
वावरतात. तरी मोर्लािें एखादे जहाज माझ्या लोकारं्नी धरले आचि त्यात जर इंग्रजािंा माल असला व 
त्यावर त्याचं्या ख िा वर्ैरे असल्या तर त्या ख िा वर्ैरे पटवरू्न चदल्यास त्यारं्ना त्यािंा माल परत चमळावा. 
इंग्रजारं्नीही र्भरलेल्या जहाजातं, होड्यातं वर्ैरे माझ्या प्रजेिा माल आढळल्यास तो त्यारं्नी माझ्या प्रजेस 
परत द्यावा. दोघासं करार मान्य. (८) र्फोटग सेंट जॉजगच्या कलम ५ प्रमािे. (९) इंग्रजारं्नी स िचवले की 
राजाप राहूर्न बालाघाटकडे जािाऱ्या त्याचं्या मालावर आचदलशाहीत जशी जकात घेतली जाई तशी 
घ्यावी. तरी जी जकात आज रूढ असेल तीि घेतली जाईल. (१०) इंग्रजासं व त्याचं्या व्यापाऱ्यास माझ्या 
राज्यात व बंदरात माझ्या रचहवाशाकंडूर्न व व्यापाऱ्याकंडूर्न न्याय्य चकमतीस वाटेल तो माल चवकत घेण्यास 
म र्भा असावी. स रे्भदार हकवा इतर अचधकाऱ्यारं्नी रीतसर जकात घ्यावी. त्याखेरीज आकसारे्न हकवा इतर 
कारिारे्न आडव ूर्नये. (११) पोत गर्ीज, डि व इंग्रजातं लढा िालू आहे तरी आम्ही इंग्रजारं्ना हकवा त्यारं्ना 
लढ्यात मदत करिार र्नाही. इंग्रज व माझ्यात झालेला तह चबर्नचवरोध दोघाकंडूर्न पाळला जावा. (१२) 
र्फोटग सेंट जॉजगिे कलम ६ प्रमािे, शवेटी प स्तीः आचि इंग्रजही हाि करार माझ्या प्रजेच्या वर्ैरे बाबतीत 
पाळतील. (१३) एखादा इगं्रज हकवा त्यािंा अचधकारी र् न्हा करूर्न माझ्या हद्दीत पळूर्न आला आचि 
त्याबाबत माझ्या अचधकाऱ्याकंडे मार्िी केली तर त्याला पकडूर्न इंग्रजाचं्या ताब्यात देण्यािी माझे 
अचधकारी खबरदारी घेतील. असाि करार माझ्याही मािसाबंाबत इगं्रज पाळतील. (१४) माझ्या 
प्रजाजर्नापंैकी कोिी जबरदस्तीरे्न इंग्रजाचं्या वखारीत चशरेल व र्भाडंि करील तर त्याच्या र् न्ह्यािे पाचरपत्य 
स रे्भदार िौकशी करूर्न करतील; आचि जर दोष इंग्रज मािसाकडे असेल तर त्यास स रे्भदार शृखंलाबद्ध 
करतील व म ंबईस कळचवतील. त्यािें उत्तराप्रमािे त्याला शासर्न करतील हकवा सोडूर्न देतील. (१५) म ंबई 
बेटावर जळिािी वाि असल्यारे्न इंग्रजारं्ना माझ्या प्रदेशात ते चवकत घेण्यास व जकातीचवर्ना रे्नण्यास 
परवार्नर्ी असावी. मार्ील प्रघात प ढे िालू राहील. जकात मारे् घेतली जात होती. याप ढेही ती 
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त्यािप्रमािे घेतली जाईल. (१६) इंग्रजािंी राजापूरला एक वखार होती. त्यावळेी राजापूरािे व्यापाऱ्यासं 
माल चवकला होता. त्याबाबत इंग्रजािें येिे आहे. तरी त्याबाबत स रे्भदार व हवालदार यारं्नी िौकशी करूर्न 
न्याय्य तो वसूल करूर्न देिे. (१७) इगं्रजारं्नी र्नार्ोठिे व पेि येथे वखारी काढाव्यात, परंत , त्यारं्ना 
घाटावरूर्न आयात-चर्नयात केलेल्या सवग मालावर राजापूरला जशी जकात देत होते तशी द्यावी लारे्ल. 
त्यारं्ना इतर त्रास होिार र्नाही. (१८) र्फोटग सेंट जॉजगच्या ७ व्या कलमाप्रमािे. (१९) इंग्रजाकंडूर्न 
क दाबंदापूर व इतर चठकािाहूर्न जो माल घेतला होता त्याबाबत माझे वडील चशवाजीराजे यारं्नी १० हजार 
पाछाई होर्न देण्यास संमती चदली होती. त्या रकमेतूर्न राजापूरिी वखार बाधंण्यास जो खिग आला तो व 
त्यावर आिखी होिार तो आचि जी रक्कम आतापयंत चदली रे्ली ती वजा जाता जी बाकी राहील ती 
इंग्रजारं्ना र्नारळ व स पारी याचं्या रूपारे्न मी देईर्न. (२०) रॅ्फक्टरी बाधंकामाच्या तपचशलािा मजकूर सेंट 
र्फोटग जॉजगच्या कलम ९ प्रमािे. शवेटी अचधक मजकूर असा : “मात्र अशी वखार बाधंण्यास परवार्नर्ी र्फक्त 
ज्या इंग्रजारं्ना कॅ. चरिडग केर्चवर्न यारं्नी मान्यता चदली असेल त्यालाि द्यावा, इतर इंग्रजारं्ना देऊ र्नये.” 
(२१) र्फोटग सेंट जॉजगच्या कलम २ प्रमािे. (२२) इगं्रजारं्नी र्फक्त टाकसाळीति र्नािी पाडण्याकचरता सोरे्न 
व िादंी आिावी, इतरत्र र्नाही. अशा सोन्या िादंीवर रे्नहमीिे व्याज (usual interest) द्याव ेलारे्ल. (२३) 
र्फोटग सेंट जॉजगच्या चतसऱ्या कलमाप्रमािे. (२४) र्फोटग सेंट जॉजगच्या ९ व्या कलमाप्रमािे. (२५) इंग्रजारं्नी 
सूिर्ना केली की, स रे्भदारारं्नी म ंबईस वकील पाठव ूर्नयेत. माझ्याचशवाय कोिीही वकील पाठविार र्नाही, 
मोठा व महत्त्वािा प्रश्र्न असेल तर मीि वकील पाठवीर्न. परंत , इतर वळेी सामान्य बाबतीत स रे्भदार 
एखाद्या मािसाबरोबर पत्र पाठवतील व उत्तर रे्नतील. (२६) र्फोटग सेंट जॉजगच्या ११ व्या कलमाप्रमािे. 
(२७) इंग्रजारं्नी असे स िचवले की, त्यािें चसद्दीशी वाकडे आले आहे. तेव्हा जर अशा पचरस्स्थतीत माझी 
मदत लार्ली तर मी देईर्न. (२८) इंग्रजारं्नी असे स िचवले की, ते ज्या चठकािी माल चवकत घेतात तेथे 
एकदाि जकात घ्यावी. रं्नतर तो रे्नत असता वाटेत अटकाव होऊ र्नये. परंत  जी िाल माझ्या चपत्यापासूर्न 
िालत आहे तीि याप ढे िालेल. ती स रुवातीपासूर्नि लार्ू आहे. (२९) र्फोटग सेंट जॉजगच्या १०व्या 
कलमाप्रमािे. (३०) इंग्रजारं्नी असे स िचवले की, त्याचं्या र्फते्तमारीस जाण्यायेण्यास संपूिग म र्भा असावी. 
त्यारं्नी आिलेली व रे्नलेली पते्र चवर्नाचवरोध जाऊ द्यावी. असल्या र्फते्तमारींर्नी इंग्रजाचं्या चसलासह जी पते्र 
आिली असतील तेवढीि र्फक्त सील तपासल्यारं्नतर अडवली जािार र्नाहीत. या करार केलेल्या 
कलमापं्रमािे काहीही र्भार्नर्ड र्न काढता वार्ू व कलमे पाळू.” [ओमे, व्हॉ. १, पृ. १७७-१९२; तै्रमाचसक, र्भा. २, १९३२, पृ. 
२७-३७.] वरील तहारे्न संर्भाजी महाराजाचं्या इच्छेप्रमािे इंग्रजारं्नी चसद्दीला म ंबईत थारा व साचहत्य चदले 
र्नाही. त्याम ळे साहचजकि मराठ्ाचं्या म लखात चसद्दीिे उपद्रव देिे महाराजाचं्या अतंापयंत बंद पडले. 
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३२. सभंािी महारािाचंा पोिुपणगिािंी झगडा (इ. स. १६८०–१६८४) 
 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या चर्नधर्नापूवी, १६८० सालच्या मािग मचहन्यात र्ोव्यावर स्वारी 

करण्यािी तयारी िालचवली होती. त्याि स मारास संर्भाजी महाराजारं्नी पन्हाळयास असता १६८० च्या मे, 
मचहन्यात आपला वकील रामोजी र्नाईक ठाकूर यास र्ोव्यािे हंर्ामी व्हाईसरॉय आतंोचर्नय  पाईसूद सादंी 
याजकडे चमत्रत्वािी बोलिी करण्यासाठी पाठचवले होते. त्याजबरोबर कोकििा स रे्भदार रायाजी पंचडतही 
होता. पोत गर्ीज व्हाईसरॉयरे्न पत्र पाठवरू्न आपली चमत्रत्वािा तह करण्यािी तयारी दशगचवली. पि तह 
लाबंिीवर पडला आचि इ. स. १६८२ साल उजाडले. संर्भाजी महाराज र्ोव्या र्नजीकच्या अंजदीव बेटावर 
चकल्ला बाधंिार असल्यािी बातमी पोत गचर्जारं्ना समजली. तेव्हा त्यारं्नी आपले आरमार रवार्ना करूर्न 
अंजदीव बेटावर तटबंदी करचवली. व संर्भाजी महाराजासं चवरं्नती केली की, आपल्याशी चमत्रत्वाच्या तहािी 
बोलिी करण्यास अचधकृत मािसे पाठचवली आहेत. परंत  संर्भाजी महाराजारं्नी अंजदीव बेट पोत गचर्जारं्नी 
ताब्यात घेतले म्हिूर्न जोरदार तक्रार केली. त्यावर चवजरईरे्न (व्हाईसरॉय) कळचवले की अजंदीव बटे 
पोत गचर्जािेंि असूर्न त्याबाबत बोलण्यास संर्भाजी महाराजासं अचधकार र्नाही. अशारीतीरे्न अंजदीव 
बेटासंबधंी मराठे व पोत गर्ीज यातं वाद स रू झाला. [कमल र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. १६४.] संर्भाजी महाराजारं्नी 
अंजदीव बटेावर चकल्ला बाधंल्यास र्ोव्यास उपद्रव झाला असता तो होऊ र्नये म्हिूर्न पोत गचर्जारं्नी तो चकल्ला 
आपल्या ताब्यात घेऊर्न तटबदंी केली, तरीस द्धा पोत गर्ीज व मराठे यािें संबधं चबघडले र्नाहीत. 

 
१६८२ ऑर्स्टमध्ये पोत गर्ीज व्हाईसरॉयला बातमी समजली की मोर्ल र्फौज संर्भाजीचवरुद्ध मोठ्ा 

तयारीचर्नशी िाल करूर्न जात आहे. व्हाईसरॉयरे्न आज्ञापत्र काढूर्न िौल, वसई व दमि येथील आपल्या 
अचधकाऱ्यास कळचवले की त्यारं्नी मोर्ल र्फौजेस पोत गचर्जाचं्या म लूखातूंर्न जाऊ द्याव.े [पवगते, पोत गचर्ज-मराठा 
चरलेशन्स्, पृ. ७९.] पोत गचर्जारं्नी कल्यािच्या र्नदीजवळ पारचसक टेकडीवर एक चकल्ला बाधंला. त्याचं्यामते 
संर्भाजीवर िाल करूर्न मोर्ल सैन्य संर्भाजीिा परार्भव करूर्न चवजयी होईल आचि त्याच्याकडूर्न दचिि 
कोकिातील प्रदेश त्यारं्ना मदत करूर्न त्या मोबदल्यात आपि चमळव ू असा त्यािंा चविार होता. [पवगते, 
पोत गर्ीज-मराठा चरलेशन्स, पृ. ८०.] पोत गचर्जारं्नी मोर्लासं मराठ्ाचवरुद्ध मदत करण्यािे ठरचवल्यावर मराठे सैन्य 
आचि पोत गर्ीज याचं्यात मे, १६८२ पासूर्न िकमकी झडू लार्ल्या. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, प.ृ १६१.] मोर्लािंी 
जहाजे अन्न व दारूर्ोळा र्भरूर्न ठािे र्नदीतूर्न जात असता पोत गचर्जारं्नी त्यारं्ना अडथळा चर्नमाि र्न करता 
स खेरै्नव जाऊ चदले हे पाहूर्न संर्भाजी महाराजासं रार् येऊर्न त्यारं्नी उत्तर कोकिमध्ये पोत गचर्जावंर िाल 
केली. [चकत्ता, प.ृ १६५.] इ. स. १६८३ मध्ये संर्भाजी महाराजारं्नी िौलच्या चकल्ल्यास वढेा घातला. तसेि काही 
मराठी सैन्य र्ोव्यावर िालूर्न रे्ले. एक हजार घोडेस्वार, व दोर्नश े पायदळ याचं्या साहाय्यारे्न संर्भाजी 
महाराजारं्नी पोत गचर्जाचं्या ताब्यातील तारापूरवर हल्ला करूर्न ते जमीर्नदोस्त केले. िौलला घातलेला 
मराठ्ािंा वढेा तसाि िालू होता. करंजा, पंिबटे ताब्यात घेतले. ते मराठ्ाचं्या ताब्यात वषगर्भर राचहले. 
पोत गचर्जाचं्या ताब्यातील वसई आचि दमि याचं्या अरे्नक स्थळावर संर्भाजीरे्न हल्ल ेकरूर्न त्यािंा र्नाश केला. 
संर्भाजीिा पेशवा चर्नळू मोरेश्वर यारे्न िौलच्या चकल्ल्यास वढेा घातला तो सहा मचहरे्न िालला. [चकत्ता, प.ृ १७३-
१७४.] चदर्नाकं १३ ज लै १६८३ रोजी मराठ्ारं्नी रेवदंडा चकल्ल्यावर हल्ला िढचवला पि पोत गचर्जारं्नी तो 
परतवरू्न लाचवला. डॉर्न मर्नोर्न दोपोडो चसल्वरेीया हा वसईिा पोत गर्ीज अचधकारी होता. त्यारे्न जंचजऱ्याच्या 
चसद्धी याकूब खार्नाकडे िारश े मािसािंी मदत माचर्तली. ती त्यारे्न चदली. तेव्हा ही िारश े मािसे 
सम द्रामार्े पोत गचर्जारं्नी रेवदंडा चकल्ल्यावर पोहोिचवली. [पवगते, ततै्रव, पृ. ८२.] 
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चदर्नाकं ८ ऑर्स्टच्या सकाळी मराठ्ारं्नी िेऊलवर हल्ला केला. मोठमोठ्ा चशड्या लावरू्न 
चकल्ल्याच्या तटावर िढूर्न जाण्यािा प्रयत्र्न केला. हे कळताि पोत गचर्जारं्नी मोठा र्भोंर्ा वाजवरू्न आवाज 
काढला. त्यावळेी शहरातील लोक धावत येऊर्न त्यारं्नी चशड्या रे्फकूर्न चदल्या. [सरकार, औरंर्जेब र्भार् ४, पृ. २२७.] 
मराठ्ारं्नी इ. स. १६८३ मध्ये िौलच्या तोंडाशी असलेला क लाई हा लहार्नसा चकल्ला हजकण्यािा प्रयत्र्न 
केला पि तो यशस्वी झाला र्नाही. मराठ्ारं्नी चकल्ल्यािे तट िढूर्न जाण्यासाठी ६ र् प्तहेर पाठचवले. ते 
तटबंदी िढूर्न चकल्यावर रे्ले तेव्हा त्यारं्ना लरे्ि पकडूर्न पोत गचर्जारं्नी त्यािंा अर्नस्न्वत छळ करूर्न त्याचं्या 
येण्यािा उदे्दश त्याचं्याकडूर्न वदवरू्न घेतला आचि त्यारं्ना कंठस्र्नार्न घातले. 

 
पोत गर्ीज व मराठे य द्धािी तयारी आपापल्या परी करू लार्ले होते. ३१ ज लै १६८३ रोजी 

मराठ्ारं्नी िेऊलवर जोरािा हल्ला केला. व त्यास वढेा घातला काही मचहरे्न चर्नकारािा लढा झाला. पि 
मराठ्ारं्ना ते हजकूर्न घेण्यात यश झाले र्नाही. [र्फ . रे. ईस्ट इचंडया कं. रेकॉडगस्, म ंबई ते स रत ८ ऑक्टोबर, १७८३.] िौलिा 
वढेा उठवण्यास मराठ्ासं र्भार् पाडण्यासाठी र्ोव्यािा व्हाईसरॉय कोंदी द ऑलव्होर यारे्न १७ ऑक्टोबर 
रोजी र्फोंड्यावर स्वारी केली. मराठ्ाकंडूर्न र्फार प्रचतकार होईल अशी आलव्होरिी कल्पर्ना र्नव्हती. तरी 
२२ ऑक्टोबर रोजी पोत गचर्जािें सैन्य चकल्ल्यावर अखेरिा हल्ला करण्यािी तयारी करीत असतार्ना संर्भाजी 
महाराज राजापूरवरूर्न र्फोंड्यास तातडीरे्न आले. मराठे चपछाडी मारूर्न आपली परत जाण्यािी वाट 
अडवतील म्हिूर्न ऑलव्होररे्न वढेा उठचवला व तो र्ोव्यास जाण्यास परत चर्नघाला. त्यावळेी मराठ्ारं्नी 
पोत गचर्जावंर हल्ला करूर्न आल्व्होर त्यािें बह तेक लोक कापूर्न काढले. व्हाईसरॉय २ वळेा मृत्यूच्या दाढेतूर्न 
वािला. जखमातूर्न तो मोठ्ा चशकस्तीरे्न वािला पि त्याच्या तोर्फा व इतर सामार्न मराठ्ाचं्या हाती 
सापडले. संर्भाजी महाराजारं्नी शवेटपयंत त्यािंा पाठलार् केला. [सरकार, औरंर्जेब र्भार् ४, पृ. २७४-७५.] 

 
िौलिा वढेा तसाि िालू राचहला व र्फोंड्यातूर्न संर्भाजी महाराज लवकर चर्नघरू्न जातील ही 

पोत गचर्जािंी समजूत ि कीिी ठरली. तारीख २४ र्नोव्हेंबर रोजी रात्री ओहोटीच्या वळेी संर्भाजी महाराजाचं्या 
सैन्यारे्न ज व ेया पोत गचर्जाचं्या बेटामध्ये जाऊर्न तेथील चकल्ला हस्तर्त केला. या बटेातूर्न ओहोटीच्या वळेी 
पायवाटेरे्न शहरात जािे शक्य होते. द सऱ्या चदवशी आलव्होररे्न िारश ेचशपायासंह ज व ेबेटावर हल्ला केला. 
पि मराठ्ाचं्या घोडदळास चर्भऊर्न पोत गचर्जािें बरेिसे सैचर्नक र्नदीत तीराकडे पळाले. यावळेी सरं्भाजी 
महाराज र्ोव्यार्नजीक रे्ल्यावर पालखींतूर्न उतरूर्न घोड्यावर स्वार झाले, आचि चर्नकडीरे्न जाण्यासाठी 
पाण्यात घोडा रे्फकला. त्यावळेी र्भरतीस स रुवात झाली. महाराजारं्नी खासा घोडी यावरूर्न चजर्नास पािी 
लारे्पयंत घोडा घातला. घोडा पोहिीस लार्ला, खंडोबल्लाळ यारं्नी उडी मारूर्न महाराजािंा घोडा धरूर्न 
पोहूर्न बाहेर चर्नघाले. ते समयी बह त संतोष होऊर्न त्यास मोठे बिीस चदले. 

 
पोत गचर्जारं्नी प न्हा तहािे बोलिे लावले. संर्भाजी महाराजारं्नी ५० लाख रुपये दंड माचर्तला पि 

तो पोत गचर्जारं्नी मान्य केला र्नाही. त्याम ळे या वळेीही तह असाि राचहला. तारीख १२ चडसेंबर रोजी 
मराठ्ारं्नी साष्टी व बारदेशाच्या म लूखावर हल्ला करूर्न सर्ळीकडे लूट व जाळपोळ केली. रायतर, 
मडर्ावं, आग्वाद, व रेईसमार् स या िार चकल्ल्याखेंरीज इतर चकल्ले मराठ्ारं्नी हजकूर्न घेतले. र्ोव ेबटे 
घेण्यासाठी त्यािंा प्रयत्र्न िालू होता. अशीि लढाई िालू राचहली, तर हे बटे संर्भाजी घेिार, या धास्तीरे्न 
आल्व्होररे्न ज न्या र्ोव्यातील बोंजेज् या देवालयामध्ये ठेवलेल्या सेन्ट फ्रास्न्सस झेचवयर याचं्या शवाच्या 
हातात आपल्या हातातील राजदंड चदला व त्यािी सकंट चर्नवारिाथग करुिा र्भाकली. त्यािी करुिा 
ऐकूर्नि की काय शहाआलम जवळ आल्यािी खबर संर्भाजीस चमळाली. त्या बरोबर संर्भाजीरे्न र्ोव्यािा वढेा 
उठवला; र्नाहीतर यावळेी र्ोव ेमराठ्ाचं्या हातात पडल्यावािरू्न राचहले र्नसते. थोड्याि चदवसात मराठे व 
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पोत गर्ीज यामध्ये तह झाला. हा तह र्फार चदवस चटकला र्नाही. उत्तर कोकिात संर्भाजी महाराजाचं्या 
सैन्यारे्न तारापूर व मर्नोरा ही चठकािे घेतली. आयेरीिा र्डही प न्हा काबीज केला. करंजे, माहीम, व 
तारापूर या चकल्ल्यास वढेा घालूर्न वसईच्या महाद्वारापयंतच्या र्भपू्रदेशािा मराठ्ारं्नी ताबा घेतला. मर्नोर 
येथील चकल्ला आचि ििग मराठ्ारं्नी जमीर्नदोस्त केले. यािा सूड घेण्यासाठी व्हाईसरॉयरे्न कोकिातल्या 
बऱ्याि देसायाशंी संर्र्नमत करूर्न त्यास सरं्भाजीचवरुद्ध बंड करण्यास प्रवृत्त केले. या देसाईंर्नी 
मराठ्ाचंवरुद्ध उठाव केला, छापे घातले आचि प ष्ट्कळ लूट चमळचवली. यावळेी शहाजादा अकबारािा र्भाऊ 
शहाआलम यारे्न मराठ्ाचं्या प्रदेशात चशरूर्न आक्रमिे स रू केली. शहाजादा अकबारारे्न संर्भाजी महाराज 
आचि पोत गर्ीज याचं्यामध्ये तह घडवरू्न आिण्यािा प्रयत्र्न स रू केला. संर्भाजी महाराजासं एकाि वळेी दोर्न 
आघाड्यावंर लढिे अशक्य झाल्यारे्न त्यारं्नी पोत गचर्जाशंी तह करण्यािी तयारी दशगचवली. यावळेी 
इटाचलयर्न प्रवासी मरू्निी र्ोव्यातं होता. पोत गचर्जारं्नी मरू्निीस चवरं्नती केली की, त म्ही जाऊर्न संर्भाजीस 
रे्भटा आचि त्याजबरोबर तह ठरवरू्न आमिा बिाव करा, मरू्निीरे्न जाऊर्न संर्भाजी महाराजािंी रे्भट घेतली. 
मर्न िीच्या मध्यस्थीम ळे संर्भाजी महाराजाचं्या वचकलािी व र्व्हर्नगरिी रे्भट झाली. वचकलारं्नी साचंर्तले की 
संर्भाजीराजारं्नी र्ोव ेप्रातंाच्या िौथाईिी मार्िी केलेली आहे. ही मार्िी र्व्हर्नगररे्न मान्य केली र्नाही. ह्या 
तहाच्या वाटाघाटीत कालहरि झाले ते पोत गचर्जाचं्या पर्थ्यावर पडले. पोत गचर्जाशंी य क्तीरे्न तह करण्यािी 
कामचर्री कल शावर सोपवरू्न संर्भाजी महाराज शहाआलमवर स्वतः िालूर्न रे्ले. तहाच्या वाटाघाटी होऊर्न 
तारीख ७ जारे्नवारी १६८४ रोजी म ख्य बाबी कायम झाल्या. 
 
िहाचा आिय खालीलप्रमािे : 

 
(१) य द्ध स रू झाल्यापासूर्न जे प्रदेश चकल्ल,े जहाजे, तोर्फा, सामारे्न वर्ैरे हस्तर्त केले असेल ते 

उर्भयतारं्नी एकमेकासं परत कराव.े 
 
(२) एकमेकारं्नी पकडलेले कैदी परत कराव.े 
 
(३) वसई व दमि या ताल क्यातील र्ावंखंडी व िौथाई या दोर्न बाबींिा वसूल पोत गचर्जारं्नी 

संर्भाजी राजासं द्यावा. आचि संर्भाजी राजे यारं्नी त्या प्रदेशातील परिक्रािे चर्नवारि कराव.े 
 
(४) उर्भयतारं्ना एकमेकािें प्रदेशात व्यापाराचर्नचमत्त संिार करण्यािी मोकळीक असावी. 
 
(५) पोत गचर्जारं्नी आपल्या हद्दीतूर्न बादशहािे र्फौजेस दारूर्ोळा व धान्यसामग्री वर्ैरे पोहिव ूर्नये. 
 
र्ोव्याच्या मोचहमेत मराठ्ािें आरमार कृचतशील होते. [चपस लेकर, पोत गर्ीज-मराठे सबंधं, प.ृ ११४.] र्फोंडा 

येथे झालेल्या य द्धात सरदार येसाजी कंक व त्यािा म लर्ा कृष्ट्िाजी यारं्नी पराक्रम केल्याबद्दल त्या 
उर्भयतारं्ना पते्र चलहूर्न संर्भाजी महाराजारं्नी शाबासकी चदली. आचि पाचरतोचषकेही चदली. या लढाईत 
कृष्ट्िाजी कंक यास र्फार जखमा झाल्या त्या र्फ टूर्न तो घरी मयत झाला. पाचरतोचषक प्रत्येकास एक सहस्त्र 
होर्न चदले. [राजवाडे खंड १५, ले. ३६५.] 

 
१८ रे्फब्र वारी १६८५ रं्नतर कोकिातूर्न शहाआलम जाताि प न्हा पोत गर्ीज आचि मराठे याचं्या 

र्भाडंिास स रुवात झाली. सौदेकरारे्न कारवारच्या देसायाच्या मदतीरे्न कारवारातील संर्भाजी राजे याचं्या 
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आरमारातील ६० लढाऊ र्लबते, दहा पाले व कारवारच्या र्नदीत असलेली दोर्न जहाजे आपल्या ताब्यात 
घेतली. [चपस लेकर, ततै्रव प.ृ १२३.] 

 
पोत गर्ीज आरमार मराठी आरमारापेिा श्रेष् होते. पोत गचर्जाशंी लढाई काढल्यारे्न वळे वाया रे्ला 

आचि मर्न ष्ट्यहार्नीही झाली. औरंर्जेब दचििेत आल्यावर पोत गचर्जारं्नी संर्भाजी राजे यारं्नी आपल्याशी मतै्री 
करावी म्हिरू्न स िचवले होते. तेव्हा पोत गचर्जाशंी य द्ध टाळिे हे य द्धर्नीतीच्या दृष्टीरे्न योग्य ठरले असते असे 
म्हिाव ेलार्ते. 

 
वाडीकर सावंिाचंा संभािीस णवरोध (सन १६८५-८६) : 

 
वाडीकर सावतंारं्ना पोत गचर्जारं्नी ि िकारले आचि साचंर्तले की त म्ही आम्ही शजेारी संर्भाजीराजे 

कू्रर आहे त्यािा पाडाव करण्यात त मिे आमिे दोघािेंही चहत आहे. सावतंाचं्या क डाळ प्रातंावर संर्भाजी 
राजाचं्या कारकीदीच्या प्रारंर्भापासूर्न छत्रपतींिी सत्ता िालत होती. ह्या प्रातंावर संर्भाजी राजािंी सत्ता 
१६८६ सालच्या ऑक्टोबरपयंत होती. [चशविचरत्र साचहत्य खंड ४, ले. ७३८.] त्या अर्ोदरि सावतं पोत गचर्जारं्ना 
सामील होऊर्न त्या उर्भयतारं्नी चदर्नाकं ८ रे्फब्र वारी १६८५ रोजी संर्भाजी महाराजाचंवरुद्ध तह केला. त्यातील 
म ख्य कलमे अशी :– 

 
(१) उर्भयतारं्नी संर्भाजी महाराजाशंी ख ष्ट्कीरे्न व आरमारारे्न य द्ध िालवाव.े 
 
(२) जो प्रदेश हस्तर्त होईल त्यातील दोर्न चहस्से सावतंास व एक चहस्सा पोत गचर्जासं चमळावा. 
 
(३) सावतंार्ना दारूर्ोळा पोत गर्ीज प रचवतील. 
 
(४) पोत गचर्जािें राज्यात सावतंास धमािारािे स्वातंत्र्य राहील. 
 
(५) पोत गचर्जारं्नी परर्भारे संर्भाजी राजाशंी तह करू र्नये. 
 
(६) सावतंास खिािी जरूर लार्ल्यास य द्ध स रू झाल्यावर पोत गर्ीज सरकार त्यािी चर्नर्भाविी 

करील. 
 
संर्भाजीराजाचंवरुद्ध हा उठाव बादशहारे्न केलेला असावा. वरील तह झाल्याबरोबर चदर्नाकं १२ 

रे्फब्र वारी १६८५ रोजी सावतंारे्न सरं्भाजी राजांवर मोहीम स रू केली. वेंर् ल्यािे खाडीत आरमार रे्नऊर्न 
प ष्ट्कळ लूट पैदा केली. हे वतगमार्न संर्भाजी राजासं समजताि ते कोकिात उतरूर्न सावतंावर िालूर्न रे्ले. 
तेव्हा काही काळ सावतं र्प्प बसला. पोत गर्ीज र्व्हर्नगर आपल्या चदर्नाकं २४ जारे्नवारी १६८६ च्या पत्रातं 
संर्भाजी राजे व पोत गर्ीज यािें र्भाडंि िालू असल्यािे म ंबईकर इंग्रजासं आपल्या पत्रात चलचहतात. [बेंदे्र, 
सरं्भाजीिचरत्र, प.ृ ३२१.] चदर्नाकं २९ जारे्नवारीच्या पत्रात पो. र्व्हर्नगर कळचवतो की र्ोव्याच्या प्रातंात आता एक 
र्फोंड्याचशवाय द सरे चठकािी संर्भाजीिा अंमल राचहलेला र्नाही. अशरेीिा चकल्ला उत्तर कोकिातील वाघा 
जवळिा प्रातं संर्भाजीकडे रे्लेला पोत गचर्जारं्नी परत घेतला. अशारीतीरे्न पोत गचर्जारं्नी चदर्नाकं १ ऑक्टोबर 
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१६८७ पयंत मराठ्ारं्नी व्यापलेला आपला प्रदेश सोडचवला. अशा रीतीरे्न संर्भाजी राजािंी सत्ता खालावत 
िाललेली आहे, असे पोत गर्ीज र्व्हर्नगररे्न आपल्या वचरष्ासं य रोपात कळचवले. [चकत्ता, पृ. ३२२.] 

 
❑ ❑ 
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३३. स्वराज्यावरील मुघली परचक्र---पणश्चम महाराष्ट्राि मोगलांची घुसखोरी (इ. 
स. १६८१ िे १६८५) 

 
चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्य चर्नमाि केले ते चवजापूर राज्याच्या मराठी र्भार्ातूर्न. मोर्ल 

अंमलाखालील म लूख त्यारं्नी आपल्या अंमलाखाली आिला र्नाही. ह्याला अपवाद र्नाचशकजवळिा 
बार्लाि हा होय. इ. स. १६७० मध्ये चशवाजी महाराजारं्नी मोर्लाचंवरुद्ध य द्ध प कारले आचि 
बार्लािातील अरे्नक चकल्ल े हजकूर्न घेऊर्न, जव्हार आचि रामर्नर्र (र् जरातेतील धरमपूर) येथे आपली 
सत्ता स्थाचपली. स्वराज्याच्या या चवस्ताराम ळे मराठ्ारं्ना स रतेिी वाट मोकळी झाली. 

 
हा धोका ओळखूर्न मोर्लारं्नी मराठ्ारं्ना बार्लािातूर्न काढूर्न लावण्यािे सतत प्रयत्र्न केले. इ. स. 

१६८० पयंत त्याचं्या प्रयत्र्नारं्ना र्फारसे यश आले र्नाही. बार्लािातील म ल्हेर हा एकि महत्त्वािा चकल्ला 
त्याचं्या ताब्यात राचहला होता. साल्हेर, अचहवतं, रामसेज, चवश्रामर्ड आचि र्नाचशकजवळिा हत्रबकेश्वर हे 
चकल्ले मराठ्ाचं्या ताब्यात राचहले होते. याि वाटेरे्न मराठे स रतकडे जात. खार्नदेशात चमळचवलेली लूट, 
मराठे साल्हेरच्या चकल्ल्यात आिूर्न ठेवीत. शहजादा अकबर हा कोकिात उतरला तोही बार्लािच्या 
वाटेरे्न. औरंर्जेबास हे ठावकू होते की मोर्लािंी कोकि स्वारी यशस्वी व्हावयािी तर बार्लािातील 
मराठ्ािें चकल्ले हस्तर्त करिे आवश्यक होते. 

 
दचििेत चर्नघण्यापूवी औरंर्जेबारे्न उत्तरेत रजप ताचंवरुद्ध स रू असलेले य द्ध थाबंचवले. त्याचं्याशी 

तह करूर्न चदर्नाकं ५ सप्टेंबर १६८१ रोजी तो अजमीरहूर्न चर्नघाला. चदर्नाकं १३ र्नोव्हेंबर १६८१ रोजी तो 
बऱ्हािपूरला पोिला. स्वतः चर्नघण्यापूवी त्यारे्न आपला म लर्ा शहजादा आजम यािी दचििच्या स्वारीवर 
जाण्यासाठी रे्नमिूक केली. 

 
औरंर्जेब दचििेत उतरताि त्यारे्न मराठी राज्यावर आक्रमि स रू केले. ह्या आक्रमक 

हालिालींिी व मराठ्ाचं्या िढाईिी माचहती खालील प्रकरिात चदली आहे. (१) पच म महाराष्ट्रात 
मोर्लािंी घ सखोरी (२) कोकि प्रदेशात मोर्लािें आक्रमि (३) पच म महाराष्ट्राच्या मध्य र्भार्ातील 
हालिाली (४) पच म महाराष्ट्राच्या दचिि र्भार्ातील हालिाली. औरंर्जेब बादशहा आपला र्नाश 
करण्यासाठी दचििेत येत आहे हे संर्भाजी महाराजारं्ना समजले होते म्हिरू्न त्यारं्नी य द्धािी तयारी केली. 
मोठमोठ्ा र्डावर साठे करूर्न ठेचवले. र्नाचशक चजल्ह्यातील बार्लिािंा प्रदेश मराठ्ाकंडूर्न चहसकावरू्न 
घेण्यािे औरंर्जेब बादशहारे्न ठरचवले आचि आपले लि बार्लिाकंडे वळचवले. त्यासाठी त्यारे्न चदर्नाकं १ 
मािग १६८० रोजी खार्नजहार्न बहादूर यास चशवाजी राजारं्नी घेतलेले चकल्ले ताबडतोब मोर्लाचं्या ताब्यात 
घेण्यािा ह कूम चदला. लरे्ि त्यारे्न अचहवतं चकल्ल्यास वढेा घातला. पि मराठ्ारं्नी तो वढेा मारूर्न 
काढला. 

 
ह्यावळेी महाराजाचं्या ह कूमारे्न संर्भाजीराजे मोर्लािंा हल्ला परतवरू्न लावीत होते. मराठे हे मोर्ली 

म लूखात पसरल्याम ळे बहाद दूर खार्नारे्न आपले बाजारब िरे् बहाद दूरर्ड येथे ठेचवले. मराठे जमाव करीत 
चजकडे जात चतकडे त्यािंा पाठलार् करीत तो चर्फरू लार्ला. तो परंड्याच्या चदशरेे्न रवार्ना झाला. त्यारे्न 
काही काळ र्भीमा र्नदीच्या काठावंर तळ चदला, अहमदर्नर्र आचि औरंर्ाबाद प्रातंात मराठे व मोर्ल याचं्या 
अरे्नक िकमकी होऊ लार्ल्या. इ. स. १६८० च्या ऑर्स्ट मचहन्यात पावसाळयारं्नतर म घलाशंी उघड 
सामर्ना देऊ असे सरं्भाजी महाराजारं्नी खार्नजहार्न बहाद दूर यास कळचवले होते. [बेंदे्र, सरं्भाजी महाराज, पृ. २२४.] 
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सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर १२ िे दरम्यार्न पंतप्रधार्न मोरोपतं चर्नवतगले. चर्नळो मोरेश्वर यास पेशव ेपदी 

रे्नचमले. र्नोव्हेंबर १२ ते चडसेंबर ११ दरम्यार्न हंबीरराव यारं्नी बऱ्हािपूर माचरले. औरंर्जेब इ. स. १६८१ च्या 
चडसेंबरात बऱ्हािप रास आला. आचि २२ मािग १६८२ रोजी औरंर्जेब औरंर्ाबादेस पोहोिला. अहमदर्नर्र 
व औरंर्ाबाद प्रातंात मराठे म घल याचं्या अरे्नक िकमकी होऊ लार्ल्या. औरंर्जेबािे मोर्ली सैन्य 
औरंर्ाबादेस ३ मािग १६८१ ला आले. यावळेी संर्भाजी महाराज दचििेत ल टमार करण्यात र् ंतले होते. 
संर्भाजी महाराजारं्नी मोर्ल सैन्यास औरंर्ाबादेत प्रवशे करण्यास संधी चदली. सैन्य स्स्थरावल्यावर त्यारे्न 
पाण्यात चवष घालूर्न व रस्ते अडवरू्न त्यािा र्नाश केला त्याम ळे औरंर्जेबाच्या सैन्यािी र्फार मोठी हार्नी 
झाली. 

 
इ. स. १६८१ च्या एचप्रल-मे मचहन्यापासूर्न र्नाचशक चजल्ह्यात म घलारं्नी आक्रमक हालिाली स रू 

केल्या होत्या. इ. स. १६८२ च्या स रुवातीस महमद अजमशहाला औरंर्जेबारे्न साल्हेरीिा चकल्ला घेण्यािी 
कामचर्री साचंर्तली [चकत्ता, प.ृ २३३.] परंत  र्डावर प्रत्यि हल्ला होण्यापूवी म ल्हेरिा चकल्लेदार व बार्लाििा 
स रे्भदार यारं्नी साल्हेरच्या चकल्लेदारास चर्फतवरू्न चकल्ला मोर्लास देवचवला... साल्हेरिा र्र्नीम चकल्लेदार 
असोजी याचं्याशी मतै्री घडवरू्न व त्यािेंशी पत्रव्यवहार करूर्न व र्नजरािे देऊर्न त्यास आपलासा करूर्न 
घेतला. अशा तऱ्हेरे्न त्यास हमधा केल्यारं्नतर त्यास पादशहािा कौल हकवा र्फमार्न पाठवरू्न िार हजारी 
मर्नसब देवचवली. [पर्डी, मोर्ल-मराठा सघंषग, पृ. २३-२४.] अशा तऱ्हेरे्न तलवार म्यार्नातूर्न र्न काढताि व र्भाल्यािी 
एकही रे्फक करावी र्न लार्ताि तो चकल्ला पादशहाच्या ताब्यात आला. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २१७.] 
पातशहािे लोकात प्लेर्िी साथ र्फार जोरात रै्फलावरू्न त्यात दरचदवशी चर्नदार्न ८८० लोक मरत असल्यािी 
बातमी इंग्रजी पत्रातूर्न समजते. मोर्ली र्ोट व कचबले ल टूर्न मराठी सैन्य त्यावर ताव मारीत होते अशा 
रीतीरे्न मराठी सैन्य िारं्ल्या स्स्थतीत राचहले. साल्हेर म ल्हेर, रामशजे, हत्रबकर्ड यावरील मोर्ल 
आक्रमिाला मराठे िारं्ले तोंड देत होते. र्नाचशक चजल्ह्यात औढा-पट्टा, कंिर्नर्ड, अकंाई-टंिाई, हर्नवतं 
र्ड, आवळा-इवळा याचठकािी मराठा सैन्यारे्न म घल सैन्यास िोप चदला. [चकत्ता.] त्याम ळे मोर्लारं्ना औढंा 
व पट्टार्ड मराठ्ाकंडूर्न हजकूर्न घेता आले र्नाही. १६८१ च्या एचप्रल-मे मचहन्यापासूर्न र्नाचशक चजल्ह्यात 
म घलारं्नी आक्रमक हालिाली स रू केल्या होत्या. 

 
रामिेिचा वेढा :  

 
रामशजे चकल्ला र्नाचशक चजल्ह्यातील हदडोरी ताल क्यात हदडोरीच्या दचििेस िार मलैावर 

र्नाचशकच्या उत्तरेस आहे. शहाब द दीर्न खार्न ह्यास ह्या चकल्ल्यािी माचहती असल्यािे औरंर्जेबास ठाऊक 
होते म्हिरू्न बादशहारे्न एचप्रल १६८२ मध्ये रामशजेिा चकल्ला हजकूर्न घेण्याच्या कामावर शहाब द दीर्न खार्न 
यािी रे्नमिूक केली, त्याप्रमािे शहाब द द्दीर्न खार्नारे्न रामशजे चकल्ल्यास वढेा घातला. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३१-

३२.] मोर्ल सैन्यारे्न स रंुर् लावरू्न, दम दम तयार करूर्न मोिे बाधूंर्न चकल्ला सर करण्यािी चशकस्त केली पि 
मराठा चकल्लेदारारे्न दाद चदली र्नाही. रं्नतर बादशहारे्न शहाब द द्दीर्न खार्नला परत बोलावरू्न त्याच्या जार्ी 
खार्न जहार्न बहाद दूर कोकलताश यास चकल्ला घेण्यासाठी पाठचवले. त्यारे्नही ह्या वढे्यात चशपाईचर्रीिी 
शथग केली. चकल्ल्यातील मराठ्ासं र्फसचवण्याच्या य क्त्या लढचवल्या पि त्या त्यािें अंर्ाशी आल्या. 
बादशहास हे समजल्यावर त्यारे्न त्यास परत बोलाचवले (ऑक्टोबर, १६८२) आचि त्या जार्ी कासीम खार्न 
चकरमार्नी ह्या शूर आचि तडर्फदार सरदारािी ह्या वढे्याच्या कामावर रे्नमिूक केली. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, प.ृ 
२२०.] त्यारे्नही खूप पचरश्रम केले. पि काम काही पार पडले र्नाही. शवेटी बादशहारे्न वढे्यािे काम तहकूब 
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केले. कासीम खार्नला द सऱ्या कामचर्रीवर रवार्ना करण्यात आले. [पर्डी, मराठे व औरंर्जेब, प िे १९६३ प.ृ ९-१० 
र्ोखले चश. प . स.ं, पृ. २२१.] या वढे्यासंबधंी जेधे करीन्यात थोडक्यात माचहती चदली असूर्न ती वर चदलेल्या 
माचहतीशी ज ळिारी आहे. [चश. ि. प्र., पृ. ४८.] अशारीतीरे्न रामशजे चकल्ला हजकण्यािे काम इ. स. १६८४ 
र्नोव्हेंबर पयंत रेंर्ाळले. चडसेंबर, १६८४ मध्ये मोर्ल सरदार इखलास खार्न बहाद दूररे्न रामशजे 
चकल्ल्याच्या आसपास जमलेल्या मराठा जमावावर हल्ला करूर्न मराठ्ाकंडील २०० मािसे यमसदर्नास 
पाठचवली. दरम्यार्न रामशजेच्या अर्न र्भवी व ह शार चकल्लेदारािंी संर्भाजी महाराजारं्नी बदली द सऱ्या 
चकल्ल्यावर केली आचि रामशजेवर र्नवीर्न चकल्लेदार रे्नमला. त्यारे्नही २/३ वष ेमोर्लाचं्या हल्ल्यास दाद 
चदली र्नाही. तदरं्नतर म ल्हेरिा चकल्लेदार रे्नकर्नाम खार्न यारे्न रामशजेच्या र्नवीर्न चकल्लेदारास अब्द ल करीम 
र्नावाच्या जमीर्नदारामार्फग त वश करूर्न घेतले. [पर्डी, मराठ्ािें स्वातंत्र्य य द्ध, प.ृ ११.] त्यारे्न चर्फतूर होऊर्न रामशजे 
चकल्ला मोर्लािें स्वाधीर्न केला. 

 
किबकगड : 

 
र्नाचशकच्या आग्रे्नयीस २० मलैावंर हत्रबकर्ड आहे. हत्रबकर्डिा अचधकारी चकल्लेदार केशव चत्रमल 

हा म घलारं्नी रामशजे चकल्ल्यास वढेा घातला त्यावळेी रामशजेला दारूर्ोळा व य द्धसाचहत्य प रवीत असे. 
[चश. ि. प्र., पृ. ४८.] इ. स. १६८२ च्या रे्फब्र वारीत म घल सरदार बाहारामत खार्न यारे्न हत्रबकर्डच्या तीर्न 
वाड्या जाळल्या. जाळलेल्या तीर्न वाड्या मराठ्ारं्नी प न्हा बसचवल्या. तरी १६८४ च्या र्नोव्हेंबरात म घल 
अचधकारी अकरमत खार्न आचि मरहमत खार्न यारं्नी प न्हा त्या वाड्या जाळूर्न ते मराठ्ावंर िालूर्न रे्ले व 
त्यारं्नी मराठ्ािंा परार्भव केला. [अखबरातं २६-११-१६८४.] तरीही हत्रबकर्ड म घलासं शरि आला र्नाही तेव्हा 
तो र्ड घेण्यासाठी म घल सरदार मातबरखार्न यारे्न १६८८ च्या ऑर्स्ट मचहन्यात वढेा घातला. [र्ोखले, 
चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २२९.] चकल्ल्यार्भोवती िौक्या बसवरू्न मातबरखार्नारे्न दािार्ोटा बंद केला. चकल्ल्यातील 
लोक हवालचदल झाले. चदर्नाकं ८ जारे्नवारी १६८९ रोजी हत्रबक चकल्ल्यािे मराठे अचधकारी तैलंर्राव 
श्यामराव हे चकल्ल्यावरूर्न खाली उतरले आचि त्यारं्नी चकल्ल्याच्या िाव्या मोर्ल सरदाराचं्या स्वाधीर्न 
केल्या. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २२९.] मातबरखार्नारे्न हत्रबकिा चकल्ला हजकूर्न घेतला म्हिूर्न औरंर्जेब 
बादशहारे्न त्यास रुपये तीस हजार बिीस चदले. [पर्डी, मोर्ल मराठा सघंषग, प.ृ ३६.] 

 
संभािी महारािाचें मुघल प्रदेिािं आक्रमि : 

 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या शवेटच्या काळात इ. स. १६७९-८०त म घली हद्दीत आक्रमि करूर्न 

म घलाचं्या ताब्यातील म लूख उद ध्वस्त करण्यािे तंत्र अवलंचबले होते. संर्भाजी महाराज र्ादीवर आल्यावर 
त्यारं्नी सेर्नापती हंबीरराव मोचहते यासं तेि धोरि अवलंबण्यास सारूं्र्न बऱ्हािप रात जाण्यािी आज्ञा केली. 
इ. स. १६८० च्या र्नोव्हेंबर-चडसेंबर मचहन्यात हंबीररावारे्न बऱ्हािप रास जाऊर्न ते शहर ल टले. [चशविचरत्र 
प्रदीप, प.ृ ३१.] द्रव्य चमळाले. त्यारं्नतर मराठा सैन्यारे्न रे्फब्र वारी १६८१ मध्ये धरिर्ाव ल टले. [ओमे, व्हा. ११६ पृ. 
२९७, बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. २२५.] आतापयंत पातशहािी वशंपरंपरार्त राजधार्नी बऱ्हािपूर व औरंर्ाबाद यावर 
कधीही घाला घातला रे्ला र्नव्हता. पि संर्भाजी महाराजारं्नी धैयग आचि शौयग दाखवरू्न प्रथम वऱ्हाडिा स र्भा 
ल टला व चतथूर्न पस्तीस कोस जलदीरे्न कूि करूर्न बऱ्हािप रापासूर्न दीड कोसावरील बहाद दूरप रावर 
हल्ला िढचवला. तोही अिार्नकपिे; मराठे िालूर्न येिार ह्यािी क िक िही म घल अचधकाऱ्यासं र्नव्हती. 
बऱ्हािप रातील सवग प ऱ्यात हत्प रा, श्रीमंत व दाट वस्तीिा होता. या बहाद दूरप ऱ्या र्भोवती सतरा प रे होते व 
ते म ख्य शहराच्या पलीकडे होते. बहाद दूरप ऱ्यास मराठी सैन्यारे्न इतका जबरदस्त वढेा चदला की त्यातूर्न 



 

अनुक्रमणिका 

कोिी प ऱ्यातील मािसू बाहेर जाऊ शकला र्नाही. तसेि आपली संपत्ती वािव ूशकला र्नाही. काकरखार्न 
अर्फर्ाि बऱ्हािप ऱ्यािा र्नायब स रे्भदार होता. बऱ्हािप रात त्यावळेी तोि हजर होता. त्यासही मराठ्ासं 
थोपवरू्न धरिे शक्य झाले र्नाही कारि तोही वढे्यात सापडला होता. त्यािवळेी मराठ्ारं्नी बऱ्हािप राच्या 
सतरा प ऱ्यातील म ख्य प रे हसर्नप रा, शहार्ंज, शहाजहार्नप रा, ख रगमप रा व र्नवाबप रा वर्ैरेस वढेा चदला. हे 
प रे जरी शहरी प ऱ्याच्या कोटाबाहेर वसलेले होते तरी ते शहरािे चवर्भार् होते. प्रत्येक प ऱ्यात सावकार व 
मोठ्ा व्यापाऱ्याजंवळ मौल्यवार्न माळ व द्रव्यसिं होते ते सवग ल टले रे्ले व प रे जाळूर्न टाकण्यात आले 
असे कार्फीखार्न म्हितो. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. २२७.] मराठ्ारं्नी चशड्या लावरू्न तटावर िढण्यािा प्रयत्र्न केला. 
शहरातंील सवग मर्नसबदारारं्नी वशेी, तट, ब रुज, इत्यादी चठकािी मोिे बाधूंर्न चर्नकरारे्न मराठ्ािंा प्रचतकार 
केला त्याम ळे ते शहरात येऊ शकले र्नाहीत पि मराठ्ारं्नी प ऱ्यामधूर्न सोरे्न, िादंी, जड-जवाहीर आचि 
मौल्यवार्न सामार्न घेतले इतर चजर्नसािंी पवा केली र्नाही. वाहूर्न रे्नण्यास शक्य र्नाही ते सामार्न त्यारं्नी 
टाकूर्न चदले व रं्नतर ते चर्नघूर्न रे्ले. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २३६.] इ. स. १६८० च्या र्नोव्हेंबर-चडसेंबर 
मचहन्यात मराठ्ारं्नी स रू केलेली लूट बरेि चदवस प ढे िालू होती. त्यािे पचरिाम डिाचं्या व्यापारावर 
होऊर्न त्यािें बरेि र्न कसार्न झाले. 

 
बऱ्हािप रच्या ल टीरं्नतर परत येतार्ना संर्भाजी महाराज आपल्या सैन्यासह स रतेपासूर्न पाि 

कोसाच्या प्रदेशात थाबंले. त्यांर्नी तो प्रदेश ल टूर्न र्ाडीयापूर शहराला आर् लावली. [चकत्ता, पृ. २३८ डि रेकॉर् गस 
व्हॉ. २९. ] 

 
इतक्यात औरंर्जेबारे्न बऱ्हािपूरच्या स रे्भदारािी बदली करूर्न त्याजार्ी खार्न जमात याजला 

चदर्नाकं १ ज लै १६८१ रोजी रे्नमण्यात आले. [पर्डी, मराठे व औरंर्जेब, पृ. २०.] औरंर्जेब बऱ्हािपूरला आपल्या 
लव्याजम्याचर्नशी चदर्नाकं १३ र्नोव्हेंबर ८१ रोजी पोहोिल्यावरस द्धा मराठ्ारं्नी आपली आक्रमक िढाई 
िालूि ठेचवली. ते बऱ्हािपूर आचि र्भोवतालच्या प्रदेशािंी र्नासधूस करीति होते. बऱ्हािप रातील 
राजवाड्यात लार्रू्न असलेल्या कोठारास आर् लाविे, लाल बारे्जवळच्या ल त्र्फ ल्लाखार्न कोका याचं्या 
तळावर डाका घालिे आचि तेथील मालमत्ता ल टिे हे प्रकार मराठ्ारं्नी केले. [चकत्ता, पृ. २१.] 

 
चडसेंबरच्या पचहल्या आठवड्यातं मराठ्ारं्नी बऱ्हािपूर र्ावातंील बहाद दूरप रा पूिगपिे ल टला 

तेव्हा तेथील व्यापाऱ्यािें सरंििासाठी त्यारं्नी बऱ्हािप रातील तटबंदीत येऊर्न आपला धंदा करावा असे 
सारं्ण्यात आले. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २३८-२४०. ] 

 
इ. स. १६८२ च्या स रुवातीस महमद अजमशहास औरंर्जेबारे्न साल्हेरी चकल्ला घेण्यािी कामचर्री 

साचंर्तली परंत  र्डावर हल्ला होण्यापूवी म ल्हेरच्या चकल्लेदारारे्न साल्हेरच्या मराठा चकल्लेदारास र्फोडले. 
त्याम ळे य द्धािी वळे र्न येताि चकल्ला मोर्लाचं्या स्वाधीर्न झाला. याम ळे बादशहाला समाधार्न वाटले असे 
खार्फीखार्न चलचहतो. [पर्डी, मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध (खार्फीखार्नािा साधर्न गं्रथ). प.ृ ८-९. ] मराठ्ाचं्या पराक्रमाप ढे 
मोर्लारं्नी हार खाल्ली पि त्यारं्ना आपल्या बाजूस घेण्यासाठी मोर्ल सरदारारं्नी अरे्नक प्रकारिी आचमषे 
दाखचवली त्यात त्यारं्ना यश आले. इ. स. १६८२ मध्ये अंकाईिा चकल्लेदार चिमिाजी व कान्होजी चशके 
(येशूबाईिंा ि लत र्भाऊ) हे दोघे मोर्लासं चमळाले. चिमिाजीला चखलतींिी वसे्त्र देण्यात आली आचि 
कान्होजी चशके यास बादशहारे्न पाि हजारी आचि पाि हजार स्वारािंा मर्नसबदार केले. [पर्डी, हहदवी स्वराज्य 
आचि मोर्ल, पृ. ३२.] 
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इ. स. १६८२ च्या रे्फब्र वारी मचहन्यापयंत चवजापूरच्या राज्यावर आक्रमि करण्यासाठी आचि 
संर्भाजी महाराजाचं्या हालिालींवर र्नजर ठेवण्यासाठी औरंर्जेब बऱ्हािप राति राचहला होता. मराठी 
म लूखातील सवग प्रदेशावर सैन्य रवार्ना केले होते. 

 
वऱ्हाडािील लूट : 

 
इ. स. १६८० सालात मराठी सैन्यारे्न बऱ्हािपूर आचि आसमतंातील प्रदेशात ध माकूळ उडवरू्न 

चदल्यावर त्यारं्नी आपला मोिा वऱ्हाडातं वळचवला. इ. स. १६८१ त मराठे बऱ्हािप रातूंर्नि वऱ्हाडातं 
पोहोिले. इ. स. १६८१ सालच्या चडसेंबर मचहन्यात अकोला चजल्ह्यातील मरू्शतजापूर ताल क्यातील कारंजा 
त्यारं्नी ल टले. लूट घेऊर्न जात असता मोर्ल अचधकारी ईरजखार्न यारे्न त्यािंा पाठलार् केला. [अखबरात १-
१-१६८२, र्ोखले, सरं्भाजी, पृ. २३९.] 

 
कारंजे ल टल्यावर मराठ्ािंी र्फौज मलकापूरला रे्ली. चतथूर्न ते सात कोसावंरील धामिर्ावला 

रे्ले तेथे मोर्लाशंी त्यािंी लढाई झाली. [अखबरात १०-१-१६८२.] मराठ्ारं्नी ह्या लढाईतूर्न काढता पाय घेऊर्न 
ते कारंजापासूर्न वीस कोसापयंत पौसार्ना घाटापयंत पळत राचहले. तेथील एका र्ढीत मराठे व म घल 
याचं्यात लढाई झाली. मराठे लूट घेऊर्न पळत असता त्याजंकडूर्न ती हस्तर्त करण्यािे काम 
रुह ल्लाखार्नारे्न केले. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, प.ृ २४०.] 

 
चौथाईची वसुली आणि लूट : 

 
वऱ्हाडात मराठी सैन्य िौथाई वस ली करता घ सले व त्यारं्नी ल टाल टीस प्रारंर्भ केला त्याचं्यापकैी 

एक त कडी िादंा चजल्ह्यातील ख द्द िांदा येथे पोिली. तेथूर्न परतण्यापूवी मराठ्ारं्नी ल टालूट केली. 
वऱ्हाडिा स रे्भदार ईरजखार्न यास मराठ्ारं्नी र् ंर्ारा देऊर्न ते िौथाई वस ल करीत चर्फरत होते काही 
चठकािी ल टालूट करत होते. अकोला चजल्ह्यात लूट केल्यारं्नतर १६८२ च्या रे्फब्र वारी मचहन्यात मराठे 
बालाघाट (मेहेकरजवळ) आचि देवलर्ाव येथे त्यारं्नी िौथाई वसूल केली. [अखबरात १५-२-१६८२.] 

 
मराठा सरदार र्नार्ोजी बल्लाळ यारे्न एचप्रल १६८२ मध्ये मोठ्ा सैन्यासह जाऊर्न ब लढाण्यातील 

मेहेकर ल टले, त्यािे पाचरपत्यासाठी मोर्ल सरदार म कग रबखार्न त्यावर िालूर्न रे्ला. म घल-मराठ्ात 
िकमकी उडाल्या. [अखबरात १०-४-१६८२.] रं्नतर र्नार्ोजी बल्लाळिी म घलाशंी वाचशम चकल्ल्याजवळ र्ाठ 
पडली सामर्ना झाला. तो अचर्निीत राचहला. [अखबरात १५-४-१६८२.] 

 
मराठ्ारं्नी म घलाचं्या प्रदेशातंील समदृ्ध र्ावावंर रोख धरला होता तसेि म घलारं्नी मराठी 

सरहद्दीवरील व इतर र्डारं्ना वढेे चदले होते ते परतवरू्न लावण्यािे काम मराठे चशकस्तीरे्न करत असता 
म घलािंा प्रदेश उद ध्वस्त करूर्न तेथे ल टमार करण्यािे धोरि मराठे अवलंचबत होते. वऱ्हाड समृद्ध 
असल्याम ळे चतथे ल टमार करण्यास मराठ्ारं्ना िारं्ला वाव होता. अशा प्रकारच्या हालिालीत मराठ्ािंा 
द हेरी र्फायदा होत असे. सैन्य वाढवरू्न पोसण्यासाठी पैसा चमळे आचि र्नासध सीम ळे शत्रूिे र्न कसार्न होई. इ. 
स. १६८३ मािगमध्ये मराठे वऱ्हाडात रे्ल्यािे कळताि म घल सरदार खार्न जहार्न बहादूर त्यारं्ना तंबी 
देण्यासाठी रे्ला. [अखबरात ३-३-१६८३.] मराठी र्फौजा वऱ्हाडात सारख्या चर्फरत होत्या एक त कडी 
अकोल्याकडे रे्ल्यािे कळताि चतच्या पाठीवर बऱ्हािपूरिा र्नाजीम सय्यदम र्नव्ब् रखार्न रे्ला. मराठ्ािंी 
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एक त कडी बाळापूर चजल्ह्यातं िौथ वस लीसाठी रे्ली होती. बाळापूर र्फौजदार म हम्मद ह सेर्न यारे्न 
त्याचं्यावर स्वारी केली तेव्हा मराठ्ारं्ना ल टीपैकी काहीि चमळाले र्नाही. [अखबरात १२-३-१६८३.] 

 
मराठ्ारं्नी जामोधाजवळ िौथ वस ली करण्यािा प्रयत्र्न केल्यावर त्यािंी म घल शखेशहा याजशी 

लढाई झाली त्यात मराठ्ाकंडील अरे्नक लोक मारले रे्ले. [अखबरात १९-३-१६८३.] द सऱ्या मराठा त कडीरे्न 
बादशाही म लूखातंील अकोला ताल क्यातील मौजे मकर्नर्ाव येथे जाऊर्न तेथील लोकारं्ना ल टले. [अखबरात 
२१-३-१६८३.] जर्नावरे पळवली हे समजताि म घल सरदार सैर्फ हखार्नारे्न त्यािेंवर जोरािा हल्ला करूर्न 
रे्नलेली जर्नावरे व लोक परत चमळचवले. [अखबरात २४-३-१६८३.] 

 
खार्नजहार्न बहाद दूररे्न मराठ्ाबंरोबर तळेर्ाव येथे सामर्ना चदला. [र्ोखले, पृ. २४३.] तेव्हा मराठे 

िादं्याच्या वाटेरे्न हैदराबादकडे चर्नघूर्न रे्ले. काही मराठे एचलिपूरला रे्ले. [अखबरात १२-३-१६८५.] 
 
ह्या सवग बातम्या ऐकूर्न औरंर्जेब बादशहा हैराि झाला. त्यारे्न आपल्या सरदारारं्ना तंबी देऊर्न 

साचंर्तले की मराठ्ारं्ना कैद कराव े हकवा त्यािंा पाठलार् करावा हे त्यारं्ना र्न जमल्यास त्यािंी मर्नसब 
थाबंचवण्यात येईल. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २४३.] यावरूर्न असे चदसते की मराठ्ारं्नी र्चर्नमी काव्यारे्न ल टूर्न 
म घलासं हैराि केले चवजयश्री चमळचवली. पि औरंर्जेबारे्न काही मराठे चकल्लेदारासं व सरदारासं लाि 
देऊर्न पंिहजारीिे आचमष दाखवरू्न र्फोडीले. त्याम ळे मराठ्ाचं्या िपळाईरे्न केलेल्या हालिालींस खो 
चमळाला. 

 
औरंगाबादेि दहिि (फेबु्रवारी १६८१) : 

 
औरंर्जेबाच्या र्नावारे्न वसचवलेले शहर औरंर्ाबाद. औरंर्ाबादेस स रे्भदार खार्नजहार्न बहाद दूर 

कोकल्ताश होता. तो बऱ्हािपूरला लर्बर्ीरे्न चर्नघाला. तो र्फदाप रास पोिल्यावर त्यास समजले की मराठे 
अहमदर्नर्र आचि पठैि या मार्ारे्न येत असूर्न औरंर्ाबादेवर हल्ला करण्यािा त्यािंा बते आहे. इचतहासकार 
र्भीमसेर्न सक्सेर्ना हा यावळेी बहाद दूरखार्नाबरोबर होता. तो म्हिातो; “बहाद दूरखार्न द पारी तातडीरे्न 
चर्नघूर्न औरंर्ाबादेस पोहोिला. तो इतक्या तातडीरे्न आला र्नसता तर अर्नथग ओढवला असता. बाईप ऱ्याच्या 
उपर्नर्रात आचि जवळील सातारच्या खेड्यात मराठ्ािें सैन्य जमले आहे अशी बातमी आली. राजा 
अर्न पहसर् हा तयार होऊर्न आपल्या प ऱ्याति उर्भा राचहला. प ढे िाल करूर्न जािे त्याच्यारे्न शक्य होईर्ना. 
बहाद दूरखार्न हा तातडीरे्न पोहोिला पि तो येण्यापूवीि मराठे हे बाईप ऱ्यापयंत िाल करूर्न आले होते. 
त्यारं्नी तेथे धामधूम माजचवली पि बहाद दूरखार्नाशी य द्ध र्न करता ते चर्नघूर्न रे्ले. बहाद दूरखार्नारे्न जसवतं 
हसर्ाच्या तलावाच्या काठावर आपला तळ चदला. [पर्डी, मोर्ल-मराठा सघंषग, पृ. ६०.] 

 
इ. स. १६८२ च्या एचप्रल मचहन्यात दहा हजार मराठे सैचर्नक जालर्नाच्या बाजूस रे्ले. हेतू िौथाई 

वसूल करण्यािा. जालर्ना येथील शखेजार्न महम्मद या र्फचकरारे्न जालन्यातील लोकासं आश्रय चदला 
होता. पि त्यािी पवा र्न करता मराठे सैचर्नकारं्नी जालर्ना शहर ल टले. [अखबरात ६-४-१६८२.] अशाि 
िकमकीत मराठे म घलाचं्या हाती सापडत हकवा म घल अचधकारी मराठ्ाचं्या हाती पडत. ऑर्स्ट 
मचहन्याच्या स रुवातीस मराठ्ािंी एक त कडी अन्त र र्भार्ात औरंर्ाबादपासूर्न ४० मलै, कन्नडच्या 
ईशान्येस ६ मलै, चशरली असता तेथील ठािेदार अहमद यारे्न म काबला केला. 
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मराठ्ारं्नी थोडा वळे घाबरल्यािा देखावा केला आचि प न्हा १०/१२ हजार मराठे ठािेदाराशी 
म काबला करण्यासाठी सज्ज होऊर्न आले तेव्हा अन्त रिा ठािेदार घाबरला. त्यारे्न औरंर्ाबादहूर्न मदतीिी 
यािर्ना केली. तेव्हा शहाब द्दीर्नखार्नला त्याच्या मदतीस जाण्यास साचंर्तले. तो लरे्ि मदतीसाठी रवार्ना 
झाला परंत  मराठ्ािें अरे्नक चठकािी घातपाती हल्ले स रू होते. त्याम ळे म घल अचधकाऱ्यािंी धावपळ होत 
असे. एके चठकािी जावयािा ह कूम व्हावयािा तोि द सऱ्या चठकािी जाव ेलारे्. मराठे अन्त रमध्ये चशरले. 
त्यावळेी अब्द ल अजीजखार्नािा म लर्ा अब्द ल खैर खार्न अहमदच्या मदतीस धावला. दोघारं्नी मराठ्ाशंी 
सामर्ना चदला. [अखबरात ३-१-१६८२.] 

 
अठ्ठावीस सप्टेंबरला १६८२ त बादशहारे्न शहाजादा महमद म ईज द्दीर्न याला आठ हजार स्वारािंा 

मर्नसबदार बर्नवरू्न त्याला रत्र्नजडीत कंठा, एक घोडा आचि चखलतीिी वसे्त्र देऊर्न त्यास मराठ्ािंा मोड 
करण्यासाठी अहमदर्नर्रच्या चदशरेे्न रवार्ना केले. [पर्डी, मराठे व औरंर्जेब, पृ. २३-२४.] 

 
ऑक्टोबर १६८२ च्या अखेरीस मराठे अन्त रहूर्न वैजापूरकडे ल टमार करण्यास रे्ले. म्हिरू्न 

खार्नजखार्न बहाद दूरिा म लर्ा म जर्फरखार्न याला तेथे रे्नमले. [अखबरात ३१-१०-१६८२.] इ. स. १६८२ च्या 
चडसेंबरात पचहल्या आठवड्यात िौथ वसूल करण्यासाठी मराठे प न्हा जालन्याच्या पचरसरात रे्ले. त्यारं्नी 
बीदर येथील िौथाईच्या वस लीसाठी काही र्ाव ेल टली. 
 

❑ ❑ 
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३४. स्वराज्यावरील मुघली परचक्र-कोकि प्रािंाि लढाया (१६८१-८४) भाग १ ला 
 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्यास राज्याचर्भषेक करूर्न घेतल्यापासूर्न औरंर्जेब बादशहास या 

काचर्फरी सते्तिा र्नाश करण्यािी ह रह र लार्ली होती. म्हिूर्न बादशहारे्न आपला म लर्ा शहाआलम यास 
२०-४० हजार सैन्य देऊर्न त्यास दचििेस रवार्ना केले. तो स रवातीस औरंर्ाबादेस आला. ही मोठी सेर्ना 
दचििेतील मोर्ली सेरे्नच्या मदतीस येिार ही चदल्लीिी बातमी चमळाल्यापासूर्न या मोर्ली परिक्रास तोंड 
देण्यािी तयारी चशवाजी महाराजारं्नी केली होती, पि थोड्याि चदवसात चदर्नाकं ३ एचप्रल १६८० रोजी 
रायर्डी चशवाजी महाराजारं्नी देह ठेचवला ही बातमी बादशहास समजताि त्यारे्न इ. स. १६८० च्या 
पावसाळयात काचर्फरी सते्तिा र्नाश करण्यासाठी स्वतः दचििेत स्वारीवर जाण्यािे ठरचवले. दख्खर्नच्या 
मोचहमेवर येण्यापूवी बादशहारे्न आपला एक अचधकारी अब्बू महमद याच्याकरवी दख्खर्नच्या प्रदेशािी, 
र्भरू्भार्ािी संपूिग माचहती करूर्न घेतली होती. [सरकार, चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब र्भार् ४, पृ. १९७.] त्यावळेी त्याला हे 
समजूर्न आले की र्भौर्ोचलकदृष्ट्ट्या मराठ्ाचं्या राज्यात कोकििे स्थार्न अत्यंत महत्त्वािे होते. 

 
कोकि प्रदेशातूर्न चवशषे अडथळे येता दख्खर्नच्या उत्तर हकवा दचिि प्रदेशात हालिाली करिे 

त्यारं्ना शक्य होत असे. सतराव्या शतकामध्ये मराठ्ाचं्या सैन्यारे्न कोकिपट्ट्यातूर्न दख्खर्नच्या इतर 
र्भार्ात केलेल्या हालिाली पाचहल्यावर हा म द्दा अचधक िारं्ल्या रीतीरे्न स्पष्ट होतो. चशवाजी महाराजारं्नी 
आपल्या पराक्रमारे्न सपंादर्न केलेल्या कोकि प्रदेशाच्या अचधकारास इ. स. १६८० मध्ये त्याचं्या 
मृत्यूपयंतच्या काळात कोिीही आव्हार्न देऊ शकला र्नाही. त्याम ळेि मराठी राज्यकत्यांर्नी कोकिावर 
आपले चर्नयंत्रि ठेवण्यािी सदैव धडपड केली. 

 
इ. स. १६८० मध्ये कोकिातील रामर्नर्र, जव्हार, कल्याि, चर्भवडंी, िौल, दार्भोळ, राजापूर 

आचि तळ कोकिातील क डाळ, र्भीमर्ड, र्फोंडा आचि अंकोले ही चठकािे संर्भाजी महाराजाचं्या ताब्यात 
होती. [खोबरेकर, कोकििा राजकीय इचतहास, प.ृ ८०.] 

 
मराठ्ारं्ना कोकि प्रदेशातूर्न ह सकावरू्न लाविे हे औरंर्जेबािे उचद्दष्ट होते. तर प्रत्यि य द्ध 

मोर्लाचं्या प्रदेशात लढले जाव े अशी संर्भाजी महाराजािंी आत्यचंतक इच्छा होती. परंत  औरंर्जेबारे्न 
रिलेला व्यूह आचि त्यारे्न कायास्न्वत केलेले सामर्थ्यग एवढे प्रिंड होते की, त्यािा योग्य तो प्रचतकार 
करण्याच्या प्रयत्र्नातं, संर्भाजी महाराजािंा मोर्लाचं्या म लूखातं य द्ध लढण्यािा, आक्रमि करण्यािा 
चविार पूिगपिे बाजूला पडला, अशक्यप्राय झाला कारि औरंर्जेबास हे कळूर्न आले होते की, 
स्वराज्याच्या प्रदेशात ३६० घाट होते. त्यापैकी केवळ ६५ घाटामंधूर्न उंट-हत्ती रे्निे शक्य होते. 
कोकिातील बाकीिे सवग घाट अरंुद होते त्यारं्नतर औरंर्जेबारे्न संर्भाजी महाराजांवर चतहेरी आक्रमि 
करण्यािे ठरवले. कोकि प्रातंात येण्याकरता त्यारे्न शहाब द्दीर्नला उत्तरेत कल्यािकडूर्न िढाई करण्यािा 
आदेश चदला. [औरंर्जेब - अखबरात १४-१-१६८२, र्ोखले, सरं्भाजी, प.ृ २६२.] 

 
शाहाजादा म अज्जम बेळर्ावंहूर्न चर्नघाला. तो रामसेज घाटातूंर्न येऊर्न, र्ोवकेर पोत गचर्जांशी 

हातचमळविी करूर्न आला. त्याम ळे दचििेत संर्भाजी महाराजािंी कोंडी झाली. त्यािवळेी संर्भाजी 
महाराजािें लि मोचहमेतूर्न अन्यत्र वधेण्याकरता आझमशहारे्न बार्लिातं चवध्वसं स रू केला. या काळात 
मराठ्ाचं्या सैन्याला होिारा धान्य, शसे्त्र, रसद प रवठा बंद पाडण्यािी कामचर्री चसद्दीवर सोपवण्यात 
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आली होती. अशा प्रकारे संर्भाजी महाराजाचं्या सैन्याला सवग बाजूर्नी कोंडीत पकडण्यािी योजर्ना मोर्लारं्नी 
आखली होती. 

 
मराठ्ािें मोर्लाशंी य द्ध िालूि होते. औरंर्जेब बादशहारे्न दचिि स भ्यावर असलेला आपला 

वडीलप त्र शहाआलम यास राजप तान्याशी िाललेल्या य द्धात र्भार् घेण्यासाठी परत बोलाचवले आचि त्यािे 
जार्ी खार्नजहार्न ऊर्फग  बहादूरखार्न यास दचििेत पाठचवले. ह्या खार्नारे्न मराठ्ाचं्या ताब्यातील 
िादंवडजवळील अचहवतं चकल्ल्यास ज लै, १६८० त वढेा घातला. पावसाळा संपताि संर्भाजी महाराजारं्नी 
त्याजवर आपली र्फौज रवार्ना केली. र्फौजेिे म ख्त्यार पद सेर्नापती हंबीरराव मोचहत्याकंडे होते. त्यारे्न 
धरिर्ाव ल टूर्न ब ऱ्हािप रावर िाल केली व ब ऱ्हािपूरिे बाहेरिे प रे तीर्न चदवसपयंत ल टले. लाखो 
रुपयािंी मालमत्ता पैदा केली ही बातमी बहादूरखार्नास समजताि तो चर्फदापूरिे घाटारे्न धावत ब ऱ्हािपूरिे 
बिावास आला. प्रवासात त्याच्या र्फौजेिे र्फार हाल झाले. खार्न आपल्यावर येतो असे कळताि 
हंबीररावारं्नी सवग लूट बरोबर घेऊर्न ते साल्हेरच्या आश्रयास रे्ले. खार्नजहार्नकडूर्न त्यािा प्रचतकार झाला 
र्नाही म्हिूर्न बादशहारे्न त्यास ठपका चदला. 

 
यावळेी जंचजऱ्यािा चसद्दी, र्ोव्यािे पोत गर्ीज व मोर्ल बादशहा ह्या चतघाशंी संर्भाजी महाराजारं्नी 

झ ंज चदली त्यापैकी चसद्दीिे अचधष्ार्न रायर्ड राजधार्नीस लारू्र्न होते. घरात जैसा उंदीर तैसा महाराजािें 
राज्यात चसद्दी असे त्यािे विगर्न सर्भासदारे्न केले आहे. औरंर्जेब बादशहािा म लर्ा अकबर व द र्ादास 
महाराष्ट्रात सरं्भाजी महाराजाचं्या आश्रयास रे्ले हे समजताि त्यारे्न राजप ताबंरोबर िाललेल्या य द्धािी 
समाप्ती त्याजंशी तह करूर्न केली आचि आपल्या सवग र्फौजासं दचििेत िाल करण्यािा ह कूम चदला. 
बादशहारे्न मर्नात ठरचवले की दचििेत स्वारी करूर्न बंडखोर म लािा बंदोबस्त, मराठेशाहीिा चवध्वसं आचि 
आचदलशाही व क त बशाही ह्या शाह्यािंी समाप्ती करावयािी त्याकरता त्यारे्न मोठी र्फौज बरोबर घेतली. 

 
ख द्द बादशहा दचििेत ब ऱ्हािपूर येथे चदर्नाकं १३ र्नोव्हेंबर १६८१ रोजी दाखल झाला. त्यारं्नतर 

बादशहा औरंर्बादेस चदर्नाकं २२ मािग १६८२ त आला आचि त्यारे्न प ढील य द्ध स्वतःच्या देखरेखीखाली 
िालू केले. 

 
मराठ्ाचं्या सैन्याच्या हालिाली रोखण्याच्या दृष्टीरे्न कोकि प्रदेश ताब्यात घेिे मोर्लारं्ना अत्यतं 

आवश्यक होते र्नाहीतर चवजापूर हकवा मोर्ल म ल खात आक्रमि करतेवळेी कोकिातील घाटमार्ािा 
र्फायदा मराठा सैन्याला चमळाला असता. 

 
तत्तर कोकिािील लढाया : 

 
हसर्न अली म्हिूर्न औरंर्जाबािा एक सरदार राजप तान्यातील य द्धात लौचकक चमळवरू्न त्यािे 

पसंतीस उतरला होता. त्यास बादशहारे्न संर्भाजी महाराजावंर रवार्ना केले. 
 
इ. स. १६८२ च्या जारे्नवारी मचहन्यात मोर्लारं्नी कोकि प्रातं हजकण्यािा पचहला प्रयत्र्न केला 

होता. त्यावळेी हसर्न अली खार्न [र्ोखले, सरं्भाजी, पृ. २६०.] ह्याला वीस हजार घोडदळ आचि पधंरा हजार 
पायदळािी सरदारी बहाल करूर्न संर्भाजीच्या राज्यात रवार्ना केले होते. हसर्न अली खार्न हा बादशहा 
जहारं्ीर याचं्या दरबारातील अचलवदीखार्न यािा म लर्ा होय. हस्तर्त केलेल्या कोकि प्रदेशािा कारर्भार 
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पाहिे आचि कोकिात मराठ्ावंर विक ठेवण्यािे काम त्याच्यावर सोपवण्यात आले होते. [क लकिी, म घल-
मराठा चरलेशन्स, प.ृ २०.] तो १६८२ च्या जारे्नवारीत र्नािेघाट उतरूर्न कल्याि, चर्भवडंी येथे पोिला. कल्याि 
येथे पोहोिेपयंत हसर्न अचलखार्नारे्न संर्भाजीच्या म लूखातील र्ावािंी जाळपोळ केली. [खोबरेकर, चकत्ता, प.ृ 
१३३.] हसर्न अली खार्नाच्या सैन्याला दािार्ोठा चमळावा म्हिूर्न मेच्या अखेरीस मीर म हम्मद मोमीर्न याला 
सहा हजारािंी र्फौज घेऊर्न जहाजातूर्न स रतमार्े रवार्ना केले होते. चदर्नाकं २४ रे्फब्र वारीला रिमस्तखार्नही 
कल्यािला येऊर्न दाखल झाला. [जोशी, सरं्भाजीकालीर्न पत्रसार सगं्रह, पृ. ११०.] त्याच्या सैचर्नकारं्नीदेखील 
मराठ्ाचं्या म लूखािे बरेि र्न कसार्न केले. [उपरोक्त.] चशवाजी महाराजारं्नी त्याचं्या अखेरीच्या काळात 
अवलंचबलेल्या धोरिाप्रमािेि संर्भाजी महाराजारं्नी म घल हद्दीस ल टमार करिे, म लूख बचेिराख करिे 
इत्यादी र्ोष्टी स रू केलेल्या होत्या. इ. स. १६८२ च्या सप्टेंबरअखेर औरंर्जेबारे्न अहमदर्नर्रच्या पचरसरात 
ध माकूळ घालिाऱ्या मराठ्ारं्ना रोखण्याकरता आचि त्यािें पाचरपत्य करण्याकरता रिमस्तखार्नािी 
चतकडे रवार्नर्ी केली. पावसाळी मौसम उलटूर्न रे्ल्यावर दंडाराजप रीिा चकल्लेदार चसद्दी याक त 
याच्याकडूर्न औरंर्जेबाच्या कार्नी खबर आली की, म घलाचं्या सवग हालिाली रोखण्यािा संर्भाजी महाराज 
प्रयत्र्न करीत होते. तळकोकिातं म घल सैन्याच्या दौडीला अटकाव करण्याकरता संर्भाजी महाराजारं्नी 
आपल्या अचधकाऱ्यारं्ना ह कूम देऊर्न म घलाचं्या वाटा अडचवण्यास साचंर्तले. [खोबरेकर, चकत्ता, पृ. १३१.] त्यारं्नी 
येिाऱ्या संकटािी कल्पर्ना आपल्या अचधकाऱ्यासं चदली. [क लकिी, म घल- मराठा चरलेशन्स, पृ. २०.] इ. स. १६८२ 
मध्ये मराठ्ारं्नी कोकििे सवग मार्ग रोखले होते. कोिाही मोर्ल सरदारास घाटमार्ारे्न जाण्यास येण्यास 
अटकाव केला जात होता. तेव्हा औरंर्जेबारे्न चदर्नाकं २८ सप्टेंबर १६८९ बहादूर खार्न आचि इतर 
सरदारारं्ना तळकोकिातंील दऱ्याखोऱ्याकंडे कूि करण्यास साचंर्तले. [क लकिी, म घल-मराठा चरलेशन्स, पृ. २०.] 

 
ऑक्टोबर मचहन्यात खार्न इ. जहार्न बहादूर यास मराठ्ावंर कोकिात िालूर्न जाण्यािे आदेश 

चदले रे्ले. परंत  प ढे त्याला य द्धात अपेचित यश चमळाले र्नाही; आचि तो य द्धातूर्न चर्नवृत्त झाला. ह्या 
घटरे्नरं्नतर औरंर्जेबारे्न ‘बहादूरखार्न’ हा चकताब रिमस्तखार्नास देऊर्न त्याला तळकोकिातंील 
मराठ्ाचं्या ठाण्यावंर िालूर्न जाण्यास र्फमाचवले. [क लकिी, चकत्ता, पृ. २१.] अवघ्या सहा मचहन्यामंध्ये 
तळकोकिातंील मराठ्ावंर पाठचवलेली ही द सरी आघाडी होती. रिमस्तखार्नारे्न आपल्या सैन्याच्या 
असमाधार्नकारक पचरस्स्थतीचवषयी आचि अप ऱ्या धान्यसामग्रीचवषयी चर्नवदेर्न केले. म घल सैचर्नकाचं्या 
वतेर्नािी थकबाकी मोठ्ा रकमेिी द्यायिी होती. आचि त्या पचरस्स्थतीत त्यारं्ना आर्शथक मदत करू 
शकिारा कोिीही र्नव्हता. [उपरोक्त.] ह्या सवग अडििी असूर्नस द्धा रिमस्तखार्न तळकोकिच्या मोचहमेवर 
चर्नघाला. अत्यतं थोड्या कालावधीतही त्यारे्न र्नऊ हजार सैचर्नकािें पायदळ स सज्ज केले. म घलाच्या 
सरदारािे दोर्न हजार सैचर्नक त्यास येऊर्न चमळाले. बहादूर खार्न पण्िी मोहोजेच्या डोंर्रमार्ारे्न कोकिात 
उतरला. [उपरोक्त.] परंत  मराठ्ारं्नी र्नाचशक आचि पचरसरात म घल ठाण्यािी ल टालूट करूर्न र्ोंधळ 
उडवरू्न चदला हे वृत्त कळताि बहादूर खार्न तातडीरे्न त्या प्रदेशात रे्ला. [खोबरेकर, चकत्ता, पृ. १,१३७ हे वृत्त बेंदे्र यारं्नी 
त्याचं्या सरं्भाजीमध्ये स्पष्ट केले आहे.] र्नोव्हेंबर, १६८२ मध्ये मोर्ल सरदार चशहाब द्दीर्न हा ज न्नरहूर्न आपले सैचर्नक, 
शसे्त्र इ. सवग लवाजम्यासह चर्नघाला आचि त्यारे्न तळकोकिावर आक्रमि केले. त्यारे्न मराठ्ािंी वीस र्ाव े
जाळली. स मारे िार हजार मािसािंी कत्तल केली, एक हजार मािसे कैद केली आचि िार हजार र् रे, 
वासरे इ. पकडली. [खोबरेकर, चकत्ता, पृ. १३७.] मराठ्ाचं्या सवग म ल खािी माचहती असिाऱ्या एका स्थाचर्नक 
जमीर्नदाराला हाताशी धरूर्न त्याच्या मदतीरे्न चशहाब द्दीर्नरे्न त्या पचरसरात र्ोंधळ उडवरू्न चदला. त्याच्या ह्या 
पराक्रमाबद्दल औरंर्जेबारे्न त्याला मार्नािी वसे्त्र देऊर्न त्यािा र्ौरव केला. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६ क्र. ३६५, पृ. 
२१६, क्र. ३६७, प.ृ २१७.] 
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पूवी उल्लखे केल्याप्रमािे इ. स. १६८२ च्या जारे्नवारी मचहन्यात हसर्न अचलखार्न यासं पधंरा 
हजारािें सैन्य देऊर्न कल्याि, चर्भवडंी येथे चर्नय क्त केलेले होते. त्यावषी र्नोव्हेंबर मचहन्यात सहा ते सात 
हजार पायदळ व घोडदळ असलेले मराठ्ािें सैन्य कल्याि-चर्भवडंीत रे्ले. त्यारं्नी कल्याि-चर्भवडंी 
जवळच्या एका छोट्या चकल्ल्यािी डार्ड जी केली आचि तेथे आपले ठािे उर्भारले. चदर्नाकं २८ र्नोव्हेंबर 
रोजी बहादूरखार्नारे्न त्याचं्याशी लढाई केली आचि त्यािंा परार्भव केला. [क लकिी, चकत्ता, पृ. २१.] इ. स. १६८२ 
च्या र्नोव्हेंबर मचहन्यात कल्याि-चर्भवडंी प्रातंातील मोर्लाचं्या लष्ट्करी हालिाली आचि य दे्ध ऐर्न र्भरात 
आली होती. तेव्हा रिमस्तखार्नारे्न कल्याि काबीज केले. [उपरोक्त.] त्याच्याशी म काबला करण्याकरता 
संर्भाजी महाराजारं्नी रूपाजी र्भोसले आचि चर्नळोपतं पेशव े यारं्ना रवार्ना केले. [र्ोखले, सरं्भाजी, प.ृ २५४.] 
त्याच्याबरोबर १० हजार स्वार व १२ हजार पायदळ होते. चदर्नाकं ४ चडसेंबर रोजी बहादूरखार्न व या 
सैन्यात लढाई झाली. कल्याि-चर्भवडंीपासूर्न ५ मलैावंर असिाऱ्या मेहेंदळी र्ावात मराठ्ाचं्या दोर्न हजार 
स्वारारं्नी म घल ठाण्यािी ल टालूट केली होती. त्यावळेी म करगबखार्न मराठ्ारं्ना तंबी देण्यासाठी धावला. 
म करगबखार्न आचि मराठे याचं्यात मेहेंदळी र्ावाच्या अलीकडे ३० कोसावंर असलेल्या उरि खेड्याजवळ 
लढाई झाली. त्यात दोन्हीकडील सैचर्नक मेले व जखमी झाले. त्या लढाईरं्नतर म करगबखार्नारे्न मौजे 
मेहेंदळी येथे डेरा उर्भा केला. [चशविचरत्र प्रदीप, जेधे शकावली, पृ. ३२.] 

 
बहादूरखार्नारे्न स्वार होऊर्न मराठ्ाचं्याकडील चकल्ले बीहतर्ावर कूि केले आचि तेथील वाडीस 

आर् लावली. [र्ोखले, सरं्भाजी, पृ. २५४.] ह्या लढाईरं्नतर थोड्याि काळात मराठ्ारं्नी रिमस्तखार्नाच्या 
सैन्यावर दोर्न-तीर्न वळेा रात्रीिे हल्ले केले. मोर्लारं्नी त्यािा कडवा प्रचतकार केला. त्यारं्नी मराठ्ािंा 
परार्भव केला. [क लकिी, चकत्ता, पृ. २१.] बहादूरखार्न कल्याि-चर्भवडंी पचरसरात आहे असे पाहूर्न त्याला 
रोखण्याकरता संर्भाजी महाराजारं्नी सात हजार मराठी सैचर्नक पाठवले. बहादूरखार्नारे्न त्यािंा परार्भव 
केला. बहादूरखार्नारे्न कल्याि शहरार्भोवती असिारी सरंिक हर्भत द रुस्त करूर्न घेतली. बहादूरखार्नारे्न 
त्याच्यावर आक्रमि करिाऱ्या मराठ्ाचं्या, दहा हजार पायदळासह १२ हजार स्वारािंा सपशले परार्भव 
केला. तत्प ात बहादूरखार्नारे्न बीहसर्ा चकल्ल्याकडे कूि केले आचि त्याजवळील र्ाव ेजाळूर्न टाकली. 
[क लकिी, चकत्ता, पृ. २१.] बहादूरखार्नारे्न कल्यािच्या तटाच्या पहाऱ्यासाठी दोर्न हजार मािसे रे्नमली. 

 
इ. स. १६८२ च्या चडसेंबरच्या अखेरीस संर्भाजी महाराजारं्नी त कोजी सरदाराबरोबर मोठे सैन्य 

धाडले. या सैन्यारे्न कल्यािपासूर्न आठ मलैावंर असिाऱ्या र्ावी म क्काम केला. तेथे त्यारे्न मोिे लावले, 
खंदक खिले. हे कळताि बहादूरखार्नारे्न याक तखार्न, रूमीखार्न, दाऊद खार्न याचं्या तीर्न त कड्या करूर्न 
मराठ्ारं्ना तंबी देण्यासाठी रवार्ना केले. चसद्दी याक तखार्न हा मोर्ल सैन्यासाठी दािार्ोटा घेऊर्न आला 
होता. त्यारं्नतर दाऊदखार्नािे मराठ्ाशंी य द्ध झाले. या िकमकीत ढाल-तलवारीिेही य द्ध झाले. या 
िकमकीत मराठ्ारं्ना माघार घ्यावी लार्ली. ह्या हल्ल्यारं्नतर मराठे जवळपासच्या डोंर्रात चर्नघरू्न रे्ले. 
[र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६. क्र. ३९० र्ोखले, पृ. २३०, सरं्भाजी, पृ. २५४-२५५.] 

 
जारे्नवारी १६८३ मध्ये रिमस्तखार्न व बहादूरखार्न हे मोर्ल सरदार मोर्लाचं्या कल्याि-चर्भवडंी 

येथील लष्ट्करी तळावर होते. तेथे त्याच्यावर मराठ्ािें सैन्य वारंवार हल्ल े करीत असे. त्याम ळे 
रूहल्लाखार्नारे्न यशवतंराव ह्या मोर्ल सेर्नाचधकाऱ्यास त्याचं्या मदतीसाठी पाठवरू्न चदले. [र्फासी साचहत्य खंड, 
र्भार् ६. क्र. ४०५. प.ृ २४९, क लकिी, चकत्ता, पृ. २२.] 

 
ह्या स मारास कल्याि-चर्भवडंीतील मोर्ल छाविीस दािार्ोटा आचि इतर वस्तंूिी तीव्र टंिाई 

रे्भडसावीत होती. मोर्ल आरमारिा प्रम ख चसद्दी याक तखार्न यािेवर छाविीला दािार्ोटा प रचवण्यािी 



 

अनुक्रमणिका 

कामचर्री सोपवलेली होती. र्ोव्याच्या पोत गचर्जारं्नी आपल्या जहाजंामधूर्न ठािे-कल्यािमार्े मोर्लारं्ना 
दािार्ोटा व साचहत्य रे्नण्यािी परवार्नर्ी चदली होती. अशा प्रकारे मोर्लारं्ना दािार्ोटा स रचितपिे 
वाहतूक करूर्न रे्नण्यास मदत करूर्न पोत गचर्जारं्नी मराठ्ाशंी वैर स्वीकारले होते. कल्याि-चर्भवडंीकडे 
जािारी मोर्लािंी जहाजे रोखण्याच्या हेतूरे्न मराठ्ारं्नी पार्शसकच्या टेकडीवर चकल्ला उर्भारण्यािे योजले. 
ही वाता पोत गचर्जाचं्या कार्नी येताि त्यारं्नी पार्शसकिा ताबा घेतला. आचि स्वतःि तेथे चकल्ला बाधंला. 
पोत गर्ीज मोर्लारं्ना सवगतोपरी साहाय्यकारी असल्यािे दशगचविारी अशीि त्यािंी ही कृती होती. [र्ोखले, 
सरं्भाजी, पृ. २५६.] पोत गचर्जारं्नी रिमस्तखार्नच्या हाताखालील मोर्ल सैन्यास अन्नसामग्री प रवल्याबद्दल आचि 
जाऊ चदल्याबद्दल संर्भाजी महाराज त्याचं्यावर चिडले होते. मराठ्ारं्नी ठािे वसई र्भार्ात पोत गचर्जािें दोर्न 
चकल्ले हजकले. त्या चकल्ल्यावर तोर्फखार्ना ठेवरू्न स रतेहूर्न बहादूरखार्नाकडे जािाऱ्या जहाजािंी अडविकू 
करण्यािा मराठ्ािंा चविार होता. म्हिरू्न बहादूरखार्नारे्न याक तखार्नाला तेथे धाडले. इ. स. १६८३ च्या 
जारे्नवारी मचहन्यात मराठ्ारं्नी कल्याि येथे बहादूरखार्नच्या तळावर आ यगकारकरीत्या तीर्न वळेा हल्ल े
िढचवले. परंत  त्यारे्न मराठ्ािंा परार्भव केला. त्यारे्न कल्याि चर्भवडंीच्या चकल्ल्यािी डार्ड जी केली आचि 
औरंर्जेबाच्या आदेशार्न सार दोर्न हजार घोडदळ सैन्य कल्यािला तैर्नात ठेवले. [पवगते, पोत गर्ीज-मराठा चरलेशन्स, 
पृ. ९१.] 

 
तसेि काही काळारं्नतर बहादूरखार्न चसद्दी याक तला येऊर्न चमळाला. दोघे चमळूर्न मराठ्ावंर िाल 

करूर्न रे्ले. ठािे वसईला मराठ्ारं्नी हजकलेल्या चकल्ल्यापंकैी एक चकल्ला त्यारं्नी हजकूर्न घेतला व तो 
जमीर्नदोस्त केला. आचि ते कल्यािला परत रे्ले. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६, क्र. ३९८, पृ. २४४.] त्यावळेी रसद 
घेऊर्न येिाऱ्या जहाजािें मार्ग मराठ्ाकंडूर्न आपल्या हाती आले असे त्यारं्ना वाटले. तरी मोर्ल र्फौजेला 
दािार्ोटा चमळिे मराठ्ारं्नी कठीि करूर्न ठेवले होते. बहादूरखार्नाला सहकायग करण्याकरता १६८३ च्या 
रे्फब्र वारीत औरंर्जेबारे्न रूह ल्लाखार्नािी रवार्नर्ी केली. [उपरोक्त, क्र. ४२९, पृ. २६६-२६७.] त्याप्रमािे १ मािग १६८३ 
रोजी रूह ल्लाखार्न बहादूरखार्नास येऊर्न चमळाला. [उपरोक्त, क्र. ४३४, प.ृ २७०.] तेव्हा बहादूरखार्नारे्न त्यास 
कल्यािच्या चकल्ल्यात येऊर्न उतरण्यास साचंर्तले. चकल्ला लहार्न असूर्न रूह ल्लाखार्नजवळ डेरा मोठा 
असल्याम ळे तो बाहेरि डेरा टाकूर्न राचहला. प ढे त्यारे्न बहादूरखार्नास चर्नरोप पाठचवला की एक चठकािी 
बसूर्न राहिे ठीक र्नाही. र्स्त घालण्यासाठी स्वारी केली पाचहजे. त्यावळेी मराठ्ािंी छाविी 
कल्यािपासूर्न १२० कोसावंर होती. मोर्ल सैन्यारे्न मोठी दौड मारूर्न ८० कोसािें अतंर कापले. १७ मािग 
१६८३ रोजी मोर्लाचं्या तळकोकिातील छाविीतूर्न सम्राटाकंडे कळचवण्यात आले की, मोर्लािंी छाविी 
मराठ्ापंासूर्न अवघ्या िार कोस अंतरावर आहे आचि लौकरि हे अंतर पार करण्यात येईल असा 
चवश्वासही कळचवण्यात आला. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६, क्र. ४३९, पृ. २७०.] आतापयंतच्या हालिालीवरूर्न 
कल्याििा हकवा चर्भवडंीिा र्ड पडलेला असावा. यापैकी कोितातरी चकल्ला द रुस्त करूर्न 
बहादूरखार्नाला पावसाळयात तेथे राहता येईल की र्नाही असे तळकोकिात राहिाऱ्या म हम्मद अर्फझल 
याला चविारण्यात आले होते. तेव्हा मोर्ल बादशहास त्या स्थाचर्नक खबऱ्याकडूर्न असा सल्ला चमळाला की, 
पावसाळी मोसमात कल्यािमध्ये म क्काम ठेव ूर्नये कारि पावसाळी दमट हवते तेथील घोडे मरतात. परंत  
त्याच्या अलीकडे १२ कोसावंर मेवली र्नावाच्या चठकािी राहता येईल. 

 
इ. स. १६८३ च्या मािगमध्ये मराठ्ािंा सेर्नाचधकारी चवठोजी यारे्न ४००० पायदळ, घोडदळाच्या 

सैन्यत कडीसह मोर्ल सैन्यािी कोकिातील वाट अडवली. ही बातमी समजताि रूह ल्लाखार्नरे्न पद महसह 
हरावत यास धाडूर्न त्याला डावी बाजू आचि इतर अचधकाऱ्यारं्ना उजवी बाजू सारं्भाळण्यास साचंर्तले. 
चदर्नाकं १९ रे्फब्र वारी १६८३ रोजी दोन्ही सैन्यातं लढाई झाली. त्यात मोर्ल सैन्यारे्न मराठ्ारं्ना हरचवले. 
मराठ्ाकंडील ४०० सैचर्नक मेले. काही जखमी झाले. परंत  ह्या िकमकीमध्ये मराठ्ारं्नी मोर्लाचं्या 
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मौतमाजी दख्खर्नी र्नामक मर्नसबदारास ठार मारले. त्या िकमकीत पोत गर्ीज सैचर्नकही मोर्लारं्ना मदत 
करीत होते. औरंर्जेब जसे आपले एक एक अचधकारी मराठ्ावंर रवार्ना करीत होता त्यािप्रमािे संर्भाजी 
महाराजही कल्याि-चर्भवडंीच्या आघाडीवर आपल्या लढाऊ आचि शूर सेर्नापतीबरोबर क मक धाडीत होते. 
रे्फब्र वारी मचहन्याच्या चतसऱ्या आठवड्यात हंबीरराव व इतर तीर्न मोठे सरदार २० हजार घोडदळ आचि १० 
हजार पायदळ घेऊर्न कल्याि-चर्भवडंी येथे पोहोिले होते. ते पूिग तयारीचर्नशी होते. १० मािग १६८३ रोजी 
बहादूरखार्नारे्न त्याचं्यावर िढाई केली. तेव्हा अचतशय घर्नघोर य द्ध झाले, ह्या िकमकीत स्वतः हंबीरराव 
बािारे्न घायाळ झाल्याम ळे ते रिातूर्न माघारे चर्फरले. ह्या लढाईत हंबीरराविा मेव्ह िा आचि त्यािे अन्य 
तीर्न अचधकारी मरि पावले. हंबीरराव आचि त्यािा सरदार पद महसह हे दोघेही अत्यतं शौयारे्न लढत होते. 
[ऐचतहाचसक र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ७, पत्र २७४, पृ. २७५.] पद महसहाला ३५ जखमा झाल्या तो मरि पावला. 
त्याच्यासह मोघल अचधकारीही जखमी झाले व मेले. [उपरोक्त पत्र क्र. २७७.] पद महसह मेल्यािे समजल्यावरूर्न 
रतर्न राठोडिा म लर्ा रामहसह हा आजारी असूर्नही चिलखत घालूर्न मराठ्ाशंी म काबला करण्यासाठी 
चर्नघाला. परंत  तो तापारे्न इतका आजारी आचि अशक्त झाला होता की, लढाईत जाण्यािी तयारी करूर्न 
आजारात दाडंर्ाई केल्याम ळे तो कोसळला आचि मरि पावला. प रामल ब ंदेलािा म लर्ा हरीहसह हा 
मदैार्नात घायाळ होऊर्न पडला असता मराठ्ारं्नी त्यास उिलूर्न रे्नले. तो वाटेति मरि पावला. 
रघ र्नाथहसर्, काब लहसर् माधोराम चससोचडया आचि त कोजी आचि इतर मोर्ल सैचर्नक घायाळ झाले. 
अशा प्रकारे मोठी र्फौज धाडूर्नही मोर्लारं्ना कल्याि-चर्भवडंीच्या आघाडीवर प्रर्ती करता आली र्नाही. 
मोर्लारं्ना १६८३ च्या मािग-एचप्रल अखेर कोकिातूर्न माघार घ्यावा लार्ली. [पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, प.ृ 
४६.] 
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३५. स्वराज्यावरील मुघली परचक्र - मराठ्ािंी कोकिाि झंुि (ऑगस्ट, १६८३ 
िे १६८५) 

 
औरंर्जेब बादशहारे्न इ. स. १६८१ पासूर्न स्वराज्यािा कोकि चवर्भार् ताब्यातं घेण्यासाठी आपले 

रे्नकीिे सरदार कोकिस्वारीवर पाठचवले. संर्भाजी महाराजारं्नीही पचहल्या अडीि वषांत म घलाशंी रे्नटारे्न 
सामर्ना चदला. ह्या अटीतटीच्या सामन्यात मराठे चवजयी झाले. 

 
संर्भाजी महाराजापं ढे आपला इलाज िालत र्नाही असे पाहूर्न औरंर्जेबास जास्ति त्वषे िढला. 

डोकीवरिे पार्ोटे जचमर्नीवर रार्ारे्न आपटूर्न तो बोलला, “संर्भाजीिा पाडाव करीपयंत मी हे पार्ोटे प न्हा 
घालिार र्नाही” असे बोलूर्न त्यारे्न आपल्या उत्तर कोकिातंील म घल सैन्यास िेताविी चदली हे मराठ्ांस 
समजताि त्यारं्नी म घलावंर कल्याि-चर्भवडंीत िढाई करण्यासाठी प न्हा सैन्य जमचवले. 

 
चदर्नाकं ६ एचप्रल १६८३ रोजी मराठ्ािंा तळ कल्याि-चर्भवडंीपासूर्न िौदा मलैावंर असतार्ना 

रुहल्लाखार्नािा म लर्ा सैर्फ ल्ला खार्न मराठ्ावंर धावरू्न िढाई करण्यास आला. दोन्ही सैन्यात लढाई झाली. 
सैर्फ ल्ला खार्नारे्न जवळपासिी दोर्न-तीर्न र्ाव ेजाळली. ह्या आक्रमिाप ढे मराठ्ािंा चर्नर्भाव लार्ला र्नाही. 
छत्र्या, हत्यारे तेथे टाकूर्न मराठे जंर्लात पळाले व लपले. [क लकिी, म घल-मराठा चरलेशन्स, पृ. २५. र्ोखले, चशवप त्र 

सरं्भाजी, पृ. २९८.] ह्या स मारास संर्भाजी महाराजारं्नी कल्याि-चर्भवडंी पचरसरात मोर्ल सैन्यास प्रचतकार अत्यतं 
तीव्र केला होता. तेव्हा चदर्नाकं १९ मािग ते १६ एचप्रलच्या दरम्यार्न मोर्ल सेर्नार्नी रोचहला खार्न कोकिात 
(कल्यािजवळच्या पौंड खोऱ्यात) उतरूर्न रे्ला व रिमस्तखार्न घाटावर येऊर्न रे्ला. रुपाजी र्भोसले यारे्न 
चटटवाळयाजवळ (कल्यािच्या ईशान्येस ४ १/२ मलै) त्याचं्याशी लढाई केली. तेव्हा घर्नघोर रिसंग्रामात 
मराठ्ारं्नी मोर्लािें चकत्येक सेर्नाचधकारी ठार केले. [सरकार, मसीर-इ-आलमचर्री, पृ. १४५, चशवाजी र्ौरवगं्रथातील 
बेळर्ावमध्ये, पृ. ८७.] 

 
कल्याि-चर्भवडंी येथे झालेल्या लढायात संर्भाजी महाराजाचं्या रे्नतृत्वाखाली मराठ्ारं्नी मोर्लाचं्या 

ताब्यातील प्रदेश उजाड केला होता. मराठ्ारं्नी सातत्यारे्न येिाऱ्या मोर्ल सेर्नार्नीिा अत्यंत तीव्र प्रचतकार 
केला. त्याम ळे मदतीकरता इंग्रजारं्ना पािारि करिे मोर्लासं अपचरहायग झाले. [खोबरेकर, ताचरख-इ-चदलकशा, 
पृ. ३३९.] ऑर्स्ट, १६८३ पयंत मोठी र्फौज धाडूर्न आचि चकत्येक मातब्बर सेर्नार्नी योजूर्नही मोर्लारं्ना 
कल्याि-चर्भवडंी पचरसरात पचरिामकारक प्रर्ती करता आली र्नाही. [उपरोक्त.] एका वषाच्या मोचहमेत 
काहीि लभ्याशं झाला र्नाही. बादशहािे मर्नास अत्यतं उदे्वर् उत्पन्न झाला. इ. स. १६८३ च्या पावसाळयात 
त्यारे्न आपले सरदार औरंर्ाबादेस समि वाटाघाटीसाठी बोलचवले. [उपरोक्त.] 

 
दणक्षि कोकिाि मोगलाचंा णिरकाव : 

 
संर्भाजी महाराजािें राज्य र्नष्ट करण्यासाठी औरंर्जेबारे्न १६८२ सालापासूर्न एकाि वळेी अरे्नक 

आघाड्या स रू केल्या. त्यात पचहली उत्तर र्भार्ात होती. (कल्याि-चर्भवडंी) द सरी आघाडी स्वराज्याच्या 
मध्यर्भार्ात (प िे, सोलापूर, सातारा, उस्मार्नाबाद इत्यादी) चतसरी आघाडी शाही आलहमबहादू्दर 
शहाजादा म अज्जम याजकडे सोपचवली. तो पन्हाळी कोल्हापूर येथे स्वारी करण्यासाठी इ. स. १६८२ च्या 
जारे्नवारी मचहन्यात द सऱ्या आठवड्यात चर्नघाला. स लतार्न आज्जमरे्न दचिि कोकिात पचहली स्वारी केली. 



 

अनुक्रमणिका 

औरंर्जेबारे्न चदर्नाकं १५ सप्टेंबर १६८३ रोजी शाहआलम बहाद दूर (शहाजादा म अज्जम) िी कोकि, 
रामदरा (हकवा रामद र्ग) आचि मराठ्ाचं्या इतर प्रदेशातील पाळेम ळे खिूर्न काढण्यासाठी रे्नमिूक केली. 

 
िहािादा मुअज्जम याची कोकिावर स्वारी : 

 
बादशहािा चर्नरोप घेऊर्न शाहआलम रामद र्ग (कोकिातील एक ताल का) जो संर्भाजी 

महाराजाचं्या ताब्यात होता त्या चदशरेे्न चर्नघाला. रामद र्ग हा ताल का पन्हाळ र्डापासूर्न तीस कोस अंतरावर 
आहे. स्वराज्याच्या सार्र चकर्नाऱ्यावर येऊर्न, चकर्नारपट्टीवरील मराठ्ाचं्या हाती असिारे र्ड चकल्ल े
हजकूर्न घ्यावते आचि तेथे आपली ठािी उर्भारण्याच्या दृष्टीरे्न त्या प्रातातं अचधकार जमवरू्न शातंता प्रस्थाचपत 
करावी असा म अज्जमिा हेतू होता. [पर्डी, खार्फीखार्न (मराठी र्भाषातंर), पृ. १३-१४.] ही मोर्ल सेर्नार्नीिी कोकिात 
द सरी िढाई होती. शाहआलम मोठ्ा चजद्दीरे्न कोकि हजकण्यासाठी मोठा लवाजमा घेऊर्न चर्नघाला होता. 
त्याच्या समवते औरंर्जेबारे्न तोर्फखान्यािा दारोर्ा आचतशखार्न, लतीर्फशहा दखर्नी ऊर्फग  सरर्फराज खार्न, 
बहलोलखार्निा र्भाऊ इखलासखार्न, ख्वाजा म करगम, र्नार्ोजी मराठा (हा र्नामाचंकत आचि त्या प्रदेशिा 
जािकार होता) आचि वीस हजार र्फौज देण्यात आली होती. [सरकार, औरंर्जेब, र्भार् ४, पृ. २९०.] मराठ्ारं्नी 
अटीतटीरे्न झ ंज चदली तरीदेखील मराठ्ािंी काही शहरे आचि चकल्ले काबीज करण्यात मोर्ल सैन्य 
यशस्वी झाले. शहाजादा सप्टेंबर मचहन्यात कोकिात चर्नघाला. तेव्हा हसर्न अचल खार्न र्भीमेच्या काठावर 
होता. शहाजादा म अज्जम यास येऊर्न चमळाव ेअशी त्याला आज्ञा देण्यात आली. म अज्जमरे्न मजल दरमजल 
करीत कृष्ट्िा ओलाडंली. वाटेत मराठ्ाचं्या र्फौजेरे्न प्रचतकार केला. वाटा अवघड आचि अरंुद असल्याम ळे 
शाहजाद्याच्या आघाडीवरील र्फौजेशी शत्रूिी प्रखर य दे्ध झाली. मराठ्ारं्नी कडवा संघषग केला. दोन्ही 
बाजूकडील चकत्येक लोक मतृ्य म खी पडले. [उपरोक्त.] शाहजादा म अज्जम रामघाटाच्या (रामशजे घाटाच्या) 
तोंडाशी पोिला. त्या र्भार्ात घर्नदाट अरण्ये होती. र्नाइलाजारे्न शाहजादा यारे्न घाटाच्या तोंडाशी िार 
म क्काम केले. सैन्य आचि ब िरे् यारं्ना घाट ओलाडंण्यास र्फार कष्ट झाले. रं्नतर शहाजादा आपली पथके 
घेऊर्न रामघाट पार करूर्न रे्ला आचि सावतंवाडीत आला. ह्या मोचहमेिा अत्यंत रसर्भरीत वृत्तातं 
खार्फीखार्नारे्न प ढे विगर्न केल्याप्रमािे चदला आहे : रामशजे घाटािा प्रदेश काटेरी वृिे आचि घर्नदाट अरण्ये 
असिारा होता. रस्त्याचं्या एका बाजूस उंिि उंि पवगत होते, तर द सऱ्या बाजूकडे खोल दरीखोरे. चकत्येक 
सैचर्नक आचि ब िरे् ह्या मार्गक्रमिादरम्यार्न मरि पावले. ख्वाजा अब ल म करगम आचि सरदार यारं्नी 
यासमयी असाधारि धैयग दाखचवले. परंत  उपलब्ध असिारी खाद्यसामग्री आचि कोकिातील हवामार्न 
मोर्ल सैन्यास र्न मार्नविारे अशा प्रकारिे होते. त्या हवामार्नात घोडे आचि उंटदेखील चटकाव धरू शकत 
र्नव्हते. त्याम ळे ह्या मोचहमेअंतर्गत चकत्येक मािसे व जर्नावरे दर्ावली. सैन्यात घोडे चशल्लकही राचहले 
र्नाहीत. अशावळेी स्थाचर्नक शत्रूसैन्यारे्न मोर्ल सैन्याच्या सवग मार्ांिी कोंडी करूर्न त्यािंा दािार्ोटा 
तोडला. मोर्ल सैन्यािी अवस्था अत्यतं चबकट, दैवाधीर्न झाली. शहाजाद्याला त्या प्रदेशात अचधक काळ 
राहिे अशक्य झाले. अखेरीस त्यारे्न माघार घेण्याकरता सम्राट औरंर्जेबाकडे अर्न ज्ञा माचर्तली. [खोबरेकर, 
चकत्ता, पृ. १४३.] 

 
परतीच्या प्रवासात चदर्नाकं २८ चडसेंबर १६८३ रोजी शाहआलमरे्न क डाळ आचि बादें जाळले. 

यारं्नतर तो चदर्नाकं १५ जारे्नवारी १६८४ ला चडिोलीस पोिला. तेथूर्न तो वेंर् ल्याकडे रे्ला. चदर्नाकं २० 
रे्फब्र वारी रोजी तो मालविला रे्ला आचि तेथूर्न तो बारदेश र्नदीच्या काठावर जाऊर्न पोिला. यावळेी 
शाहआलमच्या सैन्यात धान्य सामग्रीिी तीव्र टंिाई जािवत होती. बारदेश र्नदी र्ोवा शहराच्या उत्तरेस 
आहे. र्ोव्यात पोत गर्ीज प्रबळ होते. त्याचं्या मदतीरे्न स रतहूर्न मोर्ल सैन्याकरता जहाजातूर्न रवार्ना केलेली 
अन्नधान्य सामग्री ताब्यात घेता आली असती. त्यावळेेस मोर्ल सैन्यात रसदेिी महर्गता र्फार झाली. 



 

अनुक्रमणिका 

कधीकधी तीर्न-तीर्न, िार-िार रुपये देऊर्नही एक शरे र्व्हािे पीठ चमळिे कठीि झाले. एकाही 
सरदाराच्या तबेल्यात स्वारीयोग्य घोडा राचहला र्नाही. उपासमारीरे्न लोकािें प्राि कंठाशी आलेले होते. 
मोर्ल सैन्यािी झालेली ही द दगशा बादशहाला कळचवण्यात आली. त्यारे्न स रतेच्या चसद्दी खैरीयत खार्न 
आचि याकूत खार्न यारं्ना आज्ञा करूर्न हवे चततके धान्य जहाजात र्भरूर्न सम द्रमार्ारे्न शाहाजादा याच्या 
सैन्याकरता पाठचवण्यास साचंर्तले. परंत  मोर्लारं्नी पाठचवलेली रसद सम द्रकाठावर चठकचठकािी 
मराठ्ािें चकल्ले असल्याम ळे शाहआलमला चमळू शकली र्नाही. [पर्डी, खार्फीखार्न, प.ृ ८.] स रतेहूर्न जहाजे 
चर्नघाल्यािी बातमी मराठ्ारं्ना कळताि त्यारं्नी हल्ले करूर्न ती ल टली. या हल्ल्यातूर्न जी वािली त्यातील 
थोडेि उरलेले धान्य शाहआलमच्या छाविीपयंत पोिले. लष्ट्करातील प्रत्येक सरदारास ३०-४० 
पल्ल्यापेिा अचधक धान्य पोिले र्नाही. अखेर शहाजाद्याला परत यावयािी बादशहारे्न आज्ञा केली. 
[उपरोक्त.] इ. स. १६८४ च्या मे मचहन्यात जंचजऱ्याच्या चसद्दीरे्न शाहआलमकडे थोडी रसद पोिवली होती. 

 
पावसाळयापूवीि कोकि सोडण्यािे म अज्जमरे्न ठरचवले. शाहजाद्यारे्न प न्हा एकदा सम्राटास 

कळवले की, “कोकिातील खराब हवामार्नाम ळे सैन्यातील घोडे आचि इतर वाहत कीिी जर्नावरे मरू 
लार्ली होती. छाविीमध्ये अन्नधान्यािी महार्ाई आचि टंिाई कळसास पोिली होती. [खोबरेकर, चकत्ता, प.ृ क्र.] 
परतीच्या वाटेत रामघाट िढत असतार्ना रसदेच्या टंिाईम ळे व मराठ्ाचं्या हल्ल्यारं्नी व रोर्राईम ळे मोर्ल 
सैन्यािे अत्यंत हाल झाले. तेव्हा चदर्नाकं २० एचप्रल १६८४ रोजी औरंर्जेबारे्न ताज्या दमाच्या सैन्यासह 
मोठी क मक देऊर्न रिद ल्लमखार्न यास शहाआलमला मदत करूर्न त्याला त्याच्या सैन्यासह स रचितपिे 
परत आिण्याकरता रवार्ना केले. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६, क्र. ५१०, पृ. ३२८-३२९.] 

 
अशा तऱ्हेरे्न मोर्लािंी मराठ्ाचंवरुद्ध कोकिातील पचहली िढाई संप ष्टात आली. मराठे अचतशय 

शौयारे्न लढले आचि लष्ट्करी डावपेिामंध्ये ते मोर्लांहूर्न वरिढ ठरले. अशा प्रकारे रसदेच्या कमतरतेम ळे 
औरंर्जेबािी कोकिात मोर्ल सैन्य घ सवरू्न संर्भाजी महाराजारं्ना र्नामोहरम करण्यािी महत योजर्ना 
द दैवारे्न र्फसली. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६, क्र. ५११, प.ृ ३३०.] मराठ्ाचंवरुद्ध यश चमळत र्नाही असे जािवताि 
काही काळ औरंर्जेबारे्न आपला बंडखोर शाहजादा अकबर आचि संर्भाजी महाराज याचं्याचवरुद्ध कारवाई 
बाजूला ठेवरू्न दचििेतील चवजापूर आचि र्ोवळकोंडा ही म सलमार्न राज्ये रे्नस्तर्नाबतू करूर्न मोर्ल 
साम्राज्यातं ती चवलीर्न करण्यावर आपले लि कें चद्रत केले. ह्या दोन्ही राज्याकंडूर्न संर्भाजी महाराजारं्ना 
प्रसंर् परत्व े मदत चमळत असे तसेि ही दोन्ही राज्ये “चशया” पंथािी अर्न यायी होती त्याम ळे र्फार 
पूवीपासूर्नि “स र्नी” पंथािंा प रस्कार करिाऱ्या औरंर्जेबाला त्यािंा काटा काढण्यािी इच्छा होती. याि 
दोर्न कारिास्तव औरंर्जेबािा ह्या दोर्न म सलमार्न राज्यावंर रोष होता. संर्भाजी महाराज चवजापूरिा 
स लतार्न आचि र्ोवळकोंड्यािा स लतार्न या चतघारं्नी तह करूर्न औरंर्जेबाला तोंड देण्यािी तयारी केली 
होती. औरंर्जेबारे्न संर्भाजी राजाशंी मतै्री करिाऱ्या आचि त्याचं्या प्रर्भावाखाली असिाऱ्या ह्या दोन्ही 
स लतार्नाच्या राज्यावर स्वारी केली. इ. स. १६८५ सालच्या एचप्रल मचहन्यात औरंर्जेबारे्न चवजापूरिा वढेा 
स रू केला. चदर्नाकं २७ मािगला त्यारे्न चवजापूरवर स्वारी केली आचि चवजापूरकरारं्नी चर्नकरारे्न केलेल्या 
प्रचतकारास तोंड देऊर्न चदर्नाकं २ सप्टेंबर १६८६ रोजी चवजापूर हजकूर्न घेतले. 

 
त्यािप्रमािे चदर्नाकं २८ जारे्नवारी १६८७ रोजी मोर्ल सैन्यारे्न र्ोवळकोंड्यावर आक्रमि केले 

आचि त्याि वषी चदर्नाकं १ ऑक्टोबरला र्ोवळकोंड्यारे्न शरिार्ती पत्करली. ह्या तीर्न वषांच्या काळात 
चवजापूर-र्ोवळकोंड्यातील मोहीम िालू असतार्ना औरंर्जेबारे्न कोकिातील मराठ्ावंर विक ठेवण्यािे, 
मराठ्ारं्ना कोकिात र्नामोहरम करण्यािे म ख्य उचद्दष्ट काहीसे बाजूला ठेचवले. [उपरोक्त.] 



 

अनुक्रमणिका 

मोगलाचं्या कोकिप्रदेिािील इ. स. १६८४ पासूनच्या आक्रमक हालचाली 
 
औरंर्जेबारे्न कोथळार्ड आचि कल्याि-चर्भवडंी येथील आपले सैन्य काढूर्न घेतले तर त्यारे्न 

कोकिातील आक्रमक हालिाली इ. स. १६८४ मध्ये स रू केल्या. कोथळार्ड हा तळकोकिातील 
घाटाच्या डोंर्रात आहे. तो ठािे चजल्ह्यातील शहापूर ताल क्यात शहापूरच्या ईशान्येस १०-१२ मलैावंर 
आहे. औरंर्जेबारे्न चदर्नाकं १२ र्नोव्हेंबर १६८४ च्या स मारास आपल्या काही सरदारारं्ना संर्भाजी 
महाराजाचं्या ताब्यातील चकल्ले घेण्याकरता पाठवले. काझी म हम्मद आचि अब्द ल कादर यारं्नी चर्फत रीरे्न 
कोथळार्ड हजकूर्न घेताि अब्द ल कादर आचि त्यािे ३०० बंदूकधारी चदर्नाकं ८ र्नोव्हेंबर १६८४ रोजी 
कोथळार्डाच्या पायर्थ्याशी पोिले. मराठ्ारं्नी या लोकारं्ना मारे् हटवले. तरीदेखील काही लोक 
चकल्ल्याच्या मर्रकोट दरवाजाजवळ पोहोिले. दरवाजा उघडा म्हिूर्न त्यारं्नी आरडाओरडा केला. 
चकल्ल्यावरील मराठी सैचर्नकारं्ना वाटले की, आपलीि मािसे हत्यार रे्नण्यासाठी आली आहेत. 
चकल्ल्यातील सैचर्नकारं्नी चकल्ल्यािे दार उघडताि मोर्ल सैचर्नक चकल्ल्यात चशरले. चकल्ल्यातं मराठ्ािंी 
र्फौजही होती. मराठे व मोर्ल याचं्यात लढाई झाली. तेवढ्यात अब्द ल कादरही र्डावर िढला. झालेल्या 
िकमकींत मोर्लारं्ना यश आले. इ. स. १६८४ च्या र्नोव्हेंबर मचहन्यामध्ये मराठे आचि मोर्ल याचं्यात 
वारंवार लढाया होऊर्न अखेरीस कोथळार्ड मोर्लारं्नी सर केला. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६, पत्र क्र. ५१४, प.ृ ३३१-
३३२.] मोर्लारं्नी र्ड घेतल्याच्या द सऱ्याि चदवशी मराठ्ारं्नी चकल्ला वढेला. बािािंी व बंद कीिी लढाई 
झाली. [उपरोक्त, क्र. ५१६, पृ. ३३२-३३३.] चकल्ल्यातील दारूर्ोळा आर्ीच्या र्भिस्थार्नी पडला. र्डावर जािारी 
सामग्री मराठ्ारं्नी ल टली असल्यारे्न मोर्ल सैन्याला चकल्ल्यात दारूर्ोळा व दािार्ोटा चमळेर्ना. तेव्हा 
अब्द ल कादररे्न बादशहाला चलहूर्न चवरं्नती केली की, “मराठ्ाचंवरुद्ध चकल्ला लढवण्याकरता मदतीिी 
आवश्यकता आहे. माझ्या मदतीसाठी कोिी आले र्नाही तर मी जरे्र्नसे वाटत र्नाही. तेव्हा औरंर्जेबारे्न 
मोर्ल सेर्नार्नी अब्द ल करीम आचि इतर सरदारारं्ना अब्द ल कादरिी मदत करण्याकरता पाठचवले. 
[उपरोक्त, क्र. ५१६, पृ. ३३३.] १९-२० र्नोव्हेंबरच्या स मारास ज न्नरिा चकल्लेदार अब्द ल अचजजखार्न यारे्न आपला 
म लर्ा अब्द लखार्न यास सैन्यासह अब्द ल करीमच्या मदतीकरता पाठवले. अब्द लखार्न तेथे पोिला तेव्हा 
मराठ्ािंा सरदार र्नारोजी हत्रबक यारे्न मोर्ल सैन्यािी वाट अडवण्याकरता तेथील खोरे रोखूर्न धरले 
होते, म्हिूर्न अब्द ल कादररे्न हल्ला केला. तलवार, खंजीरार्नी हातघाईिी लढाई झाली. लढाईत र्नारोजी 
पकडला रे्ला. तो व मराठ्ािें इतर सरदार धारातीथी पडले. [उपरोक्त, क्र. ५३०, प.ृ ३४२.] इहतमाम खार्नारे्न 
र्नारोजी त्र्यबंकजीिे डोके रस्त्यावर टारं्ले. ह्या अधम कृत्यात सहर्भार्ी झालेला चशकारपूरिा मोर्ल 
ठािेदार मािकोजी यारे्न उदाजी बरोबर ह्या चवजयािा वृत्तातं आचि र्नारोजी त्र्यंबकंिे चशर औरंर्जेबाकडे 
पाठचवले. [र्फासी साचहत्य, खंड, पत्र क्र. ५३१, पृ. ३४३.] चकल्ला हजकूर्न घेतला म्हिरू्न र्डािी सोन्यािी चकल्ली 
औरंर्जेबाकडे पाठचवली. औरंर्जेबारे्न उदाजीलाही ख श होऊर्न “चखलत” चदली. [उपरोक्त, क्र. ५३८, पृ. ३४७.] 
इ. स. १६८४ च्या चडसेंबर मचहन्यात औरंर्जेबारे्न कोथळार्डािे र्नाव बदलूर्न “चमपताह लर्फतह” असे र्नाव 
चदले. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६, क्र. ५५४, प.ृ ३६०, क्र. ५५५, पृ. ३६१. क्र. ५५६, पृ. ३६२.] रं्नतर औरंर्जेबारे्न मोर्ल सेर्नार्नी 
महगरमखार्न याला कोथळार्ड चकल्ल्यावर जाण्यािे आचि तेथे मराठे आक्रमि करतील याकरता सावध व 
स सज्ज राहण्यािे आदेश चदले. हा र्ड घेण्यातही चर्फत री झालेली चदसते. र्ोहवदराव आचि इतर मावळयारं्नी 
मर्नसबीच्या आशरेे्न कोथळार्ड घेण्यास मदत केल्याम ळे औरंर्जेबारे्न त्यारं्नाही २५०० होर्न बचिसादाखल 
चदले. [जेधे शकावली, प.ृ ३२-३३.] 

 
एकीकडे अशा तऱ्हेिी चर्फत री झालेली चदसत असली तरी द सरीकडे ध्येयचर्नष् मराठ्ारं्नी 

कोथळार्ड परत हजकूर्न घेण्यािे प्रयत्र्न केलेले चदसतात. त्यारं्नी इ. स. १६८५ च्या जारे्नवारीत 



 

अनुक्रमणिका 

तळकोकिातील कोथळार्ड मोर्लाकंडूर्न प न्हा हजकूर्न घेण्यािा प्रयत्र्न केला. इ. स. १६८४ च्या चडसेंबर 
मचहर्नाअखेर मराठ्ारं्नी र्डाकडे जािाऱ्या मोर्ल सैन्यास अडवले. तसेि पायदळाच्या एका त कडीरे्न 
चकल्ल्यात प्रवशे चमळचवला. चकल्लेदार सय्यद अब्द ल करीम खार्नाबरोबर बाि व बंद कीिी िकमक उडाली. 
मराठ्ारं्नी मदतीकरता र्डाकडे येत असिाऱ्या मोर्ल सैन्याला अडवले असल्याम ळे ती मदतही वळेेवर 
चमळाली र्नाही. या वारंवार घडिाऱ्या िकमकींबाबत औरंर्जेबाला पत्रातूर्न खबर देण्यात आली होती की, 
अशा उद र्भविाऱ्या अडििीम ळे चकल्ल्यातील लोकारं्ना दािर्ोटा इ. साचहत्यािा प रवठा र्नीट होत र्नाही. 
तेव्हा औरंर्जेबारे्न ज न्नरिा र्फौजदार अब्द ल खैर यास कोथळार्डावर धान्य, रसद प रवण्यास आदेश 
चदला. [र्फासी साचहत्य खंड, र्भार् ६, क्र. ५७७, पृ. ३८३.] त्यारं्नतरही एकदा सातश ेपायदळाच्या त कडीरे्न दोर घेऊर्न 
चकल्ल्यात चशरण्यािा प्रयत्र्न केला. दोरीच्या चशडीरे्न २०० लोक चकल्ल्यात चशरले. त्यािंी चकल्लेदार अब्द ल 
कादरशी िकमक झाली. पि यातही मराठ्ारं्ना यश चमळाले र्नाही. मोर्लारं्नी मराठ्ाचं्या चकत्येक 
सैचर्नकारं्ना ठार मारले व जखमी केले. कोथळार्ड परत हजकण्यात मराठ्ारं्ना काही यश आले र्नाही. 
मराठ्ारं्ना अरे्नक आघाड्यावंर लढाव े लार्त असल्याम ळे त्यारं्ना तेथे कदाचित क मक कमी पडली 
असल्यािा संर्भव होता. 

 
मोर्ल मराठ्ाचं्या म ल खात चशरूर्न आरे्कूि करण्यािा प्रयत्र्न सवग शक्तीचर्नशी करीत होते. मराठी 

म लूख उद ध्वस्त करीत होते. र्ावचे्या र्ाव े ल टूर्न बचेिराख करीत होते. इ. स. १६८५ च्या जारे्नवारी 
मचहन्यात र्ाझीउद्दीर्न खार्न र्नामक मोर्ल सरदार प ण्याहूर्न बोरघाटातूर्न उतरूर्न प ढे आला. चर्नजामपूर 
र्नजीक येऊर्न त्यारे्न मराठ्ाकंडील तीर्न र्ाव ेजाळूर्न र्भस्मसात केली. प ण्याजवळि ज न्नर, अहमदर्नर्र 
इत्यादी चठकािी मोर्लािंी ठािी होती. या ठाण्यावंरूर्न प िे चजल्ह्यात येिे त्यारं्ना र्फारसे कठीि र्नव्हते. 
र्ाझीउद्दीर्न खार्नारे्न त्या र्ावामंधील मािसे, जर्नावरे पकडूर्न रे्नली, तेथूर्न तो प ढे पािाडच्या रायर्ड वाडीस 
रे्ला चजथे संर्भाजी महाराज त्याचं्या र्नातलर्ासंह राचहले होते. मोर्ल येत असल्यािी खबर चमळताि 
संर्भाजी महाराज त्या सवग र्नातेवाईकासंह रायर्डावर परत रे्ले. मर् र्ाझीउद्दीर्न खार्नारे्न पािाडवाडी, 
चर्नजामपूर आचि जवळपासिी र्ाव े जाळली. रं्नतर खार्नारे्न रायर्डापासूर्न दोर्न कोस अंतरावर छाविी 
घातली असतार्ना संर्भाजी महाराजािें सेर्नापती हंबीरराव मोचहते आचि रूपाजी र्भोसले यारं्नी पंधरा हजार 
स्वारासंह जाऊर्न र्ाझीउद्दीर्न खार्नावर िढाई केली. खार्नारे्न मराठ्ारं्ना घेरले, इतकेि र्नव्हे तर 
र्ारं्ोलीपयंत सात कोस अतंरापयंत मराठ्ािंा त्यारे्न पाठलार्ही केला. रं्नतर र्ाझीउद्दीर्न खार्न प न्हा 
आपल्या छाविींत परत आला आचि छाविीर्भोवतीिी संपन्न र्ाव े त्यारे्न ल टूर्न रे्नली. [जेधे शकावली, पृ. ३३.] 
राजधार्नी रायर्डाच्या पचरसरातं र्ाजवलेल्या ह्या पराक्रमाबद्दल शहाब द्दीर्न खार्नालाि “र्ाझीउद्दीर्न खार्न 
बहादू्दर” असा चकताब देण्यात आला होता. ह्या हल्ल्याच्या वळेी मोर्ल सैन्य मराठ्ािंा र्ारं्ोलीपयंत 
पाठलार् करत रे्ले असाव.े तेथे कवी कलशारे्न त्यािा सामर्ना केला आचि खार्नाला घाटावर माघारी 
परतवरू्न लावले. [र्ोखले, सरं्भाजी, पृ. ३०८.] 

 
इ. स. १६८५ च्या मािग मचहन्यात मराठ्ारं्नी कल्याि-चर्भवडंीतील सैर्फ ल्ला खार्नावर हल्ले िढचवले. 

त्यावळेी मोर्ल आचि मराठ्ाचं्यात झालेल्या िकमकीमध्ये चशकारपूरच्या मािकोजी पाढंरे (मोर्ल 
ठािेदार) याच्या र्भावारे्न जीवजीरे्न सैर्फ ल्ला खार्नाला मदत केली र्नाही. म्हिरू्न सैर्फ ल्लाखार्नारे्न चजवाजीला 
आपल्या र्नोकरीवरूर्न काढूर्न ठाकले. [म्हामाई, द सावंतस् ऑर्फ वाडी अँड द पोत गर्ीज, पृ. ६.] यावरूर्न असे चदसूर्न येते 
की कल्याि-चर्भवडंी पचरसरात मोर्लारं्नी ताब्यात घेतलेला मराठ्ािंा म लूख प न्हा हजकूर्न स्वराज्यात 
आिण्याकरता ध्येयचर्नष् मराठे सरदार सतत प्रयत्र्नशील होते. 
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इ. स. १६८३ च्या सप्टेंबर मचहन्यापासूर्न ते १६८५ च्या जारे्नवारी-रे्फब्र वारी मचहन्यापयंतच्या काळात 
मोर्ल सैन्यारे्न तळकोकिात चशरकाव केला होता. क डाळ प्रांतािा देसाई खेम सावतं यारे्न संर्भाजी 
महाराजाचंवरुद्ध बंड करूर्न मराठ्ाशंी शत्र त्व असिाऱ्या पोत गचर्जाकंडे आश्रय घेतला होता. [उपरोक्त.] 
पोत गचर्जाचं्या मदतीरे्न तो र्ोव्यार्नजीकच्या मराठ्ाचं्या म लूखात लूट करीत असे, जाळपोळ करीत असे. 
इ. स. १६८४ च्या जारे्नवारी मचहन्यात मोर्ल सैन्यारे्न चडिोलीवर िढाई केली. क डाळ व बांदा येथे 
जाळपोळ केली, वेंर् ले ल टले. क डाळ आचि सोंदे येथील देसायारं्नीही महाराजाचंवरुद्ध बंड प कारले. राम 
दळवी देखील बंडखोरारं्ना सामील झाला. कादरा येथील देसायारे्नही बंड करूर्न संर्भाजी महाराजाचं्या 
प्रजेिी घरे ल टली आचि जाळली होती. संर्भाजी महाराज आक्रमि करतील या र्भीतीम ळे पोत गचर्जारं्नी 
चदर्नाकं ८ रे्फब्र वारी १६८५ रोजी खेम सावतंाशी एक र् प्त करार केला. खेम सावतं हे कोकिातील इतर सवग 
देसायािें प्रचतचर्नचधत्व करीत होते. इ. स. १६८७ मध्ये मोर्ल सैन्याच्या एका त कडीरे्न हसध द र्ावर आक्रमि 
केले आचि संर्भाजी महाराजाकंडे असिारे क डाळ ल टले. दचििेत आचदलशाही, क त बशाही ब डाल्यावर 
मराठे आचि मोर्ल अशा दोर्नि प्रचतस्पधी सत्ता उरल्या. ह्या दोन्ही सत्ता वतर्नदार देसायारं्ना आपल्याकडे 
ओढण्यािा सतत प्रयत्र्न करीत होत्या. चवजापूर र्ोवळकोंड्यािंी मोहीम स रू करतार्ना औरंर्जेबारे्न 
द सरीकडे मराठी राज्याच्या सरहद्दीवर असलेल्या दळवी, देसाई यारं्ना संर्भाजी राजापासूर्न र्फोडण्यािा 
प्रयत्र्न स रू केला. त्याच्या अचधकाऱ्यांर्नी सरहद्दीवरील या वतर्नदारारं्ना आपल्या पिात ओढण्यािे प्रयत्र्न 
स रू केले. औरंर्जेबािा वजीर आसदखार्न यारे्न खेम सावतंाला िार हजारी आचि िार हजार स्वारािी 
मर्नसब देऊर्न पातशहािी मजी राखली तर अचधक र्फायदा होईल असे त्याला आश्वासर्न चदले होते. 
मोर्लारं्ना मदत केल्याबद्दल खेम सावतंास क डाळ देशम खी देऊ केली होती. 
 

❑ ❑ 
 

 
मराठा आरमाराचे प्रमुख कें द्र, णकल्ले कसधुदुगप 
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३६. आणदलिाहीचा नाि 
 
दचििेतील म सलमार्नी सलतर्नत चशयापंथी होत्या, औरंर्जेब स न्नी होता. 
 
चर्नजामशाही शहाजहार्न बादशहाकडूर्न ब डत असता चतला वािचवण्यािा प्रयत्र्न शहाजी राजारं्नी 

आपले सवगस्व पिास लावरू्न केला. चशवाजी महाराजारं्नी राज्य कमचवल्यावर कर्नाटकच्या स्वारीस जाण्यािे 
योजूर्न ते हैद्राबादेस रे्ले. तेथे क त्बशहाशी मतै्रीिा तह केला त्यातील म ख्य आशय असा, दचििेत 
मराठ्ािें राज्य, तसेि आचदलशाही व क त्बशाही ही दोर्न राज्य चमळूर्न तीर्नही राज्ये आहेत. [महाराज म्हिाले 
की “आचदलशाहीत बहलोलखार्न पठाि ह कूमशहा झाला. दचिििे पातशाहीस पठाि झाला हे र्ोष्टी बरे र्नव्हे, दचिििी पातशाही आम्हा 
दिचियाचं्या हाती राहो ते करावे.” पर्डी, र्भा. इचतहास आचि ससं्कृती तै्र. व. ११, प . ४१, पृ. ५४.] ती दचििेकचरता आहेत 
पठािाकंचरता र्नाहीत. ह्या तीर्न राज्यापैकी कोिा एकावर परकीय आक्रमि झाल्यास ह्या चतन्ही सत्तारं्नी 
एकत्र येऊर्न आक्रमिाशी म काबला करावयास हवा. ह्या ठरावास चतन्ही सत्ताधीशारं्नी मान्यता चदली. इ. स. 
१६३६ मध्ये शहाजहार्न बादशहारे्न चर्नजामशाही ब डचवली. त्या राज्यािा उत्तर कोकिातील म लूख त्यावळेी 
आचदलशहास देण्यात आला. त्यारं्नतर चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्य स्थापरे्नस इ. स. १६४६ पासूर्न 
स रुवात केली. आय ष्ट्याच्या अंतापयंत चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्यािी स्थापर्ना व प्रसार आचदलशाही 
म लूख हजकूर्न केला होता. तरीही आचदलशाहीवर ज्या ज्या वळेी म घलािें आक्रमि होई त्यावळेी चशवाजी 
महाराज आचदलशाही स लतार्नास सवग तऱ्हेरे्न साहाय्य देत असत. 

 
आचदलशाहीिा प्रम ख अली आचदलशहा चदर्नाकं २४ र्नोव्हेंबर १६७२ रोजी चर्नधर्न पावला. त्यारं्नतर 

िार वषांच्या चशकंदर आचदलशहास स लतार्न करण्यात आले. आचदलशाही कारर्भार वजीर खवासखार्न 
पाहू लार्ला. त्यास पठाि बहलोल खार्नारे्न चदर्नाकं ११ र्नोव्हेंबर १६७५ रोजी कैद केले आचि जारे्नवारी 
१६७६ त त्यास ठार करूर्न सवग सत्ता आपल्या हातात घेतली. खवास खार्नारे्न रे्नमलेल्या सवग दचििी 
लोकारं्ना काढूर्न बहलोल खार्नारे्न राज्यातं पठािािंा र्भरिा केला. चशकंदर बादशहा लहार्न होता. त्याम ळे 
त्यास पठाि बहलोल खार्नाच्या तंत्रारे्न वार्िे र्भार् पडले. ह्या वळेी दरबारात दोर्न पि चर्नमाि होऊर्न त्यात 
स्पधा स रू झाली. त्याम ळे उत्तरेकडील मोर्लारं्ना दचििेस पाय रोवण्यास सधंी चमळाली त्यािा र्फायदा 
म घली सरदार बहादूर खार्न यारे्न घेऊर्न चवजाप रवर स्वारी केली. यावळेी दख्खर्न दचििी राज्याकचरता 
आहे. कचरता दचिििी पातशाही आम्हा दचिचियाचं्या हातात राहील ते कराव.े उत्तरेकडील म घलािंा हात 
इकडे चशरकू र्नये हे दूरदशीपिािे धोरि चशवाजी महाराज क त बशाहीिा स लतार्न अब ल हसर्न याचं्यात 
ठरले होते. त्याप्रमािे दचििेतील दोर्न शाह्या व मराठी सत्ता ह्याचं्यात वरीलप्रमािे तह झाला. अशा रीतीरे्न 
चशवाजी महाराजारं्नी उत्तरेकडील म घलाचंवरुद्ध दचििी सत्ताधाऱ्यािंा र्ट चर्नमाि केला. [चश. ि. सा. खं. ७, ले 
६५.] त्यावळेेस संर्भाजी महाराज, आचदलशाही आचि क त बशाही स लतार्नािे संबधं मतै्रीिे राचहले होते. 
[चकत्ता, ले. ३७६.] 

 
औरंर्जेब १६८२ च्या मािग मचहन्यात औरंर्ाबादला येऊर्न दाखल झाला, त्यावळेी आचदलशाही व 

क त बशाहीतील र्नामाचंकत सरदार त्यालंा जाऊर्न रे्भटले. त्यारं्ना योग्य ते मार्नमरातब देण्यात आले. [पर्डी, 
सेत माधवराव, मराठे व औरंर्जेब, प.ृ २२.] आचदलशाहीतील बेचदली यावळेी पराकोटीला रे्ली होती. त्यावळेिा 
वजीर चसधी मसऊद खार्न यारे्न श्रमसायास करूर्न आचदलशाहीत स व्यवस्था राखण्यािा प्रयत्र्न केला पि 
तो अयशस्वी ठरला. [ब सा, पृ. ७४३, बेंदे्र, सरं्भाजी, प.ृ ४६८.] म्हिरू्न त्यारे्न कारर्भारातूर्न अंर् काढूर्न घेतले. त्यारं्नतर 
आका ख शरब हा १९ मािग १६८४ रोजी वजीर झाला. त्यारे्न आचदलशाही कारर्भारात बराि बदल घडवरू्न 
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आचिला. त्यािवळेी औरंर्जेब व शहाअलमिी पते्र चवजापूरकरासं आली त्यात मोर्ली सैन्यास 
आचदलशाही म लूखातूर्न वाट देिे, पाि-सहा हजार स्वाराचंर्नशी मोर्लासं मदत करिे वर्ैरे कलमे होती. 
पि म ख्य कलम प ढीलप्रमािे होते. (१) संर्भाजीशी मतै्री व सख्य अंतबाह्यात्कारी करण्यािे सोडूर्न देिे व 
सवांर्नी एक चदल होऊर्न सरं्भाजीिा समूळ र्फडशा करण्याकचरता चविार करिे. (२) चवजाप री सरदार 
सजाखार्न याजला जार्ा र्न देिे व त्याजला आपल्या म लखातूंर्न घालवरू्न देिे. यािे उत्तर आचदलशहारे्न 
दहा कलमात चदले. त्यातील म ख्य कलमे प ढीलप्रमािे : (१) बादशाही सवग र्फौजा माझ्या म लूखातूर्न 
उठवरू्न काढूर्न न्याव्यात म्हिजे रयतेिी आबादार्नी होऊर्न धंदा रोजर्ारही िालेल. (२) माझे म ल खातंील 
ऐवज आपल्या दौलतीकडे खिास रे्ला आहे तरी तो मजला परत करावा. त्या पशैातूंर्न सैन्य उर्भारूर्न 
संर्भािा मोड करतो. (३) बादशाही र्फौजारं्नी प िे िाकि मार्ारे्न शत्रूवर िालूर्न जाव ेआचि ल टालूट करूर्न 
शत्रूस र्नामोहरम कराव.े मी आपल्या र्फौजा चमरज, र्दर्, लक्ष्मीश्वर मार्ारे्न रे्नऊर्न शत्रूिी खराबी करतो. 
(४) मजकडूर्न आपल्या र्फौजासं मदत झाली म्हिजे मजवर आपली कृपा होईल. (५) माझ्या राज्यातंील 
जो म लूख संर्भाकडे रे्ला आहे, त्यातील म लूख जसजसा र्फौजा सोडवील तसतसा तो मजकडे परत 
देण्यात यावा. (६) संर्भाजी शरि येऊर्न बादशहाच्या िाकरीत येईल हकवा सख्य करेल तर त्याच्याशी 
सख्य करण्यापूवी माझा म लूख त्याजकडूर्न घेऊर्न मला परत देववावा व रं्नतर सख्य कराव.े संर्भाजीिे 
पाचरपत्य करण्यािे काम चसद्धीस रे्ल्यारं्नतर बादशाही र्फौजारं्नी माझ्या म लूखातं उपद्रव करू र्नये व माझ्या 
म लूखात लढाई होऊ देऊ र्नये. [ब सा. उ., पृ. ७४४-४९ बेंदे्र सरं्भाजी, पृ. ४६९.] 

 
वरील अटीिा चविार बादशहारे्न केला र्नाही. बादशहािे म्हििे असे की, ज्यारं्ना बादशहाच्या 

संरििाखाली रहावयािे असेल त्यारं्नी (प्रजेरे्न) त्याचं्या पाठीशी राहूर्न संर्भाजीिा र्नाश करण्यास मदत 
करावी. यावळेी आचदलशाहीिी पचरस्स्थती अशी होती की त्यारं्ना सैन्य ठेवण्याइतकी ताकद राचहली 
र्नव्हती. मोर्लारं्नी त्यारं्ना दर घोडेस्वारामारे् रोज अधा रुपया द्यावा आचि संर्भाजी राजाबंरोबर 
लढण्याकचरता त्यािंी योजर्ना होईल तेव्हा त्यास र्भरपूर म शाचहरा चमळावा. दोघारं्नाही ह्या अठी मान्य 
असल्यािे सारं्ण्यात आले पि वस्त  स्स्थती अशी होती की चवजापूरकरारं्ना संर्भाजीच्या चवरुद्धही जाण्यािी 
ताकद र्नव्हती आचि संर्भाजीस मदत करूर्न मोर्लािंा क्रोधही सहर्न करण्यािी तयारी र्नव्हती. त्याम ळे 
आचदलशाही दरबारास बादशहािी एकही अट प री करण्यािे सामर्थ्यग राचहले र्नाही. त्यारं्ना बादशहाच्या 
क्रोधास बळी पडाव ेलार्ले. 

 
औरंर्जेब बादशहारे्न चदर्नाकं २० ऑर्स्ट १६८३ रोजी शहाजादे अजम व त्यािा म लर्ा बेदारबख्त 

यािंी चवजाप रच्या मोचहमेवर रे्नमिूक केली. [बेंदे्र स.ं, प.ृ ४७१.] ३० ऑक्टोबरला अजम आपल्या र्फौजेसह 
मोचहमेवर चर्नघाला. या मोचहमेिा मूळ हेतू चवजाप राकडील सरं्भाजी राजाकंडे असलेला म लूख काबीज 
करिे हा होता. इ. स. १६८४ च्या स रुवातीस ह्या र्फौजेस रसद र्न चमळाल्याम ळे र्फारि हालातं चदवस 
काढाव ेलार्ले. ही दैन्यावस्था बादशहास समजताि त्यारे्न ४ रे्फब्र वारी १६८४ रोजी अजम व बेदारबख्त 
रे्भटावयास आले असता त्यासं चवजाप राकंडील म लूख ल टण्यािा ह कूम चदला. त्या आजे्ञवरूर्न त्यारं्नी सवग 
म लूख ल टूर्न धारवाडच्या चकल्ल्यावंर हल्ला िढचवला आचि थोड्याि चदवसातं तो चकल्ला र्फते्त करूर्न माघारे 
छाविीस रे्ले. [ब सा पा., प.ृ ७२, ब सा, उ, पृ. ७४६.] संर्भाजीिे राज्य हजकूर्न घेण्यासाठी चवजापूरकरािंा र्फारसा 
उपयोर् होिार र्नाही हे औरंर्जेबाच्या लिात आले म्हिरू्न त्यारे्न आचदलशहावर दडपि आिण्यािे प्रयत्र्न 
िालूि ठेचवले. औरंर्जेब आचि त्यािा म लर्ा शहाआलम यारं्नी चशकंदर पातशहाकडे १७ एचप्रल १६८४ व 
३० एचप्रल १६८४ रोजी र्फमारे्न पाठचवली. त्यातं खालील म ख्य कलमे चवजापूरकरासंाठी होती :--- 
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(१) स्वारीिा खिग व रूखद चवजापूरकरारं्नी काही एक सबब र्न सारं्ता पोहोिचविे. 
(२) आपले म लूखातूर्न र्फौजेिा व रसद येण्याजाण्यािा मार्ग मोकळा ठेविे. 
(३) संर्भाजीिी मतै्री व सख्य बाह्यात्कारी व अंतरयामी करूर्न सोडूर्न देिे व सवांर्नी एकचदल 

होऊर्न संर्भाजीिा समूळ र्फडशा करण्याकचरता चविार करिे. [ब सा. स., प.ृ ५९४.] 
 
र्फमार्नातंील बह तेक कलमे चशकंदर शहारे्न मान्य केली पि औरंर्जेबारे्न पाठचवलेल्या एकही 

र्फमार्नािी चशकंदरकडूर्न अमंलबजाविी होऊ शकली र्नाही. तेव्हा औरंर्जेबास आचदलशहा संर्भाजीशी 
मतै्री व सख्यत्व करतो असा संशय आला. मराठ्ाचंवरुद्ध मोचहमेत १६८४ मध्यापयंत सवग आघाड्यावंर 
अपयशि आले होते. संर्भाजीचवरुद्धच्या य द्धात चटकाव लारे्र्ना म्हिूर्न औरंर्जेबारे्न चदर्नाकं ३० ऑक्टोबर 
१६८४ रोजी आचदलशहीचवरुद्ध य द्ध प कारले. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २०५.] औरंर्जेबारे्न ९ ऑक्टोबरला 
शहाअलमला र्फार मोठी मदत पाठचवली. २८ चडसेंबरला एक मिािी तोर्फ व २०/२० शरेािंी एक अशा िार 
तोर्फा रूह ल्लाखार्नाच्या मदतीस चवजाप रास रवार्ना केल्या. [माचसरे आलमचर्री, पृ. १५२, १५४.] या हालिालीत इ. 
स. १६८४ हे साल रे्ले. 

 
आचदलशाहीवर िाललेल्या िढाईिा प्रचतकार करण्यासाठी दचििेतील तीर्न सत्ताधीश एकत्र आले 

होते. संर्भाजी महाराज आचि आचदलशाही स लतार्न याचं्यात एकमेकारं्ना मदत करण्यासंबधंी वाटाघाटी 
िालू होत्या. [र्ोखले, पृ. २०७.] क त बशहारे्न (अब ल हसर्नरे्न) आचदलशहास चलहूर्न धीर चदला. मोर्ल 
आपलेवर िालूर्न आला असला तरी चर्भण्यािे कारि र्नाही. आम्ही पैसे प रव.ू चतघे एक होऊर्न मोर्लावंर 
त टूर्न पडू यातं त मच्या राज्यास धक्का लार्िार र्नाही. [ब सातीर्न उस, सलातीरे्न, प.ृ ५९९.] 

 
वर साचंर्तल्याप्रमािे संर्भाजी महाराजारं्नी चवजाप रकरारं्ना मदत पाठचवली. १६८५ च्या मािग 

मचहन्याच्या स रुवातीस मराठ्ािंी र्फौज आचि आचदलशाही सैन्य चवजाप रापासूर्न १५ कोसावंर एकत्र 
आले. ही बातमी बादशहाप त्र अज्जमशहा याला कळली त्यारे्न ह्या एकत्र जमलेल्या र्फौजेवर रात्री हल्ला 
केला. लढाई झाली. दोन्हीकडील बरेि लोक मारले रे्ले तरी आचदलशाही व मराठी र्फौजेस परार्भव 
पत्करावा लार्ला. [चश. ि. सा. खं. २ ले ३९४.] 

 
संर्भाजी महाराजारं्नी आचदलशहास मदत करण्यासाठी कवीकलश यास पाठचवले. त्यारे्न 

पन्हाळयास जाऊर्न चतथूर्न र्फौजा रवार्ना केल्या. [ऐचतहाचसक र्फासी साचहत्य खं. ६, ले. ५८०.] आचदलशाहीवरील 
आक्रमि हे एकट्या आचदलशाहीवरील संकट र्नसूर्न सवग दचिचियावंर आहे असे समजूर्न र्ोवळकोंड्यािा 
स लतार्न व संर्भाजी महाराज वार्त होते. 

 
कलशारे्न धाडलेली र्फौज १६८५ च्या ऑर्स्टमध्ये चवजाप रास पोिली. हैदराबादिे, आचदलशहािे 

व संर्भाजी महाराजािें सैन्य चमळूर्न ५० हजार र्फौज एकत्र जमली होती. शाहीउद्दीर्न खार्नारे्न ह्या र्फौजेवर 
हल्ला केला त्या हल्ल्यात दोर्न हजार सैचर्नक कामास आले. र्नोव्हेंबर मचहन्याच्या अखेरीस मराठा सरदार 
र्नार्ोजी बल्लाळ ७००० र्फौज घेऊर्न चवजापूरकराचं्या मदतीस चर्नघाला होता त्याजवर मोर्ल सेर्नापती 
शाहीउद्दीर्न खार्नारे्न कृष्ट्िार्नदीच्या काठावंर हल्ला केला लढाई झाली. र्नार्ोजी मारे्न माघारी परतला [चश. ि. 
प्र., पृ. ३३.] चडसेंबर (१६८५) मचहन्यातं हंबीरराव सैन्यासह चवजाप रास पोहोिला. [अख ३/१२/१६८५.] म घलारं्ना 
र्न ज मार्नता हंबीरराव म घलािंा पाठलार् करत होता. चमरज व बेळर्ाव हे आचदलशहाच्या ताब्यात होते. 
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चमरज म घलाचं्या हाती पडल्यारं्नतर बेळर्ाव त्याचं्या हातात जाऊ र्नये म्हिूर्न हंबीररावारे्न जोरािा प्रयत्र्न 
केला होता. [ब सातीर्न, प . ६०२.] 

 
वढे्यािे काम िालू असतार्नाि इ. स. १६८६ साल स रू झाले. १७ मािग १६८६ रोजी चवजाप री 

लढाई झाली. त्यारं्नतर बादशहारे्न अजमशहाला सक्त लढाई देण्याकचरता रे्नमला. बादशहा ख द्द जातीरे्न 
सोर्नापूरिे चकल्ल्यातूंर्न १४ जूर्न १६८६ ला चर्नघूर्न ३ ज लैला रसूलपूर येथे येऊर्न आपल्या लष्ट्करािे डेरे 
टाचकले. [चश.ि. सा. खं. १२, ले ७.] ४ ज लैस मोिे वाढचवण्यास व तोर्फािें माऱ्यारे्न ब रूज उडचवण्यास व 
तटाखाली खिूर्न स रंूर् लावण्यास बादशहारे्न ह कूम चदले. मोिािे काम जोरात स रू झाले ख द्द बादशहा 
घोड्यावर बसूर्न स्वार होऊर्न चकल्ला उडचवण्याच्या तयारीकडे जातीरे्न पाहत होता. शवेटी १० सप्टेंबरला 
चवजापूर सरदारारं्नी बादशहािा सरदार र्ाजी उद्दीर्नािी रे्भट घेतली व चकल्ला म घलाचं्या स्वाधीर्न करण्यािे 
कबूल केले. १३ सप्टेंबरला चवजापूरिा चकल्ला बादशहाच्या हवाली झाला. व आचदलशाही प्रजा बादशहािे 
अमलाखाली आली. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ४८०] चशकंदररास बादशहारे्न दरबारातं बोलाचवल्यावरूर्न तो दरबारातं 
रे्ला. बादशहारे्न त्यास चशकंदरखार्न असा चकताब चदला व सालीर्ना १ लाख रुपयािंी तैर्नात चदली. 
चशकंदर प ढे १४ वष ेकैदेत राचहला. इ. स. १६९९त त्यास औरंर्जेबारे्न चवष घालूर्न मारीले. 
 

❑ ❑ 
 

 
णविापूरचा देखावा 
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३७. कुत्बिाहीचा अिं 
 
संर्भाजी महाराजाचं्या िचरत्रातं आचदलशाहीिा र्नाश व क त्बशाहीिा अंत ही प्रकरिे देण्यािे कारि 

असे की चशवाजी महाराज पूिगपिे स्वतंत्र राज्यािे धर्नी झाले. ते सारं्ण्यासाठी त्यारं्नी राज्याचर्भषेकही 
करचवला. अशा ह्या स्वतंत्र छत्रपतीरे्न दख्खर्निी द सरी दोर्न राज्ये चवजापूरकर व र्ोवळकोंडेकर यारं्ना एक 
म ख्य सूत्राच्या आधारे एकत्र आिले ते सूत्र असे : दख्खर्न ही दचिण्याकंचरता आहे पठािाकंचरता र्नाही. 
चतन्हीपकैी एका राज्यावर परिक्र आल्यास त्यािे चर्नवारि चतन्ही सत्तारं्नी सवग शक्तीचर्नशी करावयािे 
अशारीतीरे्न उत्तरेतील म घली सते्तचवरुद्ध दचििी सत्ताधाऱ्यािंा र्ट चशवाजी महाराजारं्नी केला. 
आचदलशाहीवर मोर्ल बादशहारे्न आक्रमि केल्यावर आचदलशहाच्या मदतीस संर्भाजी महाराजारं्नी आपली 
र्फौज हंबीरराव मोचहते या सेर्नापतीबरोबर पाठचवली, क त्बशाहीकडूर्न शस्त्रािंी, सैन्यािी व पैशािी मदत 
चवजापूरकरारं्ना झाली. पि वजीर चर्फतूर झाल्याम ळे आचदलशाही संप ष्टात आली. 

 
बहामर्नी राज्याच्या पाि शाह्या झाल्यावर क त्बशाहीिी स्वतंत्र सल्तर्नत इ. स. १५१२त स रू झाली. 

चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्य संपादर्नािा उद्योर् स रू केला त्यावळेी अब्द ल्ला क त्बशहा राज्य करीत होता. 
तो २१ एचप्रल १६७२ रोजी चर्नवतगला. त्याच्यारं्नतर अब ल हसर्न ऊर्फग  तार्नाशहा क त्बशहा झाला. त्यारे्न इ. स. 
१६७५ च्या अखेरीस म सार्फरखार्नास चदवाि पदावरूर्न दूर केले. त्यावळेी राज्यािा सवग कारर्भार 
मादण्िाकडे आला. मादण्िा व त्यािा र्भाऊ आकण्िा यारं्नी कर्नाटकािी व्यवस्था लाचवली. चशवाजी 
महाराजािंी रे्भट तार्नाशहाशी घडवरू्न आचिली. हहदू-म सलमार्न धमग रे्भदास र्ौित्व देऊर्न जीवर्नात समरस 
झालेल्या सवग दचिचियासं संघचटत करण्यािे काम चशवाजी महाराज व तार्नाशहा यारं्नी घडवरू्न आचिले. 
[बेंदे्र, र्ोवळकोंड्यािी क त्बशाही, पृ. १४५-१५१.] आचदलशाहीिा मोर्ल बळी घेऊ पाहताि संर्भाजी महाराजारं्नी शक्य 
ती मदत देऊर्न आचदलशाही मोर्लापंासूर्न वािचवण्यािा प्रयत्र्न केला. 

 
औरंर्जेबारे्न दारा चशकोहािा म लर्ा मोहमदशहा यास वकील म्हिरू्न र्ोवळकोंड्यास चदर्नाकं २ 

जारे्नवारी १६८२ रोजी पाठचवले. चदर्नाकं १४ मे १६८२ रोजी क त्बशहािा वकील मोहमद मासूम यारे्न 
बादशहािी रे्भट घेऊर्न दोर्न लाख िव्विेाळीस हजार रुपयािंी पेशकश सादर केली. वचकलास पोषाख 
चमळाला. [सरकार जद र्नाथ, मासीरे आलमचर्री, पृ. १४६, बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ४९१.] 

 
संर्भाजी महाराजाचंवरुद्ध लढाई स रू करताि औरंर्जेबारे्न आपले हेजीब आचदलशाहीत व 

क त्बशाहीत पाठवरू्न वरकरिी सख्य राखण्यािा देखावा िालू ठेचवला आचि त्या शाह्यात अंतर्गत यादवी 
माजेल असे प्रयत्र्न स रू केले. क त्बशहाशी लढाई करण्यािे चर्नच त केले, र् लबग्याहूर्न जार्न चर्नसारखार्न व 
मालखेडहूर्न पवीझ बेर् यारं्नी जाऊर्न जूर्न १६८५ च्या स रवातीस सेरमिी र्ढी घेतली. अब ल हसर्नरे्न शखे 
चमर्नाज, रुस्त मराव व बडा खार्न यासं र्ढी घेण्यासाठी रवार्ना केले. त्याचं्या मदतीस महमद इब्राहीम व 
हसर्नबेर् ऊर्फग  खचलल ल्ला खार्न यारं्ना पाठचवले. ते एक मचहर्ना मोिे बाधूंर्न राचहले. रं्नतर लढाई झाली. 
मोर्ल सैन्यािा बराि र्नाश झाला. हे ऐकूर्न औरंर्जेबारे्न शहाआलम यास क त्बशहावर िालूर्न जाण्यािा 
ह कूम चदला. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ४९८.] तत्पूवी औरंर्जेबाच्या हाती क त्बशहारे्न म घलाचवरुद्ध आपि कसकशी 
मदत करू इस्च्छतो या आशयािे चवजापूरकरारं्ना चलचहलेले पत्र आले. [सरकार जद र्नाथ, मासीरे आलमचर्री, पृ. १४९.] 
तेव्हा त्यारे्न चत्रवर्ािी जूट मोडण्यािा प्रयत्र्न केला. त्यारे्न र्ोवळकोंड्याच्या स लतार्नास खालील अटी मान्य 
करावयास र्भार् पाडले. (१) क त्बशहारे्न ताबडतोब मादण्िा व आकण्िा यारं्ना दूर कराव.े (२) राचहलेली 
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खंडिी व पेशकश देऊर्न सैरम व कोहीर हे प्रातं परत म घलासं द्याव.े (३) सवांत उत्तम असा जो कोचहरू्नर 
चहरा क त्बशहाजवळ आहे तो त्यारे्न म घलासं द्यावा. 

 
औरंर्जेबाच्या वरील अटी मान्य करूर्न क त्बशहारे्न औरंर्जेबाशी िारं्ले संबधं ठेवण्यािा प्रयत्र्न 

केला. मादण्िा आचि आकण्िा यािंा दरबारातूर्न परत येतार्ना क त्बशहािी पत्र्नी सरोमा जार्नी बेर्म चहरे्न 
वाटेत खूर्न करचवला. ज्या र्नोकराकडूर्न दोघा मंत्र्यािंा खूर्न करचवला त्यारं्नी मादण्िािे घर ल टले. प ष्ट्कळ 
ब्राह्मि कारर्भाऱ्यािंी घरेदारे ल टली रे्ली. प ष्ट्कळ लोक मारले रे्ले. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ४९९.] (ऑक्टोबर-
र्नोव्हेंबर ८५) 

 
क त्बशहारे्न औरंर्जेबाच्या अटी मान्य करूर्नही औरंर्जेबारे्न र्ोवळकोंड्यास वढेा घातला. तो बरेि 

चदवस िालला. मोर्ल सैन्याकडूर्न रोजच्या रोज हल्ल ेिढचवले जात. क त्बशहास बाहेरूर्न मदत हवी होती 
ती संर्भाजी महाराजारं्नी मोठ्ा राजकारिावर लि ठेवरू्न चदली. 

 
तसेि मोर्ली सैन्य उत्तरेत खेिले जाव ेम्हिरू्न रजप ताचं्या साहाय्यारे्न संर्भाजी महाराजारं्नी मोर्ली 

हद्दीति लढा स रू केला होता. राचजयारं्नी अकबरास साहाय्य चदल्यारे्न अकबरािे मोठे सैन्य हहद स्तार्नाच्या 
मध्यापयंत रे्नऊर्न चमळचवले होते. तसेि संर्भाजी महाराजारं्नी द र्ादास व धर्नाजी जाधव याचं्या हाताखाली 
आपले सैन्य देऊर्न अकबराच्या र्नावारे्न ते मेवाड-ब ंदेल खंडापयंत चर्भडचवले होते. [र्फोटग सेंट जॉजग व्हा ४ रं्न. १११, प.ृ 
१०३, मच्छालीपटर्न ते र्फोटग जॉजग चदर्नाकं ३१ मािग १६८७.] 

 
संर्भाजी महाराज मोर्लावंर बाहेरूर्न हल्ले िढचवण्याकचरता व सवगत्र रसद मारूर्न मोर्ली सैन्य जेर 

करण्यासाठी आपल्या सैचर्नकासह र्ोवळकोंड्यार्भोवती हहडत होते. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ५०५.] त्यािें 
कर्नाटकातील सैन्यही र्नाकेबंदी करूर्न राचहले होते. मच्छलीपटििे चदर्नाकं ४ एचप्रल १६८७ िे र्फोटग सेंट 
जॉजगला चलचहलेल्या पत्रात संर्भाजीराजे १२ हजार स्वार व ५० हजार पायदळ लोकासंह र्ोवळकोंडा याच्या 
रोखारे्न र्ोवळकोंड्यापासूर्न ४/५ चदवसाचं्या म क्कामावर आले आहेत असा मजकूर आहे. [मच्छली पटि ते र्फोटग 
सेंट जॉजग व्हा. ४ रं्न., पृ. ११२.] र्ोवळकोंड्यािा स लतार्न मोर्लाचं्या हल्ल्यािा जोरात प्रचतकार करीत होता. 
औरंर्जेबारे्न क त बशाही सरदार र्फोडण्यािी पराकाष्ा िालचवली होती. त्यात त्याला थोडे यशही आले 
होते. 

 
बादशहा र् लबग्याहूर्न चर्नघरू्न चबदरच्या वाटेरे्न र्ोवळकोंड्यास चदर्नाकं १४ जारे्नवारी १६८७ रोजी 

पोहोिला. [पर्डी, मोर्ल आचि मराठे, पृ. ९५.] र्ोवळकोंड्याच्या वढे्याला स रुवात झाली. अब लहसर्न क त बशहा 
चकल्ल्यात कोंडला रे्ला. मोर्लारं्नी आपल्या तोर्फा चकल्ल्याच्या तटापयंत रे्नल्या. र्ोवळकोंडा चकल्ल्यास 
वढेा चदल्यारं्नतर काहीकाळ अवषगिाम ळे आचि म घलसैन्यात प्लेर्िी साथ पसरल्याम ळे असंख्य सैचर्नक 
मेले. त्याति र्भर म्हिजे संर्भाजी महाराजािें क त्बशहाच्या मदतीस धाविाऱ्या सैन्यारे्न म घल सैन्याला 
बाहेरूर्न येिारी रसद ल टण्यािा सपाटा िालचवला होता. अखेरीस चर्फत रीरे्न बाजी मारली. अब्द ला पन्नी 
र्नावािा अब लहसर्निा एक सरदार होता त्यारे्न मोर्लारं्ना चकल्ल्यातं घेतले. (२२ सप्टेंबर १६८७) [पर्डी, 
मोर्ल आचि मराठे, पृ. ९५.] अब ल हसर्नरे्न शातंपिे राज्य मोर्लािें हवाली केले अशा रीतीरे्न र्ोवळकोंड्यािे 
राज्य खालसा झाले. औरंर्जेबािी त्यारे्न रे्भट घेतल्यावर त्यास कैद करण्यात आले. प ढे अब ल हसर्नरे्न १४ 
वष ेदौलताबादेत कारार्ृहावास सोसला व तो इ. स. १७०० त चर्नवतगला. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ५०९.] 
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औरंर्जेबारे्न हैदराबाद शहरािे र्नाव दारुस्ल्जहाद असे ठेचवले. अचधकाऱ्याचं्या रे्नमि का होईपयंत 
हैदराबाद व कर्नाटक प्रातंािे काम काचसम खार्नाकडे सोपचवण्यात आले. [पर्डी, चकत्ता, पृ. ९५.] 

 
औरंर्जेबारे्न धूतगपिे आचदलशाही आचि क त्बशाही ही दोर्न स्वतंत्र राज्ये ब डचवली आचि त्यारं्नतर 

मराठी राज्य चर्ळंकृत करण्याकडे आपली सवग शक्ती कें चद्रत केली. 
 
संर्भाजी महाराजारं्नी चवजापूर व र्ोवळकोंडा या सत्ता वािचवण्यासाठी पराकाष्टेिी मदत केली, ही 

राज्ये ब डल्यारं्नतर संर्भाजी महाराज एकाकी पडले. त्यारं्ना ह्याप ढे सवग आघाड्यावर एकाकीि लढाव े
लार्ले. 
 

❑ ❑ 
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३८. सभंािी महाराि आणि कनाटक 
 
शहाजी राजे बंर्लोरास राहूर्न आचदलशहाकडूर्न चमळालेली कर्नाटकिी जहार्ीर सारं्भाळीत होते. 

शहाजी राजाचं्या मृत्यूरं्नतर ह्या जहाचर्रीिा सारं्भाळ व्यकंोजी, चशवाजी महाराजािंा सावत्र र्भाऊ करीत 
होता. चशवाजी महाराजारं्नी कर्नाटकातं इ. स. १६७८/१६७९ त स्वारी केली. या स्वारीत त्यारं्नी हजजी, 
वलूेर, तंजावर, कोलार, होसकोट दोर् डा, बाळापूर हा प्रदेश हजकला. चशवाजी महाराजाचं्या मतृ्यरंू्नतर 
संर्भाजी महाराजारं्नी आपि मराठी राज्यािे धर्नी होऊर्न स्वतःस राज्याचर्भषेक करवरू्न घेतला ह्यावळेी त्यारं्ना 
र्ृहकलहास तोंड द्याव ेलार्ले. तसेि मराठी राज्यावर िहूकडूर्न उठलेल्या शत्रूशी सामर्ना द्यावा लार्ला. 
अशा अडििीत असतार्नाही संर्भाजी महाराजारं्नी कर्नाटकातील प्रदेशाकंडे द लगि केले र्नाही. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी रघ र्नाथपंत हिमंते यास कर्नाटकािे कारर्भारावर रे्नचमले होते. चतकडील 

प्रदेशािंा बंदोबस्त िारं्ला ठेवरू्न त्यातूर्न मोठी प्राप्ती त्यारे्न काळजीपूवगक पैदा केली. [सरदेसाई, चरयासत उग्र 
प्रकृती, सरं्भाजी, पृ. ३४.] चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यरंू्नतर संर्भाजीस बाजूस ठेवण्याच्या कटातं पंतािे अंर् 
असल्यािा संशय संर्भाजी महाराजासं आला म्हिरू्न त्यास अटक करण्यात आली होती. लाबंच्या प्रदेशातं 
चवश्वासू मािसे रे्नमिे आवश्यक होते म्हिरू्न संर्भाजी महाराजारं्नी आपला मेव्हिा हरजी राजे महाडीक यािंी 
रे्नमिूक केली. त्याच्याबरोबर शामजी प ंडे यास कर्नाटकािा कारर्भार साचंर्तला. [चश. ि. प्र., प.ृ ३०-३१.] 
त्याजबरोबर जैताजी काटकर व दादाजी काकडे हे आिखी इसम रे्नमरू्न पाठचवले होते. [जे. श. पारसर्नीस, 
तंजावरिा इचतहास, सरकारकृत औरंर्जेब, चरयासत, प.ृ ९१.] ही मडंळी सर्न १६८१ च्या एचप्रल मचहन्यात दचििेतूर्न 
चर्नघाली. परंत  ते हजजीस पोितात तोि शामजी र्नाईकास संर्भाजी महाराजारं्नी कैद करचवले. [चश. ि. प्र. प.ृ, 
३१.] प ढे हरजी राजे एकटाि चतकडे कामावर होता. तो कारिपरत्व े देशी येऊर्न संर्भाजी महाराजासं 
आपल्या कारर्भारािा झाडा देत असे. हरजीरे्न आपला जम कर्नाटकात िारं्ला बसचवला होता. 

 
मराठ्ाचं्या तंजावर हजजी येथील राजसते्तचशवाय कर्नाटकात म्हैसूर, मद रा, रामर्ड, 

चत्रिर्नापल्ली, इके्करी इत्यादी छोटी छोटी पाळेर्ारािंी राज्ये होती. हरजी वर्ैरे मंडळी कर्नाटकातं 
रे्ल्यापासूर्न संर्भाजी राजािंा व म्हैसूरच्या चिक्कदेवरायािा संबधं आला होता. स्वतः कर्नाटकातं लि 
घालावयास संर्भाजी महाराजासं वळे र्नसल्याम ळे त्यारं्नी हरजी महाडीकला कर्नाटकिे सवाचधकार देऊर्न 
कर्नाटकातंील सवग र्डकोटािंा अचधकार सोपचवला होता. राचजयारं्नी तेथील सवग स रे्भदार व इतर 
अचधकाऱ्यावंर हरजीच्या आजे्ञत वार्ण्यािी आज्ञा केली होती. [र्फोटग सेंट जॉजग रेकॉडग, १६ सप्टेंबर, १६८१, २० सप्टेंबर 
१६८१.] 

 
सर्न १६८२ च्या एचप्रलमध्ये श्रीरंर्पट टि व चत्रिर्नापल्लीकर यािा लढा स रू झाला. त्यातं हरजीरे्न 

चत्रिर्नापल्लीकरासं मदत केली. लढाई होऊर्न म्हैसूरिा कसलेला सेर्नार्नी क मारच्या मारला रे्ला. हरजीरे्न 
शत्रूिे दोर्न हजार घोडे जप्त करूर्न आचिले, हरजीिा जय झाला त्याम ळे त्या प्रातंातं त्यािे वजर्न वाढले. 
[बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ५२५, चरयासत, पृ. ९१.] 

 
चवजाप रिा वढेा सप्टेंबर १६८६त सपंला, १२ सप्टेंबर १६८६ रोजी चवजापूर औरंर्जेबाच्या हाती 

आले. आचदलशाही समाप्त झाली. चवजापूरिे राज्य खालसा झाल्याम ळे स्वराज्याच्या दचिि आचि आग्रे्नय 
या सरहद्दीवर मोर्लािें राज्य झाले. औरंर्जेबारे्न रूह ल्लाखार्न यािी चवजापूर प्रातंािा स रे्भदार म्हिरू्न 
रे्नमिूक केली. म घलारं्नी उत्तर कर्नाटकातंील र्भार् ताब्यात घेण्यास स रुवात केली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

चत्रिर्नापल्लीच्या चवजयारे्न हरजी पूवगकर्नाटकािा सवगसत्ताधीश झाला. यापूवी संर्भाजी महाराजारं्नी 
कर्नाटकातं आतापयंत दोर्नदा स्वारी केली होती. सरं्भाजी महाराजारं्नी आपला अचधकार कर्नाटकातं 
प्रस्थाचपत केल्यारे्न तेथील प्रजा त्याचं्या विगस्वाखाली रे्ली असे मद्रासकर इंग्रज चलचहतात. [र्फोटग सेंट जॉजग, 
१० चडसेंबर, १६८१.] संर्भाजी महाराजासं म घलाचंवरुद्ध दचििेकडील सत्ताधीशाचं्या बरोबर एक र्फळी 
उर्भारावयािी होती. [चश. ि. खं. २ ले. ३९४.] पि म्हैसूरकरारं्नी मद रेच्या राज्यातील काही र्भार् घेतल्यािे 
संर्भाजी महाराजासं समजल्याम ळे त्यारं्नी हा चविार सोडूर्न चदला. म्हैसूरकराचं्या आक्रमक धोरिास चवरोध 
करण्यासाठी राचजयारं्नी म्हैसूरवर स्वारी करण्यािे ठरचवले. [चश. ि. वृत्तस.ं खं. १] तत्पूवी संर्भाजी महाराजारं्नी 
इके्करीिा र्नायक व र्ोवळकोंड्यािे स लतार्न याजशी मतै्रीिा तह केला. त्याप्रमािे ह्या दोघांिे पूिग साहाय्य 
घेऊर्न संर्भाजी महाराजारं्नी म्हैसूर राज्यावर स्वारी केली. चिकर्नहळ ळीच्या पच मास असलेल्या बािावर 
ह्यास्थळी राचजयारं्नी तळ चदला. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ३२६.] त्यावर चिकदेवराय जूर्न १६८२ च्या स मारास 
त टूर्न पडला. मोठी लढाई झाली. त्यात संर्भाजी महाराजासं हार खावी लार्ली. एकोजी सरं्भाजी 
महाराजाचं्या मदतीसाठी बािावर येथे रे्ला पि चिकदेवरायाप ढे त्यािा चटकाव लार्ला र्नाही. त्यारं्नतर 
संर्भाजी महाराजारं्नी आपल्या सैन्यािा तळ बािावर येथूर्न चत्रिर्नापल्लीस हलचवला. आचि चत्रिर्नापल्लीस 
वढेा घातला. कारि चत्रिर्नापल्लीकर ह्यावळेी मराठ्ाच्या चवरोधात रे्ले, तो वढेा िालू असतार्नािं मद रेिा 
र्नायक िोककर्नाथ मरि पावला. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ३२७.] त्यारं्नतर संर्भाजी महाराजारं्नी तेघर्नापट टि 
व पोटोर्नाव्हो ही शहरे हजकूर्न घेतली. [चकत्ता.] त्याम ळे तेथील व्यापाऱ्यािें र्न कसार्न झाले. या लढाईत 
एकोजीरे्न संर्भाजी महाराजारं्ना साइहाय्य चदले होते. सरं्भाजी महाराज एकोजी आचि हरजी याचं्या एकत्र 
हालिालीम ळे म्हैसूरकरािंी र्ाळि उडाली म्हिरू्न म्हैसूरकरारं्नी म घलािंी मदत माचर्तली. दरम्यार्न 
मद रेच्या राज्यािे लिके मराठ्ारं्नी तोडले. मद रेच्या राज्यातंील म्हैसूरकरािंी सत्ता जवळजवळ र्नाहीशी 
झाली होती. म्हैसूरकरासं मराठ्ारं्नी सतत हल्ले करूर्न जेरीस आचिले तेव्हा म्हैसूरच्या चिकदेवरायारे्न 
संर्भाजी महाराजाशंी तहािी बोलिी स रू करूर्न संर्भाजीराजारं्ना खंडिी देण्यािे कबलू केले. इ. स. १६८३ 
च्या स रुवातीस संर्भाजी महाराज महाराष्ट्रात परत रे्ले. [चकत्ता, सेंट जॉजग, १४ र्नोव्हेंबर १६८३.] राजे परत 
चर्फरल्याम ळे चिक्कदेवरायास थोडी शातंता चमळाली. दरम्यार्न त्यारे्न आपला वकील म घल दरबारी मदत 
मार्ण्यास पाठचवला. चदर्नाकं १७ एचप्रल १६८४ रोजी औरंर्जेबारे्न स जायतखार्नाला म्हैसूर येथे पाठवरू्न 
म्हैसूरच्या र्नायकास साहाय्य चदले. [सरकार जद र्नाथ, माचसरे आलमचर्री, प.ृ १४८.] म्हैसूरच्या र्नायकारं्नी माचर्तलेली 
मोर्लािंी मदत ऑर्स्ट १६८४ मध्ये म्हैसूरमध्ये पोहोिली. म्हैसूर व म घल याचं्या जोडसैन्याला मराठे 
चहचररीरे्न तोंड देत होते. [र्फोटग सेंट जॉजग, चदर्नाकं २८ रे्फब्र वारी १६८४.] मराठे धमगप री र्नावाच्या कर्नाटकातील 
चकल्ल्यास आठ मचहरे्न वढेा घालूर्न होते. त्यािवळेी संर्भाजी महाराजासं चवजापूरकर व र्ोवळकोंडकरारं्नी 
खंडिी व र्नजरािा देऊर्न त्यािा मोठेपिा वाढचवला यास्तव चिकदेवराय त्याचं्यावर रुष्ट झाला. [चशविचरत्र 
वृत्तस.ं खं. १, प.ृ २९, ३२.] म घलािंी मदत चिक्कदेवरायाला येण्यापूवी म्हैसूरकर आचि मराठे याचं्यात लढाईिे 
आचि एकमेकाचं्या प्रदेशातं जाऊर्न ल टमार करण्यािे प्रकार िालूि होते. औरंर्जेब बादशहास त्यािे 
हस्तक बातमी पाठवीत असत. श्रीरंर्पट्टििा जमीर्नदार जर्देवराय यारे्न बादशहास कळचवले की 
संर्भाजीिा सरदार दादाजी काकडे ह्या सरदारारे्न २००० स्वार व २००० पायदळ बरोबर घेऊर्न 
म्हैसूरकराचं्या ताब्यातील चकल्ले चर्भटोरवर हल्ला केला. त्याजशी जर्देवरायाच्या र्फौजेच्या बिीरे्न ७००० 
स्वार व ५००० पायदळ घेऊर्न झ जं चदली. ह्या झ जंीत मराठा सरदार म लासह ठार झाला. त्यािा र्भाऊ 
चर्भमाजी यास चजवतं पकडले. चतमाजी र्नावाच्या द सऱ्या सरदारास जखमी केले. इतर १००० मािसे 
मारली व अरे्नकारं्ना जखमी केले अशा रीतीरे्न म्हैसूरकरािंा चवजय झाला. [ऐचतहाचसक र्फारसी साचहत्य खं. ६, ले. 
५२९, पृ. ३४१.] ह्या घडामोडी १६८४ च्या अखेरच्या आहेत. ही अखबारातंील बातमी अचतशयोक्तीिी आहे. 
झ ंजीत मराठा सरदार म लासह कैद झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

डॉ. म द्दािारी यारं्नी कन्नड साधर्नावंर आधाचरत ‘मायसोंर मराठा चरलेशन्स इर्न द सेव्हस्न्टंथ सेंि री’ 
असा गं्रथ चलचहला आहे, त्यावरूर्न समजते की संर्भाजी महाराजारं्नी इ. स. १६८६ मध्ये म्हैसूर राज्यावर 
स्वारी केली होती. यावळेी औरंर्जेब चवजाप र राज्य चर्ळंकृत करण्याच्या उद्योर्ात र् ंतला होता. त्यास 
म्हैसूरच्या राजारे्न मदत केली होती. चवजापूरकर व र्ोवळकोंडेकर हे औरंर्जेबािे चवरोधातं होते. 
म्हैसूरच्या अरे्नक र्डावंर प रेशी चशबंदी र्नव्हती. त्यािे माडंचलक पाळेकर म्हैसूरच्या चिक्कदेवरायाचवरुद्ध 
उठले होते. ही वस्त स्स्थती कळताि संर्भाजी महाराजारं्नी कर्नाटकातं म्हैसूर राज्यावर स्वारी केली. या 
स्वारीत मोरस, तामीळ, कोडर्, व मलेय येथील र्नायक संर्भाजी राजासं मदत करण्यास सरसावले. ह्या 
र्नायकारं्ना मार्नमरातब देण्यािे संर्भाजी महाराजारं्नी आचमष दाखचवले तेव्हा त्यारं्नी मराठ्ाबंरोबर म्हैसूर 
राज्यािें कें द्रस्थार्न श्रीरंर्पट टिवर हल्ला केला. [चश. ि. वतृ्त स.ं, खं. १, पृ. २९] यावळेी या र्भार्ातंील र्नायकाचं्या 
राज्यािंी स्स्थती र्ोंधळािी झाली होती. त्यारं्ना म्हैसूरकरािें प्रर्भ त्व झ र्ारूर्न देण्यासाठी ते हरजीस मदत 
करत होते. संर्भाजी महाराजारं्नी म्हैसूर प्रातंावर स्वारी केल्याम ळे या स्वारीिा खिग चर्नर्भावण्यासाठी 
लादलेल्या कराम ळे त्रस्त होऊर्न म्हैसूरिी जर्नता राजाचवरुद्ध बंड करण्यास चसद्ध झाली. ७० हजार 
बंडखोरािंा एक प ढारी खास म्हैसूरच्या कोटावरि िालूर्न रे्ला व त्यारे्न राजाला कोंडले. द सरा प ढारी ३० 
हजाराचंर्नशी सत्यमंर्लमच्या व त्या सर्भोवतालील प्रदेशात ध डर्ूस घालू लार्ला. [बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ५२७, श्री. बेंदे्र 
यारं्नी हीस्री ऑर्फ र्नायकाझ ऑर्फ मद रा या प स्तकाच्या आधारे हा मजकूर घेतला आहे.] चवजापूर १२ सप्टेंबर १६८६ रोजी 
औरंर्जेबाच्या हाती पडले त्यारं्नतर मराठी राज्याच्या आग्रे्नय आचि दचििी सरहद्दीवर म घल पसरले. 
सेर्नापती हंबीरराव मोचहते, रुपाजी र्भोसले, संताजी जर्ताप, रायाजी सामराज इत्यादी अचधकारी या 
र्भार्ात मोर्लाशंी लढत होते. काही मराठे सरदार म घलारं्ना चमळाले होते. त्यात र्नार्ोजी मारे्न, बर्शहजी 
पाढंरे, वाडीिे खेम सावतं, अजोजी महाचडक इत्यादी मंडळी होती. [पर्डी सेत माधवराव, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, 
पृ. ७१.] 

२ [चश. ि. वृत्त स.ं खं. १ पृ. ३०.] 
 
श्रीरंर्पट टििा वढेा िालू असतार्नाि मराठ्ारं्नी म्हैसूर राज्यातंील प्रदेश ल टला तसेि पूवीच्या 

चवजापूरच्या अंमलाखालील चकल्ले व प्रदेश हजकण्यािा सपाटा िालचवला. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ३३१.] 
 
कर्नाटकातं १६८६ रं्नतर हरजी महाचडकला म घलाचंवरुद्ध लढा द्यावा लार्ला कारि मोर्लाचं्या 

त कड्या त्या प्रदेशात उतरू लार्ल्या तेव्हा मराठ्ारं्नीही त्या प्रदेशातं बराि म लूख काबीज केला. सरदार 
र्ोपाळ दादाजी व चवठ्ठल पल्लवी यास हरजीराजे यारं्नी म घलािंा पाठलार् करण्यािी आज्ञा चदली. [बेंदे्र, 
सरं्भाजी, पृ. ५२८.] पि त्यािंी शक्ती अप री पडू र्नये म्हिूर्न सरं्भाजी महाराजारं्नी ऑक्टोबर-र्नोव्हेंबर १६८६ मध्ये 
केशव चत्रमल आचि संताजी घोरपडे यारं्ना चतकडे जाण्यािी आज्ञा केली. या आजे्ञर्न सार ते दोघे रे्फब्र वारी 
१६८७ मध्ये १२००० सैन्यासह कर्नाटकातं पोहोिले. [चश. ि. प्र. प.ृ ३३-३४.] इ. स. १६८७ च्या स रुवातीस 
औरंर्जेबारे्न क त बशाही हजकल्यारं्नतर क त्बशाहीिे कर्नाटकातंील म लूख व चकल्ले घेण्यासाठी सरदार 
रवार्ना केले होते. १७ एचप्रल १६८७ पयंत म घली सैन्यारे्न बाळाप रमपयंत कूि केले. त्यास संर्भाजी 
महाराजाचं्या मराठे सैचर्नकाकंडूर्न प्रचतकार झाला र्नसावा. [चकत्ता, सेंट जॉजग लेटर, १७ एचप्रल १६८७.] क त्बशाहीतील 
महत्त्वािा चकल्ला कोंडाचपली हा म घलारं्नी चर्फत रीरे्न काबीज केल्यािी बातमी २९ ज लैला मद्रासला पोिली 
होती. [र्फोटग सेंट जॉजग कन्सलटेशर्न, २९ ज लै १६८७.] 

 
हरजीराजे महाडीक व केसोपतंही म घलासं तोंड देण्यासाठी प ढे रे्ले होते. कासीमखार्न हा 

क त्बशाहीिा र्नोकर असता त्यारे्न ११ ज लैला म्हैसूरकरािंी मदत घेऊर्न र्फौजेचर्नशी बरं्लूर घेतले. [चश. ि. प्र., 
पृ. ३४.] तसेि कासीमरे्न २७ सप्टेंबरला चकल्लेदाराशी रे्भद करूर्न चपळघेडे घेतले. केसोपंत, संतोजी व हरजी 
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राजे हे आपल्या राज्यात म घलािंा चशरकाव होऊ र्नये म्हिूर्न म घली सैन्याचवरुद्ध जर्द मपयंत िालूर्न रे्ले. 
केसोपंत सैन्यािी आघाडी थोपवरू्न धरण्यासाठी सप्टेंबर (१६८७) पयंत उरे्भ होते. क त्बशहा २२ सप्टेंबरला 
हवाली होण्यापूवीि क त्बशहािा अचधकारी कासीमखार्न हा म घलासं शरि रे्ला. औरंर्जेबारे्न त्यास 
क त्बशाही म लखािा कारर्भार साचंर्तला. तेव्हा त्यारे्न म लूख घेण्यास स रुवात केली. म घल अचधकाऱ्यारे्न 
क त्बशहािे पूवीिेि अचधकाऱ्यारं्ना त्या त्या जार्ी ठेचवले कारि त्यारं्ना काढूर्न टाकूर्न र्नवीर्न अचधकाऱ्यास 
रे्नमल्यास काढूर्न टाकलेले अचधकारी संर्भाजी राजािें बाजूस जातील अशी र्भीती औरंर्जेबास वाटत होती. 
म घलारं्नी र्ोवळकोंड्याच्या स लतार्नाच्या राज्यातील सवग म लूख ताब्यात घेण्यािे ठरचवले. म घलािें दहा 
हजार घोडेस्वार कर्नाटकात िालूर्न रे्ले तेव्हा केसोपंत सरहद्दीवरूर्न पळूर्न रे्ला. [बेंदे्र, प.ृ ५३७.] रं्नतर हे 
घोडदळ कासीमखार्नाच्या रे्नतृत्वाखाली िंदी प्रदेशात चशरले व ल टमार करू लार्ले. [र्फोटग सेंट जॉजग व्हा. ३०, पृ. 
१३४-१३७ बेंदे्र, प.ृ ५३८.] 

 
केशव चत्रमल कर्नाटकातं रे्ल्यापासूर्न त्याच्यात आचि हरजीराजे याचं्यात मदरे्भद स रु झाले होते. 

हे मतरे्भद शवेटपयंत तसेि राचहले हे इंग्रजी बातमीपत्रावरूर्न चदसते. 
 
हरजीराजे व इतर सवग मराठ्ारं्नी म घलािंा प्रचतकार िालूि ठेचवला. पूवीच्या र्ोवळकोंडा 

राज्यातंील अरे्नक शहरे मराठ्ारं्नी घेतली. [र्फोटग सेंट जॉजग व्हा. ३०, पृ. १३४-१३७ बेंदे्र, पृ. ५३८.] हरजीरे्न चवठ्ठल 
चपलाजी, रे्नमाजी र्ायकवाड, र्ोपाळ दादाजी याचं्याबरोबर अकाटला वढेा देण्यासाठी सैन्य रवार्ना केले. 
त्यारं्नी म घलाकंडूर्न अकाट हजकूर्न घेतले. ३० सप्टेंबर १६८८ च्या लंडर्नला चलचहलेल्या कर्नाटकातील 
मद्रासकर इंग्रज म र्ली पचरस्स्थतीिे विगर्न करतात ते असे, “क त्बशाहीच्या म लूखात सवगत्र ज लूम 
जबरदस्ती व अस्स्थरता िालू आहे. संर्भाजी राजाचं्या सैन्याकडे जंचजऱ्यापासूर्न पोटोर्नोव्होपयंत प्रदेश 
ताब्यातं आहे. त्यारं्नी सेंट थॉमसिा म लूख ल टूर्न र्फस्त केला आहे.” इंग्रज वखारवाले आपल्या 
इंग्लंडमधील अचधकाऱ्यास कर्नाटकातील पचरस्स्थतीिी वारंवार बातमीपते्र पाठवीत असत. चदर्नाकं १३ 
र्नोव्हेंबर १६८८ ला पाठचवलेल्या पत्रात चलचहतात, “या र्भार्ातील सवग म घली प्रातं अर्दी अस्स्थर असेि 
आहेत. दर मचहन्यास स रे्भदार बदलले रे्ल्यारे्न सवगत्र अव्यवस्स्थतपिा आला आहे. मराठेही आपले 
सैन्यबळ वाढवीत असूर्न र्डचकल्ल्यािंा बंदोबस्त करूर्न म घलासं तोंड देण्यास तयार आहेत. त्यारं्नी 
आतापयंत आपल्या म लूखातं म घलासं पराचजत करूर्न बिाव केला आहे. मराठ्ारं्नी म घली हद्दीतील म ख्य 
पेठावंर व शहरावंर छापे घालूर्न ल टमार केली आहे.” [चकत्ता, व्हा. २१, पृ. ३, १०८-१०९, बेंदे्र, पृ. ५४२.]” 

 
एकमेकातं हेवदेाव े असले तरी म घलाचवरुद्ध लढण्यात मराठे एक होत असत. यािप्पा र्नायक 

वाचंदवाशहूर्न तोर्फा आिण्यासाठी काजंीवरमला रे्ला होता. तेथे म घल व मराठे याचं्यात लढाई झाली. 
म घलारं्नी तोर्फािंा र्भडीमार केल्याम ळे मराठ्ांिा परार्भव झाला. त्यार्नतर काजंीवरमपासूर्न बारा मलैावर 
म घल व मराठे याचं्यात लढाई झाली त्यातं म घलािंा परार्भव झाला. [कन्सलटेशर्न र्फोटग सेंट जॉजग, २७ एचप्रल १६८८ 
मद्रास ते इंग्लंड, ३० सप्टेंबर १६८८.] इ. स. १६८८ अखेरपयंत मराठे व म घल याचं्यातं संघषग िालूि होता. मराठे 
चर्नधारारे्न प्रचतकार करत होते. व लढतही होते. हरजीराजे आजारी होऊर्न सप्टेंबर १६८९ अखेर वारले. [बेंदे्र, 
सरं्भाजी, पृ. ५४३.] 
 

❑ ❑ 
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३९. मराठा-मुघल सघंषप (इ. स. १६८४-१६८८) 
 
हहदवी स्वराज्य र्नष्ट करण्यासाठी व बंडखोर प त्र अकबर यािा चर्नकाल लावण्यासाठी औरंर्जेब 

बादशहारे्न म घली सैन्य दचििेस पसरचवले होते. पचहल्या िार वषांत म घल सैन्यास सवगत्र माघार घ्यावी 
लार्ली. 

 
ऑक्टोबर १६८३ मध्ये शहाब द्दीर्नरे्न प ण्यािा ताबा घेतला होता त्यारे्न कोकिात उतराव े आचि 

दचिि कोकिातूंर्न वर येिाऱ्या म अज्जमच्या र्फौजेस चमळाव े असा औरंर्जेब बादशहािा उदे्दश होता. 
त्याप्रमािे बादशहाच्या ह कूमावरूर्न खार्न व दल्पतराय हे कोकिात उतरले. त्यारं्नी रायर्डाजवळील 
चर्नजामपूर र्ाव य द्ध करूर्न उद ध्वस्त केले. (२७ चडसेंबर १६८३) पि ही शहाब द्दीर्निी स्वारीही अयशस्वी 
झाली. परंत  औरंर्जेबारे्न स्वराज्यािे लिके तोडण्यािे आपले प्रयत्र्न िालूि ठेवले. औरंर्जेब आपिावंर 
जोरािा हल्ला करिार हे संर्भाजी महाराज जािरू्न होते. सरं्भाजी महाराज र्नोव्हेंबर ते चडसेंबरअखेर १६८३ त 
र्ोव्याच्या मोचहमेत र् ंतले होते. ह्या संधीिा र्फायदा घेऊर्न औरंर्जेबारे्न आपला म लर्ा शाहआलम यास 
कोकिच्या स्वारीवर जाण्यािे ह कूम चदले. १५ सप्टेंबर १६८३ रोजी शाहआलम औरंर्ाबादहूर्न रामदेव 
घाटातूंर्न दचिि कोकिच्या स्वारीवर रवार्ना झाला. शाहआलम अहमदर्नर्रपयंत औरंर्जेबाच्या बरोबरि 
होता. १३ र्नोव्हेंबर १६८३ रोजी बादशहा अहमदर्नर्रपयंत पोहोिला. [पर्डी, मराठे व औरंर्जेब, प.ृ २६.] तेथूर्न 
शाहआलम बरोबर तोर्फखार्ना व २० हजार र्फौज घेऊर्न कोकिच्या स्वारीवर चर्नघाला. शाहआलमिी स्वारी 
सपंर्ावास आली. हा उंि व मजबूत चकल्ला होता. त्यास त्यारे्न वढेा घातला. बऱ्याि चदवसारं्नी चकल्ला 
मोर्लािें हाती आला. अब्द ल रै्फयाजखार्नाला तेथील चकल्लेदार रे्नमले रं्नतर मोर्ली सैन्य रामदेव घाटाशी 
आले. तेथील अरंुद हखडी, दाट जंर्ल, उभ्या दरडी म्हिूर्न या र्भार्ातंील प्रवास र्फारि तापदायक झाला. 
धान्य व र्वतािा द ष्ट्काळ पडला. 

 
मािसे व जर्नावरे मरू लार्ली अशा स्स्थतीत शाहआलम ससैन्य ५ जारे्नवारी १६८४ त र्ोवा हद्दीत 

चशरला. संर्भाजी महाराजारं्ना मोर्ल सैन्याचं्या आर्मर्नािी बातमी समजताि त्यारं्नी र्ोव्याहूर्न पाय काढला. 
शाहआलमिे स्वार्त पोत गर्ीज र्व्हर्नगररे्न केले. मर्न िी ह्या स्वारीबरोबर होता तो चलचहतो की “र्ोवा 
व्हाईसराय पत्रोपत्रारे्न वळेकाढूपिा करीत आहे हे पाहूर्न शाहआलमरे्न बारदेशातं ल टालूट आचि जाळपोळ 
करण्यास स रुवात केली. तेव्हा व्हाईसरॉयरे्न त्याच्या र्लबतारं्ना वाट देण्यािा झटकर्न ह कूर्न काढला. 
मर्न िी त्यारं्नतर शाहअलमच्या र्नोकरींत रे्ला व शाहअलमच्या सैन्याबरोबर राचहला. शहाअलमरे्न 
पोत गचर्जािंा र्नजरािा स्वीकारला तद रं्नतर शाहअलम सैन्यासह वेंर् ल्यास रे्ला. चतथूर्न तो आल्या वाटेरे्न 
कोकिातूंर्न अहमदर्नर्रास रे्ला. त्यारे्न वाटेत शत्रूरे्न छ पे हल्ले केल्यारे्न चकती त्रास झाला त्यािे विगर्न 
बादशहाला ऐकवले. [बेंदे्र, छत्रपती सरं्भाजी महाराज, प.ृ ३४७.] 

 
इ. स. १६८४ च्या स रुवातीस मोर्ल सरदार मामूरखार्न यारे्न स पे, बारामती आचि इंदापूर येथे 

म घली ठािी स्थापर्न केली. १३ रे्फब्र वारी १६८४ रोजी शहाजादा आलम आचि त्यािा म लर्ा बेदारबख्त 
यारं्ना बादशहारे्न बहादूरर्डाकडे रवार्ना केले. [अकबरर्नामा, खंड १२, पृ. ७.] ३१ मािग रोजी शहाब द्दीर्न ऊर्फग  
र्ाचजउद्दीर्न हा प िे आचि करडे चर्नमोिे या प्रदेशाकडे रवार्ना झाला. इ. स. १६८४ च्या जारे्नवारीच्या 
पचहल्या आठवड्यात मराठ्ाचं्या एका त कडीरे्न लोहर्डच्या आसपास टोक उमरािा ठािेदार र्फकरूद्दीर्न 
याजंशी म काबला केला. त्यारं्नतर मराठ्ारं्नी ज न्नर ठाण्यावर िढाई केली. चदर्नाकं २१ सप्टेंबर १६८४ रोजी 
शहाब द्दीर्न ऊर्फग  र्ाजीउद्दीर्न यास बादशहारे्न रायर्डच्या मोचहमेवर रवार्ना केले. [बेंदे्र, सरं्भाजी, प.ृ ५६७.] प िे 
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प्रातातं त्यािें सैन्य येताि स्वराज्यातील काही अचधकारी आचि वतर्नदार मािसे मोर्लाचं्या धाकाला हकवा 
प्रलोर्भर्नाला बळी पडूर्न म घलारं्ना चमळू लार्ली. कान्होजी चशके, यशवतंराव दळवी, र्नार्ोजी मारे्न हे मराठे 
सरदार यापूवीि म घलाचं्या िाकरीत दाखल झाले होते. [र्नार्ोजी मारे्निा पराक्रम अकबरारे्न ऐकला होता. र्नार्ोजी म घलासं 
१६८५ त चमळाला. त्यास मराठ्ाकंडूर्न चहस्कावरू्न घेतलेली म्हसवड परर्ण्यािी जहार्ीर बहाल करण्यात आली. खोबरेकर, रेकॉडग ऑर्न 
चशवाजी, क्र. ७७.] 

 
संर्भाजी महाराजारं्ना चवरोध म्हिूर्न हे सरदार म घलारं्ना चमळाले असे समजण्यािे कारि र्नाही. 

म घल सैन्य आले की वतर्नदारािंी घालमेल होई. वतरे्न सारं्भाळण्यासाठी ते म घलाकंडे रुजू होत. स प्यािे 
देशपाडें, मसूरिे जर्दाळे, इत्यादींिी उदाहरिे कार्दोपत्री र्नमूद आहेत. संर्भाजी महाराजािें खरे बळ 
म्हिजे शत्रलूा शरि र्न जाण्यािा त्यािंा स्वतःिा चर्नधार हा होय. त्याम ळे काही अपवाद सोडता 
स्वराज्याच्या र्भार्ातील चकल्लेदार संर्भाजी महाराजाचं्या मृत्यूपयंत मोर्लािंा प्रचतकार करत राचहले होते. 
[पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. ६०-६१.] ऑक्टोबर १६८४ मध्ये स प्याच्या ठािेदारीवर र्फकरुद्दीर्न, िारूिच्या 
र्फौजदारीवर अब्द ल्हादीखार्न आचि करडे चर्नमोिे (र्ढर्नमूर्ना) येथील ठािेदारीवर र्नामदार खार्नािा 
म लर्ा मरहतखार्न (महमद जार्फरवजीर यािा र्नातू) याचं्या रे्नमि का बादशहारे्न केल्या. प ण्याजवळि 
ज न्नर, अहमदर्नर्र इत्यादी चठकािी म घलािंी ठािी होती. 

 
इ. स. १६८४ च्या ऑक्टोबर मचहन्याच्या स रुवातीस म घलारं्नी चशवापूर हजकले व त्या प्रदेशावर 

अब्दूरगखूलखार्न यास ठािेदार म्हिूर्न रे्नचमले. [ऐचतहाचसक र्फारसी साचहत्य खंड ६, अखबारात ४-१०-१६८४.] मराठे 
यावळेी म घलाशंी चशरवळजवळ झर्डत होते. कृष्ट्िाजी दादाजी र्नरसी प्रर्भचू्या रे्नतृत्वाखाली अरे्नक 
िकमकी म घलाशंी उडत होत्या. मराठ्ारं्नी चशरवळिा म घल ठािेदार बहारामदखार्न याला तंबी चदली. 
चतिा काही उपयोर् र्न होता म घलारं्नी चशरवळजवळील ठािे आपल्या कबजातं ठेचवले. [चकत्ता, अख. १३-१-

१६८५.] प िे प्रातंात मराठे व म घल यातं िकमकी उडत होत्या. दरम्यार्न सजेराव व त्यािा र्भाऊ चशवाजी जेधे 
हे दोघेही चशरवळ येथे म घलासं चमळाले. हे संर्भाजी महाराजासं समजताि त्यारं्नी सजाराव जेधे यािंी 
कडक शब्दातं चर्नर्भत्सगर्ना केली. [अखबारात ५-१०-१६८५, चशवि. साचहत्य, खंड २, पृ. २३४, राज. खंड, १५ ले. ३४२.] 
म घलाकंडील चशरवळ ठािे काबीज करण्यासाठी मराठे चशरवळवर सारखे हल्ले करीत होते. १६८५ 
र्नोव्हेंबरमध्ये मराठ्ारं्नी चशरवळच्या बाजूस म घलावंर प्रखर हल्ला िढचवला. र्फौज चबजलीसारखी 
िमकली. त्यातं र्नाहरखार्नािे तीर्न म लरे् जखमी झाले. आचि मराठ्ाकंडील वाकेचर्नर्ार पकडला रे्ला. 
यारं्नतर म घल सैन्य रोचहड खोऱ्यातं चशरले. [अखबारात, चदर्नाकं १८-११-१६८५.] इ. स. १६८४ च्या चडसेंबरपासूर्न 
मराठ्ारं्नी अहमदर्नर्र जवळील पाररे्नर, संर्मरे्नर, सोलापूर, उस्मार्नाबाद आचि बीड चजल्ह्यांत आपल्या 
आक्रमक हालिाली िालू केल्या. 

 
चडसेंबर १६८४ मध्ये मराठे संर्मरे्नरच्या आसपास रे्ले. त्यािंा मोड करण्यासाठी एचतकादखार्न 

यास रवार्ना केले. तरीही मराठ्ारं्नी जमतील तेव्हा आपल्या हालिाली करीत संर्मरे्नरच्या आसपासिा 
म लूख उद ध्वस्त केला. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २८३.] 

 
अहमदर्नर्रच्या पच मेस १६ मलैावंर पाररे्नर आहे. १६८४ च्या अखेरीस मराठ्ारं्नी पाररे्नरच्या 

आसपास िढाई केली त्यारं्ना काढण्यासाठी ल त्र्फ ल्लहखार्नास बादशहािे र्फमार्न रे्ले होते. [चशविचरत्र साचहत्य, 
खंड १२, पृ. ५.] प्रत्यिात काहीि घडले र्नसाव.े अहमदर्नर्र चजल्ह्यातील संर्मरे्नर, पाररे्नर, पेडर्ावं 
(बहादूरर्ड) या चठकािी मराठ्ारं्नी आक्रमि करूर्न िौथाई वसूल करण्यािा घाट घातला. तसेि मराठा 
त कडी िौथाईच्या वस लीसाठी जामखेड व पातोंडा या चठकािी रे्ली होती. [म. इ. सा., खडं १५, ले. २८०.] 
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याि स मारास सोलापूर चजल्ह्यातंील टेंर्भिूी, खवासपूर, सारं्ली, मंर्ळवढेे येथे मराठे व म घल 
याचं्या िकमकी झडत होत्या. चर्नकाली दोन्ही सैन्ये दमली होती. हंबीररावारे्न म घलासं कोल्हापूरपासूर्न 
बेळर्ावपयंत कसे हटचवले याबद्दल हंबीरराव स्वतःि चतकडच्या बंडखोर देसाईंर्ना सारं्त आहेत. [चश. व. 
सा., खंड १, ले. ६९.] की आमिे लष्ट्कर या प्रातंात असतार्ना त मच्यासारख्या वतर्नदारारं्नी चर्भण्यािे कारि र्नाही. 
देसायाचं्या मार्फग त औरंर्जेब मराठ्ािंा म लूख काबीज करण्यािा प्रयत्र्न करीत होता. त्याकचरता त्यारे्न 
खेम सावतंास मोठ्ा मर्नसबीिे प्रलोर्भर्न दाखचवले होते. [चकत्ता, ले. ६८, खंड २, ले. ६९.] अशाि प्रकारिी 
प्रलोर्भरे्न ह केरीिा मोघे र्ौडा देसाई, बंकापूरिा सैद आदमकरी मसजा खार्न आचि र्ौडा लक्ष्मेश्वर यारं्ना 
देऊर्न सरकारी र्फौजेत सामील झाल्याबद्दल व शत्रूस चपटूर्न काढण्याबद्दल चर्नरचर्नराळी इर्नामे चदली होती. 
[चकत्ता.] असेि प्रयत्र्न संर्भाजी महाराज व कचवकलश यारं्नी केलेले चदसतात. [अखबारात : ७-१-१६८५.] इ. स. 
१६८४ पयंतच्या िार वषांत मोर्ली सैन्यारे्न मराठ्ाचं्या म ल खातं ध माकूळ घातला होता. त्यास तोंड देिे 
संर्भाजी महाराजासं आपिाकडील मयाचदत सैन्याम ळे कठीि जात होते. त्याचं्या प ढील आक्रमिास 
संर्भाजी महाराजारं्नी यशस्वीपिे तोंड चदले होते. हे शकावलीतील प ढील र्नोंदीवरूर्न समजते. 

 
ऑक्टोबर-र्नोव्हेंबर १६८३त शहाब द्दीर्न खार्न प ण्यास येऊर्न बसला. चदर्नाकं २७ चडसेंबर १६८३ 

रोजी शाहीदखार्नारे्न देवघाटे उतरूर्न चर्नजामपूर माचरले. चद. १८ मे १६८४ : कबजी रायर्डास आले, २० 
ऑक्टोबर १६८४ : मार्नाजी मोरे व र्ंर्ाधरपंत वास देव पंत, राहूजी सामर्नाथ यासंी सरं्भाजी राजे यारं्नी कैद 
केले. ७ र्नोव्हेंबर १६८४ : कोथळार्ड मोर्लारं्नी घेतला, १४ जारे्नवारी १६८५ : शहीदखार्न प ण्याहूर्न दौड 
करूर्न बोरघाट उतरूर्न र्ार्ोलीस आला. कचवकलश जाऊर्न र्भाडंि चदले. चर्फरोत घाटावरी घातला. 
मािग-एचप्रल १६८६ : चमरज मोर्ली घेतली. जारे्नवारी १६८७ औरंर्जेब चवजाप रास आला शहादीखार्नास 
र्ाजदीखार्नी चदली. अदवार्नी पाठचवले. तेथे जाऊर्न वढेा घातला. सजेराव जेधे समेत र्भाऊ व लोक 
राजमािीस राजश्री चर्नळोपतं प्रधार्न याजवळ सेवशेी होते. मािग १६८८ अजमशहा यारं्नी बेळर्ाव घेतले व 
चकत्येक चकल्ले घेतले. १६८३ च्या ऑक्टोबरपयंत मराठ्ाचं्या ताब्यातं स पे इंदापूर ही ठािी होती. तसेि 
कऱ्हे पठारावर मराठ्ािंा अमल १६८४ च्या स रुवातीपयंत होता. [म. इ. सा. खंड १८, ले. ३२.] स पे ठाण्यावर 
१६८४ च्या ऑक्टोबरात र्फकरूद्दीर्न यास रे्नमण्यात आले. स प्यावर मराठ्ािें हल्ले िालूि होते म घलारं्नी हे 
हल्ले परतवरू्न लावण्यासाठी ल तर्फ ल्लाह खार्नला स्वार रे्नमण्यािा ह कूम देण्यात आला. [अखबारात : ५-२-१६८५.] 

 
इ. स. १६८५ च्या जारे्नवारीत म घल सरदार र्ाझीउद्दीर्न खार्न बोरघाटारे्न उतरूर्न चर्नजामपूरच्या 

पचरसरातं पोिला. चर्नजामपूरिी तीर्न ठािी त्यारे्न र्नष्ट केली. यावळेी सरं्भाजी महाराज रायर्डावरि होते. 
शहाब द्दीर्न खार्नारे्न रायर्डच्या चकल्ल्याजवळील मौजे पािाड जाळले व ४ मलैावंर छाविी घातली. १६८५ 
च्या जारे्नवारीत मराठे म घलासं मलढि, चशखर, चशलापूर या र्भार्ातूर्न ह सकावरू्न लावण्यासाठी त्याजंवर 
िारीबाजूरे्न हल्ले करीत होते. म घलारं्ना इतर जार्ाकंडूर्न क मक चमळत होती त्याम ळे म घलारं्नी मराठ्ापं ढे 
र्नमते घेतले र्नाही. [अखबारात : १२-१-१६८५, २१-१-१६८५, २९-१-१६८५.] 

 
चर्नमोिेच्या दचििेस ७ मलैावंर असलेल्या सरस र्ावाला मराठा सरदार खंडोजी यारे्न रे्फब्र वारी 

१६८५त वढेा घातला हे समजताि म घल सरदार खोजा हमीद यारे्न मराठ्ाशंी झ ंज चदली व त्यािंा 
र्भीमेपयंत पाठलार् केला. [अखबारात : ७-२-१६८५.] मराठे िाकि व ज न्नर र्भार्ातं ध माकूळ घालीत होते त्यास 
शह देण्यासाठी म घल सरदार चकचलिखार्न मराठ्ाचं्या र्भीमार्नदीच्या र्भोवती असलेल्या म ल खात चशरला 
तेव्हा सेर्नापती हंबीरराव २० हजार सैन्यासह त्यास सामोरा रे्ला तेव्हा व्यूहरिर्ना करूर्न चकचलिखार्नारे्न 
मराठ्ावंर जोरदार हल्ला िढचवला. पाि कोसपयंत मराठ्ािंा पाठलार् केला तेव्हा मराठे डोंर्रात 
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लपले. [र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. २७४.] प ण्याच्या आसमंतात मराठ्ाशंी सामर्ना देण्यासाठी म घल सरदार 
शहाब द्दीर्न खार्नारे्न मराठी म ल खातं ध माकूळ घातला मराठ्ािंी १८ खेडी बरबाद केली. [अखबारात : ७-१-

१६८४.] त्यारं्नतर शहाब द्दीर्न खार्नारे्न प ण्यास तळ ठोकला आचि चतथूर्नि रायर्डाच्या बाजूस त्यारे्न लढाई 
स रू केली. चशवरे्नर प्रातंात िौथाई वसूल करण्यासाठी मराठा सरदार अधलराव याला रे्नमले असता तो 
म घलाकंडे िाकरीकचरता जाण्यासाठी चशवरे्नरिा म घल ठािेदार म हमदखलील यासं रे्भटला. [अखबारात : 
२३-१०-१६८४.] 

 
१६८५ च्या मािग मचहन्यापयंत म घलारं्नी प ण्याच्या पचरसरातील म ल खातं ल टमार केली म लूख 

उद ध्वस्त केला तरी त्यारं्नी प िे प्रातंावर पूिगपिे ताबा चमळचवला र्नव्हता. र्भोर, वीर, न्हावी (र्भीदऱ्या पूवेस ५ 
मलै) इत्यादी प्रदेश मराठ्ाचं्या ताब्यातं राचहले. [पे. द. ३१ ले. ४४, प.ृ १६२.] संर्भाजी महाराज एक हजार 
स्वारासंह म घल सरदार रअद अंदाज खार्न व कमरूद्दीर्न याजंवर हसहर्डाच्या बाजूस िालूर्न रे्ले. लढाई 
१६८५ च्या जारे्नवारीत झाली त्यातं मराठे चवजयी झाले. [अखबारात : १३-१-१६८९, र्ोखले, चकत्ता पृ. २७६.] याम ळे 
मराठ्ासं जोर आला, त्यारं्नी प ण्याच्या आसमतंातील चकल्ले यावर दोरीिे चजरे्न व दोरखंड लावरू्न २९ 
ऑक्टोबर १६८५ रोजी वढेा चदला. म घल सावध होते. मराठे म घलािंी दहा चदवस धर्न ष्ट्यबािािंी लढाई 
झाली. त्यातं म घलारं्नी मराठ्ािें बरेि र्न कसार्न केले व रोचहडा चकल्ला जप्त केला. [अखबारात : १३-११-१६८५.] 
२७ एचप्रल १६८७ पयंत हसहर्ड मराठ्ाचं्या ताब्यात होता. [म. इ. सा., खंड १८, ले. ५७.] तसेि मराठ्ारं्नी 
रोचहडा चकल्लाही म घलाकंडूर्न हजकूर्न परत घेतला होता. [चश. ि. सा., खंड २, प.ृ २३४.] म घलाचं्या प्रत्येक 
हालिालीिा मराठे तत्परतेरे्न प्रचतकार करीत होते. रोचहडखोऱ्यातं कृष्ट्िाजी दादाजी र्नरस प्रर्भ ूसबर्नीस 
होता. त्यास शकंराजी र्नारायिरे्न १६८५-८६ मध्ये चलचहले की “मावळ प्रातंी र्चर्नमार्नी िाल केली त्यास 
कोरडहखड, ढवळा घाट व मांडरदेविा सडा येथील जार्ा-जार्ा िौक्या घालूर्न र्चर्नमािी खबर राजर्डी 
देिे. १६८८ सालापयंत रोचहडा, प रंदर, श्रीवधगर्न, राजमािी इत्यादी र्ड मराठ्ाचं्या ताब्यात होते. सरं्भाजी 
महाराजारं्ना पकडल्यारं्नतर हे र्ड म घलारं्ना घेता आले हे ध्यार्नात ठेवले पाचहजे. चवजापूर व र्ोवळकोंडा 
ह्या राज्यािंा बळी घेतल्यावर इ. स. १६८६-८७ मध्ये म घली सैन्याच्या एकावळेी अरे्नक चठकािी हालिाली 
िालू झाल्या. अरे्नक चठकािी चकल्लेदारास वतर्नािे आमीष दाखवरू्न पचरश्रमाचशवाय म घलारं्नी मराठ्ािें 
चकल्ले काबीज केले. उस्मार्नाबाद चजल्ह्यातील पहरडा, इदंापूर व हदर्ाव या ठाण्यावंर मराठ्ारं्नी जारे्नवारी 
१६८५ च्या अखेरीस हल्ल े केले. म घल सैन्य ह्यावळेी चवजाप रिा पाडाव करण्यात र् ंतले होते. तथाचप 
मराठ्ािंा र्नाश करण्यास टपलेल्या औरंर्जेबारे्न पहरड्याच्या बिावासाठी व मराठ्ासं चपटाळूर्न 
लावण्यासाठी र्झर्फरखार्नाला ह कूम चदला. [अखबारात : ३१-१-१६८५.] उस्मार्नाबादच्या आग्रे्नयीस ३० मलैावंर 
र्नळद र्ग आहे. मराठे १६८४-८५ मध्ये र्नळद र्ग आचि कल्यािीच्या आसपास ल टमार करीत राचहले. [चकत्ता.] 
तसेि मराठ्ािंी द सरी त कडी बीड चजल्ह्यातील पाटोदे र्ावी िौथ वसूल करण्यासाठी रे्ली होती तेव्हा 
तेथील म घल ठािेदारारे्न चतजवर हल्ला करूर्न त्यासं चपटाळूर्न लावले. इ. स. १६८५ च्या रे्फब्र वारीत 
म घलारं्नी कारवारिा चकल्ला आचि शहर काबीज केले. ह्याि म घल सैन्यारे्न चवजाप रकराकंडूर्न र्ोकाक 
आचि ह बळी घेतली. [र्ोखले, सरं्भाजी, पृ. ३०७.] 

 
खेम सावतं आचि कारवार र्ोव्याच्या हद्दीवरील देसायारं्नी बादशहाच्या चिथाविीवरूर्न संर्भाजी 

महाराजाचंवरुद्ध बंड केले. चवजाप रिा वढेा सप्टेंबर १६८६ मध्ये संपला. १२ सप्टेंबर १६८६ रोजी चवजापूर 
औरंर्जेबािे हाती पडले. आचदलशाही समाप्त झाली. चवजाप र मोर्लाचं्या हाती पडल्यावर मराठी 
राज्याच्या पूवग दचिि सरहद्दीवर म घल पसरले त्याम ळे हंबीरराव मोचहते, रूपाजी र्भोसले, सतंाजी जर्ताप, 
रायाजी सामराज इत्यादी अचधकारी या र्भार्ातं म घलाशंी लढत होते. [उपरोक्त.] वतर्नाच्या आशरेे्न काही 
मराठे म घलासं चमळाले होते हे वर साचंर्तले आहे. तसेि चवजापूरिे काही सरदार मराठ्ास चमळाले. 
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रचहमदाद खार्न हा बेळर्ाव चजल्ह्यातील पाच्छापूर येथील अचधकारी होता त्यारे्न चवजाप र पडल्यावर 
मोर्लाचंवरुद्ध बंड केले आचि तो मराठ्ासं चमळाला. मराठ्ािंा सेर्नापती हंबीरराव मोचहते यारे्न 
स्वराज्याच्या पूवग सीमेवरील म घल आक्रमि रचहमदादखार्नाच्या मदतीरे्न मोठ्ा शथीरे्न थोपवरू्न धरले होते. 
इ. स. १६८६च्या र्नोव्हेंबरात त्यारे्न रुह ल्लाखार्न आचि रिमस्तखार्न यािंा परार्भव केला होता. इ. स. 
१६८७च्या ऑक्टोबर मध्ये म घलारं्नी वाईपयंत धडक मारली. त्याचं्याशी चर्नकरािी झ जं देत असतार्ना 
हंबीरराव र्ोळा लार्ूर्न ठार झाला. [पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. ७४.] इ. स. १६८८ पासूर्न वाईला 
म घलािंा ठािेदार चर्नहारखार्न घोरी हा कायम झाला. [ततै्रव.] इ. स. १६८८ च्या चडसेंबरात मर्नाजी शकंर 
चर्नळकंठराव ह्या मराठ्ाचं्या सरदारास प रंदर ताल क्यातील िाली, चककवी, जेजोरी, र्नारायिपूर येथे 
त्यािें इर्नाम होते. त्याला कौल देऊर्न चर्नहारखार्नारे्न चशरवळास आिले होते. त्याच्या मार्ूर्न त्यािा कबीला 
येत असता, आसवलीजवळ मराठ्ारं्नी तो ल टला होता. प िे सातारा र्भार्ातं मराठ्ारं्नी म घलाशंी १६८२ ते 
१६८८ पयंत िारं्ली झ जं चदली. अरे्नक चठकािी म घलािंा परार्भव केला त्यारं्ना पळवरू्न लावले पि त्यारं्ना 
र्डकोटावंर ताबा चमळचवता आला र्नाही. प ण्याच्या काही र्भार्ात १६८६ पयंत म घलािंा अंमल बसला 
होता. प िे प्रातंातील म घल अचधकारी प ण्याच्या पचरसरातील देशम ख देशपाडें यारं्ना वतर्नािी लालूि 
दाखवरू्न आपल्या बाजूस ओढण्यािा प्रयत्र्न करीत असलेले चदसतात. पि मराठे वतर्नदार म घलाशंी 
सहकायग करण्यास र्नाखूश होते हे या पत्रावंरूर्न चदसते. म घल अचधकाऱ्यारं्नी याि स मारास 
रोचहडखोऱ्याच्या देशम खारं्ना, प रंदरिे बाजी घोलप आचि बर्नाजी र्नावडकर यारं्ना अर्भयपते्र पाठचवली होती 
आचि प्रत्यि बादशहाला रे्भटल्यावािरू्न वतर्नािी सर्नद देता येिार र्नाही असा दमही त्यारं्ना देण्यात आला 
होता. 

 
रोचहडखोऱ्यातं कृष्ट्िाजी दादाजी र्नरसप्रर्भ ू सबर्नीस होता त्यास शकंराजी र्नारायि यारं्नी पत्र 

चलहूर्न कृष्ट्िाजी दादाजीरे्न चशरवळास मद गमकी र्ाजचवल्याबद्दल त्यािे अचर्भरं्नदर्न केले. तीि मद गमकी 
सवांर्नी दाखवावी. आचि र्चर्नमास र्नामोहरम कराव े असे पत्रात चलचहले. चदर्नाकं ४ मािग १६८७ पयंत 
रोचहडर्ड मराठ्ाचं्या ताब्यात होता. त्यारं्नतर केव्हातरी तो म घलारं्नी आपल्या ताब्यात घेतला. इ. स. 
१६८८ सालापयंत रोचहडा, प रंदर, श्रीवधगर्न, राजमािी इत्यादी र्ड मराठ्ाचं्या ताब्यातं होते. राजे 
पकडले रे्ल्यारं्नतरि हे र्ड म घलाचं्या ताब्यात रे्ले. 

 
१६८६ सालच्या मािग मचहन्यापासूर्न चमरज, कोल्हापूर, पन्हाळा या र्भार्ातं म घलारं्नी मराठ्ाचंवरुद्ध 

जोर केला. १२ एचप्रल १६८६ रोजी म घलारं्नी चमरज घेतले. [र्ोखले, सरं्भाजी, प.ृ ३९७.] यारं्नतर म घलािें सैन्य 
कोल्हापूर, पन्हाळा, बेळर्ाव या र्भार्ातं चशरले. सेर्नापती हंबीरराव मोचहते यारं्नी सेर्ना सम दायाचर्नशी 
म घलािंा पाठलार् केला व त्यासं जेरीस आचिले. [पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. ७९.] इ. स. १६८८ मध्ये 
स्वराज्यािी स्स्थती प ढीलप्रमािे :– 

 
कोकिातं म घलािंा चशरकाव होऊ शकला र्नव्हता. घाटावरील मदैार्नी र्भार्ात म घलारं्नी बऱ्याि 

चठकािी आपली ठािी बसचवली होती. िाकि, चशरवळ, वाई, स पे, बारामती, इंदापूर, कोल्हापूर या आचि 
इतर काही चठकािी म घल ठािेदार रे्नमले रे्ले होते. मराठ्ाशंी त्याचं्या िकमकी सारख्या िालू होत्या. 
उत्तर कर्नाटकातं मराठे आचि चवजाप रिे काही ज रे्न सरदार एकत्र होऊर्न मोर्लाशंी लढत होते. मराठ्ािें 
मोठे बळ म्हिजे चकल्ले. पन्हाळर्ड, चवशाळर्ड, प रंदर, हसहर्ड, राजर्ड, तोरिा, प्रतापर्ड, रायर्ड, 
इत्यादी चकल्ले संर्भाजी महाराजाचं्या ताब्यातं होते. ते लढचवण्यािी संर्भाजी राजारं्नी जय्यत तयारी केली 
होती. १६८७ अखेरीस पाटस, र्नीरथडी, साडंस, कऱ्हेपठार येथे म घलािंा अंमल बसला. चशलापूरिा 



 

अनुक्रमणिका 

म घल ठािेदार मािकोजी याजवर मराठा सरदार र्नारोजी यारे्न जोरािा हल्ला करूर्न त्यािा परार्भव केला. 
[बेंदे्र, सरं्भाजी िचरत्र, पृ. ५७७.] 

 
औरंर्जेब बादशहा व संर्भाजी महाराज याचं्या इ. स. १६८६-१६८९ सालातंील हालिालीवरूर्न 

असे चदसते की स्वतः औरंर्जेब हा १४ जूर्न १६८६ रोजी सोलापूराहूर्न चर्नघरू्न ३ ज लै रोजी चवजाप रजवळ 
पोहिला. ह्यावळेी शहाजादा अकबरारे्न उत्तरेस जाऊर्न राजप तासं आपलेसे करूर्न औरंर्जेबाचवरुद्ध उठाव 
करावा असा चविार केला. पि छत्रपती संर्भाजी महाराजारं्नी ह्या चविारास उिलूर्न धरले र्नाही. 
हंबीररावाच्या चर्नधर्नारे्न (१६८६ चडसेंबर) मराठ्ािें अतोर्नात र्न कसार्न झाले. सरं्भाजी महाराजारं्ना स्वतःवर 
लष्ट्करािी जास्त जबाबदारी घ्यावी लार्ली. इ. स. १६८७-८८ मध्ये संर्भाजी महाराज स्वराज्यातं िौरे्फर 
चर्फरत होते. चकल्ल्याचं्या बदंोबस्ताकडे लि देत होते. म घल-मराठा संघषग उत्तर कर्नाटकातं चवजापूर 
म घलारं्नी काचबज केल्यावर िालूि राचहला. १६८८ मध्ये म घलारं्नी बेळर्ाव, अधोंर्नी चकल्ले काबीज केले. 
यािवषी बार्लिातं म घल सरदार मातबर खार्न यारे्न इर्तपूरजवळील क लर्जर्ड उंडाकावर्नी, हरीशर्ड 
हे चकल्ले घेतले. 

 
र्ोवळकोंडा मोघलाचं्या हाती आल्यारं्नतर औरंर्जेबारे्न म करगब खार्न यािी रे्नमिकू कोल्हापूर 

प्रातंावर केली. १६८८ मध्ये म घलारं्नी घाटावरील मदैार्नी र्भार्ात बऱ्याि चठकािी ठािी बसचवली होती. 
िाकि, चशरवळ, वाई, स पे, बारामती, इंदापूर, कोल्हापूर या चठकािी म घल ठािेदार रे्नमले रे्ले होते. 
म घल व मराठे यािंा संघषग सतत स रू झाला. ब रूजावरील तोर्फा म घलाचं्या हल्ल्याला तोंड देण्याकचरता 
चसद्ध होत्या. संर्भाजी महाराजारं्नी अचवश्रांत श्रम करूर्न र्ड स सज्ज ठेवले, लोकामंधील हहमत कायम 
राखली. संर्भाजी महाराज रायर्डावरूर्न म घलाचं्या हालिाली लिपूवगक पाहत होते. अशावळेी चशक्यांर्नी 
बंड केल्यािी बातमी महाराजारं्ना चमळाली. ते मोडूर्न काढण्यासाठी स्वतः जातीरे्न जाण्यािा चर्निगय छत्रपती 
संर्भाजी महाराजारं्नी घेतला त्यािंी हचकर्त प ढीलप्रकरिी. 
 

❑ ❑ 
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४०. सभंािी महारािासं पकडण्यासाठी औरंगिेबाचे प्रयत्न व दुदैवी िेवट 
 
हैदराबाद व चवजापूरिी राज्ये खालसा केल्यारं्नतर औरंर्जेबारे्न संर्भाजी महाराजारं्ना 

पकडण्यासाठी अरे्नक उपाय योचजले. त्यासाठी त्यारे्न प्रथम संर्भाजी महाराजािंा िहूबाजूर्नी कोंडमार 
करण्यािा प्रयत्र्न केला. र्नाचशककडूर्न मराठ्ाच्या र्फौजा मोर्ली प्रदेशास र्फार त्रास देत म्हिूर्न त्या बाजूस 
बादशहारे्न आपला प त्र अजमशहास ठेवरू्न चदले. तसेि सरं्भाजी महाराज डोंर्रीवाटारं्नी बाहेर पळूर्न जातील 
त्यास अटकाव व्हावा म्हिरू्न चर्नरचर्नराळया र्नाक्याचं्या जार्ी त्यारे्न मोर्ली र्फौजा पाळतीवर ठेचवल्या व 
सह्याद्रीतील िोरवाटावंर आपले पहारे बसचवले. तसेि औरंर्जेबारे्न मराठ्ाकंडील चकल्ले, म लूख व 
सरदार यारं्ना हजकूर्न आपल्याकडे आिण्यासाठी चर्फत रीिा मार्ग अवलंचबला, त्यात त्यासं यश आले. 
चर्फत रीरे्न चकल्ले घेतले ते असे : १६८६ च्या अखेरीस साल्हेरिा चकल्ला चकल्लेदार असूजीरे्न शत्रूकडूर्न मर्नसब 
स्वीकारूर्न म घलाचं्या हवाली केला. रामशजेिा चकल्लाही म घलारं्नी चर्फतूर करूर्न घेतला. र्नाचशक बार्लाि 
र्भार्ात म घल सैन्य रोरावत होते पि त्यारं्ना सर्न १६८६ पयंत र्ड हजकूर्न घेता आले र्नाहीत बार्लिातंील 
जवळजवळ सवग म लूख १६८६ पयंत मराठ्ाचं्या ताब्यात होता. त्यारं्नतर १६८७ सालापासूर्न त्या र्भार्ातं 
चर्फत रीला यश आले. 

 
कर्नाटकातील बंर्लोर, दोड्ड बाळापूर, त मकूर, चिक्कर्न हल्ली, ही चठकािे इ. स. १६८७-८८ च्या 

स मारास म घलारं्नी घेतली तरी हजजी, वलेोर, तंजावर व त्याचं्या र्भोवतालिा प्रदेश मराठ्ाचं्या ताब्यात 
राचहला होता. चर्फत रीच्या मार्ारे्न म घलारं्नी इ. स. १६८८ मध्ये प िे, चशरवळ, चशवापूर, पारस, प रंदर, कऱ्हे 
पठार र्नाचशक, साल्हेर, म ल्हेर, रामशजे, ज न्नर, चमरज, सातारा, कोल्हापूर, कऱ्हाड, सोलापूर, मंर्ळवढेा, 
सारं्ोला या बह तेक र्भार्ावंर आपला अंमल स रू केला. मराठी राज्याच्या सरहद्दीवर असलेल्या दळवी, 
देसाई, यारं्ना संर्भाजी महाराजापंासूर्न र्फोडण्यािा प्रयत्र्न केला. तसेि सरहद्दीवरील ह्या वतर्नदारारं्ना 
आपल्या पिात ओढण्यािे प्रयत्र्न केले. दळवी, देसाईप्रमािेि औरंर्जेबारे्न संर्भाजी महाराजाकंडे 
असलेल्या र्नोकरारं्ना, अचधकाऱ्यारं्ना जहाचर्री मर्नसब यािें आचमष दाखवरू्न त्यारं्ना आपल्या र्नोकरीत घेतले. 
संर्भाजी महाराजासं अशा चर्फत रािंा त्रास झाला. आचि त्याम ळेि त्यािंा शवेटही झाला. 

 
संर्भाजी महाराजािंी कारकीदग स रू झाल्यावर वतर्नािे आकषगि असिारी इतर मंडळी व संर्भाजी 

महाराजािें र्नातेवाईकही बादशाही सेवते हजर झाले. चशवाजी जेधे आचि सजेराव जेधे व त्यािा म लर्ा 
बाजी सजेराव हेही म घलासं चमळाले होते. [रा. खंड १५ ले. ३४२, २८१.] ह्या चर्फत रीिे म ख्य कारि कवी 
कलशाच्या तंत्रारे्न संर्भाजी महाराज िालत होते हे असाव.े 

 
कवी कलशाच्या तंत्रारे्न संर्भाजी महाराज िालत होते ह्याबद्दल दरबारातंील अचधकाऱ्यातं आचि 

जर्नसामान्यातं चतरस्कारािी र्भावर्ना चर्नमाि झाली होती. संर्भाजी महाराजाचं्या र्नातलर्ासही त्यािा रार् 
होता. असे बखरकार सारं्तात. 

 
िाक्िपंथीय कलुिाने संभािी महारािासं िाक्िपंथािं ओढले : 

 
र्ार्ार्भट्ट, मोरोपंत हपर्ळे, स्वतः चशवाजी, चजजाबाई इत्यादी सवग चशवकालीर्न प्रम ख मािसे शवै 

हकवा वैष्ट्िव होती. चशवकालातं या दोर्न पंथािे महाराष्ट्रात दृढ बीजारोपि झाले होते. चशव-छत्रपतींच्या 
पचहल्या राज्याचर्भषेकापयंत ही पचरस्स्थती कायम होती. पि चर्न लप री र्ोसावी तंत्रचवद्याचर्नप ि म्हिजे 
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शाक्त होता. त्यारे्न चशव-छत्रपतींर्ना द सरा राज्याचर्भषेक करचवला, यातंि ताचंत्रकाचं्या उदयािी बीजे 
आहेत. 

 
महाराष्ट्राला शाक्तपंथािे चशिि बर्नारस व बंर्ालमध्ये चमळाले. संर्भाजीिा शाक्तपंथीय र् रू 

चशवयोर्ी यारे्न तेथे जाऊर्न चशिि घेतले व तो महाराष्ट्रात परत आला. प्रारंर्भी हा पंथ समाजाच्या खालच्या 
थरातंील लोकातं थोडा र्फार पसरला, पि त्याला मोठेपिा चमळाला र्नाही. बंर्ाल व र्ोवा या प्रातंातंील 
र्ौड व सारस्वत ब्राह्मिारं्नी शक्तीिी पूजा स्वीकारल्यारं्नतर मात्र, तो समाजाच्या वरच्या थरात मान्यता पाव ू
लार्ला. 

 
अन्य पंथीयाप्रमािेि शाक्तारं्नी श्रेष् तत्त्वज्ञार्न चर्नमाि करण्यािे ध्येय ठरचवले होते, स्वतःच्या 

मर्नावर व देहावर पूिग स्वाचमत्व चमळचविे, अज्ञात शक्तीस आपले दूत अर्र दास बर्नचविे व अतंी 
मोिसाधर्न करिे, हेि त्यािेंही उचद्दष्ट अर्र ध्येय होते. वशीकरिादी प्रकारासं तेही सामान्य र्ोष्टीि मार्नीत, 
पि पथंप्रिाराकचरता ते या र्ोष्टी अवलंबीत. 

 
शाक्त तत्त्वज्ञार्नी चशवयोर्ी यारे्न शृरं्ारपूर येथे आपली मठी स्थापूर्न शाक्तपंथाच्या प्रिारास प्रारंर्भ 

केला. त्यािी कीती प्रसृत होऊर्न र्िेश अरं्नत जारें्भकर व केशवर्भट्ट उपाध्याय हे दोर्न कऱ्हाडे ब्राह्मि त्यािे 
चशष्ट्य झाले व त्यारं्नी शाक्तपथंािा अभ्यास केला. 

 
चर्न लप रीकृत चशवराज्याचर्भषेक हा महाराष्ट्रातील शाक्तपंथािा पचहला ठळक चवजय होय. 

संर्भाजीच्या कारकीदीत शाक्तारं्ना द सरा महत्त्वािा चवजय चमळाला. चशवाजीच्या अष्टप्रधार्नातंील ब्राह्मि 
वैचदक पंथािे होते व त्यारं्नीि संर्भाजीचवरुद्ध जाऊर्न राजारामािे मंिकारोहि घडचवले होते. संर्भाजीच्या 
आर्मर्नारं्नतर त्यािें राजकीय महत्त्व र्नष्ट होऊर्न तंत्रचवदे्यिा उत्तरेकडील जािता अर्न यायी कवी कलश 
यारे्न एकट्यारे्न त्यापैकी अरे्नकाचं्या जार्ा व्याचपल्या. त्याम ळे शाक्तपंथ राजसते्तशी पूिग चर्नर्चडत झाला. 
कवी कलश अष्टपलूै चवद्वार्न होता. तो उत्कृष्ट काव्य करी. अर्ोदर र्नसेल, तर चशवराज्याचर्भषेकाच्यावळेी तो 
महाराष्ट्रात आला असावा. एका ज न्या गं्रथातं केशवर्भट्ट कबजीिा उल्लेख आला आहे, त्यावरूर्न त्यािे र्नाव 
केशवर्भट्ट असाव,े त्यालाि प ढे संर्भाजीरे्न छंदोर्ामात्य हा चकताब बहाल केला. चशविचरत्रप्रदीप पृष् ३२, 
३३ वर म्हटले आहे की पोत गचर्जावंरील साष्टीबारदेशिी स्वारी संपवरू्न संर्भाजी रायर्डास आला व त्यारे्न 
कवी कलश यास क ल् अखत्यार चदला. यावरूर्न त्याच्या पूवोदयािा काल इ. स. १६८३ िा प्रारंर्भ हा 
चर्नच त होतो. म ंबईकरारं्नी इ. स. १६८२ र्नोव्हेंबर २८ रोजी स रतेस चलचहलेल्या पत्रािा व पोत गर्ीज 
साधर्नािंा, या चवधार्नाशी िारं्ला मेळ बसतो. या कवी कलशारे्न संर्भाजी व चशवयोर्ी यािंा दृढसंबधं घडवरू्न 
आिला होता. 

 
र्ादी चमळचवल्यारं्नतर संर्भाजी महाराजासं वाटू लार्ले की वारस प त्र पाचहजे. वैचदक ब्राह्मिारं्नी 

साचंर्तलेल्या व्रतवैकल्यािे योर्ारे्न आपिासं प त्रप्राप्ती होईल, असे त्यारं्ना वाटेर्ना [रा. खंड १५ ले. ३४२, २८१.] 
तेव्हा चशवयोर्ीरे्न सल्ला चदला की संर्भाजीरे्न कालीिी पूजा बाधंावी. योर्ायोर् असा की हा पूजेिा चवधी 
झाल्यारं्नतर मे १६८२ मध्ये शाहूिा जन्म झाला व संर्भाजीच्या छत्रपतीत्वास वारस उत्पन्न झाला. यायोरे् 
ताचंत्रकािें महत्त्व रायर्डवरच्या दरबारातं कळसास पोहोिले. 
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ताचंत्रकाचं्या अंधारातील पूजेच्या चक्रया, मासंाशर्न, मासंसन्तपगि, मद्यप्राशर्न इत्यादी प्रकारामं ळे 
महाराष्ट्रारे्न या चवदे्यिी मोठी धास्ती घेतली होती. तरीही राजसते्तच्या आश्रयाम ळे शाक्तपंथास महत्त्व प्राप्त 
झाले. 

 
संर्भाजी व कवी कलश महाराष्ट्रात अचप्रय का झाले होते, यािा अदमास आपिासं, या प्रकाराम ळे 

लार्तो. चवजापूर, र्ोवळकोंड्याच्या मोचहमेरं्नतर औरंर्जेबारे्न महाराजासं चजवतं पकडण्यािा व्यूह रिला. 
 
औरंर्जेबािे हेर खाते अचतशय कायगिम होते. हेराकंरवी औरंर्जेबास संर्भाजी महाराजाचं्या 

हालिालींिी बातमी चमळत असे. कोकिच्या प्रदेशािे माहीतर्ार चशके सरदार मंडळी इ. स. १६८८ त 
औरंर्जेबास चमळाले होते. त्यासं कोकिात पाठवरू्न त्याजंकडूर्न त्यारे्न संर्भाजी महाराजाचं्या प्रदेशात 
बंडावा स रू करण्यास सारं्ण्यात आले. 
 
संभािी महारािाचंा हृदयद्रावक िेवट 

 
इ. स. १६८८ िा पावसाळा संपला होता. म घल मराठा य द्धाला तोंड लार्िार होते. म घलारं्नी 

स्वराज्यातं तीर्न मार्ांर्नी घ सावयािे असे ठरचवले. शहजादा अज्जम यारे्न िाकिवरूर्न कोकिातं उतराव,े 
चर्फरोज जंर्ला राजर्ड र्भार्ात िाल करण्यासाठी ह कूम झाले होते, शखेचर्नजाम म करगबखार्न याला 
कोल्हापूर पन्हाळा र्भार्ात रे्नमण्यात आले होते. स्वतः औरंर्जेब हा आज्जमच्या पाठोपाठ चर्नघण्याच्या 
तयारीत होता. याि स मारास म्हिजे ऑक्टोबरमध्ये चशक्यांर्नी संर्भाजी महाराजाचंवरुद्ध बंड प कारले. 
स्वराज्यावर संकट आले आहे. म घलारं्नी म घलािंी प्रिंड िढाई स्वराज्यावर होिार आचि म घल सत्ता 
आपल्यावर आपली वतरे्न ब डिार तेव्हा अर्ोदरि म घलाचं्या सेवते रे्ल्यास आपली वतरे्न अबाचधत राहतील 
हा चविार करूर्न या अर्ोदर र्नार्ोजी मारे्न, खेम सावतं, बार्लिातील मराठे चकल्लदेार म घलाकंडे रे्ले 
होते. चशक्यांपकैी कान्होजी चशके यापूवीि म घलारं्ना चमळाला होता. वतरे्न सारं्भाळण्यासाठी प िे, स पे या 
प्रातंातील वतर्नदार म घलाशंी सहकायग करू लार्ले होते. अशावळेी आपि आपली सोय पाहावी ह्या 
र्भचूमकेतूर्न चशक्यांिे बंड उद र्भवले होते. त्या बंडािा मोड करण्यासाठी कवी कलश चशक्यांवर िालूर्न रे्ले, 
पि परार्भव पावरू्न पळूर्न ते खेळिा चकल्ल्यावर आश्रयाथग रे्ले. [जेधे शकावली व करीर्ना, स.ं द. चव. आपटे व स. म. 
चदवेकर.] संर्भाजी महाराजासं हे समजताि ते कलशािे मदतीस धावरू्न आले. त्यािंी म क्तता करण्यासाठी ते 
सैन्यासचहत चशक्यांवर िालूर्न रे्ले. त्यारं्नी चशक्यांिी बडंाळी मोडूर्न काढली. चशक्यांिा परार्भव करूर्न 
संर्भाजी महाराज खेळिा र्डावर रे्ले. [चशविचरत्र प्रदीप, प.ृ ३४.] त्यारं्नतर १ रे्फब्र वारी १६८९ रोजी कवी कलश 
व संर्भाजी महाराज खेळण्याहूर्न राजर्डाला जात असता त्यारं्नी वाटेत संर्मेश्वरास म क्काम केला. 
[सरं्भाजीकालीर्न पत्रसारसगं्रह, सरं्भाजी शकावली, प.ृ ११९.] 

 
परार्भतू झालेला म घल सरदार चर्नजाम हैदराबादी हा र्ोवळकोंडेकराच्या सेवते होता. तो 

म घलाचं्या सेवते आल्यावर त्यास औरंर्जेबारे्न म करगबखार्न ही पदवी चदली. त्याला र् प्तहेराकंडूर्न राजे व 
कल शा संर्मेश्वरास आल्यािी बातमी समजली. तेव्हा तो आपल्या चर्नवडक लोकासंह संर्भाजी महाराजावंर 
िाल करूर्न रे्ला. संर्भाजी महाराजाचं्या हेरारं्नी महाराजासं बातमी चदली. की म घल र्फौज िाल करूर्न येत 
आहे. पि महाराजारं्नी चतकडे लि चदले र्नाही. म करगबखार्नाकडे २००० स्वार व एक हजार पायदळ होते. 
म करगबखार्न एकाएकी िालूर्न आलेला पाहूर्न संर्भाजी महाराजारं्नी हाताशी असलेल्या ३०० मराठे 
र्भालाइतारं्ना घेऊर्न हल्ला केला. म घलािंा एक बाि कवी कलशाला लार्ला व तो पडला. शत्रकूडील र्भारी 
र्फौजेबरोबर आपला चटकाव लार्िे र्नाही हे लिात येताि संर्भाजी महाराज सरदेसाईंच्या वाड्यात 
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आश्रयास रे्ले. बातमीदारारं्नी िौकशी करूर्न महाराज हवलेीत लपल्यािी बातमी म करगबखार्नास चदली. 
तेव्हा त्यािा म लर्ा इखलासखार्न हा आपल्या शूर सहकाऱ्यासंह चजन्याच्या वाटेरे्न तळघरात घ सला. त्यारे्न 
संर्भाजी महाराजािें केस धरूर्न ओढीत त्यारं्ना म करगबखार्नाच्या स्वारीच्या हत्तीच्या पायापाशी आिले. 
कबजी हा आधीि पकडला रे्ला होता. संर्भाजी महाराजासंह त्याचं्या पंिवीस मािसासं कैद केले. [पर्डी, 
हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, प.ृ ८२-८३.] संर्भाजी महाराजारं्ना पकडले त्यावळेी सेर्नापती म्हाळोजी घोरपडे 
त्याचं्यापाशी असूर्न ते त्या र्दीत ठार झाले आचि त्या हल्ल्यािी बातमी देण्यासाठी त्यािें प त्र रायर्डाकडे 
रे्ले. [का. स.ं प. या. ३, सरदेसाई, सरं्भाजी, पृ. ९७.] म घलारं्नी संर्भाजी महाराज आचि कवी कलश यारं्ना कैद 
केल्यारं्नतर संर्मेश्वर येथे लष्ट्करी ठािे स्थापर्न केले. यावळेी औरंर्जेब हा चवजाप रहूर्न चर्नघूर्न अकलूज 
येथे पोहोिला होता. [माचसरे आलमचर्री (पर्डी र्भाषातंर-मराठे व औरंर्जेब, प.ृ ३५.] या बातमीरे्न त्याला अचतशय आरं्नद 
झाला. म करगबखार्नारे्न संर्भाजी महाराजासं मोठ्ा बंदोबस्तारे्न आिले. बादशाही सैन्यारे्न अकलूजहूर्न कूि 
करूर्न बहादूरर्ड येथे छाविी केली. (१५ रे्फब्र वारी १६८९) तेव्हा कैद्यारं्ना लष्ट्करात आिण्यात आले. 
बादशहारे्न आज्ञा केली की, “संर्भाजीला लष्ट्करापासूर्न दोर्न कोसावंर रे्नऊर्न त्यास इरािमध्ये र् न्हेर्ाराचं्या 
अंर्ावर जसा पोशाख घालतात तसा घालावा आचि चवद षकासारखी लाकडी टोपी िढवावी. त्याच्या 
सहकाऱ्याचं्या अंर्ावर चवद षकी वसे्त्र घालावी, त्यारं्ना तऱ्हेतऱ्हेरे्न पीडा देऊर्न त्यािंी चवटंबर्ना करावी. त्यारं्ना 
उंटावर स्वार करिे, ढोल बडवीत हशरे्, किे वाजवीत त्यारं्ना लष्ट्करात आचि दरबारात आिाव.े” [पर्डी, 
मोर्ल आचि मराठे (ताचरके चदलकशािे र्भाषातंर), प.ृ ९९.] त्याप्रमािे संर्भाजी महाराजािंी लष्ट्करातूर्न हधड काढूर्न 
बादशहासमोर आिण्यात आले. बादशहारे्न त्यािवळेी आज्ञा केली की, “त्यारं्ना कैदखान्यात घेऊर्न जा” 
बादशहासमोर संर्भाजी महाराजारं्ना उरे्भ करण्यात आले तेव्हा त्यारं्नी बादशहाला ताजीम देऊर्न यस्त्कंचितही 
मार्न लवचवली र्नाही. यारं्नतर दोर्न चदवसारं्नी बादशहारे्न रुह ल्लाखार्नास आज्ञा केली की त्यारे्न जाऊर्न 
संर्भाजी महाराजापंाशी िौकशी करावी, “की त झे खचजरे्न जडजवाहीर आचि इतर संपत्ती क ठे आहे तसेि 
बादशाही सरदारापैकी कोिकोि त झ्याशी सबंंध ठेऊर्न पत्रव्यवहार करीत होते.” हे चविारल्यावर राजे 
संर्भाजी यारं्नी बादशहासंबधंी अर्न द र्ार काढले आचि त्यािंी हर्नदार्नालस्ती केली. जीचवतािी आशा 
स टल्याम ळे संर्भाजी महाराजारं्नी अर्न दार उद र्ार काढले असिार, संर्भाजी राजारं्नी बादशहासंबंधी जे 
अर्न द र्ार उच्चारले होते त्यािंा साराशं रुह ल्लाखार्नारे्न बादशहास साचंर्तला. त्यावर बादशहारे्न आज्ञा केली 
की, “संर्भाजी महाराजाचं्या डोळयातं सळई चर्फरवरू्न त्याला र्नवीर्न दृष्टी द्यावी.” त्याि रात्री (१७ रे्फब्र वारी 
१६८९) संर्भाजी महाराजािें डोळे काढण्यात आले. द सऱ्या चदवशी कवी कलशािी जीर्भ उपटण्यात आली. 
[चकत्ता, पृ. १००.] 

 
संर्भाजी महाराजािें डोळे काढण्यात आले त्या चदवसापासूर्न त्यारं्नी जेविखाि सोडले. त्याचं्या 

पहारेकऱ्यारं्नी त्याला अन्न सेवर्न करण्यास प ष्ट्कळ साचंर्तले. पि त्यािा काहंी उपयोर् झाला र्नाही. त्यारं्ना 
काही उपास घडले. शवेटी ही बातमी बादशहास कळचवण्यात आली तेव्हा बादशहाच्या आजे्ञरे्न त्यारं्ना व 
कवी कलश या दोघािंा अर्नस्न्वत छळ करूर्न त्याचं्या दहा/अकरा साथीदारासंह ठार मारण्यात आले. (११ 
मािग १६८९) त्याचं्या तमाम शरीरात पेंढा र्भरण्यात आला. दख्खर्नमधील काही र्ावातूंर्न ती पे्रते, र्नर्ारे, 
किे, हशरे् इत्यादी वाद्याचं्या र्जरात चमरचवण्यात आली. [पर्डी, माचसरे आलमचर्री, पृ. ३६.] संर्भाजी महाराजािंा 
अंत्यचवधी औरंर्जेबारे्न करचवलाि र्नाही. चशर तेवढे वडूच्या लोकारं्नी आिरू्न त्यास त ळापूर येथे संर्मावर 
अग्र्नी चदला. महाराजािें वृन्दावर्न वडू ब द्र क येथे आहे असा अस्सल प रावा वा. सी. बेंदे्र यारं्ना चमळाला. 
[केसरी, ६ मािग, छत्रपती सरं्भाजी महाराजािें वृंदावर्न, ले. वा. सी. बेंदे्र, सरं्भाजी, पृ. ६१८.] तो त्यारं्नी प िे जमाव, वडू ब द्र क, 
रूमाल रं्न. ११९३ यातूंर्न शोधूर्न काढला. तसेि “संर्भाजी राजे धरूर्न आचिला आचि मौजे वडू कोरेर्ावात 
मारीला. मर् त्यािा लेक साहूराजा व बाईका आपल्या जाळीत ठेवली.” असा उल्लखे चदर्नाकं १४ जारे्नवारी 
१७१९ च्या धर्नकवडीच्या क लकिीच्या कार्दात आला आहे. [चश. ि. सा. खंड ५, प.ृ ७९.] चदर्नाकं १८ जारे्नवारी 
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१७१५ च्या कार्दातं वृन्दावर्नाच्या जार्ी रं्नदादीप, धूप, रै्नवैद्य करावयास इर्नाम जमीर्न चदल्यािा उल्लखे 
पेशव ेदप्तर कार्दाति आहे. [शाहू दप्तर, रु. रं्न. ११, पेद.] शाहू महाराज औरंर्जेबाच्या कैदेतूर्न स टूर्न आल्यावर 
इ. स. १७१५ पूवी त्यारं्नी आपल्या वचडलािें वृन्दावर्न बाधंले. ह्या वृन्दावर्नावर एक स ंदर मेघडंबरी 
र्ावकऱ्यारं्नी बाधंली आहे. प्रचतवषी र्फाल्र् र्न अमावास्येला इथे उत्सव साजरा होत असतो. 

 
संभािी महारािाचंी योग्यिा 

 
संर्भाजी महाराज र्ादीवर आले त्यावळेी राज्यािे यतं्र द हीम ळे चढलावले होते. असे चढलावलेले 

यंत्र घेऊर्न त्यारं्नी औरंर्जेबाशी टक्कर चदली. याबद्दल त्यािंी तारीर्फि करावयास हवी असे म. म. पोतदार 
म्हितात. चशवाजी महाराजारं्नी घालूर्न चदलेले दंडक आचि तयार केलेली राजर्नीती त्यारं्नी िालूि ठेवली 
होती. संर्भाजी महाराज म्हितात, “आबासाहेबािें सकंस्ल्पत आहे ते आम्हास िालविे अर्त्य” (छ. 
संर्भाजी स्मारक गं्रथ, पृ. ५१६) इंग्रजाशंी झालेल्या एका मतै्रीच्या करारात संर्भाजी महाराज म्हितात, 
“माझ्या वडीलािें वळेी जो चशरस्ता होता तोि मी पाळीर्न” (चकत्ता) र्ादीवर आल्यारं्नतर राज्ययंत्रिेवर 
आपली जरब बसचवली. त्याम ळे वतर्नदार लोक दिकूर्न वार्ू लार्ले. धडाडी व हहमत संर्भाजी महाराजासं 
खचित होती. संर्भाजी महाराजाचं्या वळेिे हहद स्थार्निे राजकारि र्फारि र् ंतार् ंतीिे होते. ते 
सोडचवण्यासाठी त्यारं्ना अष्टप्रधार्नािंी मदत असावयास हवी होती. पि अष्टप्रधार्नािंी जार्ा छंदोर्ामात्य 
कबजी कल शारे्न घेतली होती. 

 
राज्यकारर्भारािे व न्याय चर्नवाड्यािे संर्भाजी महाराजािें चकत्येक कार्द उपलब्ध आहेत. 

त्यावरूर्न असे चदसते की, ते चर्नष्ट्पिपाती न्याय देत असत. सामान्यतः मर्न ष्ट्यािी कदर व औदायग हे त्यािें 
र् ि प ष्ट्कळ चठकािी व्यक्त झालेले आहेत. धमाच्या िेत्रातं, साध सतं, देवदेवता, चवद्वार्न ब्राह्मि 
याचं्याचवषयी चशवाजी महाराजासंारखाि संर्भाजी महाराजारं्नी आदरर्भाव ठेवलेला आढळतो. बाटूर्न 
म सलमार्न झालेल्या अरे्नक ब्राह्मिारं्ना श द्ध करूर्न प न्हा हहदूधमात घेण्यािे धाडस संर्भाजी महाराजारं्नी 
दाखचवलेले चदसते. द दैवारे्न शत्रूच्या अर्फाट सैन्याशंी बरोबरच्या २/३ श े सैचर्नकासंह म काबला करावा 
लार्ल्याम ळे महाराजारं्ना बचंदस्त होऊर्न चवर्नाशकाळास सामोरे जाव ेलार्ले. 

 
संर्भाजी महाराजािंा असा शवेट झाला. त्याचं्या आत्मबचलदार्नाम ळे त्या अद र्भ त आचि रोमािंकारी 

आय ष्ट्यािा कळस झाला. संर्भाजीराजािें सवांत मोठे र् ि म्हिजे साहस आचि चर्नधार हे होत. त्यारं्नी 
औरंर्जेबाच्या म लाला आश्रय देऊर्न मोर्लारं्ना र्फार मोठे आव्हार्न चदले. प्रिंड सैन्यासह औरंर्जेब दचििेत 
उतरला असता ते म ळीि डर्मर्ले र्नाहीत. मोर्लाशंी चर्नकराच्या झ जंी देऊर्न त्यारं्नी त्यािंी आक्रमिे 
परतवरू्न लाचवली, स्वराज्यातील कारस्थारे्न त्यारं्नी हािरू्न पाडली. चर्फतूर लोकारं्ना त्यारं्नी कडक चशिा 
केल्या. त्यािंी बंडे मोडूर्न काढली. पोत गचर्जारं्ना तंबी चदली. चवजाप र आचि र्ोवळकोंडा या राज्यारं्ना 
यथाशस्क्त मदत केली आचि हे सर्ळे त्यारं्नी र्नऊ वषांच्या अल्पावधीत करूर्न दाखचवले. मोर्लािंा 
सेर्नासार्र स्वराज्य ब डवरू्न टाकण्यासाठी खवळूर्न उठला होता, पि संर्भाजीराजाचं्या तोंडी शरिार्तीिी 
र्भाषा र्नाही, चर्नराशिेा एक उद र्ार र्नाही हा त्याचं्या िचरत्रातील एक अद र्भतू र्भार् आहे, आचि शवेटी ते 
मोर्लाचं्या कैदेत सापडले. त्यावळेीही त्यािें वतगर्न अचतशय बािेदारपिािे होते. त्यारं्नी औरंर्जेबासमोर 
मार्न वाकचवली र्नाही. त्यारं्नी दयेिी यािर्ना केली र्नाही. त्यारं्नी चर्नर्भगयपिे मृत्यूला कवटाळले. 
औरंर्जेबासमोर त्यारं्नी आपली मार्न ताठ ठेचवली हे दृश्य मराठ्ारं्नी सदैव मर्नात बाळर्ाव ेअसेि आहे. 
आपले प्राि पिाला लावरू्न त्यारे्न र्नऊ वषेपयंत स्वराज्य स रचित ठेवले आचि औरंर्जेबािी आक्रमिे हािरू्न 
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पाडली हे संर्भाजीिे खरे व्यस्क्तमत्व आहे. आचि याम ळेि मराठ्ािंा हा लाडका राजा, चशवप त्र संर्भाजी, 
मराठ्ाचं्या इचतहासात अमर झाला आहे. 
 

❑ ❑ 
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४१. रािाराम महारािाचंा िन्म, बालपि आणि राज्यप्राप्िी 
 
श्री छत्रपती चशवाजी महाराजारं्ना दोर्न प त्र होते. पचहले छत्रपती संर्भाजी महाराज यािंा जन्म 

मात श्री सईबाईसाहेब यािें पोटी प रंदर र्डावर १४ मे १६५७ रोजी झाला. ५ सप्टेंबर १६५९ रोजी मातोश्री 
सईबाई साहेबािें चर्नधर्न झाले. द सरा म लर्ा राजाराम हा मातोश्री सोयराबाईसाहेब यािें पोटी २४ रे्फब्र वारी 
१६७० रोजी जन्मला. जेधे शकावलीत र्फाल्र् र्न श द्ध २५, शके १५९१ (२४ रे्फब्र वारी १६७०) अशी र्नोंद आहे. 
[जेधे शकावली, चशविचरत्र प्र., प.ृ २४.] राजाराम महाराज आपल्या मातोश्री सोयराबाई व आजी चजजाबाई याचं्या 
साचर्नध्यात वाढले. द दैवारे्न आजी चजजाबाई ह्या राजाराम महाराजाचं्या वयाच्या पािव्या वषी चर्नवतगल्याम ळे 
राजाराम महाराजासं संर्भाजी महाराजासंारखी चतजकडूर्न चशकविूक लार्भली र्नाही. मात्र राजाराम 
महाराज संर्भाजी राजाचं्या पत्र्नी येसूबाईसाहेबाजंवळ वाढले आचि त्यांिाि त्यारं्ना लळा लार्लेला चदसतो. 
पि रािी येसूबाई यारं्नी बाहेरच्या लोकाशंी राजाराम महाराजािंा संपकग  र्फारसा राहू चदला र्नाही. [बेंदे्र, 
राजाराम महाराज, पृ. १२.] राजाराम महाराजािें पचहले लग्र्न प्रतापराव र् जराचं्या म लीशी १५ मािग १६८० रोजी 
झाले. त्या अर्ोदर ७ मािग १६८० रोजी राजारामािी म जं झाली. [जेधे शकावली, चशविचरत्र, प्र., पृ. ३०.] छत्रपती 
चशवाजी महाराज ३ एचप्रल १६८० रोजी चर्नवतगले. चशवाजी महाराजाचं्या हयातीति त्याचं्या प ात राज्यपद 
कोिाला चमळाव ेयाचवषयी ििा स रू झाली होती. चशवाजी महाराजाचं्या चर्नधर्नारं्नतर संर्भाजी महाराजािें 
हक्क डावलूर्न आपला म लर्ा राजाराम यास र्ादी चमळावी अशी खटपट सोयराबाईिंी िालू होती. त्यास 
यश आले. [सर्भासद, बखर, पृ. ८७.] सोयराबाईंच्या संमतीरे्न अण्िाजी दत्तो, मोरोपंत हपर्ळे आदी मंत्र्यारं्नी 
राजाराम महाराजासं हसहासर्नावर बसचवले. यावळेी संर्भाजी राजे पन्हाळर्डी होते. राजारामास 
मंिकारोहि केले हे संर्भाजी महाराजासं पन्हाळयावरि समजले. त्यारं्नी सेर्नापती हंबीरराव मोचहते यासं 
आपल्याकडे ओढूर्न घेतले. त्याचं्या साहाय्यारे्न पन्हाळर्डािा बंदोबस्त केला आचि मोरोपंत व अण्िाजी 
दत्तो यारं्ना चर्रर्फतार करूर्न कैदेत ठेचवले. रायर्डी येऊर्न राजाराम महाराज व आई सोयराबाई यारं्ना 
र्नजर कैदेत टाकले आचि स्वतःस मंिकारोहि केले. अशा रीतीरे्न संर्भाजी महाराज हहदवी स्वराज्यािे 
छत्रपती बर्नले. (२० ज लै १६८०) द सऱ्या वषी औरंर्जेबािा प त्र अकबर महाराष्ट्रातं संर्भाजी महाराजाचं्या 
आश्रयास आला. मराठा राज्यािे चवसजगर्न करण्यासाठी व प त्र अकबर यास पकडण्यासाठी इ. स. १६८१ 
मध्ये मोठे सैन्य घेऊर्न औरंर्जेब चदल्लीहूर्न दचििेत आला. त्यारे्न संर्भाजी महाराजाचंवरुद्ध चसद्दी, पोत गर्ीज, 
सावतं यारं्ना उठचवले. महाराजावंर आपले सरदार पाठचवले. संर्भाजी महाराजाचं्या मराठा सरदारासं चर्फतूर 
केले. कालातंरारे्न काही चशके सरदार चर्फतूर करण्यात बादशहास यश आले आचि चर्फत राकंडूर्न संर्भाजी 
महाराजाचं्या संर्मेश्वर येथील म क्कामािी बातमी कळताि मोर्ल सरदारारे्न महाराज बसेावध असता 
संर्मेश्वरास पकडले. 
 
मराठेिाहीवरील दुघपट प्रसगं : 

 
संर्भाजी महाराज म घल सैन्याकंडूर्न पकडले रे्ल्यािी बातमी रायर्डावर येऊर्न थडकली, तेव्हा 

रायर्डावर राज्यकारर्भारािी र्नवी व्यवस्था करण्यात आली. ह्या वळेपयंत राजाराम चकल्ल्यातील 
आदबखान्यात र्नजरकैदेत होते. त्यारं्ना रायर्डािा चकल्लदेार िारं्ोजी काटकर व येसाजी कंक यारं्नी माघी 
अमावस्येस (९ रे्फब्र वारी १६८९) बाहेर आिूर्न र्फाल्र् र्न श द्ध तृतीयेस मंिकी बैसचवले. त्यावळेेस संर्भाजी 
महाराज हयात होते. त्यािंा वध ११ मािग १६८९ रोजी झाला. मार्नाजी मोरे व वरकड जे संर्भाजी 
महाराजारं्नी धचरले होते ते सोडीले व त्यािें कायगर्भार् त्यासंी देऊर्न राजाराम महाराज राज्य करू लार्ले. 
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“इ. स. १६८६ च्या रे्फब्र वारी मचहन्यापासूर्न ते वषग संपेपयंत मोर्लारं्नी मराठ्ाकंडील बरेि चकल्ल े
घेतले. द. कोकिात संर्मेश्वर, राजापूर, पन्हाळा, मलकापूर, इ. प्रदेश आचि वर घाटावरील सातारा, 
परळी, हर्नब, िंदर्न वदंर्न हे चकल्ले व कऱ्हाड, माजर्ाव, मसूर, इत्यादी प्रदेश मराठ्ाचं्या ताब्यातं सप्टेंबर 
१६८९ पयंत राचहलेले चदसतात. (र्ोखले, चशवप त्र संर्भाजी, पृ. ३१६) अशी पचरस्स्थती आल्याम ळे 
स्वराज्यातील वतर्नदार वर्ग आपली वतर्नें स रचित राखण्यासाठी त्यावळेी मोर्लाशंी सहकायग करीत होता 
हे जेधे, खोपडे आदी मराठा मंडळीच्या राजवाडे खंड पार्न रं्न. ३९५ वर प्रचसद्ध झालेल्या सजेराव जेधे याचं्या 
म लाच्या कैचर्फयतीवरूर्न ध्यार्नात येते. 

 
संर्भाजी महाराज पकडले रे्ले त्यावळेी रायर्डावरील कारर्भार रािी येसूबाईि पाहत होत्या. खरे 

पाहता संर्भाजी महाराजाचं्या मृत्यूपयंत दोर्न मचहरे्न मराठी राज्यािा कारर्भार संर्भाजी महाराजाचं्या र्नाविे 
सारं्भाळावयास हवा होता. तसे र्न करता रायर्डावरील सरकारक र्न जे संर्भाजी महाराजावंर रुष्ट झाले होते, 
त्यारं्नी शब्दािंी आचि वािीिी खैरात करूर्न येस बाईंर्ना राजाराम महाराजारं्ना र्ादीवर बसवण्यास संमती 
देण्यािी र्ळ घातली असावी आचि ह्या संकटावस्थेत आपले पाठीराखे जवळ र्नसल्यारे्न रािी येस बाईरं्ना 
सरकारक र्नाचं्या सूिरे्नस संमती देिे र्भार् पडले असाव.े 

 
संर्भाजीराजाचं्या मृत्यूम ळे चर्नमाि झालेल्या पचरस्स्थतीिा मोर्लारं्नी प रेपूर र्फायदा घेतला. 

बार्लािातंील चकल्ले मोर्लारं्नी चकल्लेदारारं्ना वश करूर्न ताब्यात घेतले होते. मातबरखार्न हा ११ मािग 
१६८९ रोजी म्हिजे संर्भाजीराजािंा वध झाला, त्याि चदवशी कोकिातं उतरला. २७ मािग रोजी त्यारे्न 
कल्याि घेतले, १७ ज लैला त्यारे्न प्रबळर्ड (माथेरार्नजवळ) घेतला. ज लैच्या अखेरीस माह लीिा 
चकल्लेदार द्वारकोजी यारे्न चकल्ला मोर्लाचं्या हवाली करूर्न मोर्लािंी मन्सब पत्करली. यारं्नतर कर्नाळा, 
म क टर्ड, मलंर्र्ड, िंदेरी, खाह दा, माचिकर्ड, संचकया, द र्ड हे कोकिातील चकल्ले र्भरार्भर 
मोर्लाचं्या हाती पडले. ठािे चजल्ह्यातील चबर्र पोत गर्ीज म्हिजे मराठी र्भार् हा ऑर्स्ट १६८९ पयंत 
मोर्लाचं्या ताब्यात रे्ला. वर घाटावर पन्हाळा र्भार्ात रुह ल्लाखार्नािे सैन्य, र्फीरोजजंर्ािे सैन्य रायर्ड 
र्भार्ात, व शहजादा आज्जम यािे सैन्य िाकि र्भार्ात असे मोर्ल पसरले होते. स्वतः औरंर्जेब हा 
प ण्याजवळ कोरेर्ाव येथे ३ मािग १६८६ पासूर्न ठाि माडूंर्न बसला होता. १६८८ साल संपण्यापूवीि मोर्ल 
सरदार इतलादखार्न (झ स्ल्र्फकारखार्न) हा शहाजादा आज्जम यािा चर्नरोप घेऊर्न रायर्ड घेण्याच्या 
उदे्दशारे्न कोकिात उतरला होता. 

 
मोगल रायगडाला वेढा घालिाि : 

 
“या स मारास बादशहाला कळले की संर्भाजीिे सरदार खेलोजी आचि केशवजी यारं्नी संर्भाजीिी 

बायकाम ले यारं्ना रायरी (रायर्ड) च्या चकल्ल्यात ठेवले असूर्न तोर्फा आचि य द्धािे इतर सामार्न जमचवले 
आहे. त्यारं्नी बरेि सैन्य जमचवले असूर्न शहाजादा आज्जम याजबरोबर सैन्य त्या र्भार्ात पोहोिले आहे 
त्याजबरोबर लढण्यािी तयारी करीत आहेत. शहाजादा आज्जम याच्याबरोबर असलेले बहरामदखार्न वर्ैरे 
सरदार हे मराठ्ािें चकल्ले हजकूर्न घेण्यासाठी रे्ले होते. त्यारं्नी चकल्ले हजकूर्न घेतले आचि त्यािी बातमी 
त्यारं्नी बादशहाला कळचवली.” 

 
बहरामदखार्नाच्या सैन्यात चदलेरखार्न, रुस्तमखार्न, राजा अर्न पहसर् वर्ैरे सरदार होते. त्यारं्ना 

बादशहारे्न शहाजादा आज्जम याजपाशी तैर्नात केले. याचशवाय चसद्दी चमर्फताहखार्न, मार्नहसर् राठोड, चसद्दी 
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अब्द ल्लकाचदरखार्न, हाजी अर्फजल इत्यादी सरदारारं्नाही शहाजादा आज्जम याजकडे पाठचवण्यात आले. 
थोड्याि चदवसारं्नी झ स्ल्र्फकारखार्न बहाद र हा बादशहापाशी आला. रायर्डिा चकल्ला हजकूर्न घेण्यािे 
बादशहारे्न ठरचवले. यापूवी शहाजादा आज्जम आचि र्ाचजउद्दीर्न खार्न हे त्या चकल्ल्यावर िालूर्न रे्ले होते 
पि त्याचं्या मोचहमेिा काही उपयोर् झाला र्नाही. याम ळे रायर्ड हजकूर्न घेण्यासाठी बादशहारे्न 
झ स्ल्र्फकारखार्नबहादूर यािी रे्नमिूक केली. शहाजादा आज्जम याजकडूर्न हवी ती मदत घेऊर्न चकल्ला 
हजकूर्न घ्यावा अशी बादशहारे्न त्यास आज्ञा केली. बादशहािी आज्ञा घेऊर्न झ स्ल्र्फकारखार्न चर्नघाला तो 
प्रथम शहाजादा म आझम याजकडे रे्ला. तेथे तो तीर्न चदवस राचहला. रं्नतर त्यारे्न शहाजाद्याकडे असलेले 
काही सरदार चर्नवडूर्न आपल्याबरोबर घेतले आचि तो तडक रायरीच्या पायर्थ्याशी आला. रायरीपासूर्न दोर्न 
कोसावंर त्यारे्न आपला तळ चदला. 

 
बादशहारे्न झ स्ल्र्फकारखार्न यास रायर्डला वढेा घालण्यािा ह कूम चदला झ स्ल्र्फकारखार्न 

सैन्यासह कूि करूर्न महाड येथे मािग ८, १६८९ रोजी आला. तो म अज्जमला चलचहतो र्ारं्ोलीच्या म क्कामी 
शत्रूरे्न आमच्यावर रात्री हल्ला केला, त्यारं्नी आमच्यावर बाि रे्फकले, आचि र्ोळयािंा वषाव केला. पि 
आमिे शूर सैचर्नक सावध होते. त्यारं्नी शत्रूंिा प्रचतकार करूर्न त्यारं्ना परतवरू्न लाचवले. आजही महाडच्या 
वाटेवर असलेल्या सोर्नर्डच्या डोंर्रावर शत्रू जमले होते आचि त्यारं्नी आमच्यावर तोर्फािंा आचि बंद कीिा 
मारा केला. आमिे सैन्य डोंर्रावर िढले. आमच्या सैचर्नकारं्नी शत्रूंर्ना मार देत चकल्ल्याच्या दरवाजापयंत 
रेटले. 

 
“तोपयंत सम द्राच्या खाडीला र्भरती आली आचि चकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी जाण्यायेण्यािी वाट होती 

ती र्फक्त तीर्न िार हाति रंुद होती. त्याति चदवस मावळूर्न रात्र झाली. या िकमकीत खैर अंदेशखार्न 
आचि त्यािे मोर्ल यारं्नी िारं्लीि कामचर्री बजावली.” 

 
“मला बंद किी, बलेदार, स तार, जंर्ले तोडिारे, जचमर्नी खििारे, मशालजी इत्यादी लार्तील. 

याबद्दल यापूवी मी आपिासं चवरं्नती केली होती. येथे जास्त काम पायदळ चशपायािेंि आहे. ते 
आमच्यापाशी चवशषे र्नाहीत. कर्नाटकी, बलेदार आचि इतर य द्धसाधरे्न यािंी आवश्यकता आहे. िार-पाि 
हजार मािसे लवकर पाठवावीत. त्यापैकी एक हजार तरी बहेचलये (पायदळ बंद किी) हवते. दारू आचि 
लहार्न आचि मोठे र्ोळे लवकर पाठवाव.े जंर्ले तोडिारेही लवकर पाठवाव.े आतापयंत कोकिात 
(घाटाखाली) ठािी कायम झाली आहेत. आता रायरी (रायर्ड) च्या जवळ ठािी कायम करावयािी 
आहेत. माझ्यापाशी चकती थोडे सैन्य आहे हे आपल्याला माहीति आहे. म्हिरू्न आचधक सैन्य पाठवाव.े” ह्या 
पत्रातंील चवरं्नतीर्न सार झ स्ल्र्फकारखार्नला य द्धसाम ग्री प रचवण्यात आली. त्यारं्नतर रायर्डाला वढेा 
घालण्यासाठी त्यारे्न िाल केली. 
 
रािी येसूबाईची कैद : 

 
राजाराम महाराजासं रािी येसूबाईच्या संमतीरे्न सरकारक र्नार्नी चदर्नाकं १२ रे्फब्र वारी १६८९ रोजी 

मंिकी बसचवले व ते राज्य करू लार्ले. ही बातमी औरंर्जेबास तो कोरेर्ावी असता समजली. ताबडतोब 
त्यारे्न वजीर आसदखार्निा प त्र ईचतकदखार्न यास रायर्ड काबीज करूर्न राजारामास पकडूर्न आिण्यािी 
आज्ञा केली, खार्नारे्न चदर्नाकं २५ मािग १६८९ रोजी रायर्डास वढेा चदला. यावळेी आदील म त्सद्दी व सरदार 
मंडळीस बह त संकट प्राप्त झाले व त्यारं्नी प ढील संकट टाळण्याकचरता मसलती स रू केल्या. इतक्यात 
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ईचतकदखार्न (झ जा चर्फकारखार्न) यारे्न चकल्ल्यापासूर्न काही अंतरावर ब ज र्ग वाडीिा दर्ा आहे तेथे आपली 
छाविी कायम केली. तो अद्याप छाविीत पोहोिला र्नव्हता. इतक्यात साताऱ्याच्या चदशरेे्न हंबीरराव 
(द सरा) त्याच्यावर िालूर्न आला. म घलािंी रसद तोडिे हा त्यािंा उदे्दश होता. झ स्ल्र्फकारखार्न आचि 
हंबीरराव यािें चर्नकरािे य द्ध झाले. मराठ्ािंी १५०० मािसे ठार झाली. म घलािें स मारे ९०० सैचर्नक ठार 
झाले मराठे चटकाव धरू शकले र्नाहीत व त्यारं्नी माघार घेतली. रसद तोडण्यासाठी त कड्या रे्नमल्या होत्या 
त्याही चर्नघूर्न रे्ल्या. [पर्डी सेत माधवराव, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, प.ृ ८९.] “त्याम ळे चकल्यातंील म त्सद्दी व सरदार 
मंडळीच्या मसलतीस जोर िढला. त्यारं्ना चदसूर्न आले की खचजन्यात पसैा र्नाही, पार्ा, र्फौज सवग मोडले, 
पूवीिी अर्न र्भवी मािसे मरूर्न रे्ली. मोर्लाचं्या चर्नरचर्नराळया र्फौजा मराठी राज्यातं सवगत्र घ सूर्न र्नाश करू 
लार्ल्या अशा स्स्थतीत चकल्ला लढचवण्यािे व राज्य राखण्यािे काम कठीि होऊर्न बसले. शत्रूंशी उघड 
टक्कर देिे शक्य र्नव्हते, हा चविार म त्सद्यारं्नी रािी येसूबाईंर्ना बोलूर्न दाखचवला तेव्हा येसूबाईरे्न साचंर्तले 
की, त म्ही सवग पराक्रमी सरदारारं्नी एक चविारे िालूर्न, राजारामारं्नी त्यािें कचबलासह बाहेर पडाव.े आम्ही 
म लासंह रायर्डावर स खरूप राहू. त म्ही सवग बाहेर पडल्यावर शत्रू त मिे अंर्ावर जातील. त मिा सवांिा 
जमाव एके चठकािी पोक्त झाला म्हिजे आम्हासं काढूर्न चतकडे न्याव,े” [सरदेसाई, राजाराम, प.ृ ८.] ही रािी 
येसूबाईंिी पोक्त चविारसरिी ऐकूर्न सवांर्ना धीर आला. परंत  येसूबाईंस मारे् एकटी टाकूर्न जािे राजाराम 
महाराजाचं्या जीवावर आले. तथाचप प्रसंर्ावर दृष्टी ठेवरू्न सवांिे समाधार्न करूर्न राजाराम महाराज 
बोलले. “राज्यािे अचधकारी चशवाजी राजे पूवीिे तेि हे ऐसे लि ठेवरू्न, आम्ही कारर्भारी, आमिे आजे्ञत 
राहूर्न, पूवीहूर्न चवशषे पराक्रम करूर्न, औरंर्जेबास हजकूर्न राज्य रिाव े येचवशी सवांिी शपथाप्रमािे 
व्हावी.” येिेप्रमािे सवांच्या शपथा झाल्या आचि राजाराम महाराज ५ एचप्रल १६८९ रोजी रायर्डाबाहेर 
पडले. [जेधे शकावली, चशविचरत्र, पृ. ३४, का. र्ना. सारे्न (स)ं चिटिीसचवरचित सरं्भाजी महाराज व राजाराम महाराज यािंी िचरते्र, पृ. २६.] 
चर्नघतार्ना राजाराम महाराजारं्नी रािी येसूबाईंिे िरिी मस्तक ठेवरू्न श्रमी झाले तेव्हा रािी साहेबारं्नी 
त्याचं्या मस्तकी हात ठेवरू्न बोलल्या, यशस्वी व्हाव,े रे्लेले राज्य चमळवाव,े श्रमी होऊ र्नये. तद रं्नतर 
राजाराम महाराजारं्नी रे्नत्र प सूर्न संर्भाजीप त्र चशवाजीस पोटाशी धरले व प न्हा रे्भट होईल तो स दीर्न असे 
म्हिूर्न चर्नरोप घेतला. संताजी घोरपडे, धर्नाजी जाधव, खंडेराव दार्भाडे इत्यादी मंडळी बरोबर होती. [माचसरे 
आलमचर्री, पृ. १९७.] 

 
बादशहास राजाराम महाराज आचि मंडळी प्रतापर्डावर रे्ल्यािे समजले. यावळेी रायर्ड 

चकल्ल्यावर रािी येसूबाई, चशवाजी महाराजािंी पत्र्नी सकवार बाई, संर्भाजी महाराजािंी द सरी बायको 
िंपा व ३ म लरे् व २ म ली अशी पाि म ले पदरी होती. त्यारं्ना पकडूर्न आिण्यासाठी बादशहारे्न 
झ स्ल्र्फकारखार्नास साचंर्तले. [जेधे शकावली, चशविचरत्र प्र., प.ृ ३२.] खार्नारे्न सर्भोवतालिा बंदोबस्त करूर्न मािग 
१६८९ मध्ये रायर्डास मोिे देण्यािे काम स रू केले. ह्या मोिािे सहायाथग जंचजऱ्यािा स रे्भदार 
खैचरयतखार्न चसद्दी बादशहाच्या ह कूमारे्न मदतीस आला होता. चकल्ल्यात तोर्फा व य द्धािे इतर सामार्नही 
होते पि बेतािे होते. [र्फ त हाते आलमचर्री, पृ. २३.] झ स्ल्र्फकारखार्न यारे्न चकल्ल्याला िहूकडूर्न वढेले. 
चकल्ल्याच्या वाटा त्यारे्न बंद केल्या आचि चकल्ल्यावर तोर्फािंा मारा िालू केला. चकल्ला मोर्लाचं्या हवाली 
करण्याचशवाय र्त्यंतर र्नव्हते हे येसूबाईंस सूयाजी चपसाळारे्न पटवरू्न चदले. चकल्लेदारारं्नी 
झ स्ल्र्फकारखार्नाबरोबर तहािे बोलिे लाचवले. त्यारं्नी मोर्लाकंडूर्न अर्भय माचर्तले. काल-करार झाले. 
त्यातं सवांर्ना मार्नारे्न व स रचित ठेवण्यािा करार झाला. संर्भाजी महाराजािंी पत्र्नी रािी येसूबाई म ले व 
इतर मंडळी मोर्लाचं्या छाविीत आली. झ स्ल्र्फकारखार्नारे्न सवांर्ना सन्मार्नारे्न वार्चवले. चकल्ला चदर्नाकं ३ 
र्नोव्हेंबर १६८९ रोजी झ स्ल्र्फकारखार्नाच्या ताब्यात आला तेव्हा त्यारे्न महाराजािंा दप्तरखार्ना जाळला व 
हसहासर्न र्फोडीले. हे त्यारे्न बादशहास कळचवले व चकल्ल्याच्या बंदोबस्ताला अचधकारी रे्नमले. रायर्डाला 
उत्तमर्ड इस्लाम हे र्नाव देण्यात आले. [खोबरेकर, ताचरके-चदलकशा, पृ. १७०.] 
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बादशहारे्न झ स्ल्र्फकारखार्न यास संर्भाजीिी बायको म ले बरोबर घेऊर्न दरबारात याव ेम्हिूर्न आज्ञा 

केली. झ स्ल्र्फकारखार्नारे्न सरं्भाजीिी सावत्र आई सकवारबाई साहेब, बायको रािी येसूबाई व म लर्ा शाहू, 
संर्भाजीिे दोर्न दासीप त्र मदर्नहसह व माधवहसह व इतर मंडळी यारं्ना बरोबर घेतले आचि तो बादशहाकडे 
रे्ला. संर्भाजीच्या मालमते्तपैकी जड जवाचहरारे्न र्भरलेल्या दोर्न पेट्या बादशहासमोर ठेवण्यात आल्या. 
बादशहारे्न त्या र्फाजलखार्नाच्या अमार्नती चदल्या. [जेधे शकावली (चशविचरत्र प्रदीप), पृ. ३५.] 

 
रायर्डाहूर्न ही मंडळी छाविीत दाखल होताि बादशहारे्न त्या सवांस आपल्या राहत्या तंबजूवळ 

लालकर्नातीच्या आवारात स्वतंत्र जार्ा रे्नमरू्न चदली. त्या चठकािी सवांस प रेसे तंबू उर्भारूर्न त्याचं्या 
राहण्यािी व जर्नार्नखान्याच्या पडद पोशीिी तजवीज केली. र्नोकरिाकरािंी जार्ा वजीराच्या 
म क्कामाशजेारी ‘रािीिा बाजार’ या र्नावारे्न ठरवरू्न चदलेली होती. प्रत्येकास इलमाच्या खिास ज्याच्या 
त्याच्या योग्यतेप्रमािे सालाच्या उक्त्या रे्नमि का बादशहारे्न बाधूंर्न चदल्या. शाहूला त्यारे्न राजा ही पदवी 
आचि जात व स्वार चमळूर्न सप्तहजारी मर्नसब म क्रर केली. त्यािी राहण्यािी जार्ा आई-आजींच्या जारे्त 
होती. स्वतंत्र र्नव्हती. आरंर्भी तरी खाण्याचपण्यािी कमतरता र्नव्हती. पि पहारा मात्र अर्दी सक्त होता. 
[सरकार, औरंर्जेब र्भा. ५, प.ृ २०३, सरदेसाई, राजाराम चरयासत, प.ृ १०२-३.] 

 
मराठ्ािें स्वराज्य आता पूिगपिे आपल्या हाती आले आहे या समज तीरे्न औरंर्जेब स्वराज्यािी 

म लकी व्यवस्था र्नीटपिे लावण्याच्या मारे् लार्ला. देशम ख, देशपाडें, पाटील, क लकिी इत्यादींर्ना 
बोलावरू्न त्यािंी वतरे्न कायम केली. त्यािें आपसातील काही तंटे तोडले, शतेसाऱ्याच्या वस लीिी व्यवस्था 
केली. हजकलेल्या मराठी प्रदेशात शकेदार, अमीर्न, चकल्लेदार इत्यादी अचधकाऱ्यांस रे्नचमले. वतर्नदारािंी 
धडपड आपली वतरे्न सारं्भाळण्यािी होती, करीता काही वतर्नदार मोर्लास चमळाले. [पर्डी, हहदवी, स्वराज्य 
आचि मोर्ल, पृ. १११.] 

 
टीप.– छाविीच्या मधोमध बादशहािी किेरी व चर्नवासस्थार्न असे. याला दौलतखार्न म्हित. 

चर्नवासस्थार्नािा घेर चर्नदार्न एक कोसािा असे त्याचं्यार्भोवती लाकडी र्फळयािें कंपौंड असे या र्फळयािंा 
रंर् र् लालािा असल्याम ळे बादशहाच्या चर्नवासस्थार्नाला र् लालबार म्हिू लार्ले. 
 

❑ ❑ 
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छिपिी रािाराम 
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४२. रािाराम महारािाचें कििीस आगमन आणि राज्यकारभार चालू 
 
राजाराम महाराज आपले चर्नवडक अर्न यायी रामिदं्रपंत, प्रल्हाद चर्नराजी, संताजी घोरपडे आचि 

धर्नाजी जाधव यारं्ना बरोबर घेऊर्न रायर्डावरूर्न ५ एचप्रल १६८९ रोजी मोर्लाचं्या वढे्यातूर्न चर्नसटूर्न 
प्रतापर्डावर िालूर्न जाण्यास साचंर्तले. तेव्हा प्रतापर्डावर र्फार काळ र्न थाबंता राजाराम महाराज 
वासोटा-सातारा-परळी असे म क्काम करीत पन्हाळयास आले. तेथूर्न त्यारं्नी सवग मराठे चकल्लेदारास ह शार 
राहूर्न मोर्लािंा पाडाव करण्यासाठी आपल्या सहीिी पते्र पाठचवली. औरंर्जेबास राजाराम महाराज 
प्रतापर्डावर रे्ल्यािे समजताि त्यारे्न शहाजादा अचलजाहा महंमद आज्जम यासं प्रतापर्डावर हल्ला 
करण्यास साचंर्तले पि राजाराम महाराज प्रतापर्डावर र्फार काळ र्न थाबंता ते पन्हाळर्डावर आले. 
राजाराम महाराजािंा प्रतापर्डावर म क्काम ५ एचप्रल ते ऑर्स्ट १६८९ पयंत होता. पि येथेही संर्भाजी 
महाराजारं्ना पकडिारा शखे चर्नजाम ह्यासि औरंर्जेबारे्न पन्हाळयास जाऊर्न राजाराम महाराजारं्ना 
पकडण्यािी कामचर्री चदली. म्हिूर्न तो पन्हाळयावर िाल करूर्न रे्ला. रामिंद्रपतंारं्ना ही बातमी 
लार्ल्यावर त्यारे्न संताजी व धर्नाजी यारं्ना त्यािें पाचरपत्य करण्यास पाठचवले. त्यारं्नी त्याचं्या सैन्यावर हल्ल े
करूर्न त्यास सार्फ ल टूर्न घेतले. त्यािे हत्ती, घोडे वर्ैरे चहरावरू्न आचिले. तेव्हा अरं्ावर जखमा झालेला 
चर्नजाम कसाबसा जीव बिावरू्न करवीरास पळूर्न रे्ला. 

 
राजाराम महाराज ज्या र्डावर जात चतकडे मोर्ली र्फौज त्यारं्ना पकडण्यास धावत असे. 

स्वराज्यातील इतर र्डासही वढेे पडले होते. त्यापकैी अरे्नक मोर्लाचं्या ताब्यातं रे्ले होते. काही अजूर्नही 
मोर्लाशंी झर्डत होते. चकल्लेदार व ठािेदार यारं्नी घाबरूर्न र्न जाता मोर्लाशंी दोर्न हात करावते म्हिरू्न 
राजाराम महाराज त्यािें र्नीचतधैयग वाढचवण्यािा प्रयत्र्न करत होते. पि मोर्ल आक्रमिािी लाटि एवढी 
जबरदस्त होती की, मराठ्ािें सवग प्रयत्र्न चर्नष्ट्र्फळ होत होते. 

 
पन्हाळयावर सवग म त्सद्दी व सरदार यारं्नी एकत्र येऊर्न चविारचवचर्नमय केला. मोर्लाशंी झ जं 

देण्यासाठी, चर्नदार्न मराठे अजूर्न शाबीत आहेत यािंी बादशहाला जािीव व्हावी, या हेतूरे्न एका मोचहमेिी 
आखिी करण्यात आली. सतंाजी घोरपडे व धर्नाजी जाधव याचं्या हाताखाली र्फौज देऊर्न त्यारं्ना बादशाही 
म लूखात-र्फलटिच्या पचरसरात रिमस्तखार्न व शाहाब द्दीर्न खार्न याचं्या ठाण्यावर हल्ला करण्यास 
पाठचवण्यािे ठरले. 

 
संर्भाजी महाराजाचं्या पाशवी हत्येिे वृत्त आल्यापासूर्न सतंाजी घोरपडेंच्या मर्नातं त्याचं्या व आपले 

चपता म्हाळोजी घोरपडे याचं्या बचलदार्नािा बदला घेण्यािी आकािंा ते बाळर्ूर्न होते. त्यारं्नी पाचहले की 
औरंर्जेब बादशहा संर्भाजी महाराजािंा वध केल्यापासूर्न अजूर्नही र्भीमार्नदीच्या काठी त ळापूर येथेि 
छाविी करूर्न आहे व येथूर्नि तो महाराष्ट्रातील र्डकोट घेण्यासाठी मोचहमा पाठवत आहे. या बादशहाच्या 
छाविीवरि हल्ला िढवावा आचि मोर्ली आक्रमिािे कें द्रस्थार्नि धास्तावरू्न टाकाव ेअशी अिाट कल्पर्ना 
संताजीरे्न धर्नाजीस स िचवली. कारि एक-दोर्न चठकािी छापे घालूर्न व जय चमळवरू्न मराठ्ािें र्नीचतधैयग 
वाढिार र्नाही. 
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बादिाही छाविीचे कळस कापले : 
 
त्याप्रमािे त्यारं्नी आपल्या र्फौजा र्ोळा केल्या व ते शरं्भ  महादेवाच्या डोर्राकंडे आले. तेथे ठरले 

की, बादशाही छाविीवर संताजीरे्न हल्ला करावा व त्याि वळेी र्फलटि-बारामती र्भार्ातं असिाऱ्या 
रिमस्तखार्न व शहाब द्दीर्न खार्न या खार्नािंा समािार धर्नाजीरे्न घ्यावा. धर्नाजीरे्न संताजीच्या मदतीस 
चवठोजी िव्हाि हा द सरा शूर सेर्नार्नी व दोर्न हजार स्वार चदले. याचशवाय सतंाजीिे बचहजी व मालोजी हे 
दोर्न बधूं सोबत होते. प्रसंर्ािे विगर्न करतार्ना मल्हार रामराव म्हितात– 

 
“त्या समयीं जाधवराव यासं संताजी घोरपडे बोचलले की, “पादशहा यािी र्फौज एक-दोर्न 

म क्कामावंर आली आहे. र्फलटििे आश्रयास आपि (धर्नाजीरे्न) लढाई द्यावी. पाठीवर डोंर्र असावा. 
माझ्याबरोबर दोर्न हजार स्वार सडेएकाडें चर्नवडक द्याव.े चशवाय माझे पथकाचर्नशी त ळापूरिे म क्कामी 
जाऊर्न बरायब द पादशाहा याजंवर मी छापा घालतो. (आम्ही) मराठे आहोत असे खाशास (औरंर्जेबास) 
कळवरू्न येतो.” याप्रकारे बोचलले असता ंजाधवराव, र्फार िारं्ले शाब्बास, असे बोलूर्न घोरपडे यािें खास 
पथकाचशवाय दोर्न हजार चर्नवडक एकाडें व चवठोजी िव्हाि असे बरोबर चदले. 

 
संताजीरे्न ही योजर्ना आखण्यापूवी मोर्लाचं्या र्फौजर्फाट्यािी, त्याचं्या म क्कामािंी, त्याचं्या तंबूतील 

व्यवस्थेिी संपूिग माचहती र्ोळा केली होती. झोपण्याच्या जार्ा, झोपण्याच्या वेळा, पहारे बदलण्याच्या 
वळेा, वर्ैरेंिी खडार्नखडा माचहती त्यारं्नी आपल्या हेराकंडूर्न चमळचवली होती. संताजीरे्न आपल्या स्वारासंह 
डोंर्राचं्या आश्रयारे्न जेज रीस येऊर्न चदव्या घाटाखाली जाऊर्न झाडींत म क्काम केला. तेथूर्न मध्यरात्रीिे 
त ळापूर छाविीस जातार्ना तीर्न कोस अलीकडे छचबन्यािे (राम पहारािे) स्वारािंी र्ाठ पडली. 
लष्ट्करातील हहदू सरदार चशके-मोचहते याचं्या पथकातंील आपि सैचर्नक आहोत, पहारा पालटल्यारे्न 
छाविीत माघारी येत आहोत अशी बताविी करूर्न त्यारं्नी छाविीत प्रवशे चमळचवला. रं्नतर चर्नरचर्नराळया 
चठकािी अशीि बताविी करीत त्यारं्नी “र् लालबार” या बादशहाच्या म ख्य तंबूकडे जाण्यािा मार्ग मोकळा 
केला आचि ते म ख्य र्ोटात चशरले. पहारेकऱ्यारं्ना ठार करूर्न सतंाजी, बचहजी, मालोजी व चवठोजी िव्हाि 
या िौघारं्नी सवांत मध्यर्भार्ी उठूर्न चदसिाऱ्या बादशहाच्या तंबूकडे धाव घेतली. परंत  बादशहाच्या 
डेऱ्याजवळ पोहोिताि त्यािंी मोठी चर्नराशा झाली. कारि औरंर्जेब बादशहा रे्नमका यावळेी आपल्या 
डेऱ्यात र्नव्हता. र्नाहीतर या वळेीि औरंर्जेब ठार झाला असता व मोर्लािंी दचििेतील मोहीम संप ष्टातं 
आली असती. आपली चशकार साधली र्नाही याम ळे संताजीिी चर्नराशी झाली खरी, पि आपि येऊर्न 
रे्ल्यािी साि बादशहाच्या चिरकाल स्मरिात राहावी, म्हिूर्न त्यारं्नी डेऱ्यािें तिाव तोडले व 
शाचमयान्यावरील सोन्यािे दोर्न कळस काढूर्न घेतले आचि कापाकापी करीत सवगत्र र्ोंधळ माजवरू्न संताजी 
आपल्या साथीदारासंह छाविीतूर्न बाहेर पडला, जे जे कोिी प्रचतकारासाठी धावले ते सवग कापले रे्ले. 

 
त्याि रात्री दौडत संताजी घोरपडे व त्यािंी र्फौज हसहर्डच्या पायर्थ्याशी असलेल्या झाडीत 

पोहोिली. र्डावर प्रतापराव र् जरािंा म लर्ा चसधोजी र् जर हा चकल्लेदार होता. तो र्डाखाली संताजीस 
रे्भटावयास आला. आपल्या र्फौजेतील जखमींर्ना श श्र षेसाठी त्याचं्या स्वाधीर्न केले व आपल्या लष्ट्करास 
दोर्न चदवस चवश्रातंी देऊर्न संताजी रायर्डािे संधार्न राखूर्न त्या रोखारे्न घाट उतरला. रायर्डाला वढेा 
देऊर्न बसलेल्या झ स्ल्र्फकारखार्नाच्या लष्ट्करावर चवजेसारखा कोसळला. लढाई तेज झाली. मोर्लािंी 
मोठी हार्नी करूर्न व त्यािें पाि हत्ती पकडूर्न सतंाजी आपल्या लष्ट्करासह त्वरेरे्न पारघाट िढूर्न वाई 
साताऱ्यावरूर्न तो राजाराम महाराजाचं्या समोर चकल्ले पन्हाळा येथे हजर झाला. (सप्टेंबर १६८९). 



 

अनुक्रमणिका 

छत्रपती राजाराम महाराज संताजीच्या या अचद्वतीय साहसी मोचहमेच्या यशस्वी वातेरे्न खूष झाले. 
चर्नरचर्नराळया वीरािंा वसे्त्र, र्भषूिे देऊर्न त्यारं्नी सत्कार केला व संताजी घोरपडे यास “मामलकतमदार” 
(राज्यािा आधार), बचहजी घोरपडे यास “हहदूराव” मालोजी घोरपडे यास अमीर-अल-्उमराव व चवठोजी 
िव्हाि यासं “हहमत बहाद दूर” हे चकताब चदले. [बेंदे्र, छत्रपती राजाराम महाराज, पृ. ५६.] 

 
या हल्ल्यािे महत्त्व र्फार मोठे होते. संर्भाजी महाराजाचं्या वधारं्नतर चर्नमाि झालेल्या अधंाऱ्या 

काळरात्री एखादी चवद्य ल्लता िमकावी त्याप्रमािे संताजीिा हा पराक्रम सवग महाराष्ट्रात िमकला. हहदवी 
स्वराज्याला संताजी घोरपडेंच्या रूपारे्न एक आशिेा चकरि चदसला. छत्रपतींच्या दरबारात असिारा ज्येष् 
म त्सद्दी रामिदं्रपतं यारे्नही हा अद र्भतू पराक्रम पाहूर्न उद र्ार काढले. “पादशहािे डेऱ्यािे कळसि आिरू्न 
झ स्ल्र्फकारखार्न यािे पाि हत्ती आचिले. त्यापेिा यािंी (संताजीिी) मद गमकी कोठवर विावी [चकत्ता.]” 

(जयहसर्राव पवार, सेर्नापती संताजी घोरपडे, पृ. २४) 
 
चवजयादशमीरं्नतर पन्हाळयास म घल सैन्यारे्न वढेा चदला. तेव्हा राजाराम महाराजारं्नी सरदार 

मंडळींशी चविार करूर्न शकंराजी र्नारायि सचिवाकडे कोरीर्डार्भोवतालिा र्भार् सोपचवला, बाकीिा र्भार् 
रामिंद्रपतंाकंडे चदला. तसेि महाराष्ट्रातंील स्वराज्यािा कारर्भार रामिंद्रपतंाकंडे सोपचवला. सतंाजी, 
धर्नाजी व शकंराजी आचि पायदळ व घोडदळ ही रामिंद्रपंताचं्या हवाली केली आचि राजाराम महाराजारं्नी 
२६ चडसेंबर १६८९ रोजी पन्हाळर्ड सोडला. [बेंदे्र, सपंाचदत केशव पंडीतकृत हजजीिा प्रवास, पृ. ६२-६३.] म घलािंा 
चकल्ल्यास वढेा पडलेला होता, म्हिूर्न राजाराम महाराज आचि त्याचं्याबरोबर असलेल्या मंडळींर्ना मोठ्ा 
ह शारीरे्न म घलारं्ना िकवरू्न जाव ेलार्ले. [पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १०१.] 

 
राजाराम महाराजाबंरोबर मार्नहसर् मोरे, प्रल्हाद चर्नराजी, कृष्ट्िाजी अरं्नत सर्भासद (ह्यारे्नि १६९४ 

मध्ये सर्भासद बखर चलचहली), चर्नलकंठ कृष्ट्ि, खंडोबल्लाळ व इतर कायगस्थ मंडळी, बाजी कदम, खंडोजी 
कदम, केशव पंचडत, बचहजी व मालोजी घोरपडे इत्यादी मंडळी होती. राजाराम महाराज कर्नाटकाच्या 
वाटेवर आहेत असे औरंर्जेबास समजताि त्यारे्न त्यािा पाठलार् करूर्न त्यास पकडाव े असे तातडीिे 
ह कूम सोडले. [पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, १०१-१०२.] 

 
राजाराम महाराज आचि त्याचं्याबरोबर असिारी मंडळी घोड्यावरूर्न चर्नघाली होती. द सऱ्या 

चदवशी सकाळी २७ सप्टेंबर रोजी ही सवग मंडळी कृष्ट्िातीरी पोहिली. चतथे त्यारं्नी यथाचवचध स्र्नार्न व 
चपतृतपगि वर्ैरे केले, त्यारं्ना पािी र् डघ्यापयंत लार्ले व उतारवाट चमळाली म्हिरू्न ते र्नदीपार झाले. [बेंदे्र, 
सपंाचदत हजजीिा प्रवास, प.ृ ४.] राजाराम महाराज शत्रूच्या म लूखातूर्न िालले होते. त्यावळेी म घलारं्ना राजाराम 
महाराजािंा पाठलार् करण्यािे ह कूम चमळाले म्हिूर्न म घल सरदार राजाराम महाराजासं पकडण्याच्या 
इच्छेरे्न त्याचं्या सवग वाटा रोखूर्न धरल्या. महाराष्ट्रीय सरदार जे राजाराम महाराजाबंरोबर होते ते म घल 
सरदारावंर िालूर्न रे्ले पि त्यािंी संख्या कमी असल्याम ळे म घलाशंी झर्डण्यात आपला चटकाव लार्िार 
र्नाही हे त्याचं्या लिात आले, तसेि ज्या घोड्यावंरूर्न ते प्रवास करीत होते तीही वहारे्न थकूर्न रे्ल्यािे 
त्यारं्ना जािवले. तेव्हा त्यापैकी रूपहसह र्भोसले व सतंाजी जर्ताप ह्या दोघारं्नी राजाराम महाराजासं 
संरििािे कडे घातले. म घलाचं्या हे लिात आल्यावर त्यारं्नी रूपहसह व संताजी जर्ताप याजंवर िाल 
केली. त्या दोघािें म घलाशंी त ंबळ य द्ध झाले, ते सवग लोकारं्नी व राजाराम महाराजारं्नीही पाचहले. [चकत्ता.] 
तदरं्नतर महाराजारं्नी मोर्लािंा समािार घेण्यासाठी संताजी जर्तापला मारे् ठेचवले. बरोबर रूपहसहाला 
घेतले व प ढे िालले. र्ावं, र्वळीवाडे, द र्गखेडी, िाडंाळ र्ृहे मारे् टाकीत राजे त ंर्र्भदे्रच्या तीरावर पोिले. 
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म घल सैन्य पाठलार् करीत असल्यािे ह्या मराठी पथकाच्या लिात आले, तेव्हा बचहजी यारे्न रामराजास 
खादं्यावर घेतले व त्यारे्न त ंर्र्भदे्रिे पात्र पार केले. यावळेी राजाराम महाराजाबंरोबर स मारे तीर्नश ेलोक 
असावते व ते सवग अश्वारूढ असावते. त्याचं्या अस्स्तत्वािी िाहूल म घलारं्ना ह बळी आचि बंकासूर या 
दरम्यार्न हे लोक प्रवास करीत असता लार्ली असावी. लक्ष्मेश्वराजवळ रूपाजी र्भोसले यारे्न सय्यद 
अब्द ला खार्नास जखमी केले. त्याप्रसंर्ी रूपाजी आदी ७० असामी म घलारं्नी पकडले. त ंर्र्भदे्रजवळ स र्भार्न 
र्ड येथे म घलारं्नी त्यास प न्हा वढेले. त्या वढे्यातूर्न बचहरजी घोरपडे (संताजीिा धाकटा र्भाऊ) यारे्न 
राजाराम महाराजासं खादं्यावर उिलूर्न घेऊर्न स रचितपिे पार रे्नले. [चकत्ता, सर्ग ५.] पि प ढे बचहरजी आिखी 
१०० इसम पकडले रे्ले. त्या सवांस बादशहारे्न चवजापूरच्या चकल्यात कैदेत ठेचवले. तेथूर्न बचहरजीसह २० 
असामी चर्नसटले व प ढे पळूर्न रे्ले. तेव्हा बाकीच्या ८० िा बादशहारे्न चशरच्छेद केला. [सरकार जद र्नाथ, चहस्टरी 
ऑर्फ औरंर्जेब, र्भार् ५, पृ. ४८२.] याप ढे सवांर्नी एकत्र प्रवास करिे धोक्यािे समजूर्न काहींर्नी याते्रकरंूिा वषे 
घेतला. काही चर्भकारी बर्नले, काहींर्नी बैराग्यािा वषे घेतला काहींर्नी व्यापाऱ्यािंा वषे घेतला. काही तसेि 
तेथे र् प्तपिे राचहले. राजाराम महाराज वाट िालत असता लोकाबंरोबर संर्भाषि करीत असता, घोडे 
हकवा रत्रे्न चवकत घेत असताही, कासीमखार्नाच्या र् प्तपिे चर्फरिाऱ्या हेरारं्नी राजाला व बचहरजीला 
ओळखले र्नाही. यावळेी राजाराम महाराज बचहरजीसह बेदरू्नर राज्यात रािीच्या आश्रयास रे्ले. म घलारं्ना 
हे समजताि बेदरू्नरच्या रािीस शासर्न करण्यासाठी म घल सेर्नार्नी जार्नर्नीसारखार्न प ढे सरसावला. तेव्हा 
रािीरे्न म घलासं खंडिी देऊर्न राजाराम महाराजासं पळचवले व प्रकरि चमटचवले. बेदरू्नरहूर्न राजाराम 
महाराज अंबूर येथे मराठ्ाचं्या कर्नाटकात आले. तेथील अचधकारी बाजी काकडे यास बचहजींरे्न बह धा 
वरेोळास जाऊर्न सवग वृत्तातं कळचवला व त्यास राजाराम महाराजासं रे्भटचवले. अंबरू हे मजबूत चठकाि 
आहे. तेथे बाजी काकडे यारं्नी राजाराम महाराजािें स्वार्त केले. राजाराम महाराज व साथी यारं्ना वलेोर 
येथे पोहिचवले. प्रवासात अरे्नक चठकािी चजवावरिी संकटे आली, त्यािी रसर्भरीत विगरे्न बखरींत 
वािावयास चमळतात पि यातंील सवग विगरे्न चर्नराधार व कस्ल्पत आहेत असे चरयासतकार सरदेसाई व बेंदे्र 
आदी संशोधक सारं्तात. [बेंदे्र, छत्रपती राजाराम महाराज, प.ृ ६९९.] 

 
माटीर्न डायरीिी र्नोव्हेंबर, १६८९ िी र्नोंद सारं्ते की राजाराम महाराज योग्यािा वषे घेऊर्न िार 

ब्राह्मि सरदारासंह वलेोर येथे दाखल झाले. म घलारं्नी ओळखू र्नये म्हिूर्न त्यारं्नी वषे पालटले होते. 
वलेोरच्या अचधकाऱ्यारं्नी त्यासं ओळखूर्न ठाण्यात घेतले. हरजी महाडीकच्या पत्र्नीरे्न (चशवाजी महाराजािंी 
कन्या) काही वळेा खळखळ केली कारि वषेात असलेल्या मराठ्ारं्ना चतरे्न ओळखले र्नसाव,े चशवाय मोर्ल 
राजारामािा पाठलार् करीत होते व त्यािंी धाड आपल्यावर येईल ह्या र्भीतीरे्न चतरे्न ठािे त्याचं्या हवाली 
केले, आपला धर्नसंिय राजाराम महाराजासं चदला. हजजीच्या अचधकाऱ्यारं्नी आचि लष्ट्करारे्न राजाराम 
महाराजािंी ह कूमत मार्नली. हजजीस मराठी राज्यािा कारर्भार िालू लार्ला. [माटीर्न डायरी, र्नोव्हेंबर १६८९, बेंदे्र, 
चकत्ता, पृ. ६८.] या चठकािी चशवाजी महाराजाचं्या दूरदृष्टीिा प्रत्यय येतो (Strategic depth) कारि चशवाजी 
महाराजारं्नी कर्नाटक मोहीम घेऊर्न हजजीस मराठी सत्ता स्थाचपली. चशवाजी महाराजारं्नी र्ोवळकोंडे 
स लतार्नाच्या साहाय्यारे्न कर्नाटकात इ. स. १६७७त स्वारी केली. त्यारं्नी हजजीिा अहजक्य चकल्ला घेऊर्न, 
ती मराठा सते्तिी कर्नाटकातील राजधार्नी केली. चशवाजी महाराजारं्नी ह्या वळेी हजजी व वलेोर ह्या दोर्न 
बळकट चकल्ल्याचं्या आसपासिा बावीस लाख होर्न उत्पन्नािा म लूख काबीज केला व त्याच्या 
बंदोबस्तासाठी प ष्ट्कळ पायदळ व घोडदळ ठेवरू्न चदले. त्यांर्नी १४ मोठे चकल्ले व ७२ मजबूत टेकड्या काबीज 
केल्या. कर्नाटकातंील बह तेक सधर्न लोकाकंडूर्न अपार द्रव्य घेतले. महाराजारं्नी कर्नाटकातं हजकलेल्या 
चकल्ल्यािंी डार्ड जी व हजकलेल्या प्रातंािंा बंदोबस्त रघ र्नाथ र्नारायि हिमंते यारं्नी केला म्हिूर्न चशवाजी 
महाराजारं्नी त्यास २६ सप्टेंबर १६७७ या दसऱ्याच्या म हूतावर दख्खर्निी मजमू व हजजी प्रातंािा सरस र्भा 
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असे महत्त्वािे अचधकार सोपचवले. हिमंते यारं्नी कर्नाटक प्रातंािा बंदोबस्त िारं्ला ठेवरू्न त्यातं आिखी र्भर 
घातली. पि संर्भाजी महाराजाचंवरुद्ध जे कट रायर्डला चशजले त्यातं हिमंते यािें अंर् आहे असे संर्भाजी 
महाराजासं कळूर्न आले तेव्हा त्यास कैद करवरू्न त्या प्रातंािा कारर्भार हरजीराजे महाडीक या आपल्या 
मेह ण्याकडे सोपचवला. त्याच्या मदतीस जैताजी काटकर आचि दादाजी काकडे ह्या दोर्न मराठे सरदारारं्ना 
हजजीस पाठवरू्न चदले. हरजीरे्न आपला जम कर्नाटकात िारं्ला बसचवला होता. संर्भाजी महाराजाचं्या 
कारकीदीत कर्नाटकातील म्हैसूर, मद रा, रामर्नाड, चत्रिर्नापल्ली एके्करी इत्यादी पाळेर्ारािंी छोटी-छोटी 
राज्ये होती. त्यािेंवर संर्भाजी महाराजारं्नी दबाव आिरू्न त्यारं्ना हरजीच्या आजे्ञत वार्ण्यािी आज्ञा केली 
होती. इ. स. १६८२ त हरजीराजारे्न चत्रिर्नापल्ली म्हैसूरच्या लढ्यातं चत्रिर्नापल्लीच्या राजािी बाजू 
घेतल्याम ळे चत्रिर्नापल्ली राजािा जय झाला. ह्या चवजयारे्न हरजी राजे महाडीक पूवग कर्नाटकािे 
सवगसत्ताधीश झाले. कर्नाटकात १६८६ रं्नतर हरजी महाडीकला मोर्लाचंवरुद्ध लढा द्यावा लार्ला, त्याच्या 
मदतीस संर्भाजी महाराजांर्नी केशव चत्रमल व सतंाजी घोरपडे यारं्ना रे्फब्र वारी १६८७त १२,००० सैन्य देऊर्न 
रवार्ना केले. इ. स. १६८८ अखेरपयंत मराठा-म घल संघषग िालू होता. हरजी महाडीक चर्नधारारे्न म घलाशंी 
लढत होते, ते आजारी होऊर्न सप्टेंबर १६८९ अखेर चर्नवतगले. [मार्शटर्न डायरी, ऑक्टोबर १६८९.] 

 
राजाराम महाराज हजजीस १५ र्नोव्हेंबर १६८९ ला पोिले. [राजवाडे, खंड १५ ले. ३४७, खोबरेकर, तारीके-

चदलकशा, पृ. १७०.] मार्ाहूर्न त्याजंबरोबर प्रवास करिारी मंडळी हलके-हलके येऊर्न त्यासं चमळाली. प्रल्हाद 
चर्नराजी व खंडोबल्लाळ यारं्नी चजवािी बाजी करूर्न, राजाराम महाराज व त्याजबरोबरिा लवाजमा हजजीस 
आिला. हजजी येथे राजधार्नी जमली सवग लोक सावधतेरे्न राहू लार्ले. थोडी स्स्थरस्थावर होताि 
मराठ्ािें राज्य कायम आहे ह्यािी जािीव सवगत्र होण्यासाठी राजाराम महाराजारं्नी अष्ट प्रधार्नाचं्या 
रे्नमि का करूर्न राज्यािा व्यवस्स्थत कारर्भार िालू केला. स्वतः छत्रपतीपद व राज्यचिन्हे धारि केली. 
राज्याचर्भषेक समारंर्भ म द्दाम करचवला र्नाही. [सरकार जद र्नाथ, चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, र्भार् ५, पृ. ५०.] 

 
अष्टप्रधानाचं्या नेमिुका  : 

 
राजाराम महाराजारं्नी चर्नळो मोरेश्वर हपर्ळे यास पेशवा रे्नमले. कृष्ट्िाजी अरं्नत सर्भासद यास या 

पेशव्यािा म ताचलक रे्नमले. रामिंद्रपतं चर्नळकंठ बावडेकर यास सचिव रे्नमले. वरील पदाचंशवाय प्रल्हाद 
चर्नराजी हा र्ोवळकोंडा दरबारी शूर म त्सद्दी होता. त्यास प्रचतचर्नधी असे र्नवीर्न पद चदले. कारि राजाराम 
महाराजासं हजजीस आिूर्न तेथे राज्य थाटण्यािे काम त्यारं्नी केले. म्हिूर्न महाराजारं्नी त्यास सवांवर 
ह कूमत िालचवण्यािे पद बहाल केले. संताजी घोरपडे यासं सेर्नापती पद चदले. महाराजािें जावई हरजी 
महाडीक यारं्नी हजजी प्रातंी बह त द्रव्य जमा केले होते. हजजी प्रातं हा स विािा म लूख असे समजत. हा 
द्रव्य खचजर्ना राजाराम महाराजाचं्या हाती आला. हजजीस रे्ल्यावर रािी राजसबाई हीस म लर्ा झाला (इ. 
स. १६९३) त्यािे र्नावं महाराजारं्नी आपल्या थोरल्या बंधूिे “संर्भाजीराजे” असे ठेचवले. [बेंदे्र, छत्रपती राजाराम, 
प.ृ ७४] 

 
राजाराम महाराज हजजीस राज्य करू लार्ल्यावर त्याजकडे महाराष्ट्रातूर्न र्भोसले, पवार, पाढंरे, 

बंडर्ार, कोकाटे महािगव, कडू, वाघमोडे, ढमढेरे, थोरात वर्ैरे सरदारारं्नी जाऊर्न आपिास सरंजाम 
िौथाई देशम खीिा वसूल करण्यािा अचधकार द्यावा, चकताब देऊर्न सर्नदा द्याव्या म्हिजे त्या प्रातंी जाऊर्न 
अंमल बसवतो असे सारं् ूलार्ले. म्हिूर्न त्यासं चकताब व सरंजामच्या सर्नदा देऊर्न रवार्ना केले. [बेंदे्र, छत्रपती 
राजाराम, प.ृ ७३.] 
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यावळेी वतर्नासाठी काही मराठे चकल्लेदारारं्नी आपले चकल्ल ेर्भरार्भर म घलाचं्या स्वाधीर्न केले. मारे्न, 
खोपडे, जर्दाळे इत्यादी वतर्नदार म घलासं चमळाले. जावळीिे वतर्नदार दरेकर, माल सरे व र्नऱ्हेकर 
ज्यारं्ना चशवाजी महाराजारं्नी वाढचवले, अचधकार प्राप्त करूर्न चदले तेही म घलासं चमळाले. [चश. ि. साचहत्य, खंड 
५, पृ. ७९.] औरंर्जेबास आता कृताथग झाल्यासारखे वाटले. पि एका र्ोष्टीिी त्याला हिता वाटू लार्ली. ती 
म्हिजे राजारामािे हजजीला वास्तव्य हे होय. 

 
औरंर्जेबारे्न चवजापूर व र्ोवळकोंडा ही राज्ये खालसा केली या राज्यातील सैन्यािा र्नाश केला. 

त्या राज्यातील स रे्भदारासं म घलाचं्या सेवते घेऊर्न रे्नमि का चदल्या. मराठ्ाचं्या बाबतीत त्याचं्या राजास 
संर्भाजी महाराजासं पकडूर्न मारीले. रायर्ड राजधार्नीिा चवध्वसं केला. प्रतापर्ड, हसहर्ड, राजर्ड, 
तोरिा, रोचहडा, लोहर्ड, प रंदर ह्या चकल्ल्यावंर म घलारं्नी ताबा चमळचवला. पि मराठ्ाचं्या सैन्यावर 
औरंर्जेबास आपली ह कूमत बसचवता आली र्नाही. मराठा सैन्य म क्त राचहले. 

 
संर्भाजी महाराजाचं्या वधारे्न काही मराठे सरदारासं म घल सते्तिा वीट येऊर्न ते हहदवी स्वराज्य 

रििासाठी म घलाबंरोबर झर्डण्यास तयार झाले. रूपाजी र्भोसले व संताजी जर्ताप हे पूवीपासूर्न 
धारवाड बेळर्ावं र्भार्ात सैन्यासह चर्फरत होते. चशवाजी चशके, र्नामाजी आपदेव लाडें, चशवाजी कवडे, 
खंडेराव दार्भाडे, चसवाजी दार्भाडे, हिमंत घोरपडे, र्नार्ोजी पाटिकर, धर्नाजी जाधव आदी र्फौजबंद 
मराठे सरदार राजाराम महाराजातंरे्फ रामिदं्र पंडीत सचिव याचं्या आजे्ञवरूर्न चठकचठकािच्या म घल 
सैन्याशी म काबला करीत त्यािंा समािार घेत होते, पाडाव करीत होते व मराठी राज्य चजवतं आहे हे म घल 
सैन्यावर वरिढ हल्ला करूर्न व त्यािंा परार्भव करूर्न दाखवरू्न देत होते. आपल्या पराक्रमािी कैचर्फयत 
हजजीस राजाराम महाराजाकंडे जाऊर्न माडंीत होते व महाराजाकंडूर्न शाबासकी व वतरे्न चमळवीत होते. 
याबद्दलिी प ष्ट्कळ उदाहरिे ‘रेकॉडगस् ऑर्न चशवाजी चपचरयड’ या गं्रथात वािावयास चमळतात. [खोबरेकर, 
रेकॉडगस् ऑर्फ द चशवाजी चपचरयड, प.ृ १७४-७५.] 

 
मद्रास येथील इंग्रज व्यापारी राजाराम हजजीस येण्यािे कारि चलचहतात “राजाराम महाराज 

हजजीस जाण्यािा हेतू, स्वराज्यातूंर्न मोर्ल सैन्य बाहेर खेििे, मद्रास प्रातंातील हहदू सरदारािंी संघटर्ना 
घडवरू्न आििे आचि सैन्य जमवरू्न चवजापूर व र्ोवळकोंडा ही राज्ये परत हजकूर्न घेिे. [सरकार, औरंर्जेब, खंड 

५, प.ृ ६३.] ह्याला प्रल्हाद चर्नराजीच्या खालील वाक्यारे्न प ष्टी चमळते, (“सत्वर कर्नाटकास जाव ेआचि 
चर्नरलसपिे स्वराज्य रििािा प्रयत्र्न करावा.”) रािी येसूबाईिा सल्ला असा “शत्रूिे प्राबल्य चवशषे. 
त्याअथी िंदीिंदावर प्रातंी दम खाऊर्न प न्हा मसलत बळवरू्न राज्य साधर्नही करिे पडेल ते कराव”े 
ह्यावरूर्न मराठ्ाचं्या लष्ट्करी धोरिािा उलर्डा होतो. [पर्डी, सेत  माधवराव, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. ११३.] 
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४३. रािाराम महाराि कििीस असिा महाराष्ट्राि स्वराज्य राखण्यासाठी 
मराठ्ानंी केलेला स्वािंत्र्य सगं्राम (१६९० िे १६९५) 

 
औरंर्जेब बादशहा इ. स. १६८१ त दचििेत आला. त्यािा हेतू मराठ्ािें राज्य हजकूर्न घ्याव ेहकवा 

त्या राज्यास माडंचलक बर्नवाव.े तसे झाल्यावर महाराष्ट्रात जे हहदू लोक आहेत त्यास म सलमार्न कराव ेहा 
आपला हेतू चसद्धीस रे्नण्यासाठी त्यारे्न मराठी राज्यावर िहूकडूर्न हल्ला िढचवला. औरंर्जेबारे्न हहदवी 
स्वराज्यातील बह तेक र्डकोड केव्हा झर्डूर्न तर बऱ्याि वळेा र्डकऱ्यारं्ना लाि देऊर्न, वश करूर्न ताब्यात 
घेतले. मराठा सरदारारं्ना वतर्नािी आचमषे दाखवरू्न त्यारं्ना र्फोडण्यािा प्रयत्र्न केला. छत्रपती संर्भाजी 
महाराजासं चर्फत रीरे्न पकडूर्न त्यािंा वध केला. रािी येसूबाई व बाल चशवाजीस कैद करूर्न आपल्यापाशी 
ठेचवले. अशा रीतीरे्न महाराष्ट्र राज्य उद्ध्वस्त झाले असे औरंर्जेबास वाटले म्हिूर्न त्यारे्न मराठ्ािंी 
उरलीस रली सत्ता र्नाहीशी करण्याकचरता व छत्रपती राजाराम महाराजासं ह सकावरू्न लावण्यासाठी 
र्फौजबंद हालिाली केल्या. संर्भाजी महाराजािंा चर्नघृगि वध, रायर्ड राजधार्नीिा कबजा, रािी येसूबाई व 
बाळ चशवाजी यािा कैदेत चर्नवास ह्या अंतःकरि हेलाविाऱ्या घटर्नािंी बातमी सवग मराठी जर्नतेत पसरली. 
त्यािें म्होरके मराठे सरदार यारं्नाही जार् आली. चशवाजी-संर्भाजी कालात स्थाचर्नक प्रजेरे्न स्वातंत्र्यािी 
र्फळे िाखली होती. त्यारं्ना मोर्लाचं्या परवशतेिा पाश र्नको होता. चशवकालात त्यारं्ना जी चशकवि 
चमळाली चतच्या जोरावर त्यारं्नी मोर्लाशंी लढा चदला. त्या लढ्यात त्यारं्नी वतर्नदार, जमीर्नदार, लढवय्ये 
सरदार यारं्नाही सामील करूर्न घेतले. तेही मोर्लाचंवरुद्ध पेटूर्न उठले आचि महाराष्ट्र राज्यािे रिि 
करण्याकचरता मोर्लाशंी लढले. हा लढा त्यारं्नी कसा चदला आचि यशचसद्धी खेिूर्न आिली हे आता 
पाहावयािे आहे. 

 
औरंर्जेबािे र्फौजेत उत्तरेकडील राजपूत व दचििेतील मराठे यािंाि म ख्य र्भरिा होता. म्हिजे 

हहदूच्या साहाय्यारे्न तो मोर्ल बादशाही राखीत होता. त्या सवांस स्वधमात आिूर्न प्रत्यि चदल्ली काबीज 
करूर्न हहदवी स्वराज्य चर्नमाि करण्यािी छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या वळेिी स खस्वप्रे्न ह्या संकटसमयी 
मराठ्ारं्नी उराशी बाळर्ली होती हे राजाराम महाराजारं्नी हिमंतराव घोरपडेस चदर्नाकं ४ जूर्न १६९१ ला 
चलचहलेल्या पत्रावरूर्न समजते. त्यात ते म्हितात की, “त म्हास ६ लि होर्न द्यावयािा चर्न य केला आहे. 
पैकी (१) रायर्ड प्रातं (२) चवजापूर (३) र्भार्ार्नर्र व औरंर्ाबाद काबीज केल्यावर दर कामचर्रीस पाऊि 
लाखप्रमािे एकंदर तीर्न लाख आचि बाकीिे तीर्न लाख प्रत्यि चदल्ली घेतल्यावर द्यावयािे असा चर्न य 
केला आहे. [चश. ि. सा. खंड ५, ले. ६.] ह्या वळेेपयंत मराठ्ािें र्नीचतधैयग खिले होते व चकल्ल े हवाली 
करण्याखेरीज र्त्यतंर र्नाही अशीि मराठा चकल्लेदारािंी समजूत झाली होती. अशा वळेी संताजी घोरपडे 
आचि धर्नाजी जाधव या दोर्न सेर्नार्नीर्नी आपल्या र्भीम पराक्रमारे्न सामान्य मराठ्ािें र्नीचतधैयग उंिाचवण्यािा 
महार्न प्रयत्र्न केला. मोर्लारं्ना दहशत बसचवण्यासाठी यािवळेी संताजी घोरपडे यारं्नी प्रत्यि बादशहाच्या 
छाविीवर छापा घालूर्न बादशहाच्या तंबूिे कळस कापूर्न आिले हे द सऱ्या प्रकरिात साचंर्तले आहे. 
चतकडे धर्नाजी जाधव यारं्नी र्फलटििे मदैार्नात पादशहािे र्फौजेबरोबर आमरे्न-सामरे्न लढाया पाि वळेा 
उरे्भ राहूर्न चदल्या. मोर्ल सरदार शाचहस्तेखार्न व रिमस्तखार्न याचं्या पाि तोर्फा पाडाव केल्या. र्नामोहरम 
जाले. जाधवराव यारं्नी तोर्फा घेऊर्न आपल्या सैन्यासह पन्हाळयास येऊर्न पोिले. त्यारं्ना महाराजारं्नी 
बह मार्न वसे्त्र-र्भषूिे देऊर्न जयहसर्राव हा चकताब चदला. पातशहा यारं्नी मर्नात चवस्मय केला की, “मराठी 
र्फौज ब डाली म्हित होतो. परंत  कायम चदसती [मल्हार रामराव कृत, थो. राजाराम म. िहरत्र, सारे्न (स)ं, प.ृ २९.]. यारं्नतर 
राजाराम महाराज आपल्या कतगबर्ार व चवश्वासू सेवकासंह हजजीस रे्ले. राजाराम महाराज हजजीस 
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जाऊर्न पोहोिताि चतकडे मराठ्ारं्ना मोठे बळ प्राप्त झाले. राजाराम महाराजाचं्या हजजीप्रयािामारे् तीर्न 
हेतू होते. पचहला स्वराज्यातील र्भयंकर पचरस्स्थतीतूर्न चर्नघूर्न स रचित स्थळ र्ाठण्यािा, स्वराज्यात 
र् ंतलेली मोर्ल सैन्ये दचििेकडे ओढण्यािा आचि चतसरा म्हिजे हजजीला र्नवी सैन्ये तयार करूर्न 
स्वराज्यात पाठचवण्यािा. 

 
ताचमळर्नाडूकडे जािाऱ्या मराठी सैन्यास अडवरू्न धरिे आचि ताचमळर्नाडूमधील मोर्ल सेर्नापतींर्ना 

मदत करिे ह्या द हेरी हेतूरे्न औरंर्जेबारे्न चवजापूरजवळ असलेल्या कृष्ट्िाकाठच्या र्लर्ली या स्थळी 
आपली छाविी कायम केली. तेथे तो इ. स. १६९५ च्या मािग मचहन्यापयंत होता. औरंर्जेबािे हे स्थलातंर 
मराठ्ारं्ना अचतशय उपकारक ठरले. औरंर्जेब व झ स्ल्र्फकारखार्न हे दोघे स्वराज्याच्या बाहेर रे्ले त्याम ळे 
मराठ्ारं्ना आपल्या र्चर्नमीकाव्यािी य दे्ध करण्यास अवसर चमळाला. या संधीिा त्यारं्नी प रेपूर र्फायदा 
घेतला. 

 
स दैवारे्न स्वराज्यास यावळेी अर्दी योग्य रे्नते लार्भले होते. या रे्नत्यार्नीि स्वातंत्र्य लढा हजकला, 

स्वराज्यािा इचतहास घडचवला असे म्हिावयास हरकत र्नाही. रामिंद्रपंतारं्नी मराठे सरदारासंाठी आपले 
पत्रात धोरि व्यक्त केले ते असे “पोख्तीच्या जमाव ेस्वार चशकारी करूर्न जे र्ड र्चर्नमीरे्न घेतले ते चर्फरवरू्न 
हस्तर्त करिे. र्चर्नमािंी ठािी जार्ो-जार् असतील ते क ल मारूर्न काढिे [पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, प.ृ 

११४.] औरंर्ाबादला स भ्यािे चठकाि होते. चतथूर्न दचििेकडे जािारी रसद मारूर्न काढिे, लहार्न-सहार्न 
लष्ट्करी ठािी र्ारद करिे आचि एके चठकािी स्वतःला कोंडूर्न र्न घेता सारखी धामधूम िालू ठेविे हे उदे्दश 
मराठ्ारं्नी यावळेी आपल्या समोर ठेवले होते. 

 
मराठ्ाचं्या या हालिालीस स रुवात र्नोव्हेंबर १६८९ पासूर्नि झाली. म ख्य पे्ररक शक्ती 

रामिंद्रपतंािंी होती. 
 
रामिंद्रपतंारं्नी दोर्न चदशारं्नी मराठी सैन्ये मोर्लावंर पाठचवली. त्यावळेी कोल्हापूर र्भार्ात म घल 

सेर्नार्नी म करगबखार्न वावरत होता. त्याच्याचवरुद्ध संताजी घोरपडेर्ना रवार्ना केले आचि द सरे दचिि 
कोकिातंील मोर्ल ठािी उधळूर्न लावण्याकचरता शकंराजी र्नारायि यास पाठचवले. संताजी घोरपडे हा 
म करगबखार्नावर िालूर्न रे्ला. कोल्हापूरजवळ मोर्लािें आचि मराठ्ािें त ंबळ य द्ध दोर्न घटका िालले. 
संताजी घोरपडे यारं्नी म करगबखार्नािा प्रथम परार्भव केला व रं्नतर त्यािे हत्ती, घोडे प ष्ट्कळ द्रव्य हरि केले. 
तेव्हा जखमा अंर्ावर पेलूर्न जीव वािचवण्यासाठी पवगताच्या पायर्थ्याशी वसलेल्या करवीरास रे्ला. [चकत्ता, प.ृ 

११५-११६] ह्यािवळेी मराठा सरदार शकंराजी र्नारायि सचिव यारं्नी दचिि कोकिातं घ सलेल्या मोर्लारं्ना 
काढूर्न लाचवले. मोर्ली ठािे संर्मेश्वरी होते त्यास व सजाखार्न साताऱ्यास वढेा घालूर्न होता त्यास मारूर्न 
काढले. त्याप्रमािे पंत सचिव जमावाचर्नशी स्वार होऊर्न साताऱ्यास सजाखार्नवर लष्ट्कराचर्नशी िालूर्न रे्ले. 
तेथे य द्ध करूर्न सजाखार्नािा कचबलादेखील पाडाव केला. [मावजी व पारसर्नीस, सर्नदा पत्रातंील माचहती, पृ. १६७.] 

 
इ. स. १६९० मध्ये मराठ्ारं्नी स्वराज्यातील मोर्ली ठािी उधळूर्न लाविे, चकल्ल ेहस्तर्त करिे 

आचि मोर्ल सैन्यावर हल्ल ेिढचविे हे प्रकार यशस्वीपिे स रू केले. मराठी राजमंडळाच्या लिात आले की 
काही वतर्नदार मंडळी आपल्या वतर्नासाठी म्हिूर्न र्नाइलाजारे्न का होईर्ना मोर्लाशंी सहकायग करीत होती. 
त्यािंी वतरे्न कायम ठेवरू्न र्नवीर्न वतरे्न देण्यािे आश्वासर्न मराठी राजमंडळारे्न वतर्नदारारं्ना आपल्याकडे 
ओढूर्न त्यासं राष्ट्रकायास लावण्यासाठी चदले. या प्रयत्र्नास इ. स. १६९० पासूर्न यश येऊ लार्ले. 
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मोर्लारं्नी मराठ्ासं कौल देऊर्न हहदवी स्वराज्यापासूर्न तोडण्यािे प्रयत्र्न केले. राजा व राजधार्नी 
महाराष्ट्रातूर्न रे्ल्यारे्न जर्नतेिा व कायगकते लोकािंा धीर खिला. त्याम ळे मोर्लारं्ना मराठा अचधकाऱ्यासं व 
वतर्नदारासं र्फोडूर्न आपल्या िाकरीत ओढण्यास बरेि यश आले. परंत  ज्यारं्ना परधमीय व परकीय 
अंमलािा वीट आला होता त्यारं्नी आपली सामाचजक व धार्शमक व्यवहारात येिारी संकटे व र् लामचर्री 
टाळण्याकचरता हजजीस जाऊर्न राजाराम महाराजाकंडे आपला मर्नोदय साचंर्तला. इ. स. १६९० मध्ये 
जेध्यारं्नी आपल्या प्रयत्र्नारे्न रोचहडा चकल्ला मराठ्ाचं्या ताब्यात आिला व प्रदेश शत्र म क्त केला. हे राजाराम 
महाराजासं सारं्ूर्न जेधे महाराजासं म्हिाले की, “प ढे जमाव करूर्न र्डकोट देश र्चर्नमाकंडूर्न घेतो. परंत  
स्वामीर्नी कृपाळू होऊर्न पूवीप्रमािे आमिे वतर्न आम्हास िालचवण्यास द्याव.े” यास महाराजारं्नी तत्काळ 
मान्यता देऊर्न सर्नदाही ताबडतोब करूर्न चदल्या. [राजवाडे, खं. ५, ले. ३४८.] तसेि लोकासं उते्तजर्न देण्यासाठी 
इर्नामे, जहाचर्री, बचिसे वर्ैरे सढळ हातारे्न देण्यािा राजाराम महाराजारं्नी पचरपाठ स रू केला. अशा 
इर्नामातील बराि म लूख मोर्लाचं्या ताब्यात होता. त्याम ळे सर्नद चमळालेली जहार्ीर आपल्या कब्जात 
घेण्याकचरता जो तो मोर्लािें म ल खात चशरू लार्ला हे कळताि राजाराम महाराजारं्नी साचंर्तले की, 
“त म्हास साधेल त्या रीतीरे्न मोर्लाकंडूर्न आपला देश काबीज करा आचि महाराष्ट्र राज्यािी सेवा करा.” 
(मल्हाररामरावकृत थोरले राजाराम यािें िचरत्र, पृ. ३५) म्हिूर्न ह्या वतर्नदार मंडळींर्ना कायग करण्यास 
पूिग स्वातंत्र्य चमळाले. ह्या कृतीम ळे राजाराम महाराजािंी कीती पसरली. त्याचं्या कतृगत्वाबद्दल लोकासं 
अचर्भमार्न वाटू लार्ला. लोकासं पूवीच्या धारेप्रमािे सरंजाम र्ाव लावरू्न चदले. जे जे रे्ले त्यासं त्यािंी 
पूवीिी पदे ज्यािंी त्याचं्याकडे ठेऊर्न ज्यािंी जशी योग्यता त्यासं तसे वाढवरू्न चदले. [चकत्ता, ले. ३४७ व ३४८, 
सरदेसाई, राजाराम चरयासत, प.ृ ४९.] रामिंद्रपंतार्नीही वतर्नदारारं्ना खालीलप्रमािे आश्वासर्न चदले. “जो कोिी 
वतर्नदार एक चर्नष्ा धरूर्न येईल, र्डकोट हस्तर्त करूर्न देईल त्यास इसार्फती व वतर्न र्भार् िाचलला 
असेल तेिे प्रमािे द माला करूर्न चलहूर्न पाठचविे. सर्नद सादर होईल तेिेप्रमािे मज रा असे [राजवाडे, खं. १५, 
प.ृ ३७६.] याम ळे म लूख मोर्लाकंडूर्न घेण्यात येऊ लार्ला. जी मंडळी वतर्नदार वर्ैरे मोर्लासं चमळाली 
होती. त्यारं्नाही आपला म लूख आपल्या ताब्यात येिार यािी खात्री वाटू लार्ताि तेही मोर्ली लष्ट्कर 
सोडूर्न स्वराज्यात येऊर्न चमळू लार्ले. त्याम ळे मोर्लािंी बाजू अचधकाअचधक द बगल होऊ लार्ली. याम ळे 
बादशहाच्या मर्नोराज्याला लोकाचं्या व्यस्क्तर्त प्रिारारे्न व कतृगत्वारे्न र्फार मोठा धक्का बसला व तो रंचजस 
आला. इ. स. १६९० च्या स रुवातीपासूर्नि रामिंद्रपतं, संताजी, धर्नाजी आचि शकंराजी हे सैन्य घेऊर्न 
मोर्लावंर त टूर्न पडू लार्ले होते. रामिंद्रपंत वैशाखात (मे मचहन्यात) वाईस रे्ले. वाईिा कोट रर्डूर्न 
घेतला प्रतापर्ड आदी करूर्न चकल्ल ेहस्तर्त केले. [राजवाडे, खं. १७ ले. २०.] 

 
बादशहाला कळचवण्यात आले की, वाईिा ठािेदार चखदमत तलबखार्न याच्यावर मराठ्ारं्नी हल्ला 

केला. लढाई चर्नकरािी झाली. मोर्लारं्नी शथीिी लढाई केली. शवेटी मराठ्ािंा जय होऊर्न ते चखदमत 
तलबखार्न यास कैद करूर्न घेऊर्न रे्ले. [पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. ११९.] यावळेी स दैवारे्न महाराष्ट्रास 
संताजी घोरपडे सेर्नापती म्हिूर्न लार्भला. इ. स. १६८९ मध्ये मोर्लारं्नी इतके चकल्ल े घेतले होते की ते 
अहजक्य आहेत अशीि र्भावर्ना काही काळ मराठ्ातं पसरली होती. सेर्नापती संताजीरे्न मोर्लािें 
पराजयावर पराजय करूर्न आचि तेही उघड्या मदैार्नात, मराठ्ामंध्ये प्रिंड आत्मचवश्वास चर्नमाि केला. 
ही त्यािंी सवांत स्पृहिीय कामचर्री होय. त्याचं्या या वळेच्या देदीप्यमार्न कामचर्रीिा तपशील पाहू. 
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सिाखानावर प्रचंड णविय : खानास कैद 
 
इ. स. १६९० च्या स रुवातीस सातारा चकल्ला हजकूर्न घेण्यासाठी मोर्ल सरदार सजाखार्न त्यास 

वढेा देऊंर्न बसला होता. चकल्ला मराठ्ाचं्या ताब्यात होता. चकल्ल्यात हंबीरराव मोचहते (द सरा) पाि 
हजार चशबंदीसह होता. सजाखार्न हा पूवी आचदलशाही दरबारातील मोठा पराक्रमी सेर्नार्नी होता. 
आचदलशाही वािचवण्यािा त्यारे्न मोठ्ा चजद्दीिा प्रयत्र्न केला होता. शवेटी आचदलशाहीिा अस्त झाल्यावर 
तो मोर्ल बादशाहीिा र्नोकर बर्नला. सातारा चकल्ला मराठ्ाचं्या ताब्यात असलेला बादशहास पहावले 
र्नाही. त्यारे्न सजाखार्न ऊर्फग  रुस्त मखार्न या सरदारास मोठ्ा र्फौजेचर्नशी सातारा चकल्ला काबीज 
करण्यासाठी पाठचवले होते. त्यावर स्वारी काढूर्न त्याला शासर्न करण्यािी मोहीम रामिंद्रपतं, शकंराजी 
र्नारायि, संताजी आचि धर्नाजी या िौघारं्नी आखली. त्याप्रमािे मराठी सैन्य साताऱ्याच्या प्रदेशात आले. 
लवकरि सजाखार्नाशी मराठ्ारं्नी र्चर्नमीकाव्यािी लढाई चदली. लढाई ऐर्न रंर्ात आली असता हत्तीवर 
बसलेल्या सजाखार्नाच्या अंर्ावरील कपड्यारं्नी अिार्नक पेट घेतला. त्यास बंद काचं्या र्ोळया घालूर्न तो 
बेश द्धावस्थेत आपल्या हत्तीवरूर्न खाली जचमर्नीवर पडला. त्यास मराठ्ारं्नी पकडूर्न आपल्या र्फौजेत रे्नले. 
सजाखार्नािा म लर्ा र्ालीबखार्न यारे्न आपल्या सैन्यासह मराठ्ावंर हल्ला केला. तोही जबर जखमी 
होऊर्न मदैार्नात पडला. हे होत असता साताऱ्यािा चकल्लदेार हंबीरराव हा पाि हजार स्वार आचि पायदळ 
घेऊर्न चकल्ल्यातूर्न बाहेर पडला. त्यारे्न मोर्लाचं्या र्फौजेवर हल्ला केला आचि सजाखार्निी आई, बायको व 
म लर्ी यारं्ना पकडूर्न सातारा चकल्ल्यावर रे्नले. [र्फ त्त हाते आलमचर्री-मोर्ल मराठा सघंषग, पृ. ४१-४२. ज. सरकार, औरंर्जेब 
र्भा. ५ पृ. २८.] सजाखार्नारे्न मराठ्ारं्ना एक लाख होर्न देऊर्न आपल्या बायका-म लींिी स टका करूर्न घेतली. 
बादशहास हे समजल्यावर त्यारे्न सातारा चकल्ला हजकूर्न घेण्यासाठी र्ाजीउद्दीर्नखार्न बहादूर व चदलेरखार्न 
या दोर्न सरदारािंी रे्नमिकू केली. [र्फ त्त हाते आलमचर्री-मोर्ल मराठा सघंषग, प.ृ ४२-४३.] सातारच्या पचरसरात 
सजाखार्नावर हा चवजय चमळचवल्यावर मराठी र्फौजा ह्या िार सेर्नार्नींच्या अचधपत्याखाली वाईवर घसरल्या. 
वाईिा कोट घेऊर्न तेथील मोर्ल ठािेदार चखदमतखार्न यास त्यारं्नी कैद केले. लवकरि प्रतापर्डावर 
हल्ला करूर्न मराठ्ारं्नी तोही काबीज केला. त्यारं्नतर अल्पावकाशात मराठ्ारं्नी चवजयामार्ूर्न चवजय प्राप्त 
केले. रोचहडा, राजर्ड, तोरिा इत्यादी लष्ट्कराच्या दृष्टीरे्न महत्त्वािे चकल्ल े त्यारं्नी हजकूर्न घेतले आचि 
त्याचं्या पचरसरातंील सह्याद्रीिा पवगत प्रदेश त्यारं्नी प न्हा आपल्या ताब्यात आिला. [राजवाडे, खं. १५ ले. ३, प.ृ १६ 
(मसूरिा महादजी जर्दाळे यािी कैचर्फयत)] 

 
खटाव पणरसरािील गणनमी लढाया : 

 
मराठ्ाचं्या या चवजयाम ळे त्यािंा दरारा प न्हा प्रस्थाचपत होऊ लार्ला. सातारच्या पूवेस दहा-बारा 

मलैावंर असिाऱ्या खटाव पचरसरातील वधगर्नर्ड चकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी मराठ्ािंी एक र्फौज छाविी 
करूर्न होती हे ऐकूर्न खटाविा ठािेदार चसद्दीचहलालखार्न यारे्न पळ काढला. तेव्हा मराठ्ारं्नी प ढे होऊर्न ते 
ठािे काबीज केले. इतक्यात मराठ्ासं समजले की मोर्ल सरदार मरहमतखार्न खटावसाठी क मक 
घेऊर्न औंधपयंत आला आहे. त्यािा समािार घेण्यासाठी मराठी सैन्यारे्न खटावहूर्न कूि केले. मराठ्ारं्ना 
िकवरू्न तो द सऱ्याि मार्ारे्न खटावकडे येऊर्न डार्ड जी करूर्न बंदोबस्तारे्न राहू लार्ला. मराठ्ारं्नी ह्या 
स्थळास वढेा चदला. ठाण्याबाहेर पडण्यािे धाडस खार्नारे्न र्न केल्याम ळे मराठे वढेा उठवरू्न द सरीकडे चर्नघूर्न 
रे्ले. खटाव पचरसरात मराठी र्फौजािंा जोर होता आचि मोर्लारं्नी प्रचतष्ा र्मावली होती. ती प्रचतष्ा प न्हा 
चमळचवण्यासाठी व मराठ्ारं्ना धडा चशकचवण्यासाठी बादशहारे्न रिमस्तखार्न ह्या र्नामाचंकत सरदारास 
खटावकडे पाठचवला. तो चतथे बारा चदवस राचहला आचि लवकरि बादशाही ह क माप्रमािे तो मसूरकडे 
रवार्ना झाला. खार्न मसूरकडे चर्नघरू्न जाताि मराठे वधगर्नर्डावरूर्न खाली उतरले आचि खटाव पचरसरात 
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जाळ-पोळ, ल टालूट करण्यािा उद्योर् वीस चदवस केला. पचरिामी, खटाविा पचरसर पूिगपिे ओसाड व 
चर्नमगर्न ष्ट्य बर्नला. इतक्यात बादशहारे्न खटाविा ठािेदार म्हिूर्न मामूरखार्न यास पाठचवले. तो मोठ्ा 
बंदोबस्तारे्न खटावास येऊर्न राहू लार्ला. [र्भा. इ. स.ं मंडळ, तै्रमाचसक वषग ८, अंक ३, पृ. १५६ सरकार, औरंर्जेब, र्भा. ५, पृ. 
२९. ल त्र्फ ल्लािी पते्र मोर्ल-मराठा सघंषग, पृ. ११४-११५.] खटाव पचरसरातील मराठ्ािंी आक्रमिे थोपचवण्यासाठी 
बादशहारे्न आपल्याकडील पराक्रमी सरदार झ स्ल्र्फकारखार्न यास पाठचवले होते. त्यारे्न खटावच्या वाटेवर 
कसब े चपलीव येथे म क्काम केल्यावर मराठ्ारं्नी त्यावर हल्ला करूर्न त्याचं्या सैन्यास िोहोकडूर्न कोंडले. 
य द्धाला स रुवात होऊर्न लढाई संध्याकाळपयंत िालली. त्यात मराठ्ाकंडील मािसे मेली व त्यािंा 
परार्भव आपल्या सैन्यारे्न केला असे ल त्र्फ ल्लाखार्न म्हितो. [सरकार, औरंर्जेब, र्भा. ५, पृ. २९.] 

 
मावळाि (१६९०) 

 
जेध्याचं्या प्रयत्र्नारे्न मराठ्ारं्नी रोचहडा चकल्ला मोर्लाकंडूर्न हजकूर्न घेतला. यािवषी त्यारं्नी तोरिा 

घेतला. तसेि प्रिंडर्डही घेतला तेव्हा कान्होजी जेधे यास राजारामार्नी पत्र चलहूर्न त्याचं्या ह्या 
पराक्रमाबद्दल कौत क करण्यात आले व राजर्ड, हसहर्ड हस्तर्त झाले पाचहजेत यािे स्मरि करूर्न 
चदले. [राजवाडे, खं. १६ ले. २७, पृ. ४३.] 

 
मराठे रािगड घेिाि (१६९०) 

 
राजर्ड जूर्न १६८९ च्या स मारास मोर्लाचं्या ताब्यात आल्यावर औरंर्जेबारे्न या चकल्ल्यावर 

अब ल्खैरखार्न यािी रे्नमिूक केली होती. मराठ्ािें बळ वाढू लार्ले. त्यारं्नी आपल्या बळािे प्रदशगर्न करूर्न 
अब ल्खैरखार्नाला चकल्ला खाली करूर्न देण्यास साचंर्तले. तेव्हा त्यारे्न घाबरूर्न मराठ्ाकंडे आपले व 
बायका-म लािें जीवदार्न माचर्तले. रात्रीच्यावळेी तो जडजवाहीर घेऊर्न बायका-म लासंह चकल्ल्याबाहेर 
आला. त्यास मराठ्ारं्नी पूिगपिे ल बाडले. अशा पचरस्स्थतीत तो मध्यरात्रीच्या स मारास चर्फरोजजंर्च्या 
छाविीत पोहोिला. त्याला आपल्या र्नादार्नपिािा प ात्ताप होऊर्न तो द ःख करू लार्ला. बादशहाला हे 
कळताि त्यारे्न त्याला बडतर्फग  करूर्न जबरदस्तीरे्न मके्कच्या याते्रस पाठचवले. [खार्फीखार्नािा साधर्न गं्रथ-मराठ्ािें 
स्वातंत्र्यय द्ध प.ृ २३.] 

 
रामिंद्रपतं, संताजी आचि धर्नाजी यासंारख्या चजद्दीच्या मंडळींर्नी राजाराम महाराजािंा पि 

उिलूर्न धरला. त्याम ळे मोडलेले स्वराज्य सावरू लार्ले. मराठ्ारं्नी १६८९ मध्ये रे्लेली ठािी आचि 
चकल्ल ेपरत हजकूर्न घेतली. [मल्हार रामरावकृत थो. राजाराम महाराज िचरत्र, प.ृ ५३-५४.] मोर्ल र्फौजा परार्भतू होऊ 
लार्ल्या. स्वराज्य र्नष्ट र्न होता प न्हा जोमारे्न वाढत आहे हे लिात येताि मोर्लारं्ना चमळालेले सरदार 
वतर्नदार आता स्वरृ्ही परतू लार्ले. राजाराम महाराजारं्नीही त्याचं्या पूवीच्या अपराधाकडे द लगि करूर्न 
त्यारं्ना स्वराज्य रििाच्या कामात ज ंपले. यावळेी मोर्लारं्ना सोडूर्न स्वराज्यात येण्यािी एकि लाट चर्नमाि 
झाली होती. या लाटेिाि एक र्भार् म्हिजे हजजीच्या समोर प्रत्यि झ स्ल्र्फकारखार्नच्या र्फौजेत मोिे बाधूंर्न 
बसलेले रे्नमाजी हशदे, मालकोजी पाढंरे व र्नार्ोजी मारे्न हे तीर्न पराक्रमी मराठे सरदार मोर्लारं्ना पारखे 
होऊर्न हजजीत राजाराम महाराजाचं्या पायाशी रुजू झाले. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३५-३६.] (र्नोव्हेंबर १६९०) 
स्वराज्यातं येत असता या सरदारारं्ना त्यािंी पूवीिी वतरे्न तर परत चदली रे्लीि, चशवाय काही र्नवी वतरे्न, 
इर्नामे जहार्ीर अशीही बचिसे राजाराम महाराजारं्नी बहाल केली. ११ एचप्रल १६११ रोजी र्नार्ोजी मान्यास 
राजाराम महाराजारं्नी सरदेशम खाच्या वतर्नािी सर्नद चदली. त्यात महाराज म्हितात, “त म्ही पूवी 
ताबं्राकंडे (मोर्लाकंडे) होते. ऐचसयास स्वामीिे राज्य म्हिजे देवतार्भमूी. या राज्यास ताबं्रािंा उपद्रव र्न 
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व्हावा, मराठा धमग रहावा, स्वामीच्या राज्यािंी अचर्भवृद्धी व्हावी या उदे्दशारे्न स्वामींच्या पायापाशी एकचर्नष्ा 
धरूर्न कर्नाटकातं िंदीिे म क्कामी स्वामीपाशी आले. चतथे येऊर्न चवरं्नती केली की आपिासं देशात 
सरदेशम खीिे वतर्न करूर्न चदले पाचहजे तेवी तपशील त्याप ढे १२ महालािंी र्नाव ेचदली आहेत. ऐचसयासी 
त म्ही स्वामी सेववेरील एकचित्त वतीत आहात म्हिूर्न स्वामी त म्हावंर कृपाळू होऊर्न रू्नतर्नवतर्न 
सरदेशम खींिे बारा महालािें करूर्न चदले आहे” [रेकॉडगस् ऑर्फ चशवाजी चपचरयड, प.ृ १४४.] र्नार्ोजी मारे्निा चपता 
रतर्नोजी मारे्न हा पराक्रमी व राजकारिी होता. 

 
हा १६८५त मोर्लासं चमळाला. बादशहारे्न त्यास म्हसवड परर्ण्यात १३ लि ५० हजार दामािंी 

जहार्ीर चदली. तसेि त्यास म्हसवडिी ठािेदारीही चदली होती. [चकत्ता, पृ. १३७.] इ.स. १६९० च्या 
स रवातीस हिमंतराव हर्नबाळकर, सटवोजी हर्नबाळकर व इतर काही सरदार मोर्लाकंडूर्न पारखे होऊर्न 
महाराष्ट्र राज्यात िाकरीस आले. [बेंदे्र, छत्रपती राजाराम िचरत्र, पृ. २६६.] २४ सप्टेंबर १६९० रोजी कसबा र्नादंर्ज, 
परर्िे कडेकळींत हा मराठ्ारं्नी ल टला व एक लि रुपयािंी लूट घेतली. [चकत्ता] इ. स. १६९१ च्या 
एचप्रलमध्ये झ स्ल्र्फकारखार्नाच्या सैन्यातं द ष्ट्काळ पडला. मराठ्ारं्नी मोर्लािंी रसद तोडली. र्भीम सक्सेर्ना 
म्हितो, “झ स्ल्र्फकारखार्नाबरोबर असलेले अरे्नक दख्खर्नी मर्नसबदार त्याला सोडूर्न राजारामाला 
चमळाले.” [ताचरखे चदलकशा, पृ. १७३.] 

 
यावळेिे प्रम ख राष्ट्र िालक (१) रामिंद्रपंत (२) शकंराजी र्नारायि (३) परश राम हत्रबक (४) 

संताजी घोरपडे (५) धर्नाजी जाधव (६) खंडोबल्लाळ चिटिीस हे होते. यार्नाि प ढे हिमंतराव हर्नबाळकर 
आचि रे्नमाजी हशदे हे सहकारी लार्भले. इ.स. १६८९ िे साल मराठ्ारं्ना अत्यंत चर्नराशिेे रे्ले. पि एक 
वषाच्या आत सवग पचरस्स्थती पालटली. रामिदं्रपंत, शकंराजी र्नारायि, संताजी आचि धर्नाजी या िौघारं्नी 
सजाखार्नािा परार्भव करूर्न मावळातील चकल्ल ेबादशहारे्न घेतले होते ते एकेक परत आचिले. [सरदेसाई, 
राजाराम चरयासत, प.ृ ३२.] 

 
रामचंद्रपंि अमात्य : 

 
हा चशवाजी महाराजाचं्या तालमीत तयार झालेला म त्सद्दी, अरे्नकािंी मजी सारं्भाळूर्न त्यास 

कायगप्रवि करिारा दूरदशी व शातंवृत्तीिा होता. शत्रूिा पाडाव करूर्न चशवाजी महाराजािें राज्य कायम 
राखिे एवढेि त्यािे ध्येय होते. रामिंद्रपंतारं्नी राज्यािे हृद्र्त सारं्िारा ‘राजर्नीती’ हा गं्रथ चलचहला. 

 
रामिंद्रपतंाइंतकी उज्ज्वल व्यक्ती इचतहासातं बह धा द सरी चमळिार र्नाही, असे सरदेसाई 

सारं्तात. [चकत्ता, प.ृ ३३.] तथाचप इचतहास संशोधक वा. सी. बेंदे्र यािें मत चर्नराळे आहे. ते असे की संर्भाजी 
महाराजाचंवरुद्ध कट करण्यात रामिंद्रपतं अमात्य आचि प्रल्हाद चर्नराजी हे प्रम ख होते. तसेि राजाराम 
महाराजारं्नी त्याचं्यावर महाराष्ट्रातील राज्यर्भार्ावर सवाचधकार सोपचवले होते. परंत  रायर्डला मदत र्न 
केल्याम ळे आचि पन्हाळाही आपि चवशालर्डास स्वस्थ राहूर्न मोर्लास घेऊ चदल्याम ळे, हहदवी 
स्वराज्यवादी सरदार व देशम ख यािंा रामिंद्रावरील चवश्वास उडाला. त्यारं्नी आपली हहदवी स्वराज्य 
राखण्यािी इच्छा रामिंद्रपतंासं र्न सारं्ता थेट हजजीला जाऊर्न ते राजाराम महाराजाकंडे सारं् ूलार्ले. 
[बेंदे्र, राजाराम महाराज िचरत्र, प.ृ २६३.] बेंदे्र प ढे म्हितात की रामिंद्रपतंारे्न स रवातीस केवळ धर्नाजी जाधवावंरील 
दे्वषाम ळे कारवाई केली. त्यािी र्फळे हहदवी स्वराज्याला र्भोर्ावी लार्ली आचि राजाराम महाराजारं्ना चबर्न 
लढ्यारे्न िंदी झ स्ल्र्फकारखार्नाच्या ताब्यात द्यावी लार्ली व िंदीिे राज्यही मोर्लाकंडे रे्ले. 
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बेंदे्र प ढे म्हितात की रामिंद्रपंत प ढे र्फारि दूचषत झाला. हहदवी स्वराज्यािी घडि देशी र्भाषेवर व 
स्वदेशी संस्कार संस्कृतीवर आधारली जावी आचि प्रजेत स्वदेशाचर्भमार्न जास्त चर्नमाि व्हावा म्हिूर्न 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या पत्रव्यवहारात चवचशष्ट प्रथा घालूर्न चदल्या होत्या. त्या संर्भाजी महाराजारं्नी 
व्यवस्स्थतपिे पाळल्या होत्या. परंत  रामिदं्रपंतारं्नी त्या प्रथारं्ना चतलाजंली चदली. त्यारं्नी आपल्या 
पत्रव्यवहारात चशवाजी महाराज आचि संर्भाजी महाराज याचं्या कारकीदीबाबतिा आपला दे्वष अचधक 
प्रज्वचलत केला. रामिंद्रपतं आपल्या राजपत्रावंर राज्याचर्भषेक शक र्न देता चहजरीसर्न व तारखा देऊ 
लार्ले. सरदार सेर्नापतीस ज्या पदव्या द्यावयाच्या त्या संस्कृत हकवा मराठी र्भाषेरे्न व्यक्त करण्याऐवजी 
र्फारशी र्भाषेत देण्यािे िालू केले. राजाराम महाराजाचं्या खास पत्रव्यवहारातं ह्या र्नवीर्न प्रथािंा प रस्कार 
केला. त्यारं्ना एकि तोडर्ा माहीत होता तो म्हिजे राजारामासं कैद करूर्न आपल्या अंचकत ठेविे, परंत  
तोही ज स्ल्र्फकारखार्नाच्या चविारसरिींम ळे राजाराम महाराजासं जाऊ चदल्याम ळे साधता आला र्नाही. 

 
िंकरािी नारायि : 

 
रामिंद्रपतं अमात्यािा जोडीदार शकंराजी र्नारायि होय. तो मोठा व हरतऱ्हेरे्न कायग चसद्धीस 

रे्निारा होता. शकंराजीरे्न मावळी र्फौज जमवरू्न मोर्लािंा उच्छेद करूर्न अल्पावकाशातं मावळातील चकल्ल े
बादशहाच्या कब्जातूर्न परत घेतले. जूर्न १६९० च्या पचहल्या आठवड्यात शकंराजी र्नारायि स्वारी करूर्न 
वाईस आला. वाईिा चकल्ला व प्रतापर्ड हजकले आचि महादजी सामराज यास त्या प्रातंािा स र्भा म्हिूर्न 
रे्नमिूक केली. [राजवाडे, खं. १६, पृ. २७.] त्यारं्नतर लरे्ि प्रिंडर्ड चकल्ला मराठ्ािें ताब्यात आला. राजर्ड, 
हसहर्ड याचवषयी खटपट होईल ते करीत आहोत व हे चकल्ल े हजकण्यािा प्रयत्र्न िालू आहे असे त्यारे्न 
हजजीस कळचवले. [राजवाडे, खं. १७-२०, २१.] तसेि देशम ख, देशक लकिी, खासर्नीस, म तालीक, िौर् ले 
वर्ैरे वतर्नदारासं हक्कािी रोख रक्कम ठरवरू्न चशवाजी महाराजारं्नी वतरे्न खालसा केली होती ती प न्हा 
चदल्याचशवाय पोटचतडीक लार्त र्नाही व म लूख आबाद होत र्नाही हे र्नजरेस आल्यावरूर्न शकंराजी 
र्नारायि व रामिदं्रपंत यारं्नी सवग वतर्नदारािंी वतरे्न पूवीच्या मालकाचं्या स्वाधीर्न केली. हा प्रकार 
शकंराजीरे्नि प्रथम घडवरू्न आिला हे राजवाड्यारं्नी प्रचसद्ध केलेल्या पत्रावंरूर्न चदसते. शकंराजीरे्न 
राजर्ड, प्रतापर्ड, तोरिा हे चकल्ल ेऑक्टोबर १६९० त मोर्लाकंडूर्न घेतले. प रंदर चकल्लाही घेतला. 
शकंराजीिी ही कामचर्री रामिंद्रपतंारे्न राजाराम महाराजाकंडे हजजीस चलहूर्न पाठचवली. शखे चर्नजामारे्न 
संर्मेश्वरी ठािे घेतले व सजाखार्न साताऱ्यास वढेा घालूर्न बैसला त्याशंी य द्ध प्रसरं् करूर्न शकंराजीर्नी 
र्चर्नमािें पाचरपत्य केले. [स. प., पृ. १६७.] राजाराम महाराजारं्नी ह्या कामचर्रीबद्दल शकंराजीस सचिव पद 
केले आचि रायर्डापासूर्न कोकिपट्टी त्यािे स्वाधीर्न केली. रामिंद्रपतंासं म अज्जमिा कायगर्भार् साचंर्तला. 
त्याचं्या स्वाधीर्न कऱ्हाडपासूर्न वर घाटपावतेोिी कामचर्री सोपचवली. लष्ट्कर द तर्फा वाटूर्न चदले. धर्नाजी 
जाधव यारं्नी शकंराजी र्नारायिाकडे असाव,े संताजी घोरपडे यारं्नी रामिदं्रपंताकंडे असाव ेअसे ठरचवले. 
[ऐ. स.ं साचहत्य ले. ७६.] अशा रीतीरे्न मावळ आचि कोकि या प्रदेशािा कारर्भार सवगस्वी रामिंद्रपंत आचि 
शकंराजी र्नारायि यारं्नी ठरचवला. 

 
परिुराम किबक : 

 
चतसरा राष्ट्र िालक परश राम हत्रबक हा प्रचतचर्नधी घराण्यािा संस्थापक, हा प्रथम मजम ू

(जमाखिािे दस्त ऐवज ठेवण्यािे काम) म्हिूर्न रामिंद्रपतं अमात्याकडे होता रं्नतर त्यािी रे्नमिूक 
म ताचलकपदी झाली. [राजवाडे, खं. १५-२१.] रं्नतर तो य द्ध संग्रामातं र्भार् घेऊर्न पराक्रम र्ाजव ूलार्ला आचि 
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चकल्ल्यािा बंदोबस्त ठेवरू्न त्यारे्न लोकािें चठकािी स्वराज्याचर्भमार्न उत्पन्न करूर्न चमरजपासूर्न 
रारं्ण्यापयंतिा प्रदेश मोर्लािें ताब्यातूर्न सोडचवला. पावर्नर्ड व पन्हाळा राजाराम महाराज हजजीस 
जाताि बादशहारे्न १६८९ च्या अखेरीस हस्तर्त केले. परश रामपंतारे्न चिकाटीरे्न सारखे दोर्न वषग खपूर्न 
१६९२ च्या जूर्न मचहन्यात परत काबीज केला. (जे. श.) प ढील पाि वषग पन्हाळा मोर्लाईत येण्यासाठी 
बादशहारे्न जंर् जंर् पछाडले पि परश राम हत्रबकरे्न तो हातिा जाऊ चदला र्नाही. 
 
संिािी घोरपडे : 

 
र्भोसले व घोरपडे ही दोन्ही घरािी उदयपूर येथील एकाि चससोचदया वशंापासूर्न उर्म पावली. 

चपते म्हाळोजी (मालोजी) घोरपडे हे चशवाजी महाराजाचं्या सेवतेील एक चर्नष्ावतं व शूर सेर्नार्नी होते. 
संर्भाजीराजासं पन्हाळर्डी ठेचवले होते. त्यावळेी य वराजावंर र्नजर ठेवण्यािे मोठ्ा जोखमीिे व र्नाजूक 
काम चशवाजी महाराजारं्नी म्हाळोजीवर सोपचवले होते. संपूिग संर्भाजी-काळात म्हाळोजी घोरपडे हे 
पन्हाळर्डावरील सरर्नौबत म्हिूर्नि काम पहात होते. [कापशीकर, सेर्नापती घोरपडे घराण्यािा इचतहास, प.ृ २७.] 
संर्मेश्वरी मोर्ल सैन्यारे्न टाकलेल्या छाप्यात संर्भाजी महाराज पकडले रे्ले त्याप्रसरं्ी मोर्ल सैन्याशी जी 
लढाई झाली, चतच्यात म्हाळोजी स्वामी कायावर खिी पडले. [पवार जयहसर्, सेर्नापती सतंाजी घोरपडे, पृ. १२.] 

 
संर्भाजी महाराजाचं्या वधारं्नतरच्या संकट काळात संताजीरे्न स्वराज्यािे रिि करूर्न औरंर्जेबास 

दहशत कशी लावली यािे विगर्न रामिंद्रपतं अमात्य यारं्नी चमरज प्रातंाच्या मराठा स रे्भदारास चलचहलेल्या 
पत्रात केले आहे. “राजश्री संताजी चबर्न म्हाळोजी घोरपडे सेर्नापती लष्ट्कर यासी राजश्री छत्रपती स्वामी 
कर्नाटकात जाते समयीं या प्रातें (महाराष्ट्रात) ठेऊर्न रे्ले होते. त्या समयीं इकडे र्चर्नमािी धामधूम होऊर्न 
क ल देश व द र् ेहस्तर्त केली होती. राज्यामध्ये काहंी अथग उरला र्नव्हता. क ल मऱ्हाटे याही इर्नामास 
खता करूर्न र्चर्नमाकडे रे्ले. याही (संताजीरे्न) राजश्रीच्या पायासी बह ति एकचर्नष्ा धरूर्न इर्नामास खता 
र्न करीता जमाव करूर्न शखे चर्नजाम व सजाखार्न व रिमस्तखार्न व जार्नसारखार्न येसे उमदे वजीर 
ब डचवले. जार्ा-जार्ा र्चर्नमास कोटर्ा घालूर्न रे्नस्तार्नाबूद केले आचि देश सोडचवला. राज्य रिितेच्या 
प्रसंर्ास असाधारि श्रम केले. औरंर्जेबास दहशत लावली.” [चकत्ता, पृ. १८७.] (चदर्नाकं ९ ज लै १६९२) 

 
धनािी िाधव : 

 
धर्नाजी जाधव हा हसदखेडकर लख जी जाधवािा वशं. यािंा जन्म १६५० च्या स मारास झाला. 

मोठा झाल्यावर तो प्रतापराव र् जरािे हाताखाली काम करू लार्ला. उंबरािी र्न रे्नसरी येथील लढायातं 
धर्नाजीिा पराक्रम चशवाजी महाराजाचं्या र्नजरेस चवशषे आला. संर्भाजी महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर त्यािा 
पराक्रम झळकू लार्ला. राजाराम महाराज हजजीस रे्ल्यावर धर्नाजीरे्न अजोड पराक्रम करूर्न बादशाही 
र्फौजावंर चवजय चमळचवले म्हिूर्न राजाराम महाराजारं्नी त्यास जयहसहराव चकताब चदला. [चशविचरत्र प्रदीप, प.ृ 
३७.] 
 
खंडोबल्लाळ : 

 
खंडोबल्लाळ चिटिीसािंी र्िर्ना त्यावळेच्या प्रम ख प ढाऱ्यात व चर्नष्ावतं सेवकातं अवश्य केली 

पाचहजे. संर्भाजी महाराजाचं्या वधारं्नतर तो राजाराम महाराजाबंरोबर हजजीस असतार्ना महाराजासंाठी 
अरे्नक संकटे व प्रािाचंतक हालअपेष्टा त्यास सहर्न कराव्या लार्ल्या. राजाराम महाराजािंी आपल्यावर पूिग 
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कृपा आहे हे पाहूर्न चवरं्नती केल्यावर दार्भोळ प्रातंीिी सरदेशम खी वतर्न वशं परंपरा करूर्न चदले. हे त्यारे्न 
आपले वतर्न र्िोजी चशक्यास देऊर्न त्यािे मार्फग त राजाराम महाराजािंी स टका हजजीतूर्न करचवली. 

 
मोर्लारं्ना सोडूर्न मराठे सरदार राजाराम महाराजाकंडे येऊ लार्ले. त्यापैकी चशवाजी कवडे यास 

संताजी घोरपडे याच्या सारं्ण्यावरूर्न महाराजारं्नी खटाव ताल क्यातील मौजे दरुज येथील जमीर्न त्यास 
इर्नाम चदली. राजाराम महाराजासं आंताजी र्नामदेव यािें प त्र र्नामाजी आपदेव व बंधू आंताजी र्नामदेव व 
यादव र्नामदेव उपर्नाव लाडें देशपाडें क लकिग कयात मावळ हे हजजी येथे रे्भटले व महाराजासं चवरं्नती 
केली की आम्ही सेवा करीत आहोत पि ह्या वृत्तीस इर्नाम र्ाव र्नाही म्हिूर्न महाराजारं्नी कृपाळू होऊर्न 
एकर्ावं चककग टवाडी इर्नाम चदला. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३२.] त्यािप्रमािे र्िेश चर्नळकंठ यास मौजे र्राडे येथे 
इर्नाम चदले तर शकंराजी राम अते्र यास मौजे कोढीत येथील जमीर्न राजाराम महाराजारं्नी हे लोक हजजीस 
रे्ल्यावर चदलेली चदसते. [चकत्ता, पृ. ३३-३४.] अशाप्रकारे राजाराम महाराजारं्नी त को चत्रमल प रंदरे यास मौजे 
स पे येथील जमीर्न इर्नाम चदली. र्नरहसह र्भट जोशी याचं्याकडील पाडंवशे्वर येथील इर्नाम जमीर्न पूवगवत 
िालू केली. र्नरसी र्भट यासं मालचसरस येथे रै्नवदे्य रं्नदादीपाबद्दल हिमंतराव चबर्न कृष्ट्िाजी घोरपडे 
देशम ख यास सातारा प्रातं परली येथील देशम खीिे वतर्न अशाप्रकारे राजाराम महाराजारं्नी इर्नामािंी 
खैरात केल्यािे मजकूर सापडतात. [चकत्ता, पते्र अर्न . ३५ पृ. ४०.] इ. स. १६९२ मध्ये मराठे महत्त्वािे चकल्ल े
मोर्लाकंडूर्न सर करूर्न घेण्याच्या उद्योर्ास लार्ले. ख द्द राजधार्नी रायर्डावर हल्ला करूर्न ती काबीज 
करण्यािा एक धाडसी प्रयत्र्न चशवाजी महाराजाचं्या तालमीत तयार झालेल्या आबाजी सोर्नदेव या मराठा 
सेर्नार्नीरे्न केल्यािे कार्दपत्रातं र्नमूद आहे. [चकत्ता, पत्र क्र. ४३, ४४] पि या प्रयत्र्नातं मराठ्ारं्ना यश आले र्नाही 
तथाचप अपयशारे्न मराठे खिूर्न रे्ले र्नाहीत. राजाराम महाराज पन्हाळर्डी असता त्यासं पकडण्यासाठी 
मोर्लारं्नी पन्हाळयास वढेा चदला व राजाराम महाराज चर्नसटल्यावर काबीज केला. तदरं्नतर १६९२ च्या 
मध्यास परश रामपंत प्रचतचर्नधी यारं्नी पन्हाळर्डावर एका रात्री छापा घालूर्न तो चकल्ला काबीज केला. एक 
दिदिीत चवजय संपादर्न केला. मराठे कोिाला िाहूल लार् ूर्न देता र् प्तपिे चशड्या लावरू्न तट िढले. 
आचि चकल्लेदाराचं्या म सक्या बाधूंर्न तो चकल्ला ताब्यात घेतला. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३६.] पन्हाळा हातिा रे्लेला 
पाहूर्न बादशहास धक्का बसला. पन्हाळा ताब्यात राहिे म्हिजे दचिि महाराष्ट्र ताब्यात असिे, असे 
त्यावळेिे राजकीय व लष्ट्करी र्चित होते. 

 
बादशहारे्न शहाजादा म अज्जमिा म लर्ा शहाजादा म इज द्दीर्न याला र्नोव्हेंबर, १६९२ त 

पन्हाळर्डाचवरुद्ध रवार्ना केले. शहाजादा म इज द्दीर्न यारे्न पन्हाळयाला वढेा घातला. पि चकल्ला हजकूर्न 
घेण्यािे त्याला जमेर्ना. ऑक्टोबर १६९३ मध्ये रामिंद्रपंत, शकंराजी आचि धर्नाजी जाधव हे पन्हाळर्डाला 
मदत करण्यासाठी िालूर्न आले. २० ऑक्टोबरपासूर्न िकमकी स रू होऊर्न त्या काही चदवस िालू 
राचहल्या. मराठ्ारं्नी चकल्ल्यात रसद आचि क मक पोहिचवली. याि वषी बारामतीिा, मोर्लातंरे्फ 
असलेला ठािेदार हिमंतराव हर्नबाळकर हा मराठ्ारं्ना येऊर्न चमळाला. इ. स. १७०४ मध्ये यािा मृत्य ू
होईपयंत यारे्न मोर्लासं सळो की पळो करूर्न सोडले. इ. स. १६९४ त पन्हाळर्डिा वढेा मोर्लाकंडूर्न 
िालूि होता. औरंर्जेबारे्न ७ मािग १६९४ रोजी पन्हाळयाकचरता मोर्लारं्ना आिखी ६ हजार सैन्यािी क मक 
पाठचवली. पि ती पोिण्यापूवीि शहाजादा म इज द्दीर्न हा पन्हाळा सोडूर्न ८ मािग १६९४ रोजी चर्नघाला होता. 
हे समजल्याबरोबर बादशहारे्न शहाजादा आज्जमिा म लर्ा बेदारबख्त, यास पन्हाळयाच्या वढे्यासाठी 
पाठचवले. तरीही मोर्लासं पन्हाळा चकल्ला काबीज करिे जमले र्नाही. म्हिूर्न औरंर्जेब बादशहारे्न 
पन्हाळयािा मराठा चकल्लेदार परश राम हत्रबक यास ३१ ऑक्टोबर १६९९त पत्र चलचहले, “चकल्ला हवाली 
केल्यास आमच्याकडूर्न मोठी मर्नसब चमळेल र्न ऐचकल्यास त म्हास व त मच्या क ट ंबातंील लहार्नथोर 
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बायकाम लासं पकडूर्न ठार मारण्यात येईल.” ह्या पत्रास चकल्लेदार हत्रबक यारे्न र्भीक घातली र्नाही. 
पन्हाळयाला घातलेला मोर्ल वढेा िालूि राचहला. तो िालू असता धर्नाजीरे्न बाहेरूर्न मोर्लािंा अचतशय 
उच्छेद केला. ता. २१ जारे्नवारी १७०१ रोजी धर्नाजीिी व समस्त मोर्ल र्फौजेिी पन्हाळयािे जवळ मोठी 
लढाई झाली. तशाि आिखी लढाया वारंवार िालूि होत्या. शवेटी २८ मे १७०१ रोजी बादशहारे्न तर्शबयत 
खार्नातरे्फ चकल्लेदारास द्रव्य ५५ हजार रुपये देऊर्न चकल्ला आपलासा केला. पन्हाळर्ड प ढे सर्न १७०५ 
साली मराठ्ाकंडे आला. त्यारं्नतर ताराबाई व चशवाजी यािें वास्तव्य चतथे झाले. 

 
याि स मारास मराठ्ािें सेर्नार्नी संताजी आचि धर्नाजी हे बेळर्ाव धारवाड या कर्नाटकाच्या 

सीमेवर ध माकूळ घालीत होते. प्रथम त्यारं्नी बेळर्ावच्या पचरसरातील चकल्ल ेआचि ठािी हजकूर्न घेतली. 
उभ्या चपकातं लष्ट्करािी घोडी घालूर्न त्यािंी र्नासधूस केली. एवढेि र्नव्हे तर त्यारं्नी बेळर्ावच्या चकल्ल्यास 
वढेा चदला. तदरं्नतर चविार बदलूर्न ह्या दोघा ंमराठा सेर्नार्नीर्नी धारवाड चकल्ल्यास वढेा चदला. [मोर्ल 
दरबारिी बातमीपते्र, पृ. ८-९.] मराठ्ारं्नी स्वातंत्र्यय द्धात शकेडो लढाया मोर्लाशंी चदल्या त्यािी माचहती 
अखबारातूर्न चमळते. २७ ऑक्टोबर १६९२ िे बातमीपत्र म्हिते. “हरकऱ्याचं्या तोंडूर्न बातमी आली की, 
धर्नाजी जाधव एव ंधर्नाजी आजामर्नर्र बेळर्ावं र्भार्ातूंर्न बाहेर पडले ते धारवाडला पोिले असूर्न त्यारं्नी 
धारवाडच्या चकल्यास वढेा चदला आहे.” [चकत्ता, प.ृ ९.] याि चदवशीच्या बातमी पत्रात र्नमूद करण्यात आले 
की, बीड चजल्ह्यातील िौसाला र्भार्ािा रिक मतलब खार्न हा मराठ्ािंा मोड करण्यासाठी धारूरकडे 
रे्ला होता. तेथे मराठ्ाशंी य द्ध झाले. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, प.ृ १४०.] 

 
१८ चडसेंबरला बादशहास समजले की, धर्नाजी जाधव हा हजजीच्या अलीकडे राजारामाच्या 

र्फौजेत पोहोिला आहे व संताजी हा कोपळहूर्न चर्नघाला व हजजीकडे रवार्ना झाला आहे. [ताचरखे चदलकशा, प.ृ 
१८६.] 

 
रामिंद्रपतं अमात्य यारं्नी आपला र् मास्ता देशम ख मलंर् र्ौडा यास पाठवरू्न त्याजकडे िौथाईिी 

मार्िी केली. िौथाई र्न चदल्यास सैन्य पाठवरू्न त मिी खेडी बेचिराख करू अशी धमकी चदली. त्यावर 
देशम खारे्न एक पालखी व िार घोडे रामिंद्रपतंाकडे पन्हाळर्डावर पाठचवले. त्यारं्नतर पंताकडूर्न काही 
हालिाल झाली र्नाही. 

 
राष्ट्र कायात झीज सोसिाऱ्यािंा प रस्कार करण्यात मराठा मंडळ सदैव जार्रूक असे. त्यारं्नी 

ज र्नी वतरे्न कायम केली, र्नवीर्न वतरे्न चदली, इर्नाम जचमर्नी चदल्या, मोर्लाचं्या अर्न करिारे्न पंि हजारी, 
सप्त हजारीसारख्या पंिसहस्त्री, सप्तसहस्त्री अशा मर्नसबी चदल्या. सरंजाम चदले, रिारं्िावंर कामास 
आलेल्याचं्या क ट ंबािें संरिि केले. साराशं कोिी चदलर्ीर राहू र्नये सवांर्नी या आिीबािीच्या प्रसंर्ी 
राष्ट्रकायांत र्भार् घ्यावा याबद्दल राजाराम महाराज व त्यािें मंत्री सदैव झटत असत. 

 
मराठे कसहगड घेिाि (१ िुलै, १६९३) : 

 
ताचमळर्नाडूमध्ये मोर्लािंी द दगशा िालू असता इकडे स्वराज्यात मराठ्ारं्नी मोर्लाकंडूर्न हसहर्ड 

हजकूर्न घेतला. त्यािे श्रेय र्नावजी बलकवडे यास आहे. हसहर्ड र्चर्नमापासूर्न हजकूर्न घेण्यािा चविार 
शकंराजी र्नारायि सचिव यारे्न केला. चकल्ला हस्तर्त करण्यात पंि हजारी सरदार र्नावजी बलकवडे तयार 
झाला. त्याच्या मदतीस चवठोजी कारके रे्ला. र्नावजी बलकवडे यारं्नी साचंर्तले की चकल्ला हस्तर्त 
झाल्यावर मौजे सावरर्ाव ताल के पौर्न मावळ हा र्ाव आपिास इर्नाम चदला पाचहजे. त्याप्रमािे र्ाव इर्नाम 
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द्यावयािे ठरले. त्यारं्नतर चवठोजी कारके यारं्नी तटासी चशडी लावली. र्नावजीरे्न एकचिते्त शतीरे्न चशड्यावंरी 
िढूर्न पहारा िोपूर्न सात रोजी (१ ज लै १६९३) चकल्ला हस्तर्त केला तेव्हा त्यास मौजे सावरर्ाव रू्नतर्न 
इर्नाम चदला. [चशविाचरत्र साचहत्य, खं. ५, प.ृ १८८. पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १४७-४८.] 

 
ऑक्टोबर १६९३ मध्ये धर्नाजी, रामिंद्रपंत आचि शकंराजी यारं्नी पन्हाळर्डाला क मक 

पोहिचवली. यािवषी बारामतीिा, मोर्लातरे्फ असलेला ठािेदार हिमंतराव हर्नबाळकर हा मराठ्ारं्ना 
येऊर्न चमळाला. त्यारे्न मोर्लारं्ना सळो की पळो करूर्न सोडले. यावळेी मोर्लारं्ना हजजीस रसद पोिचविे 
मोठ्ा म ष्ट्कीलीिे होऊर्न बसले. असे असता मराठ्ारं्नी सहा हजार बैल घेऊर्न पन्हाळर्डावर रसद 
पोिचवण्याच्या उदे्दशारे्न चर्नघाले त्यावर मोर्ल सैन्यारे्न हल्ला करूर्न त्यािंा मोड केला. ओझ्यािे बैल 
पकडण्यात आले. या स मारास मराठ्ाचं्या सैन्यािी तीर्न हजारािी त कडी महादेवाच्या डोंर्रातूर्न िालूर्न 
आली प न्हा लढाई झाली. म हमद अस्करी, अली म राद आचि इतर अचधकारी परार्भव पाहूर्न पळूर्न रे्ले. 
मराठ्ारं्नी मोर्लािंी स मारे पािश ेमािसे ठार मारली आचि ते धान्यािी रसद सोडवरू्न घेऊर्न रे्ले. [मोर्ल 
दरबारिी बातमीपते्र, २५ एचप्रल १६९३.] 

 
मराठे यिाच्या णिखरावर : 

 
मराठे यावळेी यशाच्या चशखरावर होते. राजाराम महाराजारं्नी हजजीहूर्न जाहीरर्नामा काढला होता 

की, (मद्रास, कर्नाटक) मधील म लूख त्यािंा झाला असूर्न केशव रामण्िा हा मराठ्ातंरे्फ त्यावर स रे्भदार 
म्हिूर्न चर्नय क्त केला आहे. तसेि ह्या स रे्भदारास र्ोवळकोंडा कर्नाटकातंील सवग प्रदेश ताब्यात घेण्यािा 
आदेश देण्यात आला आहे. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १४१-४२.] 

 
संिािी महाराष्ट्राि : 

 
१६९३ च्या जारे्नवारीत राजाराम महाराजारं्नी ज स्ल्र्फकार खार्नाशी सल्ला केला. महाराजासं १ लाख 

६० हजार रुपये चकमतीिे जडजवाहीर झ स्ल्र्फकारखार्नारे्न चदले. तेव्हा झ स्ल्र्फकारखार्न हजजीिा वढेा 
उठवरू्न वाचंदवाशला रे्ला. [मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र, चद. १४-१९ र्नोव्हेंबर १६९३, ८ मािग, १६९४.] राजाराम महाराज व 
झ स्ल्र्फकार खार्न यािेंमध्ये झालेला व्यवहार मराठा सेर्नापती व लढिाऱ्या सरदारारं्ना कळला तेव्हा ते 
राजाराम महाराजावंर रुष्ट झाले. संताजीरे्न यावळेी चित्रर्नापल्लीस वढेा घातला होता. त्यारे्न २३ एचप्रलला 
चत्रिर्नापल्लीकराशी सल्ला केला. रं्नतर तेही राजाराम महाराजाशी चबघाड करूर्न देशास परत रे्ले. [बेंदे्र, 
राजाराम, प.ृ १८४.] 

 
त्यावरी धर्नाजीस र्नामजाद केले. राजाराम महाराजारं्नी संताजीिी समजूत घालण्यािा प्रयत्र्न 

केला. संताजीस त्यारं्नी कळचवले की, झ स्ल्र्फकारखार्नािा व माझा र् प्त करार झाला आहे की बादशहा 
आता र्फार चदवस चटकत र्नाही. त्यािें प ात र्ोवळकोंड्यािा प्रदेश ज स्ल्र्फकारखार्नारे्न घ्यावा व चवजापूरिा 
राजारामारे्न घ्यावा. राजाराम महाराजारं्नी संताजीस रे्भटूर्न त्यास बिीस देऊर्न त्यास संतोषी केले. संताजी 
लरे्ि महाराष्ट्रात जाण्यास चर्नघाला तेव्हा संताजीच्या जार्ी धर्नाजी जाधवराव यास रे्नचमले. संताजीकडे 
वीस हजार घोडदळ होते. ह्या र्फौजेचर्नशी तो महाराष्ट्रात १६९३ च्या दसऱ्याच्या स मारास सातारा प्रदेशात 
आला. अमृतराव हर्नबाळकर हाही मराठ्ारं्ना येऊर्न चमळाला होता. ऑक्टोबर १६९३ मध्ये त्यारे्न र्भीमा 
ओलाडंली आचि बादशाही म लूखातं धामधूम करण्यास स रुवात केली. हहमतखार्नारे्न त्यािा पाठलार् 
केला. इतक्यात ठािेदार रामद ल्लाखार्न यारे्न त्यास चलहूर्न पाठचवले की संताजी हा चशवचर्नहालर् र्भपूाळर्ड 
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येथे रे्ला आहे म्हिूर्न त्यारे्न संताजीिा पाठलार् स रू केला. संताजी माडंवर्डला व त्याच्या पाठीवर 
हहमतखार्न होता, दोघािंी लढाई र्भपूाळ र्डाजवळ झाली त्यात मराठ्ारं्नी माघार घेतली. प ढे दोघािंी 
र्ाठ चवक्रम हल्ली येथे पडल्यावर य द्धास तोंड लार्ले तेव्हा संताजी चर्नसटूर्न मळखेड येथे १९ र्नोव्हेंबरला 
रे्ला. त्यािा पाठलार् हहमतखार्न बहादूर, हमीद द्दीर्न खार्न ख्वाजाखार्न यारं्नी केला. मोठी लढाई झाली 
असे मोर्लािें बातमीपत्र सारं्ते. 

 
इ. स. १६९४ साल उजाडले तरी पन्हाळर्डिा वढेा िालूि होता. पन्हाळयास म इज द्दीर्न वढेा 

घालूर्न बसला असता मराठ्ारं्नी पन्हाळर्डािा वढेा मारूर्न काढला. त्यात मराठ्ाचं्या बाजूरे्न काशी 
रंर्र्नाथ बोडे ह्या मराठा सरदारारे्न तेथे स्वामीसेवा केली म्हिूर्नत्यास राजाराम महाराजाकंडूर्न प्रातं 
मलकपूर येथील इर्नाम देण्यात आली. [बेंदे्र, राजाराम, पृ. १८६.] 

 
संिािीच्या हालचाली : 

 
६ मािग १६९४ रोजी संताजी आचि हहमतखार्न यािंी प न्हा िकमक झाली. त्यारं्नतर थोड्याि 

चदवसारं्नी औरंर्ाबादेहूर्न र्लर्ली बादशाही छाविीकडे तोर्फा रे्नण्यात येत होत्या. संताजीरे्न अडचवण्यािा 
प्रयत्र्न केला. मोर्ल सरदार मतलबखार्न यारे्न तो हािूर्न पाडला. [मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र, १८ मािग, ६४.] 

 
मोगल िोरिा घेिाि : 

 
मोर्लारं्नी मािग १६९४ मध्ये पन्हाळर्डिा वढेा उठचवला पि र्ाझीउद्दीर्न चर्फरोजजंर् याचं्या 

र्फौजारं्नी मावळातंील तोरिा चकल्ला हजकूर्न घेतला त्यावळेी स्वामी कायाथग जार्नो आबाजी प्रर्भ ूयािा बाप 
आबाजी चवश्वर्नाथ य द्ध प्रसंर्ी पडले. त्यािे क ट ंबािे िालवाव ेहे अर्त्य जािूर्न त्यारं्नी सर्नद करूर्न चदली. 
[इचतहास सगं्रह, चडसेंबर १९०९, पा. २८.] 

 
चकल्ल ेकारीर्ड हाही मोर्लारं्नी १६९४ च्या अखेरीस घेतला होता. शकंराजी र्नारायि सचिव यारे्न 

वषग सहा मचहन्याचं्या आति मोर्लाकंडूर्न तोरिा व कारीर्ड हस्तर्त केले. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १५९.] 
यािी हकीकत जेधे शकावलीत आहे. 

 
इ. स. १६९५ : 

 
स्वराज्यात मोर्लाचं्या हालिालीर्ना यश येण्यािे चदसेर्ना. स्वराज्यातील प्रम ख असे बह तेक चकल्ल े

मराठ्ाचं्या ताब्यात रे्ले होते. आता मराठे र्भीमापार होऊर्न बार्लाि, खार्नदेश, वऱ्हाड या र्भार्ात संिार 
करू लार्ले. हे पाहूर्न औरंर्जेबारे्न मािग १६९५ मध्ये आपली छाविी र्लर्ली येथूर्न हलचवली आचि तो मे 
१६९५ मध्ये र्भीमातीरावर ब्रह्मप री (सोलापूर चजल्ह्यात) येथे येऊर्न दाखल झाला. [पर्डी, मोर्ल दरबारिी 
बातमीपते्र, पृ. १०८.] 

 
राजाराम महाराजारं्नी समस्त मराठे सरदारासं आज्ञा केली की, त्यारं्नी मोर्लाईत धामधूम करूर्न 

पाळेर्ारीरे्न म ल ख मारूर्न, िौथ सरदेशम खी घासंदािा घेऊर्न अंमल बसवावा. स्वामींिे आजे्ञप्रमािे ब वाजी 
पवार वर्ैरे सरदार िंदीहूर्न देशी येऊर्न रामिंद्र अमात्य बावडेकराशंी मसलत करूर्न मोर्लाईंत सवगत्र 
धामधूम करू लार्ले. रामिंद्र पंत बावडेकर यारं्नी धर्नर्रािें र्भारी जमावारे्न चकल्ल े चवशालर्ड, रारं्िा, 
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र्र्र्नर्ड, बावडा वर्ैरे स्थारे्न, पाटिकरारं्नी पाटि खोऱ्यात राहूर्न कऱ्हाड व वाई प्रातंी जवामदीरे्न स्वाऱ्या 
करूर्न चकल्ल ेकोट कबज करू लार्ले. चसदोजीराव हर्नबाळकर यारं्नी आटोले बरोबर र्ंर्ाखोऱ्यात, परसाजी 
र्भोसले यारं्नी देवर्ड िादेंपासूर्न र्ोंडविपावतेो, खंडेराव दार्भाडे यारं्नी बार्लािपासूर्न र् जरातपावतेो 
ध माकूळ घातला. ब वाजी पवार यारं्नी र्भारी जमाव जमवरू्न र्ंर्थडीपासूर्न खार्नदेश तापीतीर पावतेो 
मोर्लासं तोंड चदले. रातं्रचदवस छापा घालूर्न पाठलार् करूर्न मोर्लािंा पाडाव केला. त्यािें डेरे ल टूर्न 
हत्ती, घोडे व खचजर्ना मालमत्ता घेऊर्न तापी तीरापयंत स्वराज्यािा अंमल बसचवला. मोर्ल घाबरूर्न 
चकल्ल्यात चशरूर्न बसले. इतक्यात ब वाजी पवार यास मोर्लारं्नी र्भारी जमावारे्न दर्ा करूर्न पकडूर्न अशीर 
म क्कामी घेऊर्न रे्ले. त्यास साचंर्तले की, त म्ही बादशहािे िाकरींत आलेत तर त म्हास इतर मराठे 
सरदारापं्रमािे ख दावतं र्भारी मार्नमरातब व मोठा सरंजाम देतील. ब वाजी पवार यारं्नी आवजी आधाल, 
रामिंद्र खटावकर, र्नार्ोजी मारे्न, सटवाजी व बाजीराव डर्फळे, बचहरजी पाढंरे, अमृतराव हर्नबाळकर, 
महादजी र्नारायि वर्ैरे मराठे सरदार व स्वामींिे आप्तवर्ीय अिलोजीराव व कान्होजी चशकेप्रमािे 
स्वामींिी सेवा सोडूर्न हरामखोरी करूर्न बादशहािी मर्नसबदारी करिे बद्दल र्नकार चदला. उपरातं 
मोर्लारं्नी ब वाजी पवार यास चकल्ल्यािें ब जात टाकूर्न र्ोदाखोऱ्यापासूर्न खार्नदेश तापीपयंत म लूख कबजा 
केला. 

 
“..........स्वामींर्नी (ब वाजी पवारािा र्भाऊ) संर्भाजी पवार यास ..........आज्ञा करूर्न िंदीहूर्न 

स्वदेशी र्भावािा सूड घेिेबद्दल मोर्लािंा पाडाव करावयास पाठचवले. ...........िंदीहूर्न चर्नरोप घेऊर्न 
स्वदेशी येऊर्न प तिे कालोजी व संर्भाजी यास बरोबर घेऊर्न र्भारी जमावारे्न िारपाि वषपेयंत रातं्रचदवस 
छापे घालोर्न ल टालूट व जाळपोळ करूर्न र्ंर्ातीरापासूर्न खार्नदेश तापीतीरापावतेो मोर्लािंा पाडाव 
करूर्न पल्लेर्ारीरे्न म लूख मारूर्न िौथ सरदेशम शी घासदािा बळजबरीरे्न घेऊर्न स्वामींिा अंमल बसचवला 
..........” [राजवाडे, खं. १५ ले. २८३, पृ. २९०-२९१ व पृ. ३७८-३७९.] 

❑ ❑ 
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४४. छिपिी रािाराम महाराि कििीस असिा मराठे-मोगल याचंा कोकिािील 
सघंषप 

 
राजाराम महाराज छत्रपती झाले त्यावळेी मराठे राज्यािी स्स्थती अत्यतं चबकट होती. 

स्वराज्याच्या तत्कालीर्न पचरस्स्थतीचवषयी मर्न िीरे्न चलहूर्न ठेवले आहे की, “संर्भाजी महाराजाचं्या मृत्यूम ळे 
मराठ्ािें स्वराज्य हजकले जाऊर्न, जि ूकाही दचििेच्या सम द्रापयंतिा हहद स्थार्नािा संपूिग र्भपू्रदेश 
औरंर्जेबाला प्राप्त होिार, औरंर्जेब संपूिग हहद स्थार्निे सावगर्भौम सम्राटपद प्राप्त करिार अशीि समस्त 
मोर्लािंी जािीव होती. परंत  ह्या द दैवी राजाच्या (संर्भाजी महाराजाचं्या) महत्पराक्रमी चपत्यािे – 
चशवाजी महाराजािें सैचर्नक ह्या काळापयंत मोर्ल सैन्याशी म काबला करण्यास तरबेज झाले होते. परकीय 
सत्ताशंी लढण्यािा हकवा आपला पि सोडूर्न जािाऱ्या चर्फत रािंा बंदोबस्त करण्यािा मराठे सैचर्नकारं्ना 
िारं्लाि सराव झालेला होता. मराठे सैचर्नकारं्नी मोर्लाचवरुद्ध शथीिी झ ंज देण्यािा ठाम चर्नधार केला. 
त्यारं्नी मोर्लाचं्या हाती सापडूर्न अत्यतं द दैवी अवस्थेत मृत्य ूझालेल्या छत्रपती संर्भाजी महाराजाचं्या 
लहार्न र्भावाला राजारामाला आपला छत्रपती म्हिूर्न राज्याचर्भषेक केला आचि त्याच्या र्नाव ेमोर्लाशंी झ ंज 
िालू ठेवण्यािा चर्न य केला. अशा प्रकारे इ. स. १६८९ मध्ये मराठे-मोर्लािंा संघषग र्नव्या जोमारे्न 
अचधकि प्रखरतेरे्न स रू झाला त्याम ळे सम्राट औरंर्जेबावर आपल्या उत्तर हहद स्थार्नाच्या मूळ राज्यापासूर्न 
दूर राहाव ेलार्ले आचि दख्खर्नच्या मोचहमेदरम्यार्न हजकलेले चवजापूर, र्ोवळकोंडा हे प्रदेश शत्रूच्या हाती 
प न्हा लार् ू र्नयेत म्हिूर्न ते राखण्याकरता दख्खर्नमध्येि छाविीत राहण्यािे औरंर्जेबारे्न पसंत केले. 
[मर्न िी, स्टोचरया दो मोर्ोर, र्भा-२, प.ृ ३१०-१२] 

 
अशावळेी ह्या पचरस्स्थतीशी सामर्ना करण्याकरता छत्रपती राजाराम महाराजारं्नी आपल्या जवळच्या 

अत्यंत चवश्वासू, चर्नष्ावार्न आचि कतगव्यतत्पर अशा मािसािी चर्नवड केली. राज्यकारर्भार र्नीट 
िालवण्याकरता अत्यंत कायगिम अशा मंत्र्यािंीही त्यारं्नी चर्नय क्ती केली. राजारामारं्नी चर्नवड केलेल्या मंत्री 
र्िामंध्ये रामिंद्रपंत चर्नळकंठ, व पार्नसबंळ यारं्ना सेर्नापती म्हिूर्न चर्नय क्त करण्यात आले होते. हजजीला 
स खरूपपिे पोहोिल्यारं्नतर राजाराम महाराजारं्नी महाराष्ट्रािी (मराठी राज्यािी) दोर्न र्भार्ात चवर्भार्िी 
केली. कऱ्हाड, तळकोकि आचि र्ोकिग हा मराठी राज्यािा दचिि र्भार् त्यारं्नी रामिंद्रपतं अमात्य याचं्या 
अचधपत्याखाली चदला. कऱ्हाडपासूर्न वरघाटच्या उत्तरेकडील प्रदेश, उत्तर कोकििा उत्तरेकडील प्रदेश 
राजाराम महाराजारं्नी शकंराजीपतं सचिव याचं्या अचधपत्याखाली चदला. [चश. छ. सा. र्भा. २ क्र. २, पत्र २२५, पृ. २२२-

२३.] राजाराम महाराजारं्नी रामिंद्रपतंािी रे्नमिूक पच म राज्यािे प्रम ख कारर्भारी (चवश्वस्त) म्हिूर्न केली. 
तसेि त्यारं्ना “ह क मत-पन्हा” असा चकताबही चदला. प्रत्यिात राज्यकता तेथे र्नसलेल्या अशा त्या राज्यािा 
कारर्भार रामिंद्रपंतारं्नी अत्यंत प्रशसंर्नीय अशा िारं्ल्या पद्धतीरे्न आचि कायगक शलतेरे्न सारं्भाळला. 
राजाराम महाराजारं्नी आपल्या रे्भटीस आलेल्या सरदारासं ते जो प्रदेश काबीज करतील त्या प्रदेशातील 
िौथाईिा हक्क त्यारं्ना चदला. [सरकार, औरंर्जेब, र्भा. ५ पृ. १५०.] 

 
छत्रपती राजाराम महाराजािें पाठबळ लार्भलेल्या मराठे सरदारारं्नी आपल्या पद्धतीस अर्न सरूर्न 

स्वपराक्रमावर र्चर्नमीकाव्यारे्न मोर्ल सैन्याशी य द्ध आरंर्भले होते असे चिटिीस म्हितो [उपरोक्त] आचि 
अशा प्रकारे चठकचठकािी य दे्ध स रू झाल्याम ळे मोर्ल सैन्यािी खूपि हार्नी झाली. त्यारं्ना य द्धातं आरे्कूि 
करण्यात खूप अडथळे आले. त्या काळी औरंर्जेब मराठी सैचर्नकारं्ना जहाचर्र हकवा इर्नामािें आचमष 
दाखवरू्न मोर्ल सैन्यात येण्यास आकर्शषत करीत होता. त्याच्या ह्या कारवायारं्ना आळा घालण्याकरता 
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म्हिूर्न राजाराम महाराजारं्नी पराक्रमी सरदारारं्ना वतरे्न, इर्नाम र्ाव देण्यािी पद्धत अर्न सरली, हेतू हा की 
मराठी सैचर्नक मोर्लाचं्या आचमषास बळी पडूर्न त्यारं्ना सामील होऊ र्नयेत. 

 
छत्रपती राजाराम महाराजारं्नी कोकििा सरदार कृष्ट्िाजी र्ोळे यारं्ना १२ एचप्रल १६८९ रोजी पत्र 

चलचहले होते. त्या पत्रामध्ये छत्रपतींर्नी र्ोळे यारं्ना असे आवाहर्न केले होते की, “सरदार र्ोळे यारं्ना 
आपल्या अर्न यायासंचहत िचरताथाकरता योग्य ती व्यवस्था इर्नाम र्ावं ेजोडूर्न केली जाईल. [आवळसकर, ऐ. 
सा. प. ५३, पृ. ७८, ७९.] छत्रपती राजाराम महाराजारं्नी स्वीकारलेली इर्नामािंी ही पद्धती त्यारं्ना आपले मराठे 
सरदार, सैचर्नक राखण्यासाठी चर्नच त सहाय्यकारी झाली. हे औरंर्जेबाच्या कार्नी येताि त्यारे्न मोर्ल 
अचधकाऱ्याकंरवी त्यात र्ोळे क ट ंबातील िार सदस्यारं्ना आदेश कळचवले की, मोर्ल बादशहािी चर्नष्रेे्न 
सेवा करण्यािी अट पाळण्यास जर ते (सरदार र्ोळे) तयार असतील तर बादशहा त्यारं्ना िार र्ावं ेइर्नाम 
देऊर्न सातर्ावािंी जहार्ीरही देतील जी चर्नरंतर त्यारं्ना उपर्भोर्ावयास चमळेल. [उपरोक्त, पत्र क्र. ५६, पृ. ८२.] 
परंत  देवदयेरे्न ह्या मसलतीमध्ये रामिदं्रपंत अमात्याचं्या प्रयत्र्नास यश आले. र्ोळे स्वराज्याति राचहले 
आचि मोर्ल बादशहारे्न रंर्वलेली र्भचवतव्यािी स्वप्रे्न र्भरं् पावली. [सरदेसाई, न्यू चहस्टरी ऑर्फ मराठाज, र्भार् १, पृ. 
२२३.] 

 
तळकोकिाच्या सीमेवरील चवशालर्ड ह्या आपल्या राहत्या चठकािावरूर्न रामिंद्रपतंारं्नी बह संख्य 

मराठी सरदाराचं्या कृत्यावंर बारकाईरे्न आचि अत्यंत दितेरे्न लि ठेवले होते. उत्तरेत ब ऱ्हािपूरपासूर्न ते 
दचििेत हजजीपयंत अरे्नक चठकािी कायास्न्वत केलेले य द्ध करिारे मराठे सैचर्नक आपली कामचर्री 
िोखपिे पार पाडत आहेत हकवा र्नाही याकडे रामिंद्रपतंािें सतत लि होते. कोकिामधूर्न ताज्या दमािी 
स्वराज्य पे्रमारे्न पे्रचरत झालेली बह संख्य तरुि म ले मराठ्ाचं्या सैन्यात येऊर्न र्भरती झाली आचि त्यारं्नी 
रामिंद्रपतंािें आदेश आचि योजर्ना कायास्न्वत केल्या. अशा तडर्फदार धडाडीच्या तरुिापंैकीि एक 
कान्होजी आंगे्रही होता. त्यारे्न आपल्या पराक्रमारे्न शत्रूपिात चर्नमाि केलेल्या दहशतीिे विगर्न प ढे येईल. 
मोर्ल बादशहास कोकिामंधूर्न मराठ्ाचं्या सते्तिे समूळ उच्चाटर्न करावयािे होते. एव्हार्ना उत्तर 
कोकिातील पठारी प्रदेश मोर्लाचं्या अचधकाराखाली आलेला होता. औरंर्जेबारे्न लरे्ि मातब्बरखार्न 
र्नावाच्या एका धूतग आचि शरू मोर्ल सरदारािी येथे रे्नमिूक केली. उत्तर कोकिातंील महत्त्वािे प्रदेश 
ज्यामध्ये सध्यािा ठािे चजल्हा, र्नाचशक आचि संर्मरे्नर ह्या प्रदेशािंी देखर्भाल करण्याकरता आचि व्यवस्था 
पाहण्याकरता महाबतखार्नािी तेथे रे्नमिूक केली रे्ली. त्यावळेी औरंर्जेबारे्न महाबतखार्नास प ढीलप्रमािे 
आदेश चदले होते. “कादीम क ली खार्न कल्यािला येऊर्न पोिला म्हिजे मोर्ल सैन्यारे्न सवग बाजंूर्नी 
कोकिात चशराव.े माह ली आचि त्या पचरसरातील इतर चकल्ल े हजकूर्न घ्यावते जेथे आवश्यक असेल तेथे 
मोर्ल सैन्यािी ठािी उर्भारावीत. कल्याि-चर्भवडंी येथे सैचर्नकािंी ठािी व छाविी उर्भारावीत. या प ढील 
आदेश चमळेपयंत मोर्लारं्नी पादाक्रातं केलेला हा सवग प्रदेश त मच्या अचधकाराखाली राहील.” [पर्डी, स्टडीज 
इर्न मराठा चहस्टरी, र्भार् २, पत्र क्र. ५, प.ृ २४.] 

 
११ मािग १६८९ रोजी मातब्बरखार्नाला औरंर्जेबारे्न माह लीवर िालूर्न जाण्यािे आदेश चदले. 

मोर्ल ठािेदाराकंडूर्न प रेसे सैन्यबळ संघचटत केल्यारं्नतर तो र्नाचशकहूर्न चर्नघाला. चबरवड्याच्या िार मलै 
ईशान्येकडे असिारा काष्टीघाट उतरूर्न १७ मािगला तो खडी येथे आला. खडी माह लीच्या ईशान्येस ९ 
मलैावंर आहे. [उपरोक्त, पत्र क्र. ७, पृ. २५ ह्या प स्तकामध्ये मातबरखार्न याचं्या जेठामल र्नामक प्रम ख लेखचर्नकारे्न म ळात पर्शशयर्न र्भाषेमध्ये 
चलचहलेल्या पत्रािें इंग्रजी र्भाषातंर आहे. हे र्भाषातंर श्री. सेत माधवराव पर्डी यारं्नी केलेले असूर्न हे प स्तक १९७१ मध्ये चशवाजी चवद्यापीठारे्न प्रचसद्ध 
केले आहे.] संपूिग कोकि मातब्बरखार्नाच्या अचधपत्याखाली कसे आले आचि त्या प्रदेशातील स मारे पन्नास 
चकल्ल्यािंा तो कशाप्रकारे अचधकारी बर्नला ह्यािा वृत्तातं याप ढे चदला आहे. 
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इ. स. १६८९ च्या जूर्न मचहन्याअखेर सावतंवाडीच्या खेम सावतंारे्न मराठ्ाचंवरुद्ध बंड केले. त्यारे्न 
औरंर्जेबास चर्नवदेर्न केले की, “मोर्ल सैन्याला दािार्ोटा आचि इतर आवश्यक र्ोष्टींिा प रवठा करूर्न 
मी मोर्लारं्ना मदत करीर्न आचि मोर्लारं्ना तेथे आपली ठािी उर्भारण्याच्या कामातही मदत करीर्न.” तसेि 
खेम सावतंारे्न र्ोव्याकडे जािारा रस्ताही तयार करण्यािे आश्वासर्न चदले. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, र्भा. २ 
प.ृ २६.] मातब्बरखार्न कल्यािला पोिल्याबरोबर तो संपूिग म लूख बेचिराख झाला असल्यािे 
मातब्बरखार्नाला आढळूर्न आले. तेथे पािी, र्वत हकवा अन्नधान्य यापकैी कोितीही जीवर्नावश्यक साधरे्न 
उपलब्ध र्नव्हती. अशा पचरस्स्थतीत मोर्ल सैन्याकरता स रतहूर्न रसद मार्चवण्यात आली. 

 
१८ मािग १६८९ रोजी खडी र्ाव सोडूर्न मातबरखार्न प ढे चर्नघाला. माह ली र्डावरूर्न एक हजार 

घोडेस्वार सैचर्नक आक्रमि करण्याकरता चर्नघाले असल्यािी त्याला वाता कळली. मराठे सैचर्नकारं्नी 
अवघड हखडीिा व चठकािािंा आश्रय घेतला होता. हे वृत्त मातबरखार्नाला समजल्यावर त्यारे्न हाजी 
अहमद बेर्, चवक्रम श्रीपत हा जव्हारिा जमीर्नदार आचि इतर अचधकाऱ्यारं्ना घोडेस्वार, पायदळ आचि 
बंद कधारी सैचर्नकासंह लढण्याकरता रवार्ना केले. तेव्हा स मारे तीर्न तास बंद का आचि बािािें य द्ध झाले. 
चकत्येक मराठे सैचर्नक मरि पावले, जखमी झाले आचि य द्धातूर्न पळूर्न रे्ले. असे वृत्त मातबरखार्नारे्न 
औरंर्जेबास पत्रारे्न कळचवले. [सरकार, औरंर्जेब, र्भार् ५, पृ. ११५.] 

 
मातबरखार्न माऊलीहूर्न २७ मािग १६८९ रोजी कल्यािला आला. रं्नतर त्यारे्न कल्यािकडील 

द र्ाडी चकल्ल्याला वढेा घातला. अर्दी अल्प काळाति ह्या चकल्ल्यािा शासर्न कारर्भार स रळीतपिे 
िालवण्यािे त्यारे्न औरंर्जेबास आश्वासर्न चदले. माह लीर्ड म्हिजे तळकोकििे प्रम ख ठािे असल्यािे 
त्यारे्न औरंर्जेबाला कळवले. परंत  त्याच्या पचरसरात मोर्ल साम्राज्यािी कोठेही ठािी र्नव्हती. चकल्ल्यात 
दािार्ोट्यािा साठा म बलक होता आचि चकल्ला अत्यंत बळकट होता. द र्ाडीच्या चकल्ल्याला वढेा 
घालण्याच्या दृष्टीरे्न त्या चकल्ल्याच्या सर्भोवतालच्या पचरसरात मोर्लािंी स सज्ज अशी लष्ट्करी ठािी बसविे 
महत्त्वािे होते. तेव्हा मातबरखार्नारे्न चर्फत रीच्या तंत्रारे्न माह ली सर करण्यािे ठरचवले. त्यारे्न र्डावरील 
द्वारकाजी हवालदाराशी संधार्न बाधंले. द्वारकाजी आचि त्याच्या सैन्याच्या त कडीतील काही सैचर्नकारं्नी 
बादशहािी िाकरी स्वीकारावी असे आवाहर्न मातबररे्न आग्रहपूवगक केले. मोर्लारं्ना जे सामील होतील 
त्यारं्ना मर्नसब देण्यािे, बिीस आचि इतरही शाही मार्नमरातब देण्यािे आश्वासर्न खार्नारे्न चदले. मोर्ल 
बादशहाकडूर्न त्यारं्ना सर्नदा चदल्यावर द्वारकाजी व त्याच्या अर्न यायारं्नी माह ली आचि त्याच्या पचरसरातील 
महेंद्रर्ड, पासलर्ड वर्ैरे चकल्ल ेमोर्लाचं्या स्वाधीर्न करण्यािे मान्य केले. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, र्भा. 
२, क्र. ९, पृ. २७.] मातब्बरखार्नाच्या पत्रातील हा सवग वृत्तातं कळताि औरंर्जेब अत्यंत हर्शषत झाला. 
मातब्बरखार्नारे्न केलेल्या सवग सूिर्ना स्वीकारल्या असल्यािे त्यारे्न कळचवले. मातब्बरखार्नारे्न 
माह लीर्डाच्या चकल्लेदाराला २५०० स विग मोहरा चदल्या आचि चकल्ल्यािा ताबा घेतला. बादशहाच्या 
आदेशार्न सार चकल्लेदार खार्न चकल्ल्यािा प्रम ख म्हिूर्न चर्नय क्त करण्यात आला. तसेि औरंर्जेबारे्न म हम्मद 
सार्फीिी िौल चकल्ल्यािा दरोर्ा (तोर्फखार्ना प्रम ख) म्हिूर्न रे्नमिूक केली. [चकत्ता, पत्र क्र. ११, पृ. २८.] 
तळकोकिच्या पचरसरातील सवग म लूख मोर्ल अचधकारात आल्यारं्नतर मातबरखार्नाच्या मर्नात दौलतखार्न 
यास िौलिा ठािेदार म्हिूर्न रे्नमाव े असे होते. तेव्हा दौलतखार्न माह लीपासूर्न १२ कोसावर आचि 
कल्यािपासूर्न १८ कोसावर असिाऱ्या खडी येथे होता. परंत  िौलिा र्फौजदार म्हिूर्न अहमदखार्नािी 
रे्नमिूक करण्यात यावी आचि कल्यािसह र्भोवतालच्या पचरसरािी आचि खडीवर देखरेख करण्यािे काम 
दौलतखार्न याजकडे सोपवण्यात याव ेअसा औरंर्जेबािा मातबरखार्नाला आदेश होता. [उपरोक्त स्टडीज इर्न 

मराठा चहस्टरी, र्भार् २, पत्र क्र. १०, पृ. २८.] या आदेशािी मातबरखार्नरे्न अमंलबजाविी केली. [उपरोक्त पत्र ११, पृ. २८.] 
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या घटरे्नरं्नतर मातबरखार्नारे्न आपले लि प्रबळर्ड हजकूर्न घेण्याकडे कें चद्रत केले. प्रबळर्ड कोकिातील 
सवग र्ड चकल्ल्यापैकी अत्यंत बळकट आचि अहजक्य असा चकल्ला होता. कोकिािी सत्ता मराठ्ाचं्या हाती 
असतार्ना प्रबळर्ड हे त्या चजल्ह्यािे महत्त्वपूिग असे सत्ता कें द्र होते. महाबतखार्नारे्न य द्ध करूर्न आपल्या 
सामर्थ्याच्या बळावर प्रबळर्ड हजकण्यािे योजले. त्या दृष्टीरे्न ताबडतोब त्यारे्न त्या म ल खातील ९०० कोळी 
आचि चर्भल्ल लोकािें पायदळ जमवले. त्याचशवाय जमीर्नदारारं्नी मदतीकरता चदलेले सैन्य होतेि. ह्या 
सैन्याला सवगतोपरी मदत करण्याकरता मातबरखार्नारे्न आपल्या काही अचधकाऱ्यािंी रवार्नर्ी केली. 
औरंर्जेबारे्न म हम्मद सार्फीिी तोर्फखार्ना प्रम ख म्हिूर्न रे्नमिूक केली. मोर्ल सैन्यारे्न अिूक संधी साधली. 
१७ ज लै १६८९ रोजी अंधाऱ्या पावसाळी रात्रीच्या वळेी मोर्ल सैचर्नक प्रबळर्डाच्या तटाच्या हर्भती िढूर्न 
रे्ले. मराठे आचि मोर्ल सेरे्निे र्डवर त ंबळ य द्ध झाले. पहाटे उजाडेपयंत हे य द्ध िालू होते. चकत्येक 
मराठे सैचर्नक मारले रे्ले तर चकत्येक जखमी झाले. चकत्येक लढवय्ये र्डावरूर्न खाली रे्फकले रे्ले आचि 
मेले. र्डाच्या चशबंदीतील काही सैचर्नकारं्नी शरिार्ती पत्करली त्यारं्ना कैद करण्यात आले. मोर्लािें 
देखील चकत्येक सैचर्नक मरि पावले चकत्येक घायाळ झाले. प्रबळर्ड मात्र मोर्लारं्नी हजकूर्न घेतला. 
दोराच्या साहाय्यारे्न सवगप्रथम र्डािी हर्भत िढूर्न जािाऱ्या शखे अब्द ल्ला सलाम याच्या हाती मातबरखार्नारे्न 
र्डाच्या चकल्ल्या बादशहा औरंर्जेबाकडे पाठचवल्या. शखे अब्द ल सलामरे्न ह्या मोचहमेमध्ये आपली 
कामचर्री उत्तम प्रकारे पार पाडल्याबद्दल त्याला मर्नसबदारी देण्यात यावी अशी मातबरखार्नारे्न 
औरंर्जेबाजवळ चशर्फारस केली. तसेि मोर्लारं्नी काबीज केलेल्या प्रबळर्डािी व्यवस्था पाहण्याकरता, 
त्यािे शत्रूपासूर्न रिि करण्याकरता कायगिम चकल्लेदारािी सैचर्नकासंह रे्नमिूक करण्यात यावी अशी 
चवरं्नती मातबरखार्नारे्न औरंर्जेबाला केली. त्यारे्न बादशहास असेही कळचवले की पूवी बादशहाच्या सेवते 
असिारा केसर हसर् र्नामक अचधकारी र्डािी व्यवस्था पाहण्याकरता आपि रे्नमलेला आहे. औरंर्जेबाच्या 
आदेशार्न सार चर्नय क्त चकल्लदेार र्डावर येऊर्न दाखल होईपयंतच्या काळात र्डािे रिि करण्याकरता 
मातबरखार्नारे्न शखे म हम्मद इशाक याला सैन्य चदमतीस देऊर्न प्रबळर्डावर ठेवले. थोडक्या काळात 
मातबरखार्नारे्न कर्नाळ, म क टर्ड, सोतोरा, जामधरी, चतलंर्र्ड, माचिकर्ड, सािंी आचि द र्ाडी हे चकल्ले 
काबीज केले. [हा चकल्ला रायर्ड चजल्ह्यात पेिच्या ईशान्येस, पाि मैलावंर आहे. चशवाजी र्ौरव गं्रथ, पृ. ८०.] अशा तऱ्हेरे्न 
मातबरखार्नारे्न उत्तर कोकिातील कोळयाच्या प्रदेशापासूर्न ते म ंबईच्या दचििेकडे असिाऱ्या मराठी 
म ल खातील बह तेक सवग चकल्ल ेव प्रदेश हजकूर्न घेतला आचि तो मोर्लाचं्या अचधकाराखाली आिला. [पर्डी, 
उपरोक्त, पत्र क्र. १२ पृ. २९-३० सरकार, औरंर्जेब र्भार् ५, पृ. ११६] 

 
या सवग वृत्ताबरोबर मातबरखार्नारे्न मोर्लारं्नी हजकूर्न घेतलेल्या ह्या र्नव्या प्रदेशािा कारर्भार 

पाहण्याकरता केलेल्या अचधकाऱ्याचं्या रे्नमि कीबद्दल माचहती औरंर्जेब बादशहास चवचदत केली. र्नव्यारे्न 
हजकलेल्या ह्या प्रदेशािी मोर्ल साम्राज्यात कायगस्न्वत असलेली व्यवस्था या प ढील पचरच्छेदामध्ये विगर्न 
केली आहे. 

 
जव्हारिा राजा चवक्रम श्रीपत हा मोर्ल साम्राज्यािा एक अचधकारी चर्भवडंी आचि त्या पचरसरातील 

लष्ट्करी ठाण्यािा प्रम ख म्हिरू्न रे्नमण्यात आला. पर्नवले आचि सािंी येथील ठाण्यािा अचधकार ओऊलराव 
याच्याकडे सोपवण्यात आला. हातोली ठािे अहमदखार्नाकडे चदले तर कासर्ाव-म रबाडच्या ठाण्यावर 
अचधकारी म्हिूर्न र्ोहवदरावािी रे्नमिूक केली. [सरकार, औरंर्जेब, र्भार् ५, पृ. ११७.] 

 
अशाप्रकारे मातबरखार्नारे्न कोकिातील कल्याि, चर्भवडंी, पेि, पर्नवले आचि म रबाड येथे मोर्ल 

लष्ट्करािी बलशाली ठािी उर्भारली. मराठ्ाचं्या जोरदार हल्ल्यारं्ना समथगपिे तोंड देत मातबरखार्नारे्न 
हजकूर्न घेतलेल्या म ल खािी रे्नटारे्न व्यवस्था लावली. मातबर खार्नाच्या ह्या यशस्वी कतृगत्वाम ळे 



 

अनुक्रमणिका 

कोकिातील त्या र्भार्ामध्ये असलेल्या मोर्लाचं्या लष्ट्करी छाविीिा र्ौरव कसा वृहद्धर्त झाला हे मातबर 
खार्नािा लेखचर्नक जेठामल ह्यारे्न आपल्या पत्रसंग्रहामध्ये प्रस्तावरे्नत विगर्न केले आहे. ते असे की चशवाजी 
महाराजारं्नी आपल्या कारकीदीत हस्तर्त केलेले आचि राखलेले स मारे पन्नास कोट मातबरखार्नारे्न 
हजकूर्न घेतले. औरंर्ाबादपासूर्न पच म सार्रापयंतच्या र्भरू्भार्ातील बह तेक डोंर्र पवगत, डोंर्री चकल्ल े
त्यारे्न पादाक्रातं केले. ह्यामध्ये चवशषेकरूर्न चर्नजामशाही कोकििा पठारी प्रदेश आचि ज न्नर चजल्ह्यातूर्न 
त्यारे्न शत्रूला हटचवले. कल्याििे ठािे आचि इतर परर्िे वीस वषांच्या मराठे याचं्या अबाचधत सत्ताकालात 
उद्ध्वस्त झाले होते. हे प्रदेश मातबरखार्नारे्न प न्हा हजकले, तेथील लष्ट्करी ठािी बलशाली केली. तेथे 
त्यारे्न पेठा वसचवल्या आचि प न्हा त्या प्रदेशात र्नव ेितैन्य आिले. वस्ती वसचवली. तसेि त्यारे्न स ंदर 
इमारती, बार्ा, खंदक इ. बाधंल्या. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, र्भा. २, प.ृ ३१.] मातबरखार्न कोकिात 
साधारितः वषगर्भर लढला होता. त्यारे्न त्या प्रदेशातील सवग र्ड कोट हजकूर्न घेतले, कल्याि येथील मोर्ल 
ठाण्यामध्ये (शहरामध्ये) त्यारे्न उत्तमोत्तम स ंदर इमारती बाधंल्या आचि त्यारे्न ठाण्यात आपला काळ 
आरं्नदारे्न व्यतीत केला. 

 
(१) तेथे त्यारे्न स्वतःकरता एक वाडा बाधंला. त्या वाड्यामध्ये एक चवस्तीिग चदवािखार्ना होता, 

स मारे स ंदर बार् होती, एक खंदक आचि कारंजेदेखील होते. 
 
(२) त्यारे्न एक मचशद उर्भारली. एक न्हािीघर, एक स ंदर बार्, एक करमि कीकरता सर्भार्ार 

उर्भारले. तसेि कल्याि शहरात एक बळकट चकल्ला बाधंला. उत्सव आचि समारंर्भ साजरे करण्याकचरता 
त्यारे्न अत्यतं र्भव्य, स ंदर आचि आकषगक असा चदवािखार्ना बाधंला. हे बाधंकाम इ. स. १६९५-९६ मध्ये 
झाले. 

 
(३) इ. स. १६९६-९७ साली मातबरखार्नािी पत्र्नी मरि पावली. कल्यािमधील सेर्नाळा 

तलावाजवळ त्यारे्न पत्र्नीच्या स्मृचतप्रीत्यथग थडरे् बाधंले. त्या इमारतीिे बाधंकाम इ. स. १७०६-०७ मध्ये 
पूिग झाले. [पर्डी, चकत्ता, पत्र क्र. १४, पृ. ३२.] 

 
इ. स. १६९३ च्या ऑक्टोबर मचहन्यात मातबरखार्नारे्न आपले लि माह ली र्डापासूर्न बारा 

कोसावंरील चसद्धर्ड हजकूर्न कें चद्रत केले. मराठे सैचर्नकारं्नी चसद्धर्डावर आपले बस्तार्न बसचवले होते 
आचि त्याच्या आश्रयारे्न माह लीवर हल्ला करण्यािा त्यािंा हेतू होता. त्याम ळे स मारे सहा मचहन्यापंासूर्न 
मोर्ल सैचर्नक चसद्धर्ड हस्तर्त करण्याच्या प्रयत्र्नात होते. २० ऑक्टोबर १६९३ रोजी मोर्ल लष्ट्करातील 
लोमािजी मावळा यारे्न आचि इतर सैचर्नकारं्नी संधी साधली. रात्रीच्या सरत्या प्रहारात त्यारं्नी चसद्धर्डाच्या 
तटाच्या हर्भतीवर दोर रे्फकले आचि ते चकल्ल्याच्या हर्भती िढूर्न रे्ले. तेव्हा र्डावर त ंबळ य द्ध झाले. त्या 
िकमकीत चसद्धर्डािा चकल्लेदार जखमी झाला आचि मोर्लाचं्या हाती लार्ला. अशा प्रकारे चसद्धर्ड 
हजकूर्न घेण्यास मोर्ल सैचर्नक यशस्वी झाले. मोर्लारं्नी चसद्धर्ड हजकूर्न घेतला हे कळल्याबरोबर प्रिंड 
सैन्य सारं्ाती घेऊर्न खंडोजी कदम आचि दाम ूर्नारायि हे मराठी सेर्नार्नी राजमािीहूर्न चर्नघाले. ही बातमी 
मातबरखार्नाला समजताि त्यारे्न चसद्धर्डावरील मोर्ल चशबंदीला तीर्नश े आचि पंधराश े पायदळ 
घोडदळािी क मक मदतीकरता रवार्ना केली. अत्यंत त्वरेरे्न हे मोर्ल सैन्य चसद्धर्डाच्या पायर्थ्याशी जाऊर्न 
पोहोिले. घर्नघोर य द्ध झाले. तोर्फािंा र्भचडमार करण्यात आला. ही लढाई पहाटे उजाडेपयंत िालूि 
होती. मात्र अखेरीस मोर्लारं्नी लढाई हजकली. हजकलेल्या मोर्ल सैन्यारे्न चसद्धर्डाच्या पचरसरातील 
इतर चकल्ल ेकाबीज करण्याकडे मोिा वळचवला. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, र्भार् २, पृ. १७.] 
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बह धा या घटरे्नरं्नतर मोर्लारं्नी कर्नाळा हजकूर्न घेतला असावा. तेव्हा रायर्ड चजल्ह्यातील बह तेक 

प्रदेश जंचजरेकर चसद्दीच्या ताब्यात होता. पर्नवलेिा अपवाद वर्ळता रायर्डिे स्थार्न वरे्ळया चजल्ह्यात 
सामावलेले असाव ेत्याम ळे रायर्ड आचि पचरसर मातबरखार्नारे्न हजकलेल्या प्रदेशात र्नव्हता. मराठ्ािंा 
आरमारी प्रम ख आचि बलाढ्य सेर्नार्नी कान्होजी आंगे्र हा अचलबार्च्या आपल्या म ख्य आरमार तळावरूर्न 
मोर्लारं्नी हस्तर्त केलेल्या चकर्नारपट्टीवरील म ल खात दहशत चर्नमाि करीत होताि. मोर्लाचं्या लष्ट्करी 
तळावरील हल्ला िढचवण्यािी एकही संधी मराठे सैचर्नक वाया घालचवत र्नव्हते. २९ मािग १६९४ रोजी त्यारं्नी 
पेि येथे मोर्ल छाविीवर हल्ला केला. ह्या हल्ल्यािा तपशील प ढे विगर्न केला आहे. 

 
“र्नजीकच्या काळाति मोर्लारं्नी कोकिात चठकचठकािी आपली लष्ट्करी ठािी स्थापर्न केली 

होती. आंजी अधलराव हा मोर्लाचं्या पेि येथील ठाण्यािा म ख्य अचधकारी होता. त्यािी बदली करण्यात 
आली होती. मातबरखार्नारे्न तेव्हा तेलंर्राविा म लर्ा मोर्ल अचधकारी चशवाजी याला पर्नवले, उरि आचि 
पेिच्या लष्ट्करी तळािा अचधकार सारं्भाळण्यास साचंर्तले. चशवाजी तेलंर्रावारे्न िारश ेस्वारींिी चशबंदी पेि 
येथे सज्ज ठेवली होती. आचि ठािे अचधक मजबूत बर्नवले. त्या प्रदेशातील मराठ्ािें कारर्भारी शकंराजी 
पंचडत यारं्ना ही खबर कळताि त्यारं्नी मराठी सैन्याला पेििे मोर्लािें ठािे हजकूर्न घेण्यािा ह कूम चदला. 
त्यार्न सार राजमािी र्डावर मराठ्ािें सैन्य एकत्र जमले त्यारं्नी २९ मािग १६९४ रोजी पेि हजकूर्न घेतले. 
[पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, र्भार् २, प.ृ ३६.] उत्तर कोकिातील म ल ख इ. स. १६९३ मध्ये मोर्लारं्नी हजकूर्न 
मोर्ल साम्राज्यात समाचवष्ट केला होता. तरीदेखील कल्याििा मोर्ल सवाचधकारी म्हिूर्न आपल्या 
कारकीदीदरम्यार्न मातबरखार्नाला कोकि प्रदेशात मराठे सैन्याशी सतत लढत राहाव ेलार्ले. 

 
मातबरखार्नारे्न मोर्ल सते्तिी साधरे्न र्न वापरता त्या सवग प्रदेशातील चकल्ल्यािें रिि करण्यािे 

आश्वासर्न बादशहास चदले. आपल्या हाताखालील लष्ट्करी ठाण्यामंध्येही त्यारे्न रििािी अशीि व्यवस्था 
केली. पायदळामध्ये र्नव्या सैचर्नकािंी र्भरती करण्याकरता आचि घोडदळािी व्यवस्था पाहण्याकरता त्यारे्न 
शासकीय चर्नयमारं्ना बर्ल देऊर्न ५०० मािसािंी र्भरती केली. २,५०,००० रुपयािें कजग काढले. त्याम ळे 
मातबरखार्नारे्न बादशहाकडे आर्शथक साहाय्यािी मार्िी केली आचि औरंर्जेबारे्न त्याला ५०,००० रुपये 
चदले. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, र्भार् २, पत्र २०, पृ. ३६.] 

 
त्यापूवी मोर्लाचं्या बाजूरे्न र्नाचशकला लढत असतार्ना राजा श्रीपत मरि पावला होता. त्यासमयी 

िार वषाच्या त्याच्या म लािे- चवक्रम श्रीपतिे पालर्न पोषि राजा श्रीपतिी पत्र्नी र्ौराई चहरे्न र्नीटपिे केले. 
तसेि आपल्या राज्यािी व्यवस्थाही िारं्ल्या प्रकारे सारं्भाळली होती. त्या दोघा मायलेकराकंडूर्न आलेल्या 
चवरं्नती अजास मान्यता देऊर्न औरंर्जेबारे्न चवक्रम श्रीपतला मर्नसब चकताब चदला. त्यारं्नतर श्रीपत मोर्ल 
सम्राटाच्या सेवते रुजू झाला. त्यारे्न शत्रूच्या आक्रमिाच्यावळेी जव्हार राज्यािे रिि केले. त्यारे्न कोहीज 
आचि इतरही िार चकल्ल ेकाबीज केले आचि त्यािंा मोर्ल साम्राज्यात समावशे केला. मोर्ल साम्राज्याच्या 
सीमा वाढवण्यामध्ये चवक्रम श्रीपत सतत चक्रयाशील होता. कोकिात आल्यावर मातबरखार्नारे्न त्या र्भार्ात 
लष्ट्करािी ठािी स्थापर्न केली आचि त्यारे्न चवक्रम श्रीपतला चर्भवडंी ठाण्यािा प्रम ख म्हिूर्न चर्नय क्ती केले. 
चवक्रम श्रीपतरे्न चर्भवडंी ठािे उत्तम राखले. मोर्लाचं्या बाजूरे्न लढत असतार्ना एका लढाईत चवक्रम 
श्रीपतिा अंत झाला. (१६९४) चवक्रम श्रीपतच्या मृत्यूम ळे त्या प्रदेशातील कोळी समाज अत्यतं व्यचथत 
झाला. त्यारं्ना चदलासा देण्याकरता मातबरखार्नारे्न केलेल्या चशर्फारशीवरूर्न बादशहारे्न चवक्रम श्रीपतच्या 
म लाला मर्नसब चदली. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी र्भा. २, पत्र १८, प.ृ ३४] 
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रामर्नर्रिा राजा र्नारायि देव हा औरंर्जेबाच्या िाकरीत होता. त्याला पंधराश ेजाट सैचर्नक 

आचि सहाश ेघोडेस्वारािंी मर्नसब चदलेली होती. आचि तो मातबरखार्नाच्या हाताखाली काम करीत होता. 
तो एका िकमकीत कामास आला. त्या स मारास त्या प्रदेशामध्ये मोर्ल सरदारारं्ना चर्फतवरू्न आपल्या 
सैन्यात घेण्यािा मराठे सरदार प्रयत्र्न करीत होते. अशा पचरस्स्थतीत र्नारायि देवच्या म लारे्न मोर्लाचं्या 
िाकरीत राहाव,े मराठ्ारं्ना जाऊर्न चमळू र्नये ह्याकरता औरंर्जेबारे्न र्नारायि देविा िौदा वषािा म लर्ा 
हरदेव यास दहा हजार रुपये आचि एक हत्ती रे्भट चदला. तसेि हरदेवला पूवीिी मर्नसबदारीही िालू 
ठेचवली. [उपरोक्त, पत्र २६, पृ. ३९.] 

 
दरम्यार्न मराठे सैचर्नकारं्नी मोर्लाशंी लढण्यािे एक र्नव े तंत्र अर्न सरले होते. धर्नाजी जाधव, 

संताजी घोरपडे, आचि रािोजी घोरपडे इ. मराठे सरदार स्वराज्यात चर्नरचर्नराळया चठकािी हल्ल ेकरूर्न, 
मोर्ल छाविीवर छापे घालूर्न मोर्ल सैन्याला र्नामोहरम करीत होते. जेथे मोर्लािें लष्ट्कर कमक वत 
हकवा कमी संख्येिे होते अशा प्रदेशात मराठे सैचर्नक ध माकूळ घालीत. अशा हल्ल्यारं्नी मोर्लािें मर्नोबल 
खच्ची करण्यािा आचि मोर्लावंर छापे घालूर्न मराठ्ािंा खचजर्ना, सामग्री वाढचवण्यािा त्यािंा उदे्दश असे. 
१६९७ मध्ये धर्नाजी जाधव आचि त्याच्या सैचर्नकारं्नी मोर्लारं्नी हजकूर्न घेतलेल्या चवजापूरवर आक्रमि केले. 
प ढे मातबरखार्नाला खबर चमळाली की, धर्नाजीिा कल्याि चर्भवडंीवर आक्रमि करण्यािा मार्नस आहे. 
त्याम ळे मातबरखार्नारे्न आपल्या अचधपत्याखालील ठाण्यािें रिि करण्यािी उत्तम प्रकारे व्यवस्था ठेवली. 
परंत  मराठ्ारं्नी चठकचठकािी माजवलेल्या ध म क्री िढायाबंद्दल त्यारे्न औरंर्जेबाला माचहती कळचवली. 
स्वतः मातबरखार्नाच्या हाताशी मोजकेि सैन्य असल्याम ळे कोकिातील मराठे सैचर्नकाचं्या वाढत्या 
हालिाली रोखिे त्याला कठीि झाले. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, पत्र ३३, पृ. ४३.] मराठे सैचर्नकारं्नी आचि 
सरदारारं्नी कोकि प्रदेशात िालवलेल्या िकमकी, कारवाया इतक्या प्रखर होत्या की कोिीही मोर्ल 
अचधकाऱ्यारे्न मराठ्ाशंी समोरासमोर लढण्यािा हकवा मराठे सरदाराला रोखण्यािा हकवा हटचवण्यािा 
प्रयत्र्न केला र्नाही. [क लकिी, द म घल, मराठा चरलेशन्स, पृ. १५६.] 

 
इ. स. १६८९ मध्ये मराठे सरदार व लढिारे स्वातंत्र्य सैचर्नक हतबल झाले की, काय असे 

वाटण्याइतकी त्यािंी पचरस्स्थती चबकट झाली होती. परंत  इ. स. १६९३ च्या स मारास हळूहळू परंत  
चर्नच तपिे त्यारं्नी साधारिपिे सवगत्र महाराष्ट्रात आचि चवशषेतः कोकिपट्ट्यातं जोर धरला होता. आचि 
आपल्या शत्रूचवरोधी कायवाया रे्नटारे्न स रू ठेवल्या. हजजीच्या संग्रामात आचि त्या पचरसरात संताजी 
घोरपडे आचि धर्नाजी जाधव या शूर मराठे सरदारारं्नी र्ाजवलेल्या मद गमकीपासूर्न व त्यारं्ना चमळालेले यश 
पाहूर्न महाराष्ट्रातील आचि कोकिातील मराठ्ाचं्या स्वाचर्भमार्नािे, पराक्रमािे प र्नरुज्जीवर्न झाले. त्याचं्यात 
र्नविैतन्य चर्नमाि झाले. या दोघा शूर सरदारारं्नी मोर्ल अचधकाऱ्याचं्यात आचि मोर्ल सैचर्नकातं चर्नमाि 
झालेली दहशत आचि हजजी येथील त्या दोघािंा पराक्रम या दोन्हीिा स्वराज्यावर, मराठे सैचर्नकावंर 
अत्यंत तीव्र प्रर्भाव पडला. त्याम ळे मराठे सैचर्नकािें मर्नोधैयग खूपि उंिावले. स्वराज्याच्या अस्स्तत्वाबद्दल 
त्याचं्या मर्नात असिारी श्रद्धा ही दृढ झाली, जी मध्यंतरीच्या काळात र्नष्टप्राय होऊ लार्ली होती. त्याम ळे 
कोकिसचहत संपूिग महाराष्ट्रातील स्वराज्यातील प्रदेश आचि सैचर्नकािंा चवश्वास द िावला आचि 
मराठ्ाचं्या सैन्याच्या महाराष्ट्रातील हालिाली व कारवाया अचधक तीव्र झाल्या. [पर्डी, चकत्ता, पत्र ३८, पृ. ४६.] 

 
पोत गर्ीज र् प्तपिे मराठ्ारं्ना मदत करीत आहेत असे मातबर खार्नाला कळचवले. तेव्हा त्यारे्न 

पोत गचर्जाचं्या वसईवर हल्ला िढवला. त्याम ळे पोत गचर्जारं्नी मातबर खार्नाचवरुद्ध औरंर्जेबाकडे तक्रार 



 

अनुक्रमणिका 

र्नोंदचवली. यावर औरंर्जेबारे्न मातबर खार्नास पोत गचर्जाशंी सलोख्यािे व सामोपिारािे संबंध ठेवण्यास 
साचंर्तले. 

 
औरंर्जेबाकडूर्न ही सूिर्ना कळताि मातबरखार्नारे्न चसद्दी याकूतखार्नाला कळचवले की पोत गर्ीज 

बादशहा औरंर्जेबाच्या आजे्ञप्रमािे वार्त असूर्न याप ढे पोत गचर्जाशंी शातंतेिे सौहादािे संबंध ठेवण्यािे 
चर्नच त केले आहे. अशाि आशयािे एक पत्र मातबरखार्नारे्न पोत गर्ीजाकंडे पाठचवले आचि सलोखा 
राखण्यािी ग्वाही चदली. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, पत्र ५१, पृ. ५०.] िौल बंदरािा प्रदेश मात्र 
मातबरखार्नाच्या अचधकाराबाहेरील होता. तसेि मातबरखार्नारे्न िौल बंदरािा र्फौजदार हकीम 
मोहसीर्नखार्न याच्याकडे एक पत्र पाठवरू्न असे कळचवले की, मराठ्ारं्नी सवगत्र िालवलेले हल्ले लिात घेता 
खार्नारे्न चकमार्न तीर्नश ेघोडेस्वार आचि १००० इतके पायदळ तैर्नात ठेवरू्न दितेरे्न राहिे आवश्यक आहे. 
[उपरोक्त. पत्र ५२, पृ. ५०.] र्नाचशकहूर्न कल्यािला आल्यारं्नतर मातबरखार्नारे्न द र्ाडी चकल्ल्याला वढेा घालूर्न तो 
हजकूर्न घेतला. परंत  तेव्हा कोकि प्रदेशािी पचरस्स्थती र्फारि हलाखीिी झाली होती. र्ावचे्या र्ाव े
बेचिराख झाली होती. मोर्लारं्नी हजकूर्न घेतलेल्या प्रदेशामंध्ये व्यापाऱ्यारं्नी अन्नधान्य आचि इतर 
जीवर्नावश्यक वस्तू आिाव्यात असा आदेश व्यापाऱ्यारं्ना देण्याबद्दल मातबरखार्नारे्न चसद्दी याकूतखार्नाला 
चवरं्नती केली कारि अन्न पदाथग व इतर जीवर्नावश्यक वस्तंूच्या अर्भावाम ळे मोर्ल अचधकाऱ्यािें आचि 
सेचर्नकािें अतोर्नात हाल होत होते. [पर्डी, चकत्ता. पत्र ५४, पृ. ५१.] 

 
दरम्यार्नच्या काळात मातबरखार्नाला असे समजले की औरंर्जेबारे्न एक र्फमार्न काढूर्न 

र्फातजंर्खार्न याला रायर्डािा र्फौजदार आचि राखिदार म्हिूर्न रे्नमले. त्याच्याकडे इंग्रजारं्नी आपल्या 
र्ैरकृत्याबद्दल िमायािर्ना केली. [उपरोक्त, पत्र ६८, पृ. ५८.] बादशहा औरंर्जेबारे्न मातबरखार्नाला आदेश चदला 
की त्यारे्न (मातबरखार्नारे्न) संर्भाजीच्या काळामध्ये तळकोकि प्रदेशात मचशदींिी हकवा धार्शमक चशिि 
देिाऱ्या संस्थािंी काय काय हार्नी झाली आहे याबद्दल पाहिी करावी. त्यावर मातबरखार्नारे्न मोर्ल 
बादशहास सादर केलेला वृत्तातं असा आहे की, “ह्या प्रदेशात पूवी म सलमार्न वस्ती बह संख्येरे्न असिारी 
चठकािे होती. येथे मचशदी होत्या, धार्शमक शाळा होत्या. धार्शमक वृत्तीिे म सलमार्न लोक ह्या संस्थािा वापर 
करीत असत. मध्यंतरी संघषाच्या काळात मराठे सैचर्नकारं्नी त्या प्रदेशात ध माकूळ घातला. हल्ल े केले. 
त्याम ळे मराठ्ारं्नी चर्नमाि केलेल्या दहशतीम ळे येथील म सलमार्न रचहवासी आपली घरेदारे सोडूर्न पळूर्न 
रे्ले. ही र्ाव ेबेचिराख आचि चर्नमगर्न ष्ट्य झाली.” 

 
परंत  हे धमगपरायि म सलमार्न आता ह्या प्रदेशात परत राहायला आले आहेत. शरीयतच्या 

आदेशार्न सार आपले व्यवहार त्यारं्नी पूवगवत स रू केले आहेत. कल्याि शहर, चर्भवडंी, पर्नवले, सोर्नाळा ह्या 
शहरामंध्ये आचि आपल्या (मातबरखार्नच्या) अचधकारातील इतरही महालामंध्ये व र्ावामंध्ये प न्हा एकदा 
मचशदी आचि म सलमार्नाचं्या इतरही धार्शमक शाळा आचि संस्था कायगरत झाल्या आहेत. मचशदी धमगशाळा 
आचि इतरही धार्शमक चशिि संस्थारं्ना अत्यंत वाजवी प्रमािात मार्िी आहे. आचि त्यािंा चवकास होऊर्न 
त्या स्स्थरस्थावर होिेही अर्त्यािे आहे. [पर्डी, स्टडीज इर्न मराठा चहस्टरी, र्भा. २, पृ. ५८-५९.] 

 
प ढे काही कालातंरारे्न तळकोकिामध्ये मराठ्ाचं्या कारवायािा जोर अचधकि वाढला आचि 

मातबरखार्नाच्या हाताखालील तळकोकिातील मोर्ल अचधकाऱ्यारं्नी त्याच्याशी सहकायग र्नाकारले असाव,े 
त्याम ळे आपल्या प्रातंािा महसूल मराठ्ाशंी सामोपिारारे्न राहूर्न चवर्भार्रू्न घ्यावा अशा धोरिाप्रत 
मातबरखार्नाला याव ेलार्ले. चठकचठकािी छावण्या उर्भारूर्न असिाऱ्या मोर्ल अचधकाऱ्यारं्ना जेव्हा मोर्ल 
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बादशहाकडूर्न चमळिारी मदत अप री पडू लार्ली तेव्हा काही चजल्ह्यातील मोर्ल सेर्नाचधकाऱ्यारं्नीदेखील 
असेि धोरि अवलंचबले. 

 
इंग्रजारं्नी केलेल्या र्नोंदीर्न सार इ. स. १७०० च्या रं्नतर मातबरखार्नारे्न त्याच्या प्रातंािा १/२ महसूल 

मराठ्ारं्ना देण्यास स रुवात केली. मातबरखार्नारे्न कल्यािमध्ये अरे्नक इमारती बाधंल्या. त्यापैकी त्याच्या 
पत्र्नीिी कबर आचि एक मशीद आजचमतीस चटकूर्न आहे. मातबरखार्न इ. स. १७०५ च्या स मारास मरि 
पावला असावा. त्याच्या प ात त्यािा एक चर्नकटवती झैम द्दीर्न अचलखार्न यारे्न र्फौजदार म्हिूर्न कायगर्भार 
हाती घेतला. झैम द्दीर्न अचलखार्न हा द सऱ्या चशवाजीच्या काळात कल्याििा प्रम ख असिाऱ्या म ल्ला 
अहमदिा र्भािा होता. इ. स. १७१९ पयंत झौम द्दीर्न त्या पदावर होता. इ. स. १७१९ मध्ये मोर्ल-मराठा 
याचं्या सर्नदेर्न सार कल्याि प्रातं मराठ्ारं्ना प्राप्त झाला. [पवगते, पोत गर्ीज ॲण्ड मराठाज, प.ृ ४.] 

 
❑ ❑ 

 

 
दंडारािपुरी देखावा 
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४५. रािाराम महाराि कििीच्या वेढ्याि, भाग १ ला 
(नोव्हेंबर १६८९ िे फेबु्रवारी १६९३) 

 
राजाराम महाराज हजजीस र्नोव्हेंबर १६८९ त आले आचि त्यारं्नी हजजीिा कारर्भार हाती घेतला. 

[ऐचतहाचसक स.ं चर्नबंध (खं. ५, प.ृ ९२ माटीर्न डायरी, प.ृ ६४.)] त्यारं्नी हजजीस मराठ्ािंी कर्नाटकातंील राजधार्नी चर्नमाि 
केली. कर वसूल करिे, र्नव्या अचधकाऱ्याचं्या रे्नमि का करिे, ठािी व चकल्ल ेयािंा बंदोबस्त राखिे, र्नव े
लष्ट्कर उर्भारिे, मोर्लाशंी लढण्यासाठी कर्नाटकातंील हहदू र्नायकािें सहकायग चमळचविे आचि 
राज्यकारर्भार आचि मोर्लाशंी य द्ध करण्यासाठी पैसा चमळचविे यासारखी काये आता हजजीमध्ये स रू 
झाली. राजाराम महाराजाजंवळ द्रव्यसंग्रह र्नव्हता. चर्रजोजी यादवारे्न महाराष्ट्रातूर्न बोिके बाधूंर्न बरोबर 
आिलेले जडजवाहीर अडीि लाखािें होते. चशवाय हरजी राजे महाडीक ह्याचं्या पत्र्नीरे्न र्नवऱ्यािा व चतिा 
धर्नसंिय होता तोही चतरे्न राजाराम महाराजासं चदला. हजजीच्या अचधकाऱ्यारं्नी व लष्ट्करारे्न राजाराम 
महाराजािंी ह कूमत मार्नली. हजजीस मराठी राज्यािा कारर्भार िालू झाला. पि पैशाचशवाय र्फौज उर्भी 
राहिार र्नाही. तेव्हा महाराजासं मोठी अडिि पडली ती पैशािंी. अडिि चर्नवारण्यािे उद्योर् राजाराम 
महाराजासं हजजीस सारं्भाळूर्न आििारे प्रल्हादपंत यारं्नी केले. [चकत्ता, माटीर्न डायरी, पृ. ६७.] कर्नाटकातील 
राजे, पाळेर्ार वर्ैरेर्ना म घली राजवट र्नको होती. कारि मोर्ल बादशहाच्या ह कूमारे्न म सलमार्न लोक 
हहदूिी मंचदरे पाडू लार्ले ते त्यारं्ना र्नको होते. [चकत्ता, माटीर्न डा., पृ. ५१, जेधे शकावली चश.ि.प्र., पृ. ३५-३७.] त्यारं्नी 
राजाराम महाराजाचं्या हहदवी स्वराज्यास स रुवातीस र्भसघोस पाहठबा चदला. परंत  द्रव्यािी टंिाई 
चदवसेंचदवस अचधक र्भासू लार्ली. माटीर्नच्या रोजचर्नशीत खालीलप्रमािे प्रयत्र्न करूर्न द्रव्य चमळचवण्याच्या 
र्नोंदी सापडतात. द्रव्य चमळचवण्यासाठी राजाराम महाराजाचं्या प्रधार्न मंडळारे्न अरे्नक प्रयत्र्न केले. हजजीत 
आल्यावर एक ह कूम काढूर्न सवग र्नोकर-िाकरासं व सरदारासं, पाळेर्ारारं्ना र्फमाचवले की, त्यारं्नी राजाराम 
महाराजािें दशगर्न घ्याव े व दशगर्नाच्यावळेी राजाच्या िरिी मोठा र्नजरािा ठेवावा. चशवाजी महाराजािें 
सावत्र र्भाऊ संताजी र्भोसले यारं्नी राजाराम महाराजासं एक हजार पर्ोडे र्नजर केले. फ्रें ि आचि डि यारं्नी 
प्रत्येकी िौदाश ेपर्ोड्यािंा ऐवज र्नजरािा म्हिूर्न चदला. इंग्रजारं्नी मात्र ६०० पर्ोडे चकमतीिा र्नजरािा 
चदला. त्याचशवाय राजाराम महाराजारं्नी दया चकर्नाऱ्यावर सहल काढूर्न र्नजराण्याच्या रूपारे्न पैसा र्ोळा 
करण्यािा प्रयत्र्न केला. [चकत्ता, माटीर्न, पृ. ६९.] माटीर्न चडसेंबर १६८९ च्या रोजचर्नशींत चलचहतो की कारर्भारी 
प्रल्हादपंतारे्न पैसे जमचवण्यासाठी एक न्यायासर्न उर्भारले. त्याप ढे पूवीच्या अमलातील सवग ब्राह्मि व इतर 
अंमलदारासं आिूर्न त्याजंकडूर्न पैशािी मार्िी केली. रं्नतर व्यापारी, सावकार, द कार्नदार ज्या 
कोिाजवळ पैसा आहे अशी खबर लार्ली, त्याजकडूर्न पंतारे्न पैसे जमचवले. [राजवाडे, म. इ. सा. खं. १५ ले. २८२.] 
पि हे सहाय्यस द्धा अप रे पडू लार्ले. मोर्लारं्नी महाराष्ट्र राज्य व्यापल्याम ळे राज्याच्या उत्पन्नात बरीि 
घट झाली होती. तेथूर्न मदत येण्यािी आशा र्नव्हती त्याम ळे हजजीतील सैचर्नक िाकरी सोडूर्न जाऊ लार्ले 
व इतरारं्नी हजजी प्रदेशातं लूटमार वर्ैरे करूर्न आपला चर्नवाह करूर्न घेण्यािी खटपट केली. माटीर्निी 
डायरी सारं्ते की, “हजजीस उघड लूट िाललेली आहे. लष्ट्करास पर्ार र्नाही. लष्ट्करी लोक द कार्नात व 
कोठारातं चशरूर्न वाटेल तो माल घेऊर्न जाऊर्न धचर्नकाकंडूर्न पैसा उकळतात. शत्र ूम ल खाप्रमािे आपल्या 
म लखािी र्नासधूस िालली आहे.” [ऐ.स.ंचर्न.खं. ५, माटीर्न, जारे्न. १६९०, पृ. ७५.] राजाराम महाराज हजजीस 
जाण्यापूवी हरजीराजे महाडीकारं्नी म घली सरदाराशंी झ ंज देऊर्न क त बशाहीिा कर्नाटकातील म लूख 
हजजीच्या राज्यातं सामावरू्न घेतला होता. क त बशाही मोर्लारं्नी घेतल्याम ळे कर्नाटकातील राजे पाळेर्ार 
याचं्यात र्भीतीिे वातावरि पसरले होते. त्यारं्ना मोर्लािंा शत्र ूराजाराम महाराज कर्नाटकात आल्याम ळे 
एक प्रकारे आधार वाटला. व सवग हहदूर्नी चमळूर्न मोर्ली सते्तला पायबंद घालावा असे ठरचवले. तंजावरच्या 
एंकोजीराजािें प त्र शहाजी राजे यारं्नी आपल्या जवळच्या र्नातेवाईकास मदत म्हिूर्न सैन्य व द्रव्यही 
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प रचवले. राजाराम महाराजारं्नी मोर्लाकंडूर्न र्फ टूर्न ससैन्य येिाऱ्या अचधकाऱ्यास आपल्या िाकरीत ठेवरू्न 
त्यािंी मदत घेंतली. [बेंदे्र, राजाराम महाराज, पृ. १५१.] (बेंदे्र प.ृ १५१) 

 
चशवाजी महाराज व संर्भाजी यारं्नी य रोपीयर्न व्यापारी डि, इंग्रज, फ्रें ि यारं्ना त्यािंी सत्ता स्वदेशातं 

वाढू र्नये म्हिूर्न वखारी र्भोवती मयाचदत स्वरूपािी तटबंदी उर्भारण्यास बंदी केली होती. असे असता 
राजाराम महाराजािंा प्रचतचर्नधी प्रल्हाद पंत यारे्न ह्या परकीय वखारवाल्याकंडूर्न लाखो रूपयािें र्नजरािे 
घेऊर्न त्यारं्ना त्याचं्या वखारी र्भोवती तट उर्भारण्यास इतकेि र्नव्हे तर मजबूत चकल्ल े व त्याचं्या 
सर्भोवतातील २-३ मलैातंील शहरे व खेडी त्याचं्या खास मालकीिी करूर्न चदली, मराठी राज्यातं 
इंग्रजाचं्या मालावरील जकात मार्फ केली. [रेकॉडगस् ऑर्फ र्फोटग सेंट जाजग, डायरी ॲन्ड कन्सल्टेशर्न ब क ऑर्फ १६९०, प.ृ ७१-७२, 
७६] वरीलप्रमािे पैशािंी टंिाई र्भरूर्न काढण्यासाठी राजाराम महाराजाचं्या स रे्भदारारे्न कर्नाटकातील 
आपल्या ताब्यातील र्डािंी चवक्री इंग्रज, फ्रें ि व डि व्यापाऱ्यारं्ना केली यािंी माचहती र्फोटग सेंट जॉजगच्या १ 
मे व ७ मे १६९० या चदवशी झालेल्या सरे्भच्या वृतातं चमळते. [चकत्ता.] हजजी चकल्ला घेऊर्न राजाराम 
महाराजासं पकडण्यासाठी झ स्ल्र्फकार खार्नािी रे्नमिूक झाली होती. माटीर्न म्हितो की, “रामिंद्र पंतार्नी 
राजाराम महाराजासं ख शाल िैर्नीिी िटक लावली. पचहल्या तीर्न मचहन्यात त्यारे्न तीर्न-िार चस्त्रयाशंी 
राजाराम महाराजािें चववाह जमचवले. हहदूिा कोिताही समारंर्भ म्हटला की त्यास र्नतगकी तर अवश्य 
पाचहजेत. प्रल्हाद पंतारे्न र्नतगकींिे ताडें राजाराम महाराजासं आिूर्न चदले. मर् त्याचं्या उपर्भोर्ास सीमा 
काय?” [फॅ्रस्न्सस मार्शटर्नच्या रोजचर्नशीतील उतारे, ऐ.स.ं चर्नबंध खंड, पृ. ९३.] 

 
राजाराम महाराज अरे्नक संकटारं्ना तोंड देत हजजीस २ र्नोव्हेंबर १६८९ रोजी पोहिले. हे 

औरंर्जेब बादशहास त्यािा म क्काम कोरेर्ावास असता समजले. यावळेी झ स्ल्र्फकार खार्न रायर्डावर होता 
त्यास कोरेर्ावला आपल्याकडे बोलावरू्न घेतले. झ स्ल्र्फकार खार्न रायर्डाहूर्न चर्नघाला तो २३ र्नोव्हेंबर 
१६८९ रोजी कोरेर्ावास बादशहास रे्भटला. त्यारं्नतर मचहर्ना-पंधरा चदवसाचं्या आति औरंर्जेबारे्न 
झ स्ल्र्फकार खार्नला हजजीकडे पाठचवले. झ स्ल्र्फकार खार्न कूि करीत रायिूरला आला. रुह ल्लाखार्न हा 
रायिूरला वढेा घालूर्न होता. झ स्ल्र्फकार खार्नच्या र्फौजेत सय्यद कबीर, महम्मद जाचहद इत्याही सरदार 
होते. त्यारं्नतर झ स्ल्र्फकार खार्न हजजीला रवार्ना झाला. तो र् रमकोंडा येथे पोिला. हा चकल्ला त्यावळेी 
मराठ्ाचं्या ताब्यात होता. तो हजजीच्या अलीकडे ६० मलैावंर आहे. मराठ्ािें सरदार इस्माईल मक्का, 
अिप र्नायर वर्ैरे सरदार जमीर्नदार एक झाले. त्याचं्यापाशी असंख्य सैन्य होते. त्यारं्नी झ स्ल्र्फकार 
खार्नावर िाल करूर्न एकि र्दी केली. झ स्ल्र्फकार खार्नाकडे सैन्य थोडे होते, पि त्यारे्न लढाई हजकली. 
मराठ्ािंा परार्भव करूर्न तो प ढे रवार्ना झाला. शत्रूंिे अरे्नक चकल्ल ेआपल्या ताब्यात आिरू्न तो हजजीच्या 
चकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी सप्टेंबर १६९०त पोहोिला. [सेत माधवराव पर्डी, मोर्ल आचि मराठे, पृ. १०२-१०३.] 

 
हजजीिा घेर तीर्न मलैािंा, चशवकािंी व चवष्ट्ि कािंी अशी दोर्न देवालये हजजीस प्रचसद्ध आहेत. ती 

र्भव्य असूर्न त्यािंी तटबंदी बळकट व चवस्तार दाडंर्ा आहे. हजजीिा चकल्ला तीर्न टेकड्या व्यापूर्न आहे. त्या 
टेकड्या म्हिजे राजचर्री, कृष्ट्िाचर्री आचि िंद्रायर्न द र्ग या होत. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न िंद्रायर्न चर्रीच्या 
चदशरेे्न मोिे बाधंावयास स रुवात केली. वास्तचवक पहाता चकल्ल्याच्या म ख्य दरवाजाच्या चदशरेे्न मोिे 
बाधंण्यास हव ेहोते, त्यारे्न िदं्रायर्न द र्ाच्या पायर्थ्याशी तोर्फा आिूर्न उभ्या केल्या. [ज. सरकार, औरंर्जेब र्भा. ५, 
प.ृ ५५-५६.] दोन्हीकडूर्न तोर्फािंा मारा स रू झाला, पि १६९१ िा पावसाळा स रू झाला. पाऊस र्फार पडू 
लार्ला. सैचर्नकारं्ना रोज टेकड्यावंरूर्न ये-जा करावी लारे्. लष्ट्करात धान्यािी कमालीिी महर्गता झाली. 
मोिात चदवसरात्र काळ काढावा लार्ल्याम ळे व अन्न टंिाईम ळे कमालीिे हाल होऊ लार्ले. 
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रावदलपतला मोिा बंदोबस्तािे काम चदले. तोर्फखान्यािा अचधकारी महमद मोमीर्न यारे्न टेकड्याचं्या 
क शीत चर्नवाऱ्याच्या जार्ा बाधूंर्न काढल्या होत्या. याचशवाय टेकड्याचं्या आसऱ्यारे्न त्यारे्न प्रशस्त दालरे्न 
तयार करचवली होती. त्या स्थळापासूर्न लष्ट्करार्भोवती िोवीस तळी पसरलेली चदसत. पावसाम ळे तर 
र्भोवतालिा प्रदेश पाण्याखाली ब डाल्याप्रमािे वाटे. महंमद मामीर्न यास जवळि असलेल्या द सऱ्या 
मोिावर पाठचवण्यात आले. मराठ्ारं्नी ह्या संधीिा र्फायदा घेऊर्न चकल्ल्याबाहेर येऊर्न मोर्ल सैन्यावर 
रात्री हल्ला केला हे समजल्यावर महंमद मोमीर्न, खार्नबहादू्दर आचि दलपतराय हे हल्लखेोरासं सामोरे 
जाऊर्न त्यारं्नी हल्ला परतवरू्न लावला. मराठे मोर्लािंी जादा मािसे पाहूर्न चकल्ल्यात परत रे्ले. 
दलपतरायरे्न खंदकािंा ताबा घेऊर्न ते आपल्या देखरेखीखाली आिले [खोबरेकर, ताचरख इ. चदलकशा पृ. १८३; 
जद र्नाथ सरकार, औरंर्जेब र्भा. ५, पृ. ६१.]. 

 
औरंर्जेबारे्नही आपल्या सैन्यासह १८ चडसेंबर १६८९ रोजी कोरेर्ाव सोडले आचि चवजापूरजवळ 

असलेल्या कृष्ट्िाकाठच्या र्लर्ली येथे आपली छाविी कायम केली. तेथे तो इ. स. १६९५ च्या मािग 
मचहन्यापयंत होता. र्लर्ली कृष्ट्िाकाठावर आहे. चतथे छाविी करण्यािा हेतू असा असावी की 
स्वराज्यातूंर्न ताचमळर्नाडूकडे जािाऱ्या मराठा सैन्याला अडवरू्न धरिे आचि ताचमळर्नाडूमधील मोर्ल 
सेर्नापतीर्ना मदत करिे. पि औरंर्जेबािे हे स्थलातंर मराठ्ारं्ना अचतशय उपकारक ठरले असे म्हिाव े
लारे्ल. कारि औरंर्जेब व झ स्ल्र्फकार खार्न हे स्वराज्याचं्या बाहेर रे्ले. त्याम ळे मराठ्ारं्ना आपली र्चर्नमी 
काव्यािी य दे्ध महाराष्ट्रात करण्यास अवसर चमळाला. ह्या वळेी मोर्लारं्नी मराठ्ािें चकल्ल ेताब्यात घेतले 
होते. स्वराज्यात मोर्लारं्नी ठािी बसचवली. हे सवग झाले तरी मराठी सैन्ये शाबतू होती. सैन्यािा मोड झाला 
र्नव्हता. हे लिात ठेवरू्न मराठे रे्नत्यारं्नी आपआपले लष्ट्करी आचि राजकीय डावपेि आखले. 

 
झ स्ल्र्फकार खार्नाजवळ एवढा अवाढव्य र्ड हजकूर्न घेण्यासाठी लाबं पल्ल्याच्या तोर्फा र्नव्हत्या व 

र्भरपूर दारूर्ोळाही र्नव्हता. त्यारे्न १९ सप्टेंबर १६९० त मद्रास इंग्रजाकडे २०० मि दारूर्ोळा आचि ५०० 
पायदळािी मार्िी केली. कालातंरारे्न ५०० मि दारू पावडर व दारूर्ोळे ५००पायदळ आचि ३० 
तोर्फजािकार यािंी मार्िी केली. र्नोव्हेंबर ९० मध्ये झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न फ्रें ि कंपर्नीकेडेही दारूर्ोळा आचि 
य रोचपयर्न सैचर्नकािंी मार्िी केली. इंग्रज कंपर्नी व फ्रें ि कंपर्नीतील स मारे १०० सैचर्नक मोर्लाचं्या मोठ्ा 
पर्ाराला र्भाळूर्न हजजीच्या वढे्यातं सामील होण्यासाठी मोर्लाचं्याकडे रे्ले. अशा रीतीरे्न झ स्ल्र्फकार 
खार्नारे्न छाविी मजबूत केली. [रेकॉडगस् ऑर्फ र्फोटग जाजग, डायरी कन्स्लटेशर्न ब क ऑर्फ ६९१, प.ृ ६०-६१; बेंदे्र, छ. राजाराम म., पृ. 
१२६.] 

 
एचप्रल १६९१ मध्ये हजजीस वढेा घालिाऱ्या मोर्ल सैन्यातं र्फार वाढ झाली. त्यारं्ना म बलक 

रसदही चमळू लार्ली. तेव्हा लोकािंा समज झाला की हजजीिा पाडाव लवकर होिार पि चकल्ल्यात 
जािारी रसद मोर्ल सैन्याकडूर्न थाबंचवली जािे अशक्य झाले. त्याबरोबरि मराठा सैन्य वढेा घालूर्न 
बसलेल्या म घल सैन्यावंर जोरािे हल्ल ेकरू लार्ले. [माटीर्न, र्भा. ३, प.ृ १३५.] र्नोव्हेंबर १६९० त मराठे सरदार 
रे्नमाजी हशदे, मािकोजी पाढंरे आचि र्नार्ोजी मारे्न यारं्नी पच म महाराष्ट्रात असतार्ना मोर्लािंा त्यार् केला 
आचि ते २००० घोडेस्वारासह हजजीस राजाराम महाराजासं येऊर्न रे्भटले, त्यारं्नी चकल्ल्याचं्या िमाप री 
र्भार्ािे संरिि करण्यािी जबाबदारी उिलली. कर्नाटकातील लहार्न मोठ्ा पाळेर्ारारं्ना मोर्लाचंवरूद्ध 
लढण्यािी हाक चदली. पि पाळेर्ाराचं्या आपसातील र्भाडंिाम ळे त्यािंी एकी होऊर्न राजाराम महाराजासं 
मदत चमळू शकली र्नाही. मात्र तंजावरच्या शहाजीराजारे्न पैसा, मािसे यािंी मदत महाराजासं हजजी 
मोर्लाचं्या ताब्यात जाईपयंत केली. [जद र्नाथ सरकार, औरंर्जेब, र्भा. ५, पृ. १५२.] र्भीमसेर्न सक्सेर्ना म्हितो, 
“झ स्ल्र्फकार खार्नाबरोबर असलेले अरे्नक मराठे मर्नसबदार त्याला सोडूर्न राजाराम महाराजासं चमळाले. 
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त्याम ळे झ स्ल्र्फकार खार्नापाशी र्फार थोडे सैन्य राचहले. त्याचं्या लष्ट्करात र्भयंकर धान्य टंिाई र्भासू 
लार्ली. बादशहारे्न सय्यद लष्ट्कर खार्न यास आज्ञा केली की त म्ही ह जूरातूर्न खचजर्ना आचि असदखार्न 
याजकडूर्न धान्य घेऊर्न झ स्ल्र्फकार खार्नापाशी पोहोिाव.े त्याप्रमािे सय्यद लष्ट्कर खार्नारे्न केले. त्याम ळे 
लष्ट्करातंील रसदीिी िििि कमी झाली. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न कािंीिा र्फौजदार अलीमदार्नखार्न यासं 
आपल्याकडे बोलावले आचि आपली छाविी मजबूत केली. तंजावर व चत्रिर्नापल्ली ही राज्ये हजजीपासूर्न 
६० कोस अंतरावर आहेत. त्या म ल खावर आक्रमि करण्यासाठी झ स्ल्र्फकार खार्न चर्नघाला (ऑर्स्ट 
१६९१) तेथील जचमर्नदाराकंडूर्न खंडण्या घेऊर्न तो परत आला. [सेत माधवराव पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. 
१३४.] 

 
हजजीिा वढेा िालू असता कर्नाटकात र् लबर्ा चजल्ह्यातील बेडर जमातीरे्न डोके वर काढले. 

त्यािंा वाचकिखेडा हा चकल्ला हजकूर्न घेण्यासाठी औरंर्जेबारे्न शहाजादा कामबि यास रवार्ना केले. (२७ मे 
१६९१) पि वढेा अधगवट टाकूर्न शहाजाद्यास हजजीला जाण्यासाठी बादशहारे्न साचंर्तले. वाकीिखेडा 
लढ्यािे काम िालचवण्यासाठी बिी रुह ल्लाखार्न याला पाठचवण्यात आले. या वढे्यात मोर्लातंरे्फ लढत 
असता रिमस्त खार्न ऊर्फग  बहादू्दर खार्न र्ोळा लार्रू्न ठार झाला. बेडराशी कसाबसा तह करूर्न रुह ल्ला 
खार्न हा चडसेंबर १८, १६९१ रोजी बादशहाकडे परत आला. [खोबरेकर (स.ं) ताचरके-चदलकशा, पृ. १७८-७९.] येिे 
प्रमािे सर्न १६९१ िे साल संपले. [सरकार, औरंर्जेब र्भा. ५, पृ. ५९.] 

 
१६९२ मधील कििीचा वेढा : 

 
१६९२ च्या स रुवातीस झ स्ल्र्फकार खार्नरे्न राजाराम महाराजाकंडे असलेल्या ईस्माईल खार्न मका 

ह्या सरदारास मोर्लाकंडे ओढले, झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न आपला म लर्ा हहमतखार्न यास धर्नाजी जाधव व 
संताजी घोरपडे यासं वश करूर्न मोर्ली िाकरीत येण्याबद्दल खटपट करण्यास साचंर्तले, परंत  त्यािे 
प्रयत्र्न चर्नष्ट्र्फळ ठरले. 

 
तंजावरच्या शहाजीराजारे्न राजाराम महाराजाकंडे मोठी रक्कम पाठचवली होती. त्याम ळे हजजीच्या 

बिावास बराि जोर िढला. कृष्ट्िा अंताजीरे्न १६९२ च्या जारे्नवारींत लढाई करूर्न स्व्हलेर्न रातूर्न मोर्लासं 
काढूर्न लावरू्न ते ठािे काबीज केले. कामबि हजजीस आल्यारं्नतर तो वढे्यात सामील झाला. वढेा १६९२ 
च्या रे्फब्र वारीत बराि कडक बर्नला. [माटीर्न, पृ. १८० ऐ.स.ंसा.र्भा. ५, पृ. ९७.] यािवळेी हजजीच्या सहाय्याथग 
दचििेतूर्न र्नवीर्न मराठी र्फौज येत असल्यािे हजजीतील मराठ्ासं समजले, तसेि बादशहारे्न महाराष्ट्रात 
काबीज कलेली मराठ्ािंी ठािी ते र्भरार्भर परत हजकूर्न घेत असल्यािी बातमी हजजीस कळली. तेव्हा 
हजजीतील मराठ्ास र्नवीर्न ह रुप िढला. त्यारं्नी मोर्लाचं्या लष्ट्करावर दोर्न तीर्न छापे घातले, तर 
झ स्ल्र्फकार खार्न मराठ्ास अर्न कूल असल्यािी दाट वदंता ऐकू येते असे माटीर्न चलहीतो. [चकत्ता, पृ. १८३.] 

 
१ मािग रोजी मराठ्ािंी आचि मोर्लािंी एक िकमक पाडेंिरी जवळ उडाली. मराठे धान्य चवकत 

घ्यायला आले होते. त्यािंा झर्डा २०/२५ चदवस िालूि राचहला. याि मचहन्यात झ स्ल्र्फकार खार्न तीर्न 
हजार स्वार घेऊर्न म ल खात लूट करण्यास रे्ल्यािे पाहूर्न मराठे सरदारारं्नी मोर्लािें घोडे, दारू सामार्न 
अशी प ष्ट्कळशी साम ग्री पकडूर्न घेतली. [चकत्ता, पृ. १९८.] १६९२ च्या एचप्रल मध्येही मराठे-मोर्लाचं्या झटपटी 
िालू होत्या. [बेंदे्र, छ. राजाराम, पृ. १५३.] 

 



 

अनुक्रमणिका 

मे, जूर्न मध्ये स द्धा िकमकी, जाळपोळ, लूट हे प्रकार िालूि होते. ज लैमध्ये मोर्लारं्नी एका 
ब रूजास हखडार पाडले व हखडारात प्रवशे करण्यािा प्रयत्र्न केला. त्यातं म घल सैन्यािे बरेि लोक जखमी 
झाल्याम ळे त्यारं्नी माघार घेतली. [माटीर्न, पृ. २०५, २/४ ऐ.से.सा.र्भा. ५, पृ. ९८.] सप्टेंबर १६९२ मध्ये मराठ्ारं्नी 
म घलावंर दोर्नदा हल्ला करूर्न यश चमळचवले. ऑक्टोबरमध्ये मोर्लाचं्या र्फौजा हजजीच्या तटापयंत 
पोिल्या. त्यास मराठ्ारं्नी शौयारे्न तोंड चदले. त्याम ळे हजजी मोर्लाचं्या हाती लवकर येईल असे वाटत 
र्नाही असे माटीर्न चलचहतो. [चकत्ता.] 

 
मोर्लािें लष्ट्करावर मराठ्ािें छापे िालूि राचहले. माटीर्न म्हितो की राजाराम व म घल यािें 

अंतस्थ सूत आहे हे औरंर्जेबास समजल्यावर बादशहारे्न झ स्ल्र्फकार खार्नास तंबी चदली की तझाव े(तंबूिे 
कर्नात) कापूर्न त म्हास उघड्या मदैार्नातं बसव.ू [ऐ. स.ं चर्न. खंड ६, माटीर्न पृ. २६६.] 

 
इ. स. १६९२ िा पावसाळा संपताि संताजी आचि धर्नाजी ह्या दोर्न मराठा सेर्नार्नींर्नी ३० हजार 

र्फौज घेऊर्न ते मद्रासकडे येण्यास चर्नघाले. त्या सैन्यािा म क्काम प्रथम काचंजवरम चजल्ह्यात झाला. मराठी 
सैन्याच्या आकस्स्मक उग्र िालीम ळे मद्रासमधील लोकातं घबराट पसरली आचि ते मद्रास चकल्ल्याच्या 
आश्रयास ११ ते १३ चडसेंबरमध्ये रे्ले. संताजीिी र्फौज कावरेी पाकजवळ आल्यािे कळताि, कािंीिा 
मोर्ल र्फौजदार अली मदार्नखार्न त्याजवर िालूर्न रे्ला. संताजीच्या जाळयातं तो व त्यािे सैन्य पकडले 
रे्ले. आपला काही इलाज र्नाही हे खार्नाच्या लिात येताि त्यारे्न काजंीवरमला परतण्यािा प्रयत्र्न केला 
तेव्हा मराठी सैन्यारे्न त्याला त्याच्या १५०० घोडेस्वारासंह पकडले तसेि ६ हत्ती पकडले. खार्नाच्या सैन्यािे 
तंब ूल टले, सामार्नही ल टले (१३ चडसेंबर १६९२) खार्नाला पकडूर्न त्यास मराठ्ारं्नी कैद केले व त्यास 
हजजीस घेऊर्न रे्ले. त्याजकडूर्न एक लाख होर्नािा जबर दंड घेऊर्न मराठ्ारं्नी सोडूर्न चदले. ही दंडािी 
रक्कम त्यािा मेह िा अचलकादीर यारे्न उर्भी केली होती. हा महत्त्वपूिग चवजय चमळवरू्न संताजी अचतउत्साहारे्न 
हजजीच्या पायर्थ्याशी आला. तेथे मोर्ल आचि मराठे याचं्या य द्धास तोंड लार्ले. ध म क्रीिी य दे्ध स रू 
झाली. मराठ्ािें सैन्य ३० हजाराहूर्न अचधक होते. मोर्ल र्फौज थोडी होती. त्यापैकी बरीि र्फौज छाविीिे 
रिि आचि शहाजाद्यावंर पहारा करण्यात र् ंतली होती. काही र्फौज असदखार्नाच्या तैर्नातीत होती. 
मोर्ली सैन्यास संताजीच्या र्फौजेच्या कारवाईम ळे रसद चमळिे कठीि झाले. संताजी वढेा घालूर्न बसलेला 
मोर्ल सैन्यास घेरूर्न त्यािंा रसद आपल्या कबजातं घेऊर्न त्यारं्ना हजजीिा वढेा उठचविे र्भार् करूर्न कसे 
टाकले हे माटीर्न डायरीवरूर्न समजूर्न घ्यावयास हव.े 

 
चडसेंबरच्या चतसऱ्या आठवड्यातं औरंर्जेबािा म लर्ा कामबख्श आचि वजीर असदखार्न हे 

झ स्ल्र्फकार खार्नाच्या मदतीसाठी १६ चडसेंबर १६९२ रोजी हजजीस पोहोिले. त्याचं्या छावण्या झ स्ल्र्फकार 
खार्नाच्या छाविीपासूर्न दीड कोसावर होत्या. २० तारखेस सेर्नापती धर्नाजी जाधव आठ हजार स्वारासंह 
हजजीस दाखल झाला. हजजीच्या पच म दरवाजाप ढे त्यािा मोर्लाशंी म काबला झाला. मराठे रोज रात्री 
शहाजाद्याच्या छाविीत घ सूर्न बाि (रॉकेट) रे्फकीत. हे त्यािें कमालीिे धाडस फ्रें िास समजले. एके रात्री 
पाि-सहा हजार मराठे स्वार हजजीच्या चकल्ल्यातूंर्न बाहेर पडले आचि मोर्ल सैन्यावर हल्ला िढचवला. हे 
पाहूर्न झ स्ल्र्फकार खार्न, रायदलपत आचि इतर सरदार घोड्यावर स्वार होऊर्न मराठ्ावंर त टूर्न पडले. 
झालेल्या य द्धातं मराठ्ािें अरे्नक लोक मारले रे्ले. पि धोका टाळण्यासाठी कामबख्श व वजीर 
असदखार्न यारं्नी आपली छाविी हलवरू्न झ स्ल्र्फकार खार्नाच्या शजेारी रे्नली. [खोबरेकर (स)ं, ताचरके चदलकशा, प.ृ 
१८५-१८६.] ह्यावळेी कामबिारे्न राजाराम महाराजाशंी पत्रव्यवहार र् प्तपिे स रू केला. आम्ही त मिे 
सहाय्यास येतो घाबरू र्नये असा मजकूर पत्रातं होता. ही पते्र झ स्ल्र्फकार खार्नास सापडली त्यारे्न 
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बादशहाकडे यासंबधी काय कराव े म्हिूर्न चविारिा केली. तेव्हा बादशहारे्न कामबिास पकडूर्न कैदेत 
घालाव े असा ह कूम चदला. त्याप्रमािे खार्नारे्न त्यास अटक केली. [माटीर्न, पृ. २६७, ऐ.स.ंचर्न. ५, पृ. ९८-९९.] 

मोर्लािें प्रिंड सैन्य हजजीच्या र्भोवती र्ोळा झाले हे रामिदं्रपंतास कळताि त्यारे्न स्वराज्यात सैन्ये 
उर्भारूर्न ती धर्नाजी जाधव व संताजी घोरपडे याचं्या रे्नतृत्वाखाली हजजीकडे रवार्ना केली. संताजी 
उत्साहारे्न हजजीच्या पायर्थ्याशीं आला. तेथे मोर्लाकंडे येिारी रसद व य द्ध साम ग्री व्यवस्स्थत पोिचवण्यािे 
कामावर अली मदार्नखार्न यािी रे्नमिूक हजजीबाहेरच्या मदैार्नात होती. या मचहन्यात खार्न प ष्ट्कळसे 
सामार्न मोर्लासंाठी आिीत आहे. ही बातमी सेर्नापती संताजी घोरपडे यासं चमळताि त्या चहकमती 
लढवय्यारे्न य द्धािे डाव पूिग ओळखूर्न आचि मोर्लाचं्या हालिालींिी बातमी पक्की चमळवरू्न त्याचं्या वाटा 
रोखूर्न धरल्या. समग्र िेत्रािी रिर्ना पूिग लिात घेऊर्न मोर्लासं कोठे कसें अडवता येईल यािी सूक्ष्म 
कल्पर्ना त्याचं्या मर्नातं हबबली आचि मोर्ल आपल्या आटोक्यात आले अशी खात्री होताि त्यारं्नी आपला 
एक लष्ट्करी र्भार् हूल दाखचवण्यासाठी मारे् चर्फरचवला आचि जवळ र्फक्त दोर्न-तीर्न हजार स्वार घेऊर्न 
अचलमदार्नखार्नाशी सामर्ना देण्यास आले. खार्नाला वाटले आपि मराठ्ारं्ना सहज र्नरम करू. अशा 
र्भावरे्नरे्न खार्न संताजीवर िालूर्न रे्ला. संताजीरे्न पड घेतल्यािा देखावा केला, आचि मोर्लारं्ना अशा चबकट 
जार्ी आचिले की त्यािी राखीव त कडी एकदम िालूर्न आली. त्यारं्नी खार्नास लरे्ि पूिगपिे वढूेर्न घेतले. 
चकत्येक तासपयंत हातघाईिंा संग्राम दोघािंा झाला. संताजीकडे सैचर्नक थोडे असता खार्नािा पाडाव 
झाला. तो स्वतः त्यािे प ष्ट्कळसे सरदार चकत्येक व्यापारी खार्नाला आश्रयारे्न माल घेऊर्न िालले होते ते 
सवग, चशवाय पाि हत्ती, तीर्नश ेघोडे, मोर्लािंा समस्त अजबाब, त्यािे सवग काही चवत्त व सामार्न व जर्नावरे 
ही सवग मराठ्ािें हातातं पडूर्न सेर्नापती संताजीरे्न ख शाल हजजीच्या चकल्यातं पोिचवली. मोर्लाकंडूर्न 
काही अटकाव झाला र्नाही. मोर्लारं्ना याम ळे चवशषे धोका उत्पन्न झाला. त्यारं्नाि वढेा पडला असूर्न 
बिावािी पंिाईत वाटू लार्ली. धान्य, सपगि, जर्नावरािंा िारा या सवांिी टंिाई मोर्लारं्ना तीव्र र्भासू 
लार्ली. [चकत्ता, ऐ. स.ं चर्न. माटीर्न, पृ. ९९-१००.] र्नवीर्न आलेल्या मराठ्ािें सैन्य तीस हजारावंर रे्ले. [र्फोटग सेंट 

डेस्व्हड व्हा. ९ रं्न. ४८, पृ. १०९-१११] त्याम ळे मोर्ली सैन्यासि वढे्यािा धोका उत्पन्न झाला. त्यारं्ना बिावािी 
पंिाईत वाटू लार्ली. झ स्ल्र्फकार खार्न हजजीहूर्न १२ कोसावंर असलेल्या वादंीवाशहूर्न रसद आिण्यास 
आपल्या सरदारासंह रे्ला होता. वाचंदवाशला तो रात्री पोहोिला. तेथूर्न द सऱ्या चदवशी वजंाऱ्यारं्ना घेऊर्न 
चर्नघाला. त्यावर मराठ्ारं्नी िोहीकडूर्न हल्ल ेकरण्यास स रुवात केली. त्यारं्नी चर्नकरारे्न हल्ले िढचवले. 
इतक्या र्ोळया झाडल्या की मोर्ल सैचर्नक आचि सैन्याबरोबर असलेले वजंारी हवालचदल झाले. 
झ स्ल्र्फकार खार्न आचि रायदलपत हे लढत झर्डत मोठ्ा कष्टारे्न आपल्या छाविीत पाहोिले. [सेत माधवराव 

पर्डी, हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १४५.] उपासमारीरे्न मोर्ल सैन्यािी पचरस्स्थती अत्यंत कठीि झाली. माघार 
घेण्यािीही सोय राचहली र्नव्हती. उपासमारीम ळे म घल र्फौज तेथूर्न चर्नघूर्न जाऊ लार्ली. तेव्हा मोर्लारं्नी 
हजजीिा वढेा १६९३ च्या जारे्नवारींत उठचवण्यािें ठरचवले. [बेंदे्र, श्री. छत्रपती राजाराम महाराज, पृ. १४५.] झ स्ल्र्फकार 
खार्न व आसदखार्न यारं्नी आपले वकील राजाराम महाराजाकंडे पाठवरू्न आपिासं चबर्नचवरोध परत जाऊ 
द्याव ेअशी मार्िी केली. 

 
संताजी घोरपडे आल्यावर जबाब देऊ असे सारं्ण्यात आले. परंत  ज लर्फीकार खार्नारे्न राजाराम 

महाराजासं एक लाख रुपये घेऊर्न-र्भरूर्न चबर्नचवरोध परत जाऊ देण्यािी परवार्नर्ी चमळचवली. चशवाय ६० 
हजार पर्ोडे हकमतीिे जडजवाहीर खार्नारे्न राजारामास चदले. उलट राजाराम महाराजारं्नी खार्नास पंधरा 
हजार पर्ोड्यािें जवाहीर, एक हत्ती, दोर्न घोडे, प ष्ट्कळशी उंटे आचि सामार्नाकचरता २००० बैल, असा 
र्नजरािा देऊर्न खार्नास चर्नरोप चदला. १६९३ च्या २२ जारे्नवारीस झ स्ल्र्फकार खार्न यारे्न जो सल्ला घडवरू्न 
आिला त्यात लढाई थाबंचवण्यािे कलम र्नव्हते. तसे करिे बादशहाच्या हाती होते. सल्ला करूर्न िंदीिा 
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वढेा काढूर्न चदर्नाकं २३ जारे्नवारी १६९३ रोजी वाचंदवाशला चर्नघाले. [ज. सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, ३री आ., पृ. 
२४७-२४८.] उपासमारीम ळे लष्ट्करातील घोडे, उंट इत्यादी ओझे वाहािारी जर्नावरे र्नष्ट झाली होती. बह तेक 
सैचर्नकारं्नी आपले सामार्न जाळूर्न टाकले. सैचर्नक र्ोंधळलेले व बावरलेले होते. जो-तो आपल्याप रतेि 
पाहत िालू लार्ला. मोर्ल र्फौजेतील सर्ळे सामार्न सामग्री सरदारािें सरंजाम जेथल्या तेथे पडूर्न 
राचहले. मोर्ल सैन्य छाविीतूर्न बाहेर पडल्यावर स मारे एक हजार मराठे स्वार सैन्याच्या मारे् मारे् येऊ 
लार्ले. त्यारं्नी मोर्ल सैन्यािे बाजार ब िरे् आचि सामार्न स मार्न मर्नसोक्त ल टले. तीर्न चदवसारंं्नतर मोर्ल 
सैन्य वाचंदवाशला आले. [खोबरेकर (स)ं, ताचरक इ. चदलकशा, पृ. १८८-१८९.] इतक्यात कर्नाटकिा र्फौजदार 
कासीमखार्न रसद घेऊर्न कावरेी पाकला आला त्यावर संताजीरे्न हल्ला िढचवला. पि कासीमखार्नरे्न 
कािंीच्या देवळात आश्रय घेतला म्हिूर्न तो बिावला र्नाही- तर कैद झाल्याचशवाय राचहला र्नसता. 
झ स्ल्र्फकार खार्नरे्न शहाजादा कामबि यास वाचंदवाशच्या चकल्ल्यात स रचित ठेवले. आचि तो कासीम 
खार्नच्या मदतीस रे्ला. त्यारे्न वजंाऱ्यार्ना चदर्नाकं ७ रे्फब्र वारी १६९३ रोजी रसदीबरोबर स रचित आिले. 
झ स्ल्र्फकार खार्न यारे्न वाचंदवाशाला आपला तळ चदला. [चकत्ता] माटीर्नच्या र्भाष्ट्याप्रमािे झ स्ल्र्फकार खार्नास 
हजजी ताबडतोब सर करण्यािे सामर्थ्यग होते, पि तसा प्रयत्र्न त्यारं्नी र्न करता तो वढेा लाबंिीवर टाकत 
होता. हे उपकार स्मरूर्न राजाराम महाराजारं्नी त्यास य द्ध तहक बीिी सवलत चदली. [माटीर्न,. २८५-२८७ ऐ.स.ं 
चर्न. खं. ५, पृ. १०१.] 

 
राजाराम महाराज व झ स्ल्र्फकार खार्न यािेंमध्ये झालेला हा व्यवहार बाहेरील मराठा सेर्नापती व 

लढिाऱ्या सरदारारं्ना कळला. तेव्हा ते राजाराम महाराजावंर रुष्ट झाले व ह्या बाबतीत महाराजारं्नी आमिा 
सल्ला र्न घेता प्रधार्नाच्या सारं्ण्यावरूर्न हा चर्निगय घेतला हे त्यारं्ना रुिले र्नाही. त्यािें असे म्हििे पडले की 
आम्ही य द्ध लढतो तर आम्हास एका शब्दारे्न तरी चविाराव ेकी र्नाही? प्रधार्नारं्नी लाि खाऊर्न चखसे र्भराव े
आचि आम्ही मात्र मराव.े १६९३ च्या मािग मध्ये बचहरजी घोरपडे व यािम्मा र्नायक राजाराम महाराजावंर 
रार् धरूर्न रे्ले. [लेटसग फ्रॉम र्फोटग सेंट जॉजग, व्हा. ५ (१६९३-१६९४), पृ. १.] संताजी घोरपडे रुसूर्न हजजीहूर्न काही कोस 
बाहेर जाऊर्न बसले. 

 
राजाराम महाराजारं्नी संताजीिी समजूत घालूर्न त्यािा रुसवा घालचवला. संताजीस महाराजारं्नी 

कळचवले की झ स्ल्र्फकार खार्नािा व माझा र् प्त करार झाला आहे की, बादशहा आता र्फार चदवस वाित 
र्नाही. त्यािे प ात र्ोवळकोंड्यािा प्रदेश झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न घ्यावा व चवजापूरिा राजारामारे्न घ्यावा. 
संताजीस रे्भटूर्न व त्यास बिीस देऊर्न राजाराम महाराजारं्नी त्यािे तात्प रते समाधार्न केले. त्यारं्नतर 
संताजी घोरपडे महाराष्ट्रात रे्ला. अशाप्रकारे अठ्ठावीस मचहरे्न िाललेला हजजीिा सगं्राम संपला. [माटीर्न, प.ृ 

२८६ ऐ.स.ंचर्न.खं. ५, पृ. १०२.] (रे्फब्र . १६९३). 
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अनुक्रमणिका 

४६. रािाराम महारािाचं्या कििी वास्िव्याि मराठ्ाचं्या कनाटकािील 
हालचाली व कििीहून पलायन 

 
झुस्ल्फकार खान वाणंदवािला : 

 
हजजीिा वढेा उठवरू्न झ स्ल्र्फकार खार्न ७ रे्फब्र वारी १६९३ रोजी वाचंदवाशला येऊर्न राचहला. येतार्ना 

त्यारे्न मराठ्ाचं्या छळापासूर्न काचसमखार्निे रिि करूर्न त्यासही आपल्याबरोबर वाचंदवाशला आचिले. 
झ स्ल्र्फकार खार्न वाचंदवाशला (७ रे्फब्र वारी ते मे १६९३) पयंत िार मचहरे्न हजजीच्या वढे्यातूंर्न म क्त होऊर्न 
राचहला. चतथे राहूर्न तो बादशहाच्या ह कूमािी वाट बघत राचहला. त्या प्रातंातील पाळेर्ार आचि जमीर्नदार 
हे रसद आििारे वजंारी आचि प्रवासी यारं्ना ल टण्यािा उद्योर् करीत होते. त्यािा मोड करण्यासाठी 
झ स्ल्र्फकार खार्न हा काचसमखार्न यास बरोबर घेऊर्न चर्नघाला. त्यारे्न ताचमळर्नाडूमधील जमीर्नदारािंी बंडे 
मोडण्यात यश चमळचवले. प डं पाळेर्ारारं्नी काही चकल्ले बळकाचवल्यािे झ स्ल्र्फकार खार्नास समजले. त्यारं्ना 
तंबी देण्यासाठी झ स्ल्र्फकार खार्न रवार्ना झाला. त्यारे्न प्रथम पेरुम क्कल (पाँचडिरीपासूर्न अठरा मलैावंर) 
च्या चकल्ल्यावर हल्ला िढचवला. या हल्ल्यात रायदलपतच्या राजप तारं्नी बराि पराक्रम केला. ते 
चकल्ल्याचं्या तटावंर िढले आचि चकल्ल्यातील अरे्नक लोकारं्ना त्यारं्नी ठार मारले (रे्फब्र वारी १६९३) त्यारं्नी 
चकल्ला हजकूर्न घेतला. [तारीख-इ-चदलकशा (सपंादक, खोबरेकर), पृ. १९४.] पेरुम क्कल हजकूर्न घेतल्यारं्नतर मोर्लारं्नी 
अरे्नक चकल्ले आपल्या ताब्यात आिले. बरेिसे चकल्ले म्हिजे प्रिंड देवालयेि होती. 

 
िंिावरचा पाडाव : 

 
त्यारं्नतर झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न तंजावरावर स्वारी केली. मोर्ल सैन्य तंजावर जवळ मािग १६९३ ला 

पोिले. चत्रिर्नापल्लीच्या राजारे्न आपला कारर्भारी याजबरोबर आपले सैन्य देऊर्न झ स्ल्र्फकार खार्नाकडे 
पाठचवले. बरोबर खंडिी पाठचवली आचि खार्नाला चवरं्नती अजग पाठचवला तो असा, “तंजावर राजारे्न माझा 
काही म लूख व चकल्ले बळकाचवले आहेत. आपि ती त्याचं्याकडूर्न सोडवरू्न द्यावीत.” झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न 
अरे्नक चकल्ले आचि ठािी हजकूर्न घेऊर्न चत्रिर्नापल्लीच्या राजाच्या हवाली केली. 

 
यारं्नतर झ स्ल्र्फकार खार्नाच्या सैन्यारे्न तंजावर शहरावर हल्ला केला. रायदलपत यािी आचि 

तंजावर सैन्यािी िकमक झाली. त्यातं तंजावरिी अरे्नक मािसे ठार झाली. हे पाहूर्न तंजावरच्या शहाजी 
राजारे्न घाबरूर्न योग्य ती खंडिी पाठचवली. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न तंजावर राजा बरोबर िाळीस लाख िके्र 
घेऊर्न सल्ला केला (१५ एचप्रल ते १२ मे १६९४). तंजावरशी चर्नर्चडत असलेल्या पालमकोटा येथील 
अचधकाऱ्याकंडूर्न खंडिी माचर्तली. त्यारे्न चर्नरचर्नराळी कारिे सारं्ूर्न ती देण्यािी टाळाटाळ केली. 
झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न तंजावरहूर्न परत येतार्ना पालमकोट्याला वढेा घातला. तो सहा चदवस िालला. 
रायदलपतरे्न चकल्ल्याच्या समोर असलेली र्ढी काबीज केली तेव्हा चकल्यातील लोक मोर्लास शरि 
आले. चकल्ल्यातील मािसारं्ना मोर्लारं्नी अर्भय चदले. [चकत्ता पृ. १९६.] 

 
पालमकोटा हजकूर्न घेतल्यावर झ स्ल्र्फकार खार्न परत चर्फरला. त्यारे्न वतेावळच्या जंर्लात ठािी 

बसचवली. [चकत्ता.] 
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याच्चमा र्नायक या सरदाराच्या चर्नष्ेचवषयी झ स्ल्र्फकार खार्नाला संशय आला. त्यारे्न बादशहाकडे 
यासबंंधीिा वृत्तातं चदला. बादशहािी आज्ञा झाली की, त्यािा वध करावा. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न सल्ला 
मसलतीला म्हिरू्न र्नायकाला बोलावरू्न द सऱ्या चदवशी त्यास ठार केले (सप्टेंबर १६९४). याच्चमा र्नायकािी 
सर्ळी मालमत्ता ल टण्यात आली. [चकत्ता प.ृ १९५.] 

 
झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न हजजीिा वढेा उठवल्यावर संताजीरे्न चत्रिर्नापल्लीवर हल्ला करूर्न त्या राजास 

र्नमचवले. रं्नतर राजाराम महाराजारं्नी हजजीहूर्न चर्नघूर्न चत्रिर्नापल्लीस रे्भट चदली. त्यारं्नतर संताजीरे्न मद रा 
र्नायकािा परार्भव केला व त्यारे्न राजाराम महाराजाशंी १० एचप्रल १६९३ ला तह केला व मराठ्ािें 
स्वाचमत्व कबूल केले. मराठे सैन्यारे्न यावळेी म्हैसूर राज्यातील परमथी, र्नामकळ आचि धरमप री ह्या 
चठकािावंर ताबा चमळचवला. [मायसोर मराठा सबंंध, १७ वे शतक, पृ. १२७.] राजाराम महाराजारं्नी झ स्ल्र्फकार खार्नास 
हजजीिा वढेा उठचवण्यािी परवार्नर्ी चदल्यािे सतंाजीस र्न आवडूर्न तो मे १६९३ मध्ये महाराष्ट्रात रे्ला. 
[चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३७.] 

 
ऑक्टोबर १६९४ िी शकावलीिी र्नोंद सारं्ते की, राजश्री शकंराजी पंत सचिव यारं्नी सेर्नापती 

संताजी घोरपडे यारं्ना हजजीस जाऊर्न मयादेरे्न राहूर्न हजजीिा वढेा उठवावा. बेमार्नी करू र्नये ऐसे बोली 
करूर्न शपथ घेतली. उर्भयतारं्नी बोल करूर्न कार्शतक मासी (ऑक्टोबर १६९४) रवार्नर्ी केली. त्यािी र्फौज 
र्भारी करूर्न र्भाडंीयाचं्या (तोर्फाचं्या) आवाजारे्न कूि करूर्न मजल दर मजल कर्नाटकात रे्ले. [चकत्ता.] (७ 
र्नोव्हेंबर १६९४). 

 
इ. स. १६९३-९४ मध्ये स्वराज्यातूर्न मराठ्ांिी प्रबळ सैन्ये उत्तरर्भार् आचि चित्रद र्ग, बेल्लारी, 

चिट टूर या र्भार्ात ताचमळर्नाडूमध्ये घ सत होती. त्यारं्ना प्रथम अडचवण्यािा प्रयत्र्न मोर्ल करीत, पि 
शहाजादा कामबख्श व मतलबखार्न चवजापूर कर्नाटकिा र्फौजदार काचसमखार्न (ठािे, चशरा, उत्तर 
म्हैसूर) याचं्या अडथळयाला र्न ज मार्नता धर्नाजी व संताजी हे ताचमळर्नाडूमध्ये पोहोिले. स्वराज्यापासूर्न 
ताचमळर्नाडूच्या सरहद्दीपयंत पसरलेले मराठे सैचर्नक व त्यारं्ना येऊर्न चमळालेले कर्नाटकातील लढाऊ बेडर 
चशपाई यािंी संख्या ७० हजाराचं्यावर होती. [मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र, पृ. ७२.] 

 
िाणमळनाडू १६९५ : 

 
झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न ताचमळर्नाडूमधील बारीक मोठी राज्ये आचि स्थळे हजकूर्न घेतल्यारं्नतर त्यारे्न 

हजजीच्या आसमंतातील अरे्नक चकल्ले हजकूर्न घेतले. [पस्ब्लक चडसपिेॅस टू इंग्लंड, १६९४-९६, पृ. १९.] पि हजजीला 
वढेा घालण्यािे लाबंिीवर टाकले. ऑक्टोबर १६९५ मध्ये मराठ्ाचं्या वलेोर या चकल्ल्यास त्यारे्न वढेा 
घातला. हा चकल्ला हजजीच्या खालोखाल महत्त्वािा चकल्ला होय. खार्नाच्या वढे्यामं ळे चकल्ल्यातील चशबंदी 
हैराि झाली. इतक्यात धर्नाजी येऊर्न वलेोरला दाखल झाला. 

 
झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न आपले बाजार ब िरे् व सरंजाम हे रायदलपतच्या बरोबर तेथूर्न आठ कोसावंर 

असलेल्या आकाट येथे पाठचवली. आचि वढेा उठवरू्न स्वतः धर्नाजीशी लढण्यािी तयारी करू लार्ला. 
अशाप्रकारे लढाई र्न देताि धर्नाजी वलेोरिा वढेा उठचवण्यात यशस्वी झाला. [चशविचरत्र प्रदीप, पृ. ३८.] 
(चडसेंबर १६९५) त्या वळेी धर्नाजीरे्न चतरुवादी या र्ावी जाऊर्न त्या र्ावास वढेा घातला. चतरुवादीला 
सादतमंदखार्न हा र्फौजदार होता. त्याच्या मदतीस झ स्ल्र्फकार खार्न धावरू्न रे्ला आचि धर्नाजीस त्या 
चठकाििा वढेा उठचवण्यास त्यारे्न र्भार् पाडले. [तारीख-इ-चदलकशा, पृ. २००.] 
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मारे् साचंर्तल्याप्रमािे संताजी शकंराजीपंतािंा चर्नरोप घेऊर्न हजजीला जाण्याच्या उदे्दशारे्न प्रथम 
हैद्राबाद प्रातंात घ सले. पि बादशहारे्न आपल्यावर र्फौजबंद सरदार रवार्ना केले आहेत हे समजल्यावर त्या 
सरदारासं िकचवण्यासाठी त्यारे्न हैद्राबाद प्रातंातूर्न जाण्यािे सोडूर्न तो चवजापूरच्या र्भार्ातं रे्ला. 
बादशहारे्न हहमतखार्न बहाद दूर संताजीच्या पाठीवर सोडला. पि हहमतखार्न बहाद दूर याजपाशी 
संताजीिा मोड करण्याएवढे सैन्य र्नव्हते म्हिरू्न त्याच्या मदतीस र्ाचजउद दीर्नखार्नास पाठचवण्यात आले. 
[मो. द. बातमीपते्र, पृ. ९७.] तीस र्नोव्हेंबर (१६९४) रोजी हहमतखार्नारे्न संताजी घोरपडेशी बािूर र्ावाजवळ 
(र्भपूाळ र्डजवळ, खार्नापूर ताल का, सारं्ली चजल्हा) लढाई केली. यात सतंाजीरे्न माघार घेतली. [चकत्ता, 
पृ. ९९.] हे ऐकूर्न बादशहारे्न हहमतखार्नाला चखलतीिी वसे्त्र व एक तलवार रे्भट म्हिरू्न पाठचवण्यािा ह कूम 
चदला. [चकत्ता, पृ. १०१.] जारे्नवारी १६९५ च्या पचहल्या आठवड्यात रायिूरजवळ हहमतखार्न बहाद दूर आचि 
सतंाजीिे य द्ध झाले. त्यातं दोन्हीकडील मािसे जखमी व घायाळ झाली. [चकत्ता, पृ. १०६.] हहमतखार्नाशी 
संताजीच्या ज्या लढाया झाल्या त्या चर्निायक र्नव्हत्या. धावपळीच्या लढाया होत्या. र्चर्नमीकाव्यारें्न शत्रूशी 
धावत पळत लढत चदल्यािे चदसते. [चकत्ता, पृ. ११२.] जूर्नच्या स मारास उत्तर कर्नाटकातूर्न संताजीरे्न आपल्या 
र्फौजेसह थेट औरंर्ाबादच्या चदशरेे्न कूि केले. त्यारे्न मार्नवत, अंबड व वाचशम या र्भार्ात ध माकूळ घातला 
होता. त्यािे पाचरपत्य करण्यासाठी अचलमदार्न खार्न (वऱ्हाडिा स रे्भदार) ला बादशाहािे ह कूम झाले. [बेंदे्र, 
राजाराम, पृ. २३८.] मोर्ल सैन्य येण्यापूवीि संताजीरे्न औरंर्ाबादच्या प्रदेशात ध माकूळ घालूर्न चठकचठकािी 
लूट केली आचि जारे्नवारी १६९६ च्या स मारास उत्तरेकडे खार्नदेशातील धरिर्ावाकडे कूि केले. 
लवकरि संताजीरे्न धरिर्ावाहूर्न तापी तीरावरील ब ऱ्हािप रावर झडप घातली आचि ब ऱ्हािपूर 
स रे्भदाराकंडूर्न िौथाईिी मार्िी केली. अशी मार्िी मान्य करिे ही र्नाम ष्ट्कीिी र्ोष्ट होय म्हिूर्न मोर्ली 
स रे्भदारारे्न िौथाई देण्याऐवजी तो लढाई देण्यास चसद्ध झाला व आपल्या सैन्याचर्नशी लढण्यासाठी 
शहराबाहेर आला. पि त्याच्या र्फौजेिा चटकाव संताजीप ढे लार्ला र्नाही. मोर्ल र्फौजेिा संताजीरे्न ध व्वा 
उडचवला आचि तो सैन्यासह शहरात घ सला. मोर्ल र्फौजेिी वाताहात झाल्यारं्नतर ब ऱ्हािपूर शहर 
संताजीच्या ताब्यात आले. संपूिग शहरािी लूट करण्यात आली. मराठ्ाचं्या हाती अमाप संपत्ती आली. 
ब ऱ्हािपूर ल टले रे्ल्यािी बातमी बादशहास समजली व त्यािा संताप अर्नावर झाला. स रे्भदारािी जाहीर 
बेईज्जत करण्याच्या उदे्दशारे्न त्याच्याकडे बारं्ड्यािंा अहेर बादशाहारे्न पाठचवला असे स रतकर इंग्रज 
चलचहतात. [स रत ते लंडर्न ७ रे्फब्र वारी १६९५ िे पत्र, बेंदे्र, राजाराम, पृ. २३७.] संताजीिा पाठलार् करूर्न त्यािा परार्भव 
करण्यासाठी बादशाहारे्न र्ाजीउद दीर्नखार्न या आपल्या सरदारास ह कूम चदले. [चकत्ता, पृ. २३८.] संताजी 
स रतवर घाला घालूर्न ती ल टिार अशा अर्फवा इंग्रजारं्ना समजल्या तेव्हा त्यारं्नी स रतेवरील आपल्या 
वखारींिे संरिि करण्यासाठी जादा तोर्फा व दारूर्ोळा पाठचवण्यास म बंईकर इगं्रजारं्ना चवरं्नती केली. 
[चकत्ता.] पि स रतकराचं्या स दैवारे्न संताजीरे्न आपला बेत बदलला आचि स रत ऐवजी रं्नद रबार शहरावंर 
त्यािी दृष्टी वळली. ब ऱ्हािपूर ते स रत या मार्ावरील रं्नद रबार हे महत्त्वािे लष्ट्करी ठािे होते. त्या शहरास 
संताजीरे्न वढेा घालूर्न तेथील र्फौजदाराकंडे िौथाईिी मार्िी केली. [चकत्ता, पृ. २४०.] र्फौजदारारे्न मराठ्ाशंी 
य द्ध करण्यासाठी बादशहाकडे मदत माचर्तली. ती मदत येण्यापूवीि मराठे सैचर्नकारं्नी रं्नदूरबारच्या 
प्रदेशात मोठा ध माकूळ माजचवला आचि मोर्ल सैन्य येण्यापूवीि त्यारं्नी सतंाजीच्या रे्नतृत्वाखाली 
साताऱ्याकडे परतीच्या प्रवासािा रस्ता धरला. (मािग १६९५) [चकत्ता, पृ. २३९-२४०.] द सरीकडे शकंराजी 
र्नारायि व हिमंतराव हर्नबाळकर मराठा सेर्नापती आपल्या र्फौजासंह र्नाचशक-बार्लाि र्भार्ात मोचहमा 
करीत होते आचि मोर्लािंा प्रचसद्ध सरदार मातबरखार्न हा त्यािंा प्रचतकार करत होता. [सेर्नापती सतंाजी 
घोरपडे, पृ. ८०.] 
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कनाटकािील मोगलाचं्या हालचाली : 
 
चत्रिर्नापल्ली, तंजावर ह्या राजाकंडूर्न खंडिी घेऊर्न झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न वाचंदवाशला तळ चदला. 

(सप्टें.-ऑक्टोबर १६९४) चतथे काही चदवस राहूर्न त्यारे्न ऑक्टोबरच्या शवेटी िारं्मर्न या चकल्यास वढेा 
चदला. िारं्मर्न चकल्ला हजजीपासूर्न ४२ मलैावंर आहे. चकल्ल्याच्या उत्तर बाजूस त्यारे्न छाविी चदली. 
मराठ्ारं्नी ह्या छाविीस घेरूर्न मोर्लारं्ना र्फार त्रास चदला. मोर्लाचं्या चपण्याच्या पाण्याच्या झऱ्यातं आचि 
तळयातं चवष टाकूर्न त्यारं्नी त्यािंा पािीप रवठा चवषारी करूर्न टाकला. त्याम ळे अरे्नक सैचर्नक मृत्य म खी 
पडले. याम ळे चकल्ला हजकूर्न घेण्यािा चविार झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न सोडूर्न चदला. [लेटसग फ्रॉम कोट्सग डायरी ॲन्ड 
कन्सलटेशर्न ब क, १६९४, पृ. १२७-१२८.] 

 
चडसेंबरमध्ये वलेोरिा वढेा उठवल्यावर चडसेंबर १६९५ मध्ये धर्नाजी हजजीस राजाराम महाराजास 

रे्भटण्यासाठी चर्नघाला, पि हजजीस र्न जाता त्यारे्न हजजीच्या दचििेस असिाऱ्या चतरुवाडी मोर्ली 
ठाण्याच्या र्फौजदारास घेरले. झ स्ल्र्फकार खार्न चतथे रे्ला व त्यारे्न धर्नाजीशी लढाई चदली. खार्नािा चवजय 
झाला पि त्याला आपल्या स रचिततेसंबधंी खात्री र्नसल्यारे्न त्यारे्न माघार घेऊर्न अकाटच्या चकल्ल्यािा 
आश्रय घेतला. धर्नाजीही आपल्या ६ हजार घोडदळाचर्नशी राजाराम महाराजाचं्या दशगर्नासाठी हजजीस 
येऊर्न दाखल झाला. [ताचरख-इ-चदलकशा आचि डायरी ॲन्ड कन्सलटेशर्न ब क, १६९५, पृ. १६१.] 

 
याि स मारास दोडे्डरीिा लढा हजजीकडे येण्यासाठी सतंाजी आपल्या सैन्यासह चर्नघाला. त्याला 

अडचवण्यािी आज्ञा मोर्ल बादशहारे्न दचिि कर्नाटकातील सीरा (चजल्हा त मक र बंर्ळूरच्या उत्तरेस स मारे 
ऐंशी मलै) येथील स रे्भदारास केली. काचसमखार्न हा सीरा प्रातंािा अचधकारी होता. त्यारे्न बादशहाच्या 
आजे्ञप्रमािे सतंाजीस रोखण्यासाठी अधोर्नीच्या जवळ तळ चदला. बादशहाला ठावकू होते की एकटा 
कासीमखार्न संताजीस रोखिे शक्य र्नाही म्हिूर्न त्याच्या मदतीस द सरे र्नामाचंकत सरदार खार्नजादखार्न, 
सर्फचशकर्नखार्न, सय्यद असालत खार्न, महमद म रादखार्न यारं्ना जाण्यािे ह कूम चदले. तसेि चर्नवडक 
मर्नसबदार म बलक सैन्य आचि तोर्फखार्नाही देण्यात आला. [मराठे व औरंर्जेब (माचसरे आलमचर्री), पृ. ६१.] चदर्नाकं 
१३ र्नोव्हेंबर १६९५ रोजी मोर्लािंी सैन्ये सतंाजी जाण्याच्या वाटेपासूर्न सहा कोसावर एकत्र आली. 
काचसमखार्नािे सवग सामार्न अधोर्नीच्या चकल्ल्यातं होते. खार्नाजादखार्न हा बादशहाच्या मावशीिा र्नात  
होता. बादशहािी त्याजवर खास मजी होती, त्यािप्रमािे बादशाही छाविीतूर्न येिारे सरदार दरबारातंील 
प्रचसद्ध व्यक्ती होत्या. ह्या सवग सरदारांर्ना मेजवान्या द्याव्या असे कासीम खार्नारे्न ठरचवले. त्यारे्न अधोर्नीच्या 
चकल्ल्यातूंर्न आपले उत्तमोत्तम सामार्न बाहेर काढले. कोरे करकरीत असे कर्नाटकी तंबू, सोन्या-िादंीिी 
पाते्र, ताबं्यािी आचि चिर्नी मातींिी र्भाडंी इत्यादी सामार्न र्ोळा करूर्न ते आपल्या आचि इतर सरदाराचं्या 
पेशखार्नाबरोबर (प ढील म क्कामासाठी पाठचवण्यािा लवाजमा याला पेशखार्ना म्हितात) तीर्न कोस प ढे 
पाठचवला. [चकत्ता.] 

 
संिािीची व्यहूरचना : 

 
संताजीरे्न मोर्ल र्फौजेच्या हालिालींिी बातमी आपल्या र् प्त हेराकंडूर्न चमळचवली. यावळेी 

संताजीरे्न आपल्या सैन्यािे तीर्न चवर्भार् केले. एका त कडीरे्न हल्ला करूर्न पेशखार्ना ल टण्यास स रुवात 
करावयािी, द सऱ्या त कडीरे्न मोर्ल सैन्यावर िालूर्न जाण्यासाठी सज्ज राहावयािे, चतसरे दल राखीव 
म्हिूर्न ठेवण्यात आले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पहाटे िार घटका रे्ल्यावर मराठ्ाचं्या खड्या त कडीरे्न पेशखान्यावर हल्ला केला. त्यारं्नी 
अरे्नकारं्ना ठार केले. चकत्येकारं्ना जखमी केले आचि सर्ळा पेशखार्ना ल टूर्न र्फस्त केला ही बातमी काचसम 
खार्नाला समजली. त्यारे्न खार्नजादखार्नाला झोपेतूर्न उठचवले र्नाही. तो स्वतः लढावयाच्या स्थळी िालूर्न 
आला. पेशखान्याच्या चदशरेे्न एक कोस रे्ला असेल र्नसेल तोि मोर्ली सैन्याशी म काबला करण्यास तयार 
असलेली संताजीिी द सरी त कडी त्याचं्यावर िालूर्न रे्ली. कासीम खार्न आचि मराठे याचं्यातील य द्धास 
तोंड लार्ले. [चकत्ता, पृ. ६२.] इकडे खार्नजादखार्न झोपेतूर्न जार्ा झाला. कासीम खार्नावर मराठ्ारं्नी हल्ला 
केला हे त्याला समजले. आपली छाविी सोडूर्न तो तडक कासीमखार्नापाशी आला. मराठ्ापंाशी असंख्य 
घोडेस्वार होते. त्याचं्या पायदल सैन्यात बंदूकधाऱ्यािंा (मस्केटीअसग) सपाटूर्न र्भरिा होता. याम ळे उर्भय 
दलात घर्नघोर य द्ध होऊर्न उर्भय दलातील अरे्नक मािसे ठार झाली, मोर्ल सरदार आचि सैचर्नक यारं्नी 
चर्नधारारे्न य द्ध केले. मराठ्ाकंडील अरे्नक सैचर्नक ठार अर्र जखमी झाले. पि मराठे एक पाऊलही मारे् 
हटले र्नाहीत. त्यािंा चर्न य थोडास द्धा डळमळला र्नाही. [चकत्ता.] मराठ्ािंी चतसरी त कडी राखीव म्हिरू्न 
ठेवण्यात आलेली होती. मोर्ल सैन्य आपली छाविी आचि बाजारब िरे् सोडूर्न पेशखान्याच्या चदशरेे्न प ढे 
आले होते. त्यावर मराठ्ाचं्या या त कडीरे्न हल्ला केला आचि तो तळ पूिगपिे ल टूर्न र्फस्त केला. 

 
कासीमखार्न आचि खार्नजादखार्न हे मराठ्ाशंी लढण्यात र् तंले होते. आपली छाविी र्ारद 

झाली ही खबर त्यारं्ना य द्धाच्या ध म क्रीत समजली. त्यािंा धीर स टला. त्यारं्नी आपापसातं सल्ला मसलत 
केली. तेथूर्न जवळि दोडे्डरीिा चकल्ला होता व जवळि तलावही होता, तेव्हा लढत लढत मोर्ल सैन्य 
तलावापाशी पोिले. मराठ्ारं्नी या सैन्याच्या वाटेला र्न जाता जवळि आपला तळ चदला. [चकत्ता, पृ. ६३.] 

 
दोडे्डरीच्या चकल्यातं मोर्लािंी चशबंदी होती. चतरे्न चकल्ल्यािे दरवाजे लावरू्न घेतले आचि 

कसीमखार्न व खार्नजादखार्न याचं्या सैन्याला ते चकल्यात येऊ देईर्नात. तेव्हा चर्नरूपाय होऊर्न मोर्ली 
र्फौज र्डाच्या तटाजवळि थाबंली. चतथेि त्यारं्नी मोिे बाधंले व मराठ्ाशंी लढिे िालू ठेवले. 

 
एवढ्यात मराठी लष्ट्करात बातमी पसरली की बादशहारे्न हहमतखार्न बहाद रास मोर्ल सरदाराचं्या 

सहाय्यासाठी पाठचवले असूर्न तो िालूर्न येत आहे. ही बातमी चमळताि संताजीरे्न लरे्ि आपल्या सैन्यािे 
दोर्न र्भार् केले. एक र्भार् मोर्ल सैन्याच्या तोंडावर ठेचवला व स्वतः हहमतखार्नाच्या समािारास रे्ला. 
[मराठ्ािें स्वातंत्र्य य द्ध, तारीखे खार्फीखार्न, पृ. ३३.] यावळेी सतंाजीकडे १० हजार घोडदळ व १२ हजार पायदळ अशी 
२२ हजारािंी जंर्ी र्फौज होती. [पवार, सेर्नापती घोरपडे, पृ. १०१.] हहमतखार्न बहादूर हा धाडसी आचि पराक्रमी 
होता. त्याच्याजवळ सैन्य कमी होते त्यारे्न बादशहाकडे मदत माचर्तली पि ती येण्यापूवीि सतंाजी 
त्याजवर िालूर्न रे्ला. त्यारे्न ही िाल बसवपट्टिच्या र्ढीतूर्न केली. मराठा-मोर्ल सैन्यािी मोठी लढाई 
ज ंपली. उर्भयपिी अरे्नक सैचर्नक रिारं्िी पडले तेव्हा संताजीर्नी राखूर्न ठेवलेल्या त कडीकडे र्न वळता 
बरोबर असलेल्या त कडीसह तो रिातूर्न पळूर्न जाण्यािा देखावा केला. खार्नास असे वाटले की, संताजी 
पळूर्न जात आहे म्हिरू्न खार्नारे्न संताजीिा पाठलार् केला. संताजी प ढे आचि खार्न त्याच्या मारे् अशा 
चरतीरे्न धावा धाव िालली असता संताजी आपली पचहली त कडी ज्या रार्नातं दबा धरूर्न बसली होती चतथे 
तो आला. इतक्यात खार्न आपले सैन्य घेऊर्न संताजीच्या पाठीवर िालूर्न आला. संताजीरे्न आपल्या राखीव 
सैन्यासह खार्नावर िाल केली. त्यास त्याच्या सैन्यासह घेरले. जंर्लात लपूर्न बसलेल्या संताजीच्या 
सैन्यारे्न खार्नावर व त्याच्या सैचर्नकावंर र्ोळयािंा वषाव केला. मोर्ल सैचर्नक त्याचं्या र्ोळयारं्ना बळी पडू 
लार्ले. खार्नारे्न आपल्या पराक्रमािी पराकाष्ा केली. हत्तीवर बसूर्न लढाई करत होता. ऐर्न लढाईत 
त्याच्या कपाळाला र्ोळी लार्ली. तो जबर जखमी होऊर्न अंबारीत कोसळला. माह त र्नसलेला त्या 
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अंबारीिा हत्ती लढाईच्या र्दीरे्न बरे्फाम होऊर्न मोर्लार्नाि त डवीत इतस्ततः चर्नघाला होता. र्ोळी 
लार्लेल्या खार्नािे रात्री प्रािोत्क्रमि झाले. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल पृ. १६९.] 

 
हहमतखार्नाच्या मरिािी बातमी कळल्यावर मराठ्ारं्ना आिखी िेव िढला. त्यांर्नी चकल्ल्यािा 

एक ब रूज म ळापासूर्न उखडूर्न टाकला. त्यारं्नी िहूकडूर्न एकि र्दी केली. खार्नजादखार्नारे्न मराठ्ापंाशी 
तहािी यािर्ना केली. प ढील अटीवर तह ठरला. कासीम खार्नािे हत्ती, घोडे, जडजवाहीर, र्नर्दी सोरे्न-
र्नािे ही सवग संपत्ती संताजीला देण्यात यावी. कासीम खार्नािा चवश्वासू सेवक आचि खाजर्ीिा कारर्भारी 
बालचकशर्न यािा म लर्ा यारे्न ओलीस रहाव.े [चकत्ता, पृ. १७०.] 

 
त्याप्रमािे अंमलबजाविी झाली. संताजीरे्न सारं्ूर्न पाठचवले की चकल्यातील लोकारं्नी आता र्भय र्न 

बाळर्ता बाहेर याव.े चकल्याबाहेर त्यारं्नी दोर्न रात्री काढण्यास हरकत र्नाही. त्यारं्ना कोित्याही प्रकारिा 
उपसर्ग होिार र्नाही. त्यारं्ना हव्या त्या चजर्नसा माझ्या लष्ट्करातूर्न चवकत घेण्यास माझी परवार्नर्ी आहे. 
चकल्ल्यात दाखल झाल्यापासूर्न तेरा चदवसारं्नी बादशाही लष्ट्कर चकल्यातूर्न बाहेर पडले. मराठे सैचर्नकारं्नी 
मोर्ल सैचर्नकारं्ना एकीकडूर्न र्भाकरी आचि एकीकडूर्न पािी ह्या चजर्नसा प रचवल्या. अशा चरतीरे्न मोर्ल सैन्य 
चकल्ल्याच्या बाहेर दोर्न रात्री म क्काम करूर्न होते. त्याम ळे संताजी चर्नह त झाला. त्यारे्न तेथे आपले जासूद 
ठेवले आचि तो परत काचसमखार्नाच्या समोर आला. काचसमखार्न आचि इतर सरदार र्भयंकर पेिात 
सापडले होते. काचसमखार्न, रुह ल्लाखार्न, सर्फचशकर्नखार्न यािें तळ जवळ होते. त्यारं्नी र्ढीत चशरूर्न 
आश्रय घेण्यािी र् प्त मसलत केली. र्ढीत चशरल्यावर कासीमखार्न व इतर सरदार कोंडले रे्ले. 

 
मोर्ल सरदार जवळजवळ एक मचहर्ना त्या र्ढीत कोंडले रे्ले. त्यािंी अवस्था कठीि होऊ 

लार्ली. शवेटी लष्ट्करातील र् रेढोरे, घोडे, इत्यादींिा चर्नकाल लार्ला. उरलेली जर्नावरे लोकारं्नी मारूर्न 
खाल्ली. अंबरखान्यात काही धान्य साठचवले होते. काचसमखार्नारे्न ते काढले. सैन्यातील प्रम ख लोकारं्ना 
प्रत्येकी अच्छेर पावशरे ज्वारी देण्यात आली. बरोबर थोडीशी अरजर्न (हहदी िीर्ना) र्नावािे धान्य देण्यात 
येई. कचिक हकवा ििे यात चमसळूर्न ते उकडूर्न खात. बाकीच्या सामान्य लोकािंी उपासमार झाली. 
उपासमारीम ळे काहीजि र्ढीवरूर्न उडी मारूर्न मराठ्ाचं्या आश्रयाला रे्ले. त्यापकैी अरे्नकाचं्या कमरेला 
रुपये आचि अश्रफ्या होत्या. संताजीच्या सैचर्नकारं्नी त्याचं्या कमरा मोकळया करूर्न त्यािें सोरे्न-र्नािे काढूर्न 
घेतले. मराठ्ाचं्या छाविीतील लोक मेवाचमठाई इत्यादी चजर्नसा घेऊर्न र्ढीच्या हर्भतीपयंत येत आचि मर्न 
मारे्नल त्या चकमतीत चवकत. रुपयाचं्या प रि डं्या र्ढीतूर्न टाकूर्न लोक खाण्याच्या वस्तू चवकत घेत. ते 
कसेबसे जर्त होते, शवेटी र्ढीतील अन्नसामगू्री संपली. रोर्राई पसरली. सवगत्र घाि जमू लार्ली. धान्य 
आचि पाण्यािी टंिाई र्भासू लार्ली. त्याम ळे लोकारं्ना जीव र्नकोसा झाला. ह्या पचरस्स्थतीत काचसमखार्न 
मरि पावला. काही लोक म्हित त्यारे्न चवष घेतले, काही म्हित तो अरू्फिा र्भक्त होता. ती त्याला र्न 
चमळाल्याम ळे तो मेला. परार्भवािा चवलिि िोर्भ त्याला आला होता. वरील कारिारं्नी तो मेला. [पर्डी, 
सतंाजीच्या पराक्रमािा कळस, दोडे्डरीिा वेढा, र्भा. इ स ं तै्र व १९, प . ७५, पृ. ७८.] रुह ल्लाखार्न आचि इतर सरदार यारं्नी 
चर्नरुपायारे्न तडजोडीिी बोलिी स रू केली. चजवािे अर्भय चमळाव.े सरदारारं्ना घोडा आचि अंर्र्भर वस्त्र 
इतक्या सामार्नाचर्नशी जाऊ द्याव.े याच्या मोबदल्यात ज्यारं्ना देिे शक्य र्नसेल त्यारं्नी जबर रकमा द्याव्या 
असे ठरले. रुह ल्लाखार्नािा चदवाि, काही सरदार आचि एक दखर्नी (दचििेतील म सलमार्नार्ना दखर्नी 
म्हित) सरदार असे चमळूर्न संताजीकडे रे्ले आचि काय रकमा देऊर्न स टका होऊ शकेल याबद्दल बोलिी 
स रू केली. संताजी म्हिाला त मच्या जवळ असलेले हत्ती, घोडे, सामार्नस मार्न आचि र्नर्द तर घेईर्नि 
याचशवाय एक लाख होर्न म्हिजे साडेतीर्न लाख रुपये हवते. यापेिा कमी र्नाही. शवेटी सवग सरदारावंर 
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चमळूर्न सात लाख रुपये लावण्यात आले. सरदारारं्नी जीवदार्न चदल्याबद्दल रकमािें म िलके चलहूर्न चदले. 
रक्कम वसूल होईपयंत सरदारारं्नी आपले आप्त मातब्बर मािसे ओलीस ठेवली. संताजीरे्न र्ढीच्या 
दरवाजावर मािसे रे्नमली. सरदार एक घोडा आचि अंर्ावरील कपड्याचर्नशी बाहेर पडले. इतर सैचर्नकारं्नी 
रे्नता येतील चततके कपडे घेऊर्न जाण्यािी परवार्नर्ी माचर्तली. बाकी सवग सामार्न हत्ती, घोडे, जडजवाहीर 
मराठ्ारं्नी जप्त केले. चलहूर्न चदलेली रक्कम मराठ्ारं्ना चमळाली र्नाही. ओचलस असलेली मािसे सधंी 
साधूर्न पळूर्न रे्ली. आचि थोड्याि चदवसात सतंाजीला आपल्या द ष्ट्कमािी चशिा चमळाली (मारला रे्ला) 
ह्या मोचहमेत बादशाही सैन्यािी र्फार द दगशा झाली. मोर्लािंी संपत्ती, सामार्नस मार्न, सरदारािें 
जडजवाहीर हे मराठ्ािें हाती सापडले. त्यािी हकमत पन्नास साठ लाखापेंिा जास्त होती. [चकत्ता पृ. ७९.] 

 
ही बातमी बादशहाला सारं्ण्यात आली. जे काही घडले ते परमेश्वरी इच्छेरे्न झाले. सरदाराचं्या 

हातिी ती र्ोष्ट र्नव्हती. पि बादशहाला र्फार वाईट वाटले. त्यारे्न सरदारारं्ना आपल्यासमोर येऊ चदले 
र्नाही. त्यारे्न संबचंधत अचधकाऱ्याचं्या बदल्या केल्या. चर्नरचर्नराळया स भ्यावंर त्यारं्ना रे्नमरू्न त्यारे्न त्यारं्ना पे्रमारे्न 
चर्नरोप चदला. दोर् डेरीिी मोहीम संपल्यावर संताजी बसवापट्टिहूर्न हजजीकडे आला. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न 
त्यास अरिीच्या म कामी र्ाठूर्न मारे् रेटले. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल पृ. १७१.] 

 
संिािीचा रािाराम महारािािंी णबघाड : 

 
संताजीच्या मोंर्लावंरील दिदिीत चवजयाच्या वाता सवग कर्नाटकात पसरल्या होत्या. याम ळे 

कर्नाटकातील मराठे शरे बरू्नर्न सवगत्र वावरत होते. मद्रासकर इंग्रज २० जारे्नवारी, १६९६ रोजी चलहीतात 
की, झ स्ल्र्फकार खार्नाच्या मदतीस मोर्ल बादशहारे्न तातडीरे्न मोठी र्फौज पाठचवली र्नाही तर सवग मद्रास व 
कर्नाटक मराठ्ाचं्या मालकीिा झाल्याति जमा आहे. [डायरी ॲन्ड कन्सलटेशर्न ब क १६९६, पृ. ९.] महाराष्ट्राच्या 
द दैवारे्न याि प्रसंर्ी संताजी आचि धर्नाजी ह्या दोर्न मराठा सेर्नार्नीिी र्भाडंिे चवकोपास रे्ली. र्भीमसेर्न 
सक्सेर्ना हा समकालीर्न र्फारसी इचतहासकार चलचहतो की, संताजी घोरपडे व धर्नाजी जाधव याचं्यात 
पूवीपासूर्नि वैमर्नस्य होते. संताजी कडक लष्ट्करी चशस्तीिा, स्वराज्यािा मोठा कट्टर अचर्भमार्नी तर धर्नाजी 
चढला व िालढकल करिारा होता. संताजी छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या तालमीत तयार झालेला व 
महाराजारं्नी घालूर्न चदलेले चशस्तीिे काटेकोरपिे पालर्न करिारा होता. त्याम ळे त्यािे वतगर्न कठोर पि 
न्यायी बर्नले होते. र्ंर्भीर स्वरूपाच्या र् न्ह्यारं्ना संताजी दया माया म ळीि दाखचवत र्नसे. त्यािप्रमािे 
न्यायाच्या चठकािी पिपाती वृत्ती त्यारे्न कधीि दाखचवली र्नाही. धर्नाजीिा चरवाज याच्या उलट होता, पि 
संताजी तापट वृत्तीिा व कोिािेही र्न ऐकिारा होता. सतंाजीच्या कडक चशस्तीला कंटाळूर्न हाताखालिे 
काही सरदार धर्नाजी जाधवाकंडे िाकरीस जात. धर्नाजीस संताजीच्या पराक्रमाम ळे त्यािा हेवा वाटू 
लार्ला. सतंाजीस द्धा धर्नाजीिा पािउतारा करी. सतंाजी मोठा कल्पक सेर्नार्नायक होता. कशाही 
अडििीिा प्रसंर् आला तरी काहीतरी शक्कल काढूर्न त्यातूर्न चर्नर्भावरू्न जाण्यािे िात यग सतंाजीच्या अंर्ी 
अप्रचतम होते. परंत  संताजीच्या वृत्तीत एक प्रकारिा चदमाख होता. लोकारं्ना तो आढ्यतेखोर वाटे. लहार्न 
असो वा मोठा, तो क िािीही र्फारशी पवा करीत र्नसे. प्रसंर्ी छत्रपतींर्ना स द्धा र्नडवरू्न धरी. “राजेश्री 
स्वामीजवळ म दे्द र्न घालता मयादेरे्न रहाव.े” असे रामिंद्रपतं त्यारं्ना वारंवार सारें्. [चशविचरत्र प्रदीप पृ. ३७-३८.] 

 
दोर् डेरी आचि बसवपट्टि येथे चमळालेले दिदिीत चवजय हे संताजीच्या यशािे परमोच्च हबदू 

होते. ह्या चवजयारं्नतर संताजी ८ मे १६९६ च्या स मारास हजजीस आपल्या र्फौजेसह आले. [पवार, सतंाजी घोरपडे 

पृ. १११.] हजजीच्या चकल्ल्यातं संताजीिा म क्काम मचहर्नार्भर होता असे चदसते. यावळेी द दैवारे्न अत्यंत वाईट 



 

अनुक्रमणिका 

घटर्ना घडूर्न आली आचि ती म्हिजे सतंाजीिा राजाराम महाराजाशंी चबघाड घडूर्न आला. कदाचित 
त्यावळेी संताजीिे राजाराम महाराजाशंी वार्िे अहमन्यतेिे झाले असाव े व त्याि मर्नःस्स्थतीत त्यािंा 
महाराजाशंी खटका उडाला असावा. त्यािे चर्नच त कारि काय झाले ते स्पष्टपिे र्नमूद झालेले र्नाही. जेधे 
शकावलींत र्फक्त एवढाि उल्लेख आहे की, िैत्रमासी राजारामाच्या दशगर्नास संताजी घोरपडे िंदीस रे्ले. 
जेष् मासी चबघडोर्न कंिी (काजंीवरम्) अचलकडेि र्भाडंि झाले. [चश. ि., पृ. ३८.] 

 
ता. ६ सप्टेंबर १६९१ िे सतंाजीिे चलहीलेले एक पत्र उपलब्ध झालेले आहे. त्यात “आमच्या 

राज्यात र्नवी वृत्ती करुर्न द्यावी असा दंडक र्नाही.” [चज. द. खं. ३१, पृ. ४८.] असे वाक्य आहे, हे वाक्य छत्रपती 
चशवाजी महाराजाच्या राजाचर्नतीत रे्नहमी आढळते. यावरूर्न अर्न मार्न होते की सरसहा जहाचर्री देण्यािा 
जो सपाटा राजाराम महाराजारं्नी स रू केला होता, तो संताजीस चबलकूल मान्य र्नव्हता. तसेि छत्रपती 
चशवाजी महाराजाचं्या कडक चशस्तीत तयार झालेल्या सतंाजींिे मर्न, क ठल्याही प्रकारिे र्नरमाईिे धोरि 
व चशचथलता, चर्नदार्न मोर्लाचं्या बाबतीत तरी मार्नायला तयार र्नव्हते. मोंर्ल सरदार एकदा हाती 
सापडल्यावर, त्याला सोडूर्न देऊ र्नये. चर्नदार्न त्यािा उपद्रव होिार र्नाही. एवढे तरी त्यािे बळ खच्ची 
कराव,े असे संताजीस वाटत होते. मराठ्ाचं्या हाती र्वसलेले आसदखार्न, झ स्ल्र्फकार खार्न, शहाजादा 
कामबि यारं्ना वाचंदवाशला जाण्यािी वाट मोकळी करूर्न चदल्याबद्दल त्याला राजाराम महाराजािंा रार् 
येिे स्वार्भचवक होते. [ज. पवार, सतंाजी घोरपडे, पृ. १६९.] 

 
ही घटर्ना मे १६९६ च्या अखेरीस अर्र जूर्नच्या प्रारंर्भीि घडूर्न आली असावी. त्यारं्नतर संताजी 

महाराजाच्या वर रुसूर्न चकल्ल्याबाहेर आपल्या वीस हजार र्फौजेचर्नशी पडला हे महाराजासं धोकादायक 
वाटले असाव.े र्भीमसेर्न सक्सेर्ना म्हितो की, धर्नाजीरे्न राजाराम महाराजासं र्भासचवले की संताजीिा जोर 
खूप वाढला आहे. तो शूर व क शल चशपाई आहे. तो स्वतंत्र होण्याच्या मार्ावर आहे. त्याला ठार मारले 
पाचहजे. [तारीखे चदलकशा (इं.), पृ. २०६.] स्वार्भाचवकि संताजीच्या पाचरपत्यािा चविार राजाराम महाराजारं्नी 
केला आचि ते धर्नाजी जाधव, अमृतराव हर्नबाळकर, हिमंतराव घोरपडे इत्यादी मराठा सरदारासंह 
संताजीशी लढाई देण्यासाठी हजजीबाहेर पडले. कािंीप रमजवळ आयेवारक टी येथे मराठ्ािें छत्रपती व 
सेर्नापती यािंी ही अर्भतूपूवग लढाई मोठी ध म क्रीिी झाली. ह्या लढाईत राजाराम महाराजािंा परार्भव 
होऊर्न ते संताजीिे कैदी बर्नले. धर्नाजी जाधवारं्नी रिारं्िातूर्न पळ काढीला. अमृतराव हर्नबाळकर कैद 
होऊर्न त्यास हत्तीच्या पायी देण्यात आले. 

 
द सरे चदवशी स्वतः संताजी आपले हात बाधूंर्न राजाराम महाराजासमोर उर्भा राचहला. आपल्या 

हातूर्न घडलेल्या अपराधाबद्दल त्यारं्नी महाराजािंी िमा माचर्तली व म्हिाले मी त मिा सेवक आहे. त म्ही 
धर्नाजीला माझ्या बरोबरिा दजा देऊ इस्च्छत होता म्हिूर्न मला असे उद्धटपिे वार्िे र्भार् पडले. आपि 
आता जी आज्ञा कराल त्याप्रमािे मी वारे्र्न. [चश. ि. प्र., पृ. ३८.] अशाप्रकारे छत्रपतीसमोर िमा मार्रू्न 
संताजीरे्न त्यारं्ना म क्त केले आचि हजजी चकल्ल्यात स खरुपपिे पोहोिचवण्यािी व्यवस्था केली. (जूर्न 
१६९६) 

 
मराठ्ाचं्या सेर्नापतीिा ख द्द मराठ्ाचं्या राजाशीि सघंषग घडूर्न आल्यारे्न त्यािे पडसाद सवग 

दचििर्भर उमटिे स्वार्भाचवक होते. सतंाजीरे्न राजाराम महाराजारं्ना कैद केल्यारं्नतर त्यारं्ना आपल्या 
ताब्यात द्याव े म्हिरू्न झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न बादशहाच्यावतीरे्न मोठे इर्नाम देऊ कले, एवढेि र्नव्हे तर ख द्द 
बादशहारे्न संताजीस बारा हजारी उमराव करतो, म्हिूर्न आश्वासर्न चदले. पि ही दोन्ही प्रलोर्भरे्न संताजीरे्न 
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चधक्कारली. स्वराज्यावर सतंाजीरे्न केलेला हा महार्न उपकार मार्नावा लारे्ल. कारि यावळेी राजाराम 
महाराज मोर्लाचं्या ताब्यात रे्ले असते तर मराठ्ाचं्या स्वातंत्र्यािंा लढाि संप ष्टात आला असता. 

 
संताजी-राजाराम महाराज याचं्यामधील या लढाई संबधंारे्न दोर्न महत्त्वाच्या बाबी र्नमूद करावयास 

पाचहजेत. पचहली बाब अशी की, राजाराम महाराज धर्नाजीसह संताजीवर िालूर्न रे्ल्यावरि चर्नरुपाय 
होऊर्न संताजीस धन्याशी लढाव ेलार्ले. त्यात राजाराम महाराजािंा परार्भव झाला व ते संताजीच्या हाती 
सापडले, यात सतंाजीिा काही अपराध र्नाही. द सरी बाब अशी की ख द्द छत्रपतींशी लढूर्नस द्धा सतंाजी 
मोर्लारं्ना चमळाला र्नाही. तो काळ असा होता की, मोठ-मोठे र्नामवतं सरदार आपल्या वतर्नासाठी 
चबर्नचदक्कत मोर्लारं्ना जाऊर्न चमळत असत. ि द्र स्वाथापोटी त्यारं्ना स्वराज्यावरील पे्रम चर्फके्क वाटत असे. 
या पाश्वगर्भमूीवर संताजीिे हे कृत्य खास उल्लखेर्नीय व स्त्य त्य वाटते. [अखबरात, १०-४-१६८२. पवार जयहसर्राव, 
सेर्नापती सतंाजी घोरपडे, पृ. १५.] 

 
ह्या पचरस्स्थतीत तरी राजाराम महाराजारं्नी मर्नािा मोठेपिा दाखवायला हवा होता. संताजीिी 

समजूत घालूर्न राजाराम महाराजारं्नी त्यारं्ना आपल्याकडे वळचवता आले असते. परंत  तेवढा म त्सद्दीपिा 
त्याचं्याजवळ र्नव्हता असेि म्हिाव ेलारे्ल. खादं्याला खादंा चर्भडवरू्न छत्रपती राजाराम महाराज व धर्नाजी 
जाधव हे सतंाजीशी लढा देत असतार्ना ऐर्न झटापटीत संताजीिी सरशी होण्यािा रंर् चदसू लार्ताि 
धर्नाजी जेव्हा संधी साधूर्न एकाएकी रिारं्िातूंर्न पळूर्न रे्ला त्यािवळेी राजाराम महाराजाचं्या लिात या 
दोघा सरदाराचं्या चविार सरिीिा अन् इमार्नीपिािा अंदाज यायला पाचहजे होता. 
 

कदाचित हे वैमर्नस्य एवढ्या थराला पोिले र्नसते असे जद र्नाथ सरकार यारं्नी मत व्यक्त केले 
आहे. त्याचं्यामते आतापयंत प्रल्हाद चर्नराजी प्रचतचर्नधी यारं्नी अचतशय क शलतेरे्न आचि य क्ती य क्तीरे्न 
संताजी आचि धर्नाजी या दोर्न सेर्नार्नींिी स्पधा चवकोपास जाऊ चदली र्नाही. आचि दोघाचं्या बाबतीतही 
छत्रपती रे्भदर्भाव र्न करता ंसारख्याि र्भावरे्नरे्न वार्चवतात, असे जािूर्न देण्यािी सतत खटपट केली. पि 
आता प्रल्हाद चर्नराजी चर्नधर्न पावले होते. अष्टप्रधार्नातं त्यािंी जार्ा घेिारा तेवढा िािाि कोिी र्नव्हता. 
त्याम ळे दोन्ही सेर्नार्नींिा समतोल राहू शकला र्नाही. राजाराम महाराजारं्नी धर्नाजीिी बाजू उिलूर्न धरली. 
[र्रे् (स.ं) कापशीकर सेर्नापती घोरपडे, पृ. ७०.] 

 
संिािी सेनापिी पदावरून दूर : 

 
संताजीशी वाकडेपिा आल्यावर महाराजारं्नी त्यास सेर्नापती पदावरूर्न दूर केले. (जूर्न १६९६) 

आचि महाराजारं्नी संताजीच्या र्फौजेतील बह सखं्य सरदार व त्यािें सैन्य आपल्याकडे बोलावरू्न घेतले. ह्या 
महाराजाचं्या आव्हार्नास प्रचतसाद देऊर्न सतंाजीिे बह संख्य सहकारी त्यास सोडूर्न रे्ले. त्याच्या सैन्यािे 
बळ चदवसेंचदवस कमी होत रे्ले. पि त्याही पचरस्स्थतीत मराठी राज्यािा शत्रू झ स्ल्र्फकार खार्न याचं्याशी 
कर्नाटकात स्वराज्यातील एकचर्नष् असलेला संताजी लढाया देत राचहला (ऑक्टोबर १६९६) पि हळूहळू 
संताजीकडूर्न र्फौज काढूर्न घेण्यात राजाराम महाराज यशस्वी झाले आचि संताजीिी बाजू लंर्डी पडली. 
अशा पचरस्स्थतींत तो मोर्लाशंी संघषग टाळूर्न महाराष्ट्राकडे चर्नघाला. यावळेी संताजीच्या द दैवास खरी 
स रुवात झाली. 

 
संताजी कर्नाटकातूर्न महाराष्ट्राकडे मार्गस्थ होताि राजाराम महाराजारं्नी धर्नाजी व हिमंतराव 

हर्नबाळकर या दोघा ंसरदारारं्ना त्याचं्या पाठलार्ावर पाठचवले. हिमंतराव हा अमृतराव हर्नबाळकरािा बधूं. 
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संताजीच्या हातूर्न अमृतरावाच्या झालेल्या वधारे्न स डाच्या र्भावरे्नरे्न पेटूर्न उठलेला होता. धर्नाजीरे्न 
हिमंतरावाचं्या या र्भावरे्निा प रेप र उपयोर् करूर्न घेतला. हिमंतरावास आपल्या र्फौजेच्या आघाडीवर 
ठेवरू्न धर्नाजी झपाट्यारे्न सतंाजीच्या पाठलार्ावर चर्नघाला. कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमाप्रदेशात त्यारे्न 
संताजीस र्ाठले व संताजीवर हल्ला िढवला. संताजीिे सरदार छत्रपतींच्या ह कमारे्न धर्नाजीला चमळाले 
होतेि. धर्नाजींिी र्फौजही हिमंतरावाबरोबर होती. तेव्हा संताजीिी राचहली सवरली र्फौज मोडली. त्यािे 
सामार्नस मार्न, बाजार ब िरे्ही ल टले रे्ले. (र्नोव्हेंबर-चडसेंबर १६९६) संताजीिी ही शवेटिी लढाई. या 
स्स्थतीत तो साताऱ्याजवळच्या हशर्िापूरच्या (शरं्भ ू महादेवाच्या) डोंर्राच्या आश्रयास आला. धर्नाजीरे्न 
संताजीिा प रता मोड केला तरी त्यािा पाठलार् सोडला र्नव्हता. बादशाही ह कमाप्रमािे मोर्ल सरदार 
र्ाचजउद्दीर्न खार्न चर्फरोजजंर् यारे्नही आपली र्फौज घेऊर्न संताजीिा पाठलार् स रू केला. अशारीतीरे्न 
“एकीकडूर्न बादशाही र्फौज व द सरीकडूर्न धर्नाजी जाधवािी र्फौज यारं्नी संताजीस मृत्यूच्या जाळयात 
पकडले”, असे खार्फीखार्न म्हितो. 

 
एके चदवशी आषाढ मचहन्यात (साधारिपिे १५ ते १८ जूर्न १६९७ च्या दरम्यार्न) शरं्भ महादेव 

डोंर्रातील चर्नवासस्थार्नाच्या जवळच्या ओढ्याकाठी संताजी आंघोळीला आले. सूयाला अध्यग देण्यासाठी ते 
उर्वतीकडे तोंड करूर्न डोळे चमटूर्न र्नतमस्तक झाले असतार्ना जवळपास लपूर्न बसलेल्या मारेकऱ्यारं्नी 
त्याचं्यावर प्रािघातक वार करूर्न त्यािंा बळी घेतला. “देवपूजा करीत असतार्ना, आंघोळीच्या वळेी 
सूयाला अध्यग देत असतार्ना हकवा र्नामस्मरि करीत असतार्ना कोिीही रे्भटावयास आला तरी आपले लि 
काढूर्न मारे् पाहावयािे र्नाही” असा दंडक आजही पाळला जातो असे म्हितात. रे्नमकी हीि वळे वध 
करिाऱ्या वैऱ्यारं्नी चर्नवडली होती. कारि इतर वळेी संताजीच्या समोर उरे्भ राहिेस द्धा त्यारं्ना जमले र्नसते. 

 
चवशषे म्हिजे संताजी घोरपडेच्या हत्येरं्नतर लरे्िि र्नार्ोजी मारे्न मोर्लारं्ना जाऊर्न चमळाले. 

कोित्याही मार्ारे्न का होईर्ना र्नार्ोजी प न्हा औरंर्जेबाच्या छत्राखाली जातो ही घटर्नाि म ळी त्याच्या 
वतगर्नाचवषयी संशय चर्नमाि करिारी आहे. त्याच्या स्वाथी वृत्तीवर या घटरे्नम ळे चवदारक प्रकाश पडतो. 

 
संताजी व धर्नाजी यािें वाकडे पडण्यास जरी बादशहा कारि र्नसता तरी त्यािा खूर्न मात्र 

बादशहाच्याि कारवाईरे्न घडूर्न आला, हे खालील पत्रावरूर्न चसद्ध होते. हे पत्र बादशहािा सरदार 
ल त्र्फ ल्लाखार्न यारे्न सतंाजीच्या मृत्यरंू्नतर लरे्ि ता. ९ ज लै १६९७ रोजी र्नार्ोजीस चलचहले. “त म्ही चर्न यें 
करूर्न आमिे दौलतीिा आश्रय करूर्न ह जूर येऊर्न रुजू जाहला व द स्मार्नासही दूर केला. संताजीिा 
पळावयािा रस्ता त म्ही बंद केला. त्यास पळूर्न जाऊ चदले र्नाही. येिेकरूर्न त म्ही सरकारिी र्नोकरी एक 
चर्नष्ेंरे्न बह त िारं्ली बजावली. त मिी चवरं्नती मान्य झाली आहे. त मिे अपराध िमा होऊर्न पातशहािी 
मेहरबार्नी व इर्नायत होऊर्न येईल.” [सरदेसाई, राजाराम, पृ. २३१.] 

 
इ. स. १६९० मध्ये र्नार्ोजी मारे्न बादशहास सोडूर्न स्वराज्यात आला परंत  त्यािे चित्त इकडे स्स्थर 

झाले र्नाही. संताजी पळू लार्ल्यावर र्नार्ोजी ल त्र्फ ल्लाखार्नाला रे्भटला आचि त्याच्यामार्फग त प न्हा 
बादशहािी कृपा संपादण्याकचरता त्यारे्न संताजीिे शीर कापूर्न ते बादशहाला र्नजर केले. हे कृत्य त्यारे्न 
केवळ बायकोच्या चशकविीरे्न केले असेल असे म्हिवत र्नाही. मराठेशाहीपेिा बादशहािी सेवा लोकासं 
जास्त र्फायदेशीर वाटत होती. असा चर्नष्ट्कषग चरयासतकार सरदेसाई यारं्नी काढला आहे. 
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संिािी घोरपडे : थोरवी 
 
सेर्नापती संताजी घोरपडे याचं्या मृत्यरेू्न मराठी राज्यािी र्फार मोठी हार्नी झाली, य द्ध रे्नतृत्व, 

संघटर्ना कौशल्य, साहसीवृत्ती आचि अत ल पराक्रम या िार र् िाचं्या ज टीला सपूंिग मराठेशाहीत संताजी 
एवढा द सरा वीरप रुष क्वचित झाला असेल असे म्हटल्यास वावरे् ठरू र्नये. त्याचं्या वैयस्क्तक स्वर्भावातील 
काही दोषािंी अचतशयोक्ती करिारी विगरे्न आढळतात. त्यािंी करडी चशस्त, आडदाडंपिा, उद्दामपिा, 
प्रसंर्ी छत्रपतींशी वाद घालण्यािी पद्धत इत्यादी दोष त्याचं्या स्वर्भावात होते हे खरे आहे. पि ज्याला 
य द्धात हमखास चवजय चमळवावयािा असतो त्यारं्ना प्रसंर्ी अत्यंत कठोर व्हाव े लार्ते, अशी अरे्नक 
योद्ध्यािंी विगरे्न आहेत. म्हिूर्न या दोषावंरि र्भर देऊर्न संताजीिी कामचर्री कमी लेखता येिार र्नाही. 

 
जबाब द्यावा, तो संताजीरे्नि. त्यािे ह कूम चर्नःसंचदग्ध व स टस टीत असत. एकदा ह कूम सोडला 

की त्यािी सवग जबाबदारी तो स्वतःकडे घेई. अपयशात स द्धा ती द सऱ्याच्या अंर्ावर टाकूर्न तो मोकळा होत 
र्नसे. हाताखालिे अंमलदार त्यािे आदेश चबर्नतक्रार पाळीत. आचि अवज्ञा करिाऱ्यास तो घोर व चर्नष् र 
शासर्न करीत असे, तो आपले करार व विरे्न चबर्निूक पाळी. परार्भतूार्ना मृद  र्भावारे्न वार्वी. आचि कोितेही 
कृत्य दूरदृष्टीरे्न व उदार वृत्तीरे्न चसद्धीस रे्नई. मोर्ल सरदारारं्नी त्याचं्या थोर अंतःकरिािी म क्तकंठारे्न 
प्रशसंा केलेली आढळते. [ज. सरकार, चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, र्भा. ५, पृ. १२७, पृ. २३१.] चशवाजीच्या चशस्तीत संताजी 
म रलेला असूर्न चतिेि अर्न करि करण्यािा तो प्रयत्र्न करी. परंत  त्यािे िीज करिारा चशवाजीसारखा धर्नी 
त्यास चमळाला र्नाही ही द ःखािी र्ोष्ट आहे. तथाचप “र्चर्नमी काव्यािा आद्यजर्नक” ही पदवी त्यास 
यथाथारे्न देता येईल. [सरदेसाई, राजाराम, पृ. २३२.] र्चर्नमी काव्याच्या पद्धतीरे्न त्यारे्न मोर्लारं्ना टेकीस आिले 
होते. र्चर्नमी काव्यािा उपयोर् पूवी चशवाजी महाराजारं्नी प्रसंर्ार्न सार केला असला तरी त्यािा चवशषे 
रै्फलाव राजारामाच्या वळेी पचरस्स्थतीर्न सार झाला आचि त्यािे श्रेय सतंाजीला व धर्नाजीला चदले पाचहजे. 
[र्रे्, कापशीकर सेर्नापती, पृ. ८७.] 

 
र्चर्नमी य द्धािी काही वैचशष्ट्टे्य चिटिीसाचं्या बखरीत विगर्न केली आहेत. “मराठे यारं्नी आज या 

ठायी तर उद्या २०-२५ कोसावर जाव.े प न्हा एकाएकी येऊर्न छापा घालावा. पातशहािी ठािी असतील ती 
उठवावी, म लूख मारावा ..... अशारीतीरे्न त्यास िैर्न पडू देऊ र्नये. मोर्लािें घोडे पाण्यावर आले असता 
पािी र्न पीत त्यास मोर्ली लोकारं्नी म्हिाव ेजे पाण्यात संताजी व धर्नाजी चदसतो की काय? रात्री चदवसा 
कोिीकडूर्न येतील, काय करतील असे केले. मोर्लाई र्फौजेत आठही प्रहर र्भय बाळर्ीत पातशहासी 
बह दा आ यग जाहले की... हे मराठी आदमी र्नव्हता, र्भ तखार्ना आहे. [मल्हार रामरावकृत थोरले राजाराम यािें िचरत्र, 
पृ. ४६.] 

 
संताजीिा केवढा मोठा धाक मोर्ल सरदारारं्ना वाटत होता यािे विगर्न र्फारसी इचतहासकार 

खार्फीखार्नारे्न चलहूर्न ठेवले आहे. र्फारशी इचतहासकार मोर्लािें पिपाती हे उघडि आहे. तरीही त्यारं्नी 
केलेल्या विगर्नातूर्न संताजीिा मोर्लावरील जबरदस्त विक चदसूर्न येतो. खार्फीखार्न चलचहतो “मराठे 
सरदारातं संताजी घोरपडे हे प्रम ख होत. समदृ्ध शहरावंर हल्ला करूर्न त्यािंा र्नाश करिे आचि र्नामाचंकत 
सेर्नार्नीवर त टूर्न पडिे यात त्यािी खूपि प्रचसद्धी झाली. ज्याला ज्याला संताजीशी म काबला करण्यािा 
आचि लढण्यािा प्रसंर् आला त्याच्या र्नचशबी खालील तीर्नपैकी एक पचरिाम ठेवलेला असे. एक तर तो 
मारला जाई हकवा जखमी होऊर्न संताजीच्या कैदेत सापडे हकवा त्यािा पराजय होई आचि त्यािे सैन्य 
आचि बाजारब िरे् र्ारद होत. आपि चजवाचर्नशी स टलो हाि आपला प र्नजगन्म झाला असे त्यास वाटे ..... 
य द्ध करण्यासाठी चजकडे चतकडे म्हिूर्न तो र्नालायक आचि हलकट संताजी तयार होऊर्न जाई चतकडे 
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चतकडे त्यािा म काबला करण्यास बादशहाच्या प्रचतचष्त सरदारापंैकी एकही तयार होत र्नसे. जर्ात धडकी 
र्भरूर्न सोडिारी र्फौज घेऊर्न तो कोठेही पोहोिला की व्याघ्राप्रमािे असलेल्या अर्न र्भवी योद्ध्यािंी हृदये 
कंपायमार्न होत. [खार्फीखार्न, पृ. ३९९-३.] 

 
मराठी राज्य घोर संकटात सापडले होते. र्फौजर्फाटा मोडलेला, खचजर्ना चरकामा झालेला, चकल्ल े

मोर्लाचं्या ताब्यात रे्लेले, ज र्नी अर्न र्भवी मािसे र्नाहीशी झालेली, मोठमोठे र्नामाचंकत सरदार हहदवी 
स्वराज्याकडे पाठ चर्फरवरू्न औरंर्जेबाला चमळालेले, कोिावर र्भरवसा ठेवावा, अथवा कोिािा आधार 
घ्यावा, असा एकही महाप रुष अस्स्तत्वात र्नव्हता. रायर्ड पडल्याम ळे महारािी येसूबाई व शाहू महाराज 
मोर्लाचं्या कैदेत, राजाराम महाराज हजजीकडे परार्ंदा, अशा दारुि अवस्थेत चशवाजी महाराजािें 
हहदवी स्वराज्य जवळ-जवळ बेवारशी बर्नले होते. आचि मराठ्ािें र्नीचतधैयग पार खिले होते. यावळेी 
चदसलेला एकमेव आशिेा चकरि म्हिजे “सेर्नापती सतंाजी घोरपडे” होय. 

 
मराठा-मोर्ल संघषात त्यािी कामचर्री चर्निायक मार्नली जाते. मोर्ल अहजक्य आहेत, त्यारं्ना 

कोितीही सत्ता हजकू शकिार र्नाही. त्याचं्या सामर्थ्याप ढे चटकाव धरिे अशक्य आहे, यासंारख्या अरे्नक 
समज ती त्या काळातं प्रसतृ झालेल्या होत्या. त्या चकती भ्रामक होत्या हे संताजीरे्न आपल्या पराक्रमारे्न चसद्ध 
केले. 

 
संताजीिे सामर्थ्यग मोठे होते तशीि राजचर्नष्ाही जबरदस्त होती. राजाराम महाराजाशंी अरे्नकदा 

खटके उडाले तरी तो छत्रपतींर्ना सोडूर्न रे्ला र्नाही. मारे्न, हर्नबाळकर, मोरे, घाटरे्, चशके अशा मोठमोठ्ा 
मराठे सरदारारं्नी औरंर्जेबाच्या आचमषाला बळी पडूर्न मराठी राजा आचि मराठी राज्य यािंी चर्नष्ा 
सोडली. पि राजद्रोहािा चविारही संताजीच्या मर्नात आल्यािे चदसत र्नाही. महाराजाशंी चवत ष्ट येऊर्नही 
त्यािी राजचर्नष्ा अढळ राचहली. 

 
चरयासतकार सरदेसाई यारं्नी म्हटल्याप्रमािे एवढे रिशौयग व अप्रचतम सेर्नार्नीत्व धारि करिारा 

संताजीसारखा मराठ्ािंा मोहरा बंडखोरीस पात्र होऊर्न र्फ कट जावा हे राष्ट्रािे मोठेि द र्भाग्य होय आचि 
असा धाडसी आचि कल्पक सेर्नार्नायक ख र्नास बळी पडावा यापेिा द सरी राष्ट्रहार्नी कोिती? [पर्डी, हहदवी 
स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १७४-१७५.] 

 
कििीचा पाडाव : 

 
संताजीिा अंत घडवरू्न आिण्यात औरंर्जेबािा हात होता. संताजीच्या मतृ्यरंू्नतर झ स्ल्र्फकार 

खार्नाच्या सैन्यारे्न इ. स. १६९७ च्या पावसाळयात हजजीस वढेा घातला. यावळेी राजाराम महाराजाकंडे 
सैन्य र्नव्हते म्हिूर्न रामिदं्रपंतास धर्नाजीस सैन्यासह ताबडतोब पाठचवण्यास चलचहले. रं्नतर आिखी 
आिीबािीिी पते्र पाठचवली. परंत  महाराष्ट्रातूर्न सैन्य लवकर येण्यािी शक्यता र्न वाटल्याम ळे राजाराम 
महाराजारं्नी झ स्ल्र्फकार खार्नाबरोबर तहािे बोलिे लाचवले. बोलिी करण्यासाठी आपला दासीप त्र किग 
यास कारक र्नासह वाचंदवाशला रवार्ना केले. २ ऑर्स्ट १६९७ रोजी राजा किग व कारकूर्न मंडळी 
वाचंदवाशला रे्ली. त्यािें बोलिे ऐकूर्न घेऊर्न झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न ते बादशहास कळचवले. ह्या बोलण्यात 
राजाराम महाराज मोर्लािें स्वाचमत्व पत्करण्यास तयार असूर्न त्याप्रमािे तह घडूर्न यावा असा आशय 
त्यातं होता. परंत  औरंर्जेबारे्न तहास मान्यता र्न देता हजजी काबीज करण्यािाि कडक आदेश चदला. 
तेव्हा झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न किग यास परत पाठचवले. यारं्नतर ८ र्नोव्हेंबर १६९७ त झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न 
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हजजीिा वढेा कडक केला. चकल्ल्यार्भोवती ठािी बसवरू्न ती सरदारातं वाटूर्न चदली. दाऊदखार्न चिखली 
द र्ाच्या पायर्थ्याशी ठािी वसवरू्न होता. त्यारे्न धाडसारे्न िमार टेकडीवर हल्ला िढचवला आचि एका रात्रीत 
त्यारे्न चकल्ला हजकूर्न घेतला. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न मर्नात आिले असते तर तो हजजीला ज्या चदवशी पोिला 
त्यािचदवशी तो चकल्ला हस्तर्त करू शकला असता पि राजारामास स खरुपपिे हजजीहूर्न पळूर्न 
जाण्यासाठी त्यारे्न म द्दाम मोहीम लाबंचवली. राजाराम महाराजापंाशी य द्धसामग्री प रेशी र्नव्हती. िमार 
टेकडी हातिी रे्ली होती हे सवग पाहूर्न राजाराम महाराज घाबरले. त्यारं्नी खंडोबल्लाळ याजंला खार्नाकडे 
बोलिी करण्यास पाठचवले. आपि कोित्या बाजूरे्न हल्ले करिार, त म्हास बाहेर चर्नघूर्न जाण्यास 
कोिीकडूर्न कशी संधी ठेचवली आहे इत्यादी प्रकार खार्नारे्न खंडोबल्लाळ मार्फग त राजाराम महाराजासं 
कळचवले. खार्नाच्या सैन्यातं र्िोजी चशके सरदार होते. त्याजला खंडोबल्लाळ रे्भटले आचि छत्रपतीच्या 
आचि त्याच्या क ट ंबीयािंा बिाव करण्याचवषयी त्यास त्यारे्न र्ळ घातली. र्िोजी चशके यारं्ना दार्भोळीच्या 
देशम खीिे वतर्न हव े होते ते राजाराम महाराजारं्नी खंडोबल्लाळास चदले होते. खंडोजीरे्न ते वतर्न लरे्ि 
र्िोजीच्या हवाली करण्यािे कबलू केले आचि छत्रपतीकडूर्न त्याच्या लेखी सर्नदा चलहूर्न घेऊर्न चशक्यांिे 
हवाली करण्यािे कबूल केले. [चशविचरत्र साचहत्य र्भा. इ. ४३८, बेंदे्र, छत्रपती राजाराम, पृ. २१५.] रं्नतर चशके यारं्नी 
राजाराम महाराजासं ब रख्याच्या पालखीत बसवरू्न आपल्या आप्ताचं्या बायका असे सारं्ूर्न स्वतःच्या र्ोटातं 
आचिले. द सरे चदवशी चशकारीिे चर्नचमत्त सारं्रू्न चशके राजाराम महाराजासं बरोबर घेऊर्न बाहेर पडला. 
जवळि धर्नाजीिी र्फौज आली होती, चतच्या हवाली राजाराम महाराजासं केले तेथूर्न राजाराम महाराज 
वलेोरास चद. १ चडसेंबर १६९७ रोजी रे्ले. वलेोरिा चकल्ला मराठ्ाचं्या ताब्यात होता. मार्नाजी मोरे 
र्नावाच्या चकल्लेदारारे्न राजाराम महाराजािंी सवग व्यवस्था र्नीट ठेवली. अशा रीतीरे्न राजाराम महाराजािंी 
स टका करवरू्न झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न राजाराम महाराजाशंी मतै्री जोडण्यात त्यािा अंचतम हेतू बादशहाच्या 
मृत्यूरं्नतर र्ोवळकोंड्यािे राज्य घ्यावयािे व राजाराम महाराजासं चवजापूरिे राज्य द्यावयािे हा होता हकवा 
काय हे समजण्यास प रेसा प रावा उपलब्ध र्नाही असे बेंदे्र म्हितात. [बेंदे्र, छत्रपती राजाराम, पृ. २२१.] 

 
कििी णकल्ला मुसलमानाचं्या िाब्याि 

 
राजाराम महाराज चर्नघूर्न रे्ल्यावर रावदलपत आचि मोर्लाकंडील दाऊद खार्नािी मािसे 

चकल्ल्याच्या तटापयंत पोिली. रावदलपत चकल्ल्यात आला. चकल्ल्यातील लोक मारे् हटले. त्यारं्नी 
चकल्ल्यात कालाकोट म्हिरू्न एक कोट होता तेथे आश्रय घेतला. तेव्हा दलपतिे सैचर्नक कालाकोटमध्ये 
चशरले आचि शत्रूंपैकी अरे्नकारं्ना ठार मारूर्न त्यारं्नी कालाकोट आपल्या ताब्यात घेतला. त्यारं्नतर 
झ स्ल्र्फकार खार्न चकल्ल्यात आला. तेथूर्न त्यारे्न कृष्ट्िचर्रीकडे िाल केली. चकल्ल्यात स मारे िार हजार 
लोक होते त्यारं्नी तहािी यािर्ना केली. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न आपले चर्नशाि चकल्ल्यावर िढचवल्यावर जी 
मराठा मंडळी झ स्ल्र्फकार खार्नास शरि आली त्यािे समाधार्न झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न केले. राजाराम 
महाराजाचं्या बायका-म लासंाठी पालख्या पाठचवल्या. ती सवग मािसे चकल्ल्याबाहेर आली. झ स्ल्र्फकार 
खार्नारे्न त्यािंी काळजीपूवगक चर्नर्ा राखली. चकल्ल्यातं स्त्री प रुष चमळूर्न िार हजार मािसे होती. पि त्यातं 
लढवय्ये असे र्फार थोडे होते, य द्धात र्भार् घेिाऱ्यापंैकी राजाराम महाराजाचं्या अरे्नक सैचर्नकारं्ना ठार 
मारण्यात आले असे विगर्न र्भीमसेर्न सक्सेर्ना यारे्न ताचरखी चदलकशामध्ये चदलेले आढळते. [१] अशा रीतीरे्न 
राजाराम महाराज हजजीकडूर्न महाराष्ट्रात चवशालर्डी आल्यावर झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न हजजीिा चकल्ला 
इ.स. १६९८ च्या जारे्नवारीच्या पचहल्या आठवड्यात मराठ्ाकंडूर्न हजकूर्न घेतला. 
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कििीहून महाराष्ट्राि परि आल्यानंिरच्या रािाराम महारािाचं्या हालचाली : 
 
हजजीहूर्न राजाराम महाराज २ जारे्नवारी १६९८ रोजी चर्नसटले व वलेोरच्या चकल्ल्यात म क्कामास 

आले. हजजीच्या चकल्ल्यातंील सवग व्यवस्था लावण्यासाठी झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न द सऱ्या चदवशी चकल्ल्यात 
म क्काम केला. इतर अमीर उमराव आपआपल्या चर्नवासस्थार्नी परतले. त्यापैकी राजारामािी बायकां-म ले व 
य द्ध कैदी घेऊर्न झ स्ल्र्फकार खार्न हा चकल्ल्याबाहेर आला. राजाराम महाराजाचं्या बायकां-म लािंी मात्र 
त्यारे्न काळजी घेतली. त्यारं्ना पालख्या देऊर्न वलेोर येथे पोिचवण्यात आले. त्यात ताराबाई, राजसबाई, 
चशवाजीराजे व सोयराबाई ही मंडळी होती. परतीच्या प्रवासातं त्यािें संरिि करण्यासाठी महाराष्ट्रातूंर्न 
पाि हजारािंी र्फौज आल्यावर राजाराम महाराज आचि कचबला यारं्नी रे्फब्र वारी १६९८ मध्ये वलेोर सोडले. 
राजाराम महाराजाचं्या मदतीस येत असलेल्या सैन्यास रोखण्याकचरता व राजाराम महाराज चर्नसटले 
म्हिूर्न त्यािंा पाठलार् करण्यािे र्नाटक झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न केले. त्यारे्न राजाराम महाराजािंा पाठलार् 
करण्यासाठी १६९८ च्या रे्फब्र वारी २६ तारखेस हजजीहूर्न कूि केले. खार्नारे्न र् रुमकोंड्यापयंत त्यािंा 
पाठलार् करण्यािे र्नाटक केले. राजाराम महाराजारं्नी मंडळीसह कोपल-र्भ दरमार्े प्रवास केला. मािगच्या 
शवेटच्या आठवड्यात ते र्भ दरर्डास आले. चतथूर्न २२ मािग १६९८ रोजी चवशालर्डला आले. 

 
☐☐ 
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४७. महाराष्ट्राि परिल्यानंिर रािाराम महारािाचं्या हालचाली 
 
राजाराम महाराज २२ मािग १६९८ रोजी चवशालर्डास आल्यावर त्यारं्नी दोर्न अडीि मचहरे्न 

चर्नरचर्नराळया र्डावंर जाऊर्न पाहिी केली. त्याम दतीत मराठे वऱ्हाड खार्नदेश र्भार्ात पसरू लार्ले. 
बार्लािात येसाजी व खंडोजी दार्भाडे, खार्नदेशात रे्नमाजी हशदे, आचि ब वासाहेब ऊर्फग  चवश्वासराव पवार, 
वऱ्हाडातं परसोजी र्भोसले, मध्य महाराष्ट्रात धर्नाजी जाधव आचि हिमंतराव हर्नबाळकर आचि दचिि 
महाराष्ट्र आचि उत्तर कर्नाटक या र्भार्ातं बचहजी हहद राव घोरपडे आचि संताजी घोरपड्यािें चिरंजीव 
रािोजी घोरपडे अशा रीतीरे्न मराठ्ाचं्या हालिालीस स रुवात झाली. 

 
बुऱ्हािपुरावर हल्ला : 

 
इ. स. १६९८ मध्ये मराठे सरदार रे्नमाजी हशदे, धर्नाजी आचि इतर सरदार हे मोठी र्फौज घेऊर्न 

ब ऱ्हािप रास आले व त्यारं्नी ब ऱ्हािप राला वढेा घातला. र्नजाबतखार्न स रे्भदार आचि मोर्ल अचधकारी यारं्नी 
बाहेर येऊर्न शत्रिूा पाडाव करण्यािी चशकस्त केली. तीर्न चदवस ते हत्तीवर स्वारी करूर्न होते. यारं्नतर 
मराठे शहर सोडूर्न चर्नघूर्न रे्ले. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. ३९.] अकबरपूरच्या उतारावरूर्न र्नमगदा ओलाडूंर्न 
माळव्यातं आक्रमि कराव ेअसा त्यािा उदे्दश होता असे खार्फीखार्न चलचहतो. रं्नद रबार शहरावर हल्ला करूर्न 
मराठ्ारं्नी मद गमकी केली त्यािे विगर्न खार्फीखार्न देतो ते असे. [चकत्ता, पृ. ४०.] “या स मारास रे्नमाजी हशदे 
आचि राजाराम महाराजािें इतर सरदार हे आठ हजार स्वारािें सैन्य घेऊर्न रं्नद रबार परर्ण्यातं पोहोिले. 
त्यारं्नी या परर्ण्यातंील अरे्नक र्ाव ेउद ध्वस्त केली. ह सेर्न अचलखार्न थाळरे्नरहूर्न चर्नघूर्न त्याचं्यावर िालूर्न 
रे्ला. मराठ्ारं्नी त्यािा समािार घेतला. थाळरे्नरपासूर्न दोर्न कोसावंर उर्भयपिािें य द्ध झाले. ह सेर्न 
अलीरे्न शौयािी शथग केली पि रे्नमाजी हशदेपाशी र्फौज मोठी होती. त्यारे्न ह सेर्न अचलखार्न यास िहूकडूर्न 
घेरले. आचि त्याच्यावर मारा केला. तेव्हा तो रक्तबबंाळ होऊर्न हत्तीवरूर्न खाली पडला. तेव्हा मराठ्ारं्नी 
त्यास कैद केले. त्यािे हत्ती, घोडे, बाजारब िरे्, सवग काही र्ायब झाले. याचशवाय मराठ्ारं्नी त्याजकडे 
खंडिी म्हिूर्न दोर्न लाख रुपयािंी मार्िी केली. त्याजवळ एवढी रक्कम र्नव्हती म्हिूर्न ती शहरातूर्न शटे 
सावकारापासूर्न चमळचवण्यािा प्रयत्र्न त्यारे्न केला. त्यातंही त्यास यश आले र्नाही म्हिूर्न त्यारे्न मराठ्ास 
रं्नद रबारला वढेा घालण्यािे सोंर् करा म्हिजे र्ावातंील शटे-सावकार, धचर्नक मािसे इत्यादींर्ना पकडाव े
व त्याजंकडूर्न खंडिी घ्यावी व आपली म क्तता करावी. ह्या पद्धतीरे्न एक लाख िाळीस हजार रुपये 
मराठ्ाचं्या हाती पडले. ह सेर्न अचलखार्नारे्न स्वतःकरता ३० हजार रुपये र्ोळा केले. ही बातमी बादशहास 
कळल्यावर तो म्हिाला की “आपल्यात लढण्यािे बळ र्नव्हते तर व्यथग लढण्यात काय हंशील होते?” 

 
औरंर्जेबारे्न शहाजादा बेदारबख्त यास पन्हाळा र्भार्ात ठेवले. र्ाचजउद्दीर्न चर्फरोजजंर् हा 

चवजापूरच्या सरहद्दीवर चबदर प्रातंात (र् लबर्ा चजल्हा) होता. त्याला औरंर्जेबारे्न वऱ्हाडच्या स रे्भदारीवर 
पाठचवले. उत्तरेकडे मराठ्ािंी आक्रमिे वाढत्या प्रमािात होऊ लार्ली याकचरता ही खबरदारी घेण्यात 
आली. ख द्द स्वराज्यातं मोर्लाचं्या लष्ट्करी ठाण्यावर मराठ्ािें हल्ले िालूि होते. राजाराम महाराज 
चवशाळर्डला आले त्यावळेी प रंदर व रायर्ड हे दोर्न चकल्ले सोडले तर बाकीिे सवग प्रम ख चकल्ल े
मराठ्ाचं्या ताब्यात आले होते. कोकिात आंगे्र यािें आरमार चसद्दींर्ना हळूहळू पायबंद घालत होते. 
मराठ्ािंा आरमारी प्रम ख आचि बलाढ्य सेर्नार्नी कान्होजी आंगे्र हा अचलबार्च्या आपल्या म ख्य आरमार 
तळावरूर्न मोर्लारं्नी हस्तर्त केलेल्या चकर्नारपट्टीवरील म ल खात दहशत चर्नमाि करीत होता. 
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कोकिात कान्होजी आंगे्र यारं्नी चसद्दीरे्न जो मराठ्ािंा म लूख संर्भाजी महाराजाचं्या मतृ्यूरं्नतर 
बळकावला तो चसद्दीकडूर्न हजकूर्न घेण्यािे ठरचवले. चदर्नाकं १५ र्नोव्हेंबर १६९८ च्या स मारास मराठ्ािंी 
एक त कडी बारदेशमध्ये घ सली व तेथील लोकाकंडूर्न मािशी तीर्न रुपये पट्टी सक्तीरे्न वसूल केली. तर 
पोत गचर्जारं्नी मराठ्ाचं्या आिरे बंदरात जाऊर्न तेथे जाळपोळ केली. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १८७.] इ. स. 
१६९९ मध्ये कान्होजी आंगे्र यारं्नी चसद्दी, मोर्ल व पोत गर्ीज याचं्या संय क्त र्फौजािंा सपशले परार्भव केला 
आचि रायर्ड चकल्ला व त्यार्भोवतालील प्रदेश काबीज केला. [चपस लेकर, पृ. १३१-२३९.] 

 
रािाराम महारािाचंी कनाटकाि स्वारी (१६९९) : 

 
सर्न १६९९ च्या स रुवातीस राजाराम महाराजारं्नी कर्नाटकाच्या स्वारीवर जाण्यािे धाडस केले. 

स्वारीवर जाण्यापूवी ताराबाई आचि चशवाजी राजे यारं्ना त्यांर्नी सज्जर्नर्डाकडे पाठचवले. कर्नाटकाच्या 
स्वारीवर राजाराम महाराज चर्नघण्यािा हेतू बह धा बादशहािे मर्न चद्वधा करिे हा असावा. त्यारं्नी धारवाड, 
ह बळी, सावरू्नर, चशमोर्ापयंत ही स्वारी केली असावी. ह्या स्वारीिा काल दोर्न मचहन्यािा होता. 

 
मािग, १६९९ च्या स रुवातीस महाराज कर्नाटकातूर्न पन्हाळ र्डावर परतले व तेथूर्न चवशाळर्डावर 

आले. 
 
१६९९ मध्ये मराठ्ािंी आक्रमिे औरंर्ाबाद, वऱ्हाड आचि खार्नदेश या स भ्यातूर्न मोठ्ा प्रमािावंर 

िालू झाली. औरंर्जेबास १६ एचप्रल १६९९ रोजी हरकाऱ्याच्या तोंडूर्न कळले की कृष्ट्िा सावतं हा मोठे 
सैन्य घेऊर्न वऱ्हाड प्रांतातं हालिाल करीत होता. [राजवाडे, खंड १६, ले. ३५.] औरंर्जेबास हेरारं्नी कळचवले की 
जालन्याजवळ मराठे सरदारारं्नी िार हजार सैन्यासंह बादशाही म लूख ल टला. त्याजंवर मोर्ल सरदार 
तरचबयतखार्न तातडीरे्न िालूर्न रे्ला. ३ एचप्रल १६९९ ला त ंबळ य द्ध झाले. मराठ्ािंा पराजय झाला. खूप 
लूट चबयतखार्नाच्या हाती पडली. [मो. द. बा. प., १६ एचप्रल १६९९.] 

 
१८ एचप्रलला बादशहास समजले की मराठ्ािें सहा हजार स्वार र् लबग्याच्या जवळ येऊर्न त्यारं्नी 

चकत्येक खेडी ल टूर्न जाळपोळ केली. हीरापेठ ल टली. बादशहारे्न त्यािे पाचरपत्य करण्यासाठी तरचबयतिा 
र्भाऊ कामयाब यास रवार्ना केले. 

 
६ मे रोजी धर्नाजी जाधव वर्ैरे सरदार २५ हजार स्वारािें सैन्य घेऊर्न बीदर चजल्ह्यात रे्ले. त्यािंा 

पाडाव करण्यािी कामचर्री तेथील चकल्लेदार व र्फौजदार सजावरखार्न याजवर बादशहारे्न सोपचवली. [पर्डी 
(स)ं मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र, मे, १६९९.] 

 
मराठ्ारं्नी  ८ मे १६९९ रोजी चसद्धर्ड काचबज केला व एक हजार पायदळ सैचर्नक व चकल्ला िढूर्न 

जाण्यािी सामग्री (दोराच्या चशड्या वर्ैरे) माह लीकडे पाठचवली. बादशहाला हे कळताि त्यारे्न माह ली 
चकल्ला लढचवण्यािी कामचर्री कल्याि-चर्भवडंीिा ठािेदार मातबरखार्न याजवर सोपचवली. 

 
याि स मारास अहमदर्नर्र चजल्ह्यातील शरे्ावं परर्ण्यातंील खेडी मराठा सरदार हिमंतराव यारे्न 

ल टली. त्यािे पाचरपत्य तेथील म सलमार्न र्फौजदार इस्ल्तर्फातखार्न याजकडे पथके र्नसल्याम ळे झाले 
र्नाही. [चकत्ता १० मे, १६९९.] 
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१३ मे १६९९ ला हरकाऱ्याकडूर्न बादशहास समजले की धर्नाजी जाधव यारे्न चपठूरच्या र्ढीला वढेा 
घातला. तेथील देशम खारे्न ७ चदवस र्ढी लढचवली. शवेटी धर्नाजीरे्न देशम खास कैद केले आचि 
त्याजकडूर्न ४० हजार रुपये िौथ म्हिूर्न घेतले. हे बादशहास कळताि त्यारे्न िीर्नक लीजखार्न बहादूर 
यासं धर्नाजी जाधवािे पाचरपत्य करण्यािी आज्ञा केली त्याप्रमािे तो जाधवाच्या पाचरपत्यासाठी परंडा 
र्भार्ात पोहोिला. [चकत्ता २ जूर्न, १६९९.] 

 
इतक्यात बादशहास हरकाऱ्याकडूर्न बातमी कळली की धर्नाजी जाधव हा हैदराबाद स भ्याच्या 

हद्दीवरूर्न परतूर्न बादशहाच्या छाविीपासूर्न (ब्रह्मप रीपासूर्न) अकरा कोसावर जीविी या र्ावी आला. तेव्हा 
दहा जूर्न रोजी िीर्नक लीजखार्न व जबरदस्त खार्न हे आपल्या सैन्यासचहत धर्नाजी जाधवाच्या 
पाचरपत्यासाठी माि र्नदीवरूर्न सत्तावीस कोस प ढे रे्ले. र्भार्नावली म क्कामी य द्ध झाले. उर्भय पिािे अरे्नक 
लोक ठार झाले. स मारे दोर्नश ेघोडे, र्नर्ारे, चर्नशार्न वर्ैरे सूट मोर्लारं्ना चमळाली. धर्नाजी जाधवासंह सवग 
मराठे पळूर्न सातारा प्रातंाकडे रे्ले. त्यािंा पाठलार् िीर्नक लीजखार्न बहादूर यारे्न केला. [पर्डी (स)ं मोर्ल 
दरबारिी बातमीपते्र, ११ जूर्न १६९९.] तरचबयतखार्न हा दारूर्ोळयािा अचधकारी यारे्न धर्नाजी जाधवास र्ाठूर्न त्यािा 
परार्भव केला आचि आपल्या चवजयािी बातमी सारं्ण्यासाठी तो बादशाही तळाजवळ १२ जूर्न १६९९ रोजी 
पोहोिला. वरील हचकर्तीवरूर्न चदसते की मराठे औरंर्ाबाद, बीड, र्नळद र्ग, बीदर या चठकािी ल टालूट 
करीत होते. [ताराबाईकालीर्न कार्दपते्र खं. १, पृ. ५४८-५४९.] यािवळेी बादशहास हेरारं्नी साचंर्तले की मराठ्ािें 
पन्नास स्वार जालन्यार्भोवती चर्फरूर्न लोकािंी ल टालूट करीत होते. बादशहारे्न त्यािंा बंदोबस्त 
करण्यासाठी औरंर्ाबादच्या स रे्भदारास व र्फौजदारास ह कूम पाठचवले. बादशहाला २१ जूर्नला बातमी 
समजली की र्नार्पूरजवळील देवर्डिा चकल्ला मोर्लारं्नी काबीज केला. 

 
२ ज लै १६९९ रोजी बादशहास सारं्ण्यात आले की, राजाराम महाराज आपल्या चकल्ल्यािंी पहािी 

करण्यासाठी तळकोकिातं रे्ले होते तेथूर्न ते साताऱ्याला परत आले. साताऱ्यास ते िार चदवस राचहले 
तेथूर्न ते मावळातं रे्ले. तेथील जमीर्नदारािंा पाह ििार घेऊर्न ते प्रतापर्डावर आले. तेथे त्यािा म लर्ा 
संर्भाजी राजािंा जावळ काढण्यािा समारंर्भ करण्यात आला. तेथूर्न राजसबाई व संर्भाजीराजे याचं्यासह 
कूि करूर्न महाराज सातारा सज्जर्नर्डमार्े वसंतर्डावर आले. तेथे त्यािंा म क्काम असता चवशाळर्डावरूर्न 
ताराबाई, चशवाजीराजे व अंचबकाबाई हे येऊर्न पोहिले. वसतंर्डावरूर्न मर् सवगजि ऑर्स्टमध्ये 
साताऱ्यास रे्ले. [चकत्ता.] तेथे ते ऑक्टोबर १६९९ पयंत होते. 

 
साताऱ्यासि स्वराज्यािी राजधार्नी स्थापण्यािे राजाराम महाराजारं्नी ठरचवले. स्वराज्यािी पूवीिी 

राजधार्नी रायर्ड मोर्लाचं्या ताब्यात होती, तसेि र्नव्यारे्न स्थापर्न केलेली हजजी ही राजधार्नीही शत्रूच्या 
हाती पडली होती. स्वराज्यािा कारर्भारी रामिदं्रपतं अमात्य रे्ली आठ-र्नऊ वष ेचवशाळर्डाहूर्न कारर्भार 
हाकत असल्यारे्न त्या र्डास राजधार्नीिे स्वरूप आले होते. तथाचप, चवशाळर्ड हा स्वराज्याच्या कें द्रस्थार्नी 
येत र्नसल्यारे्न त्यावरूर्न कारर्भार हाकिे आडवळिी पडत होते म्हिूर्न सवग स्वराज्यावर िौरे्फर र्नजर 
टाकण्यास सातारा हे मध्यवती चठकाि राजाराम महाराजारं्नी पसतं करूर्न तेथेि आपली राजधार्नी थाटली. 
[र्भारत वषग पतंप्रचतचर्नधींिी बखर, पृ. ३९.] 

 
मोंर्ल दरबारच्या बातमी पत्रावरूर्न समजते की परसोजी र्भोसले आदी मराठे सरदार र् लबग्याच्या 

प्रदेशातं पसरले होते. राजाराम महाराज साताऱ्याहूर्न चर्नघूर्न वसतंर्डला पोिले. [ता. का. प. पृ. १९८, ४७९ 

चशविचरत्र साचहत्य खंड ३, पृ. ८६-८७.] मराठ्ािें यमाजी वर्ैरे सरदार दहा-बारा हजार स्वारासंचहत देवराई या 
र्ावात ठाि माडूंर्न बसले होते. प रंदर चकल्ल्याच्या दरोग्यारे्न कळचवले की मराठ्ािें सैन्य त्या र्भार्ातं 
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पसरले आहे. ज न्नरला तीर्नश े मराठे लोहर्डापाशी आले. वरील बातम्या बादशहास चमळत होत्या. 
त्याबरोबर बादशहाच्या हेही लिात येत होते. की मोर्ल अचधकारी आचि सरदार मराठ्ाचं्या 
चठकचठकािच्या उठावाबद्दल काहीि करत र्नाहीत. त्यािवळेी औरंर्ाबाद स भ्यािे रििाकचरता र्भार् 
पाडण्यािी योजर्ना झ स्ल्र्फकार खार्न यारे्न खालीलप्रमािे माडंली [मो. द. बा. प., १६ ऑर्स्ट १६९९.] :– 

 
(१) झ स्ल्र्फकार खार्न बहादूर याजकडे अहमदर्नर्र, प िे, संर्मरे्नर, चशरवळ. 
 
(२) औरंर्ाबादिा र्फौजदार र्नजाबत खार्न याजकडे, जालर्ना, अंबड, वैजापूर, कन्नड, र्फदापूर, 

र्ोदावरीवरील शहार्डापयंत. 
 
(३) बीडिा र्फौजदार इस्ल्तर्फातखार्न याजकडे र्फते्तहाबाद, शवेर्ावं, शहार्ड, बादशाही, छाविी 

(ब्रह्मप री). 
 
(४) धारूरिा र्फौजदार उजबेर्खार्न याजकडे औसा, र्नलेर्ावं, र्ोदावरीपयंत. 
 
(५) र्नळद र्गिा चकल्लेदार व र्फौजदार चमहदीखार्न, याजकडे हद्दी र् लबर्ा, सोलापूर, अर्फजलपूर. 
 
बादशहारे्न ह्या माडंिीस मान्यता चदली व चर्निूर्न प न्हा साचंर्तले की मराठ्ारं्ना आपल्या हद्दीत राहू 

देऊ र्नये, तसेि त्यारं्ना छाविी करू देऊ र्नये व २४ ऑर्स्ट १६९९ रोजी बादशहास समजले की सहा हजार 
मराठे स्वारारं्नी येरवळ व कंधार (र्नादेंड चजल्हा) येथे छाविी केली तेव्हा बादशहारे्न र्नादेंड स रे्भदार व 
धारूर चकल्लेदार यारं्ना चलहूर्न कळचवले की त्यािें पाचरपत्य करिे. यािवळेी वऱ्हाडातं परसोजी र्भोसले 
मोर्लाचंवरुद्ध हालिाली करत होता. आज्जमर्ड प रंदर र्भार्ात मराठा सरदार परश राम हा दोर्न हजार 
स्वार घेऊर्न दंर्ल करीत होता. ऑक्टोबर २३ (१६९९) रोजी काही मराठे सरदार मंर्ळवढे्याच्या र्भोवती 
आल्यािे बादशहास समजले. यािवळेी बादशहास हेरारं्नी कळचवले की राजाराम महाराज सातारा 
चकल्ल्यावर असूर्न चतथे आपली बायकामं ले ठेवरू्न स रत बंदराकंडे ते जाऊ इस्च्छत होते. यािवळेी 
बादशहास कळचवण्यात आले की राजाराम महाराजारं्नी रामिदं्रपंत अमात्य व चर्नळोपंत यारं्ना सातारा 
चकल्ल्यात सोडले असूर्न ते स्वतः साताऱ्याहूर्न िार कोस प ढे रे्ले आचि चर्नर् र्नबक्त ह्या र्ौंडच्या बंडखोर 
राजास रे्भटले. [पर्डी (स)ं मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र, २५ ऑक्टोबर १६९९.] अशारीतीरे्न मराठे बादशाही म ल खावर 
पसरू लार्ले. त्यािें धाडस व उच्छाद ही वाढति िालली. त्याचं्या धामध मीच्या बातम्या बादशहाच्या 
कार्नावर वरीलप्रमािे सारख्या येऊ लार्ल्या तेव्हा बादशहारे्न ठरचवले की, मराठ्ािें चर्नवासस्थार्न म्हिजे 
चकल्ले. ते हजकूर्न घ्याव े आचि त्यािी पाळेम ळे खिूर्न काढावी. अशारीतीरे्न बादशहारे्न स्वतः मोचहमेवर 
जाण्यािा पक्का चर्नधार केला. याि स मारास बादशहास कळले की मराठा र्नमगदा ओलाडूंर्न माळव्यातं 
घ सले. कृष्ट्िा सावतं १५ हजार स्वाराचंर्नशी र्नमगदापार झाला. त्यारे्न धामूर्नी या र्ावाजवळच्या प्रदेशातं 
धामधूम उडचवली. त्यारं्नतर तो परत चर्फरला. म सलमार्न स लतार्नच्या काळापासूर्न आजपयंत मराठे कधीि 
र्नमगदापार झाले र्नव्हते असे र्भीमसेर्न म्हितो. [मोर्ल-मराठा सघंषग, पृ. १४३.] मराठे बीदर, हैदराबाद, वऱ्हाड, 
खार्नदेश या स भ्यातं पसरूर्न माळव्याच्या रोखारे्न जाऊ लार्ले हे पाहूर्न औरंर्जेबािी मती र् ंर् झाली आचि 
त्यारे्न १९ ऑक्टोबर १६९९ रोजी मराठ्ािें चकल्ले घेण्याच्या उदे्दशारे्न आपल्या सैन्यासह ब्रह्मप री सोडूर्न 
चतकडे रवार्ना झाला. त्यावळेी सैन्यातंील लोकारं्ना वाटले होते की बादशहा काही तेथूर्न लाबंिा प्रवास 
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करिार र्नाही पि बादशहारे्न सैन्यासह चर्नधारारे्न कूि करूर्न वसंतर्डास मोिे लाचवले. तो र्ड ताब्यात 
घेऊर्न वीस चदवसाचं्या मजला करूर्न बादशहारे्न 

[२] खोबरेकर, ताचरख-इ-चदलकशा. प.ृ २१६. 
 
सैन्यासह चमरज ऊर्फग  म त गजाबाद येथे छाविी चदली. बादशहारे्न आपला म लर्ा महंमद आज्जम यासं 

वडर्ावंहूर्न बोलाचवले होते तो या म क्कामावर बादशहास येऊर्न चमळाला. बादशहास ही मोहीम मरेपयंत 
प रली. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ४१.] ह्यावळेी मराठ्ारं्नी आपले पूवीिे धोरि िालू ठेचवले ते असे, चकल्ला 
शक्यतो लढवावा, वढेा घालिाऱ्या मोर्ल सैन्यािे सर्ळे रस्ते रोखूर्न धराव,े रसद तोडावी. मोर्ल सैन्यािी 
उपासमार करावी. मोर्ल सैन्यावर सारखे छापे घालीत रहाव.े मोर्लाचं्या लहार्न-लहार्न त कड्या र्ारद 
कराव्या. शवेटी चकल्ला हजकता येिे अशक्य आहे असे वाटले की मोर्लाकंडूर्न र्भक्कम रक्कम घेऊर्न तो त्यारं्ना 
द्यावा आचि त्यािंी पाठ चर्फरली की चकल्ला प न्हा हजकूर्न घ्यावा. मराठ्ाचं्या एकेका चकल्ल्यातं दोर्न-तीर्न 
हजारापेिा अचधक चशबंदी र्नसे. पि एकेका चकल्ल्याच्या समोर पन्नास पन्नास हजार सैन्य घेऊर्न औरंर्जेब 
मचहर्नोमचहरे्न बसू लार्ला. मराठ्ारं्ना सिंार करण्यास मोर्लािें दचििेतील आचि माळवा र् जरात हे स रे्भ 
मोकळे सापडले. हजाराचं्या संख्येरे्न ते या स भ्यातूंर्न अचर्नबंध सिंार करू लार्ले, स भ्यातूंर्न ठाि माडूंर्न बसू 
लार्ले, आपले अचधकारी रे्नमू लार्ले आचि िौथाई सरदेशम खी वसूल करू लार्ले. मराठ्ाचं्या 
संिाराला आळा घालण्यास मोर्ल सेर्नापती असमथग ठरले या ि कीच्या धोरिािा पचरिाम असा झाला की 
मोर्लारं्नी कष्टारे्न घेतलेले चकल्ले लवकर र्मावरू्न शवेटी दचिि र् जरात, माळवा इत्यादी स रे्भ र्मावण्यािी 
पाळी त्याचं्यावर आली. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १८८.] 

 
रािाराम महारािाचंी योिना : 

 
औरंर्जेब स्वतः स्वारीवर चर्नघाल्यािे राजाराम महाराजासं समजताि त्यारं्नी वऱ्हाड खार्नदेशात 

स्वारी करण्यािी योजर्ना आखली. ही योजर्ना चवदर्भातील देवर्ड र्नार्पूरिा र्ौंडराजा बख्त बलंद याच्या 
पे्ररिेरे्न झाली होती. २६ ऑक्टोबर १६९९ रोजी बादशहास कळले की, प िे व बारामावळ येथे मराठे ठाि 
माडूंर्न आहेत. बह तेक खेडी म्हिजे बंडखोरािंी आर्रे बर्नली आहेत. याि चदवशी राजाराम महाराज 
साताऱ्याहूर्न बाहेर पडले. साताऱ्याच्या पायर्थ्याशी रािोजी घोरपडे यास तैर्नात करण्यात आले. राजाराम 
महाराजाबंरोबर सात हजार स्वार असूर्न धर्नाजी जाधव, रामिदं्रपंत अमात्य, दादो मल्हार आदी सरदार 
होते. िंदर्नवदंर्न चकल्ल्यापाशी महाराजारं्ना बारा हजारािे आिखी सैन्य येऊर्न चमळाले असे ४ र्नोव्हेंबर 
(१६९९) च्या मोर्ल दरबारच्या बातमीपत्रावरूर्न समजते. [पर्डी (स)ं मोर्ल दरबारिी बातमीपते्र, ४ र्नोव्हेंबर १६९९.] 

 
रािाराम महारािाचंी अयिस्वी स्वारी : 

 
इकडे औरंर्जेबारे्नही मराठ्ािें बेत हािूर्न पाडण्यािी तयारी केली. राजाराम महाराज स्वारीवर 

चर्नघाले आहेत हे समजल्यावर बादशहारे्न शहाजादा अज्जमिा म लर्ा बेदारबख्त यािी महाराजािंा पाठलार् 
करण्यासाठी रे्नमिूक केली. त्यारे्न राजाराम महाराजासं परंड्याजवळ अडचवले. तेव्हा महाराजारं्नी पाठ 
चर्फरवरू्न ते परंडा चकल्ल्याचं्या मार्ारे्न टेंर्भिूीजवळ आले आचि र्भीमार्नदी ओलाडूंर्न साताऱ्यास परत आले. 
वाटेत महाराजारं्नी धर्नाजी जाधव आचि इतर सरदार यारं्ना ब्रह्मप रीच्या मोर्ल छाविीवर पाठचवले. त्यारं्नी 
ब्रह्मप रीजवळ धाडशी आक्रमिे केली. त्यािंा पाठलार् झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न रचहमतप रापयंत केला व तो 
त्याचं्या मार्ोमार् चमरजेपयंत रे्ला. यािवळेी बादशहारे्न रुह ल्लाखार्न बख्शी आचि हमीर्न द्दीर्नखार्न खार्न 
बहादूर यारं्ना सातारा आचि पन्हाळा प्रातं उद ध्वस्त करण्याच्या कामावर रे्नमले. [चकत्ता, ६ र्नोव्हेंबर १६९९.] 
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बादशहा सैन्यासह चमरजेहूर्न चर्नघाला आचि त्यारे्न २१ र्नोव्हेंबर १६९९ रोजी वसंतर्डच्या अलीकडे तीर्न 
कोसावंर मसूर येथे म क्काम केला, वसंतर्डाच्या वढे्यािी हचकर्त खार्फीखार्नच्या शब्दात येिेप्रमािे 
“तरचबयतखार्न हा तोर्फखान्यािा म ख्य अचधकारी होता. वसंतर्ड चकल्ल्याला वढेा घालूर्न मोिािा 
बंदोबस्त करण्यािे काम त्याला देण्यात आले. चकल्ल्यातील लोकारं्नी उंि जारे्वरूर्न तोर्फािंा आचि इतर 
अस्त्रािंा र्भचडमार केला. बादशहािा चर्नधार व धाडस पाहूर्न चकल्ल्यातील लोकािें अवसार्न र्ळाले. 
बादशहािे हवाली त्यारं्नी चकल्ला देण्यािे ठरवरू्न ते रात्रीच्यावळेी चकल्ल्यातूर्न पळूर्न रे्ले. चकल्ला मोर्लारं्नी 
आपल्या ताब्यात घेतला.” [पर्डी (स)ं मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ४३.] वसंतर्डिा चकल्ला २५ र्नोव्हेंबर १६९९ रोजी 
मोर्लारं्नी घेतल्यावर मोर्लािें सैन्य ८ चडसेंबर १६९९ रोजी साताऱ्याच्या चकल्ल्यासमोर आले. बादशाही 
सरदारारं्नी चकल्ल्याच्या र्भोवती जार्ोजार् आपले तळ ठोकले. थोड्याि वळेात त्यारं्नी मोठमोठ्ा तोर्फा 
बाधंलेल्या उंि अशा दमदम्यावर िढचवल्या. तोर्फािंा मारा स रू झाल्यावर चकल्ल्यातील लोकारं्नी 
रातं्रचदवस बाि, तोर्फािें र्ोळे, बंद कीच्या र्ोळया यािंा अिरशः पाऊस पाडला. चकल्ल्यातील लोक सतत 
हजारो दर्ड चकल्ल्यावरूर्न टाकीत. मािसे व जर्नावरे याचं्यावर दर्ड पडूर्न ती कामातूर्न रे्ली. मराठ्ारं्नी 
मोर्लाचं्यावर हल्लेच्या हल्ले केले, चकल्ल्यार्भोवतीच्या कोसकोसािंा प्रातं त्यारं्नी उद ध्वस्त केला त्याम ळे 
मोर्ल सैन्यास रसद येईर्नाशी झाली. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ८१.] चकल्ल्याचं्या बाहेर पसरलेल्या असंख्य मराठा 
सैन्यारे्न रसदेच्या रे्न-आिीवर हल्ले केले. त्यारं्नी वीस कोसाचं्या प्रदेशात र्वत, िारा इत्यादी जाळूर्न र्फस्त 
केली. चकल्ल्यातील लोक र्ोळयािंा सतत वषांव करीत चकल्ल्यातंील मराठे चकल्ल्याबाहेर पडूर्न वरिेवर 
हल्ले करीत. चकल्ल्याबाहेर िह कडे पसरलेल्या मराठा सैन्याच्या आक्रमक हल्ल्याम ळे मोर्ल जेरीस आले. 
धर्नाजी जाधवारे्न आपल्या सैन्यािे तीर्न चवर्भार् केले आचि तो ब्रह्मप री येथील बादशाहाच्या छाविीवर 
िालूर्न रे्ला. मोर्लारं्नी त्यािा हल्ला परतचवला. २७ चडसेंबर रोजी बादशाही छाविीपासूर्न अवघ्या िार 
मलैावंर हिमंतराव हर्नबाळकर यारे्न मोर्लावर हल्ला िढचवला. मोर्ल सरदार इखलासखार्न आचि त्यािा 
म लर्ा महंमद या हल्ल्यात ठार झाले. 

 
सातारा चकल्ल्यािा तट म्हिजे हर्भत र्नाहीि तो डोंर्रि होता. त्याम ळे तोर्फाचं्या माऱ्यारे्न त्याचं्यावर 

पचरिाम होईर्ना. [चकत्ता, पृ. ७८.] चकल्ल्यावर मराठ्ािें अचधकारी स र्भार्नजी आचि प्रार्जी प्रर्भ ूहे होते. त्यारं्नी 
मोठ्ा चर्नकरारे्न वढेा लढचवला. साकी म स्तैदखार्न चलचहतो की, साताऱ्यािा चकल्ला म्हिजे मराठ्ािंी 
राजधार्नी होती. चकल्ल्यात तोर्फा, रसद, इत्यादी सामग्री र्भरपूर होती. चकल्ल्यावर पाण्यािे झरे होते. 
उन्हाळयातही ते आटत र्नसत. चकल्ल्यात कसलेले वीर होते. त्यारं्ना आपले प्राि देिे म्हिजे ि ल्लक र्ोष्ट 
वाटे. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ८०-८१.] सातारा चकल्ला हा र्नऊश े रू्फट उंि आहे. चकल्ल्यािी लाबंी पूवग-पच म 
अकराश े याडग आचि उत्तर-दचिि सहाश े याडग आहे. चकल्ल्यािा आकार (टोकावर) चत्रकोिािा आहे. 
चकल्ल्याला दोर्न दरवाजे आहेत. एक उत्तरेच्या चदशरेे्न आचि द सरा दचििेकडे. चकल्ल्याच्या ईशान्य 
कोपऱ्यापासूर्न थोडासा पच मेकडे असा मंर्ळाई दरवाजा होता. तो आता बंद आहे. इकडे मराठे स्वस्थ 
र्नव्हते. चकल्ल्यातील मािसे चकल्ल्याबाहेर पडूर्न वरिेवर हल्ले करीत. याचशवाय सर्ळया प्रदेशर्भर 
मराठ्ािंी दले पसरली होती. मोर्लाचं्यावर ते चदवसरात्री छापे घालीत आचि रसद ल टूर्न रे्नत. 
अखबाराच्या आधारावर जद र्नाथ सरकार म्हितात, “चकल्ल्यार्भोवती पडलेला मोर्लािंा वढेा पाचहजे 
चततका कडक र्नव्हता. अर्दी वढेा संपेपयंतच्या काळापयंत मराठे चकल्ल्यातूर्न ये-जा करू शकत. 
चकल्ल्यात मािसे पोहोित व रसदही पोहोंिे” शहाजादा आज्जम चतकडे कार्नाडोळा करतो असा संशय 
होता. रुह ल्लाखार्नाच्या मोिाच्या पलीकडे आचि आज्जमच्या छाविीस लार्ूर्न एक झरा होता. चकल्ल्यातील 
लोक चतकडे पािी आिण्यास जातात असे ६ जारे्नवारी १७०० रोजी बादशहास कळले. त्याचं्या आजे्ञरे्न १३ 
जारे्नवारी रोजी आज्जमच्या सैचर्नकारं्नी झऱ्यािा ताबा घेतला. [चकत्ता, पृ. ८२.] 



 

अनुक्रमणिका 

३० चडसेंबरला मराठ्ाचंवरुद्ध मोठ-मोठे सरदार पाठचवण्यात आले. पि मराठे हाती लार्ले 
र्नाहीत. ७ जारे्नवारीला मराठ्ारं्नी मोर्लावंर हल्ला केला. मोंर्लािंी पचरस्स्थती कठीि झाली. बादशाही 
छाविीतूर्न सैन्य पाठवरू्न त्यािंी स टका करावी लार्ली. [चकत्ता.] १० जारे्नवारी १७०० रोजी 
रहमतप रापलीकडे मराठे सरदार धर्नाजी जाधव, हिमंतराव हर्नबाळकर आचि रािोजी घोरपडे हे एकीकडे 
आचि मोर्ल सरदार झ स्ल्र्फकार खार्न, बहरामंदखार्न, हमीद द्दीर्न खार्न हे द सरीकडे असे प्रखर य द्ध झाले. 
मराठ्ािंी र्फौज १५ हजार होती. चर्नकराच्या य द्धारं्नतर मराठे १ मलै मारे् हटले. या लढाईत पािश ेमराठे 
मारले रे्ले. २२ जारे्नवारी रोजी धर्नाजीरे्न हल्ला करूर्न खार्नापूरिा मोर्ल सरदार धरला. मराठ्ािें म ख्य 
ठािे िंदर्नवदंर्न चकल्ल्यात होते तेथूर्न ते मोर्लािंी उत्तरेकडील वाट अडवीत. [मो.द.बा.प., ३० जारे्नवारी १७००.] 
आपले सरदार कामात क िराई करतात अशी औरंर्जेबािी तक्रार होती. औरंर्जेबारे्न लष्ट्करातील म ख्य 
काजी महंमद इकराम यास बोलावरू्न त्याजकडे आपल्या मर्नातले वरील चविार बोलूर्न दाखचवले. 
[मो.द.बा.प., ८ रे्फब्र वारी १७००.] 

 
मोर्लािंा सातारर्डािा वढेा िालूि होता. ८ रे्फब्र वारी १७०० रोजी सातारर्डावरील लोकारं्नी 

चकल्ल्यातूर्न दमदम्यावर दर्डािंी सतत वृष्टी केली. यावळेी बादशहािे आजे्ञरे्न उमरावाजंवळिे दीडश ेपािी 
वाहिारे चर्भस्ते मोिात ठेवण्यात आले. मराठ्ारं्नी आर्ी लावल्या तर चवझचवण्यासाठीही तजवीज करण्यात 
आली. [चकत्ता.] 

 
१४ रे्फब्र वारी रोजी रात्री बादशाही छाविीतील मावळे सातारा चकल्ल्याच्या दरवाजापयंत रे्ले. 

दरवाज्यासंमोर मराठ्ािंा िौकी पहारा होता. त्या चठकािीि िकमक झाली. २१ रे्फब्र वारी रोजी 
बादशहास कळले की, बीडहूर्न वजंारी लोक रसद घेऊर्न येत होते. त्यावर मराठ्ारं्नी िंदर्नवदंर्न 
चकल्ल्यातूर्न बाहेर पडूर्न हल्ला केला. उर्भय पिािी बरीि मािसे मृत वा जखमी झाली. मराठ्ारं्नी 
वजंाऱ्यािें बैल, रसद व धान्य ल टूर्न रे्नली. त्यािें पाचरपत्य करण्यािी आज्ञा बादशहारे्न ज दात ल्म ल्क 
असदखार्न यास चदली. बादशहा २६ रे्फब्र वारी रोजी चकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी पोिला. त्यारे्न तेथील 
पचरस्स्थतीिी चविारपूस केली व दोर्न घटकारं्नी ते आपल्या छाविीत परतले. मािगच्या पचहल्या 
आठवड्याच्या स रुवातीस ब्रह्मप रीहूर्न लोकािंा एक मोठा ताडंा उत्तरेकडे जाण्यासाठी चर्नघाला असता 
हिमंतराव हर्नबाळकर यारे्न अहमदर्नर्रहूर्न दौड करूर्न औरंर्ाबाद व जळर्ाव या स्थळाचं्यामध्ये कचबला 
र्ाठला व तो ल टूर्न र्फस्त केला. त्याचं्या पाचरपत्यासाठी बादशहारे्न म सलमार्न सरदार पाठचवला. 

 
रािाराम महारािाचें अयिस्वी प्रयत्न : 

 
सातारा येथे मोर्ल मराठे यािंी चर्नकरािी झ ंज िालू असता राजाराम महाराजारं्नी आपल्या र्फौजा 

िह कडे होत्या त्या जमा करूर्न पातशहािे म क्कामावर छापा घालावा व आई येसूबाई व शाहू महाराज यािंी 
स टका करावी असा बेत केला. सवग मराठे म त्सद्द्ािंा चविार घेऊर्न िालूर्न रे्ले. पातशाही लवाजमा 
ह शारीत होता. राजाराम महाराजारं्नी त्याजवर रात्री छापा घातला. दोर्न टोळया केल्या. पूवग र्भार्ासं पाि 
हजार स्वार, दरस्वारापाशंी एक एक बाि जाऊर्न त्यारं्नी बािािी मारामारी करावी. आपि र् चपत घाला 
घालूर्न दचििेकडूर्न जाऊर्न शाहू महाराज यासं हस्तर्त कराव े म्हिूर्न संकेत करूर्न अशा रीतीरे्न छापा 
घातला. पि औरंर्जेब त्यावळेी साताऱ्याच्या वढे्यात र् ंतला असूर्न शाहू साताऱ्यासि त्याचं्या छाविीत 
होते. त्याम ळे राजाराम महाराजािंा हा प्रयत्र्न चर्नष्ट्र्फळ झाला. त्यारं्नतर राजाराम महाराज र्ंर्ातीरी आबंेड, 
पैठि, बीड इत्यादी काही शहरे ल टूर्न जाळूर्न काही खंडण्या घेऊर्न प ण्यास येण्यास परतले. वाटेत 
कात्राबाद माडंवर्ड येथे महाराजाचं्या स्वारीवर पातशहाकडील लोकारं्नी हल्ला केला. त्या हल्लखेोरािंा 
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पाडाव करूर्न त्यास चशिा चदल्या व प ण्यास स खरूप पोहोिले. [मल्हार रामरावकृत थो.रा.ि., पृ. ६६. बेंदे्र, छत्रपचत 
राजाराम महाराज आचि रे्नतृत्वहीर्न हहदवी स्वराज्यािा मोर्लाशंी झर्डा. पृ. २७९-८०.] 

 
रािाराम महारािाचंा मृत्य ू: 

 
काही चदवस प ण्यास राहूर्न रं्नतर हसहर्डावर राजाराम महाराज रे्ले. महाराजारं्ना छातीिा चवकार 

असावा. हसहर्डावर महाराज आल्यावर त्यारं्ना अल्पकाळ ताप आला, छातीच्या चवकारारे्न रक्ताच्या 
र् ळण्या होऊर्न त्याि आजारात ते र्फाल्र् र्न व ।। ९, ता. २ मािग १७०० रोजी कालवश झाले. चवठोजी राजे 
र्भोसले याचं्या वशंातील जीवाजीराजे र्भोसले बावीकर यारं्नी चवधी केला. मतृ्यूसमयी त्यािें वय ३० पेिा 
अचधक र्नव्हते. मृत्यूसमयी त्यािें दोर्न म लरे् व दोघी चस्त्रया पन्हाळर्डावर होत्या. एक अंचबकाबाई 
चवशाळर्डावर होती ती सती रे्ली. मरि समयी राजाराम महाराजाचं्या साचर्नध्यात हसहर्डावर रामिदं्रपतं 
हजर होता. त्यारे्न दार्नधमग बह त केला. महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर त्याचं्या अस्थींवर वृन्दावर्न उर्भारण्यात आले 
व त्यािंी प ण्यचतथी पूजा-अिा वर्ैरेच्या खिास सरंजाम रे्नमूर्न चदला. वृन्दावर्नाजवळ चशवाजी महाराज 
ज्या जार्रूक बािािी पूजा करीत असत तो बाि ठेवण्यात आला. 

 
राजाराम महाराजासंमोर असलेले स्वराज्य रििािे आव्हार्न प्रिंड होते. हे आव्हार्न पेलिे प ढील 

दोर्न कारिासंाठी कठीि होते. औरंर्जेबासारखा धूतग पाताळयंत्री व धमगवडेा मोर्ल बादशहा मराठी राज्य 
चिरडण्यासाठी सवग सामर्थ्याचर्नशी महाराष्ट्रातं येऊर्न १८-१९ वष ेझाली होती. ह्या काळात त्यारे्न मराठ्ािें 
र् िदोष पाचहले होते. मराठी वतर्नदारािें वतर्नपे्रम हा सर्ळयात मोठा दोष तो अिूक हेरूर्न मराठी 
वतर्नदारारं्ना म क्त हस्तारे्न वतरे्न देऊर्न त्यािंी चर्नष्ा त्यारे्न चवकत घेतली. चशवाजी महाराजारं्नी महत्प्रयासारे्न 
उर्भारलेल्या स्वराज्यातं रू्फट पडली. अरे्नक मराठी सरदार वतर्नाच्या लोर्भारे्न मोर्लारं्ना चमळाले. त्यारं्ना 
मराठी राज्याशी बाधूंर्न ठेवण्यासाठी राजाराम महाराजारं्नाही सढळपिे वतरे्न देण्यािे धोरि अवलंबिे र्भार् 
पडले. चशवाजी महाराजापं्रमािे राजाराम महाराजारं्नाही मराठी सरदार चशपायात देशर्भक्तीिी र्भावर्ना 
िेतचवण्यासाठी वतर्नािा आधार द्यावा लार्ला. सरं्भाजी राजाचं्या कू्रर वधाम ळे मराठी समाजािा 
आत्मचवश्वास ढळला होता. स्वराज्याच्या स्थैयाचवषयी शकंा उत्पन्न झाली होती. मराठी समाजातील 
परार्भतू मर्नोवृत्ती र्नाहीशी करूर्न त्यािंा आत्मचवश्वास, स्वदेशाचर्भमार्न व स्वधमाचर्भमार्न जार्ृत करण्यािे व 
पचरिामस्वरूप मराठी राज्य मोंर्ल साम्राज्याच्या पाशवी व लष्ट्करी सते्तपासूर्न स रचित ठेवण्यािे अमूल्य व 
महत्वपूिग कायग राजाराम महाराजारं्नी केले. 

 
रािाराम महारािाचंी योग्यिा : 

 
चरयासतकार सरदेसाई यारं्नी राजाराम महाराजासं स्स्थरब द्धी म्हटले आहे ते यथाथगि आहे. 

राजाराम महाराजारं्ना त्याचं्या मातोश्रीरे्न संर्भाजी महाराजास बाजूला सारूर्न मराठी राज्यािे धर्नी केले. 
संर्भाजी महाराजारं्नी स्वतः हसहासर्नाचधचष्त होऊर्न राजाराम महाराजासं ९ वष ेर्नजर कैदेत ठेचवले. ह्या 
म दतीत स्स्थर मर्न राखूर्न महाराजारं्नी एकही दूषिास्पद शब्द संर्भाजी महाराजाचं्या बाबतीत उच्चारला 
र्नाही. मातोश्रीस झालेल्या यातर्नािें द ःख त्यारं्नी चर्ळले. र्भावजय, प तण्या ह्यावंर अतीव पे्रम केले. हे राज्य 
शाहू महाराजािें. त्यािंी मोर्लाचं्या कैदेतूर्न स टका झाली म्हिजे तेि राज्यािे धर्नी होतील असा स ज्ञ 
चविार त्यारं्नी संर्भाजी महाराजािंा वध झाल्यावर बोलूर्न दाखचवला. [राजवाडे, खंड १५, पषृ् ७६.] 
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राज्य प्राप्त झाल्यावर स्वराज्यािी प न्हा प्रािप्रचतष्ा करण्यािे काम त्याचं्याप ढे दत्त म्हिूर्न उरे्भ 
होते. त्याकचरता जर्नतेस वतर्न इर्नामाच्या चखरापती वाटूर्न लोकसंग्रह केला. हजजीच्या ७/८ वषांच्या 
वास्तव्यात परकीयास औदायारे्न हजकले. सत्यचप्रयता व स्वकायगदिता, स्वाचर्भमार्न आचि स्वधमगचप्रयता हे 
अलौचकक र् ि त्याचं्या चठकािी होते. ते अजातशतू्र होते. त्यारं्नी शत्रूच्या छाविीवर हल्ला करूर्न येसूबाई व 
शाहू यारं्ना सोडवरू्न आिण्यािा प्रयत्र्न केला पि तोही चर्नष्ट्र्फळ ठरला. त्यारं्नी वतर्नदार मंडळीिे सहकायग 
चमळचवले. जे वतर्नदार मोर्लाकंडे रे्ले होते त्यारं्ना स्वराज्य सेवकेरता परत बोलाचवले. त्यािंी वतरे्न 
कायम ठेवरू्न त्यारं्ना र्नवीर्न वतरे्न देण्यािी आश्वासरे्न देऊर्न त्यारं्ना राष्ट्रकायास लावण्यािा यशस्वी प्रयत्र्न 
राजाराम महाराजारं्नी केला. ह्याम ळे मराठा वीरारं्नी स्वबळावर इ. स. १७०१ च्या स मारास राजाराम 
महाराजाचं्या पे्ररिेरे्न र्नमगदेच्या दचििेस खार्नदेश, वऱ्हाड, कोकि ह्या प्रातंातील प्रदेशातूर्न आचि खेड्यातूर्न 
मराठे सत्ताधीश बर्नत िालले. इंग्रज प्रवासी चवचलयम र्नॉचरस इ. स. १७०१ च्या रे्फब्र वारीत म्हितो की, 
“मोठमोठे मोर्ल अचधकारी प्रवास करण्यास किरत, इतका त्यारं्ना मराठ्ािंा धाक वाटत होता” [हहदवी 
स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २३०.] एवढा मराठ्ािंा दरारा केवळ राजाराम महाराजाचं्या वतर्न पद्धतीरे्न केला. म लूख 
हजकावा व जहार्ीर म्हिूर्न तो आपिि लाटावा हा प्रघात राजाराम महाराजारं्नी स रू केल्याम ळे प ढे मराठे 
अटकेपयंत जाऊ शकले. याति मराठ्ाचं्या चवर्नाशािी बीजे पेरली रे्ली. 
 

❑ ❑ 
 

 
िाराबाई 
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४८. िाराबाई काल (इ. स. १७००-१७०७) :मराठ्ाचंी चढिी कमान िाराबाईने 
राज्यकारभार हािी घेऊन णकले्ल लढणवले (इ. स. १७०० िे १७०२) 

 
राजाराम महाराजािंा मृत्य ू २ मािग १७०० मध्ये हसहर्डावर अल्पआजारारे्न झाला. बादशहास 

राजाराम महाराजाचं्या मृत्यिूी बातमी कळताि राजारामास रे्नल्याबद्दल त्यारे्न परमेश्वरािे आर्भार मार्नले. 
 

रािाराम महारािाचें कुटंुबीय व आप्ि : 
 
१५ र्नोव्हेंबर १६८९ रोजी राजाराम महाराज हजजी चकल्ल्यात आले व त्याचं्या राण्या मािग १६९१ 

च्या स मारास तेथे येऊर्न पोहिल्या. राजाराम महाराजािंी पचहली पत्र्नी जार्नकीबाई ही प्रतापराव र् जर 
यािंी कन्या. राजाराम महाराजािंी द सरी पत्र्नी ताराबाई. ही सेर्नापती हंबीरराव मोचहते यािंी कन्या. चहिे 
लग्र्न महाराजाशंी १६८४-८५ च्या स मारास झाले. यारं्नतर लवकरि कार्लकर घाटरे् घराण्यातील 
राजसबाईशी राजाराम महाराजािें चतसरे लग्र्न झाले. अचहल्याबाई (अचंबकाबाई), र्नावािी आिखी िौथी 
पत्र्नी महाराजािंी पारर्ावंकर हर्नबाळकर यािेंकडील होती. अशा प्रकारे राजाराम महाराजाचं्या िार राण्या 
व सर् िाबाई ही र्नाटक शाळा होती. ह्या र्नाटक शाळेस किग र्नावािा म लर्ा होता. तो राजाराम 
महाराजाचं्या हजजी वास्तव्यात राजाराम महाराजांतरे्फ ज स्ल्र्फकारखार्नाशी बोलिी करीत असे. हजजीस 
राजाराम महाराजाबंरोबर असतार्ना रािी ताराबाईरं्ना ९ जूर्न १६९६ रोजी प त्ररत्र्न झाले. र्नाव धाकटे 
चशवाजी. महाराजािंी पत्र्नी राजसबाई चहला २१ मे १६९८ रोजी प त्रप्राप्ती झाली र्नाव संर्भाजी (द सरा) 
ठेचवले. ह्या संर्भाजी महाराजारं्नी कोल्हापूर राज्यािी स्थापर्ना केली. एविं राजाराम महाराजाचं्या ४ 
बायका, तीर्न म ले, दोर्न म ली व इतर संबचंधत मािसे व सेवक यारं्ना झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न सोबत देऊर्न 
कर्नाटकातील वलेोर चकल्ल्यात पाठवरू्न चदले. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ६९-७०.] रे्फब्र वारी १६९८ मध्ये त्यारं्नी वलेोर 
सोडूर्न ती मंडळी मािगच्या शवेटच्या आठवड्यात पन्हाळयास पोहिली. तेथूर्न सवगजि चवशाळर्डास आले. 
राजाराम महाराजाचं्या मृत्यरंू्नतर त्यािंा दासीप त्र किग हा र्ादीवर बसल्यािे मोर्ल इचतहासकार सारं्तात. 
पि तो तीर्न आठवड्याति वारला. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २०७.] वास्तचवक ताराबाई रािीरे्न आपल्या 
म लािा चशवाजी राजािंा मिंकारोहि समारंर्भ श्रावि श . ५ (लचलता पंिमी) या श र्भम हूतावर करचवला. 
[चशविचरत्र प्र., पृ. ३०.] तेव्हा राजाराम महाराज २ मािग रोजी चर्नवतगले असता त्यारं्नतर किाला र्ादीवर 
बसचवण्यात आले व तो तीर्न आठवड्याति वारला. त्यारं्नतर चशवाजी राजािें मंिाकारोहि व्हावयास हव.े 
पि तसे र्न घडता राजाराम महाराज २ मािग रोजी इहलोक सोडूर्न जातात व जेधे शकावलीप्रमािे १० 
मािगला म्हिजे ८ चदवसारं्नीि चशवाजी महाराजारं्ना मंिकारोहि होते यािा अथग किग राजाराम 
महाराजाचं्यारं्नतर र्ादीवर आलेि र्नाहीत असा होतो. 

 
राजाराम महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर मराठ्ारं्ना मोर्ली अचतक्रमिास तोंड द्याव े लार्ले. त्यारं्नी 

डावपेि ठरचवले ते असे :– 
 
१. औरंर्जेबािे छाविीर्भोवती सतत चघरट्या घालीत राहिे. सधंी चमळाल्यास छाविीबाहेर हल्ल े

करिे, रसद आिण्यास चर्नघालेल्या पथकावंर हल्ले करिे. 
 
२. औरंर्जेबाला चकल्ले घेिे चजतके अवघड व चदरंर्ाईिे करता येईल चततके करिे. चकल्ला 

लढचवता येईल चततका लढचविे. 
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३. मोर्ल सेर्नापतींर्ना पाठीवर घेऊर्न शकेडो मलै पायपीट करावयास लाविे. 
 
४. दचििेत सवगत्र सिंार करूर्न मोर्लािंी ठािी मारिे, मोर्ल प्रदेश उद ध्वस्त करिे, 

अचधकाऱ्यारं्ना कैद करूर्न र्भक्कम खंडिी घेऊर्न सोडूर्न देिे, चठकचठकािी िौथाई र्ोळा करिे, आचि मोर्ल 
प्रदेशात जार्ोजार् स्वतःच्या छावण्या घालिे. 

 
५. वऱ्हाडातूर्न प ढे सरकूर्न माळव्यात व पच म चकर्नाऱ्यावरूर्न उत्तरेकडे सरकूर्न र् जरातेत 

जाण्यािा प्रयत्र्न करिे. 
 
६. र्नार्पूरिे र्ौड राजे, ब ंदेलखंडातंील ब ंदेल व कर्नाटकातील र् लबर्ा चवजापूर र्भार्ातील बेरड 

जमातीिे सरदार यािें सहकायग चमळचविे. 
 
या य द्धािे रे्नतृत्व रािी ताराबाईंकडे होते. चतला सल्लामसलत देिारे रामिंद्रपंत अमात्य, 

परश रामपंत प्रचतचर्नधी व शकंराजी र्नारायि हे होते. य द्धािा सरसेर्नापती धर्नाजी जाधव होता. या 
कालखंडात (१६९९-१७००) त्यारे्न उत्कृष्ट कामचर्री बजावली. त्यारे्न झ स्ल्र्फकार खार्नाला हजार दीड 
हजार मलै पायपीट करूर्न महाराष्ट्रर्भर चर्फरचवले. ब्रह्मप रीच्या मोर्ल तळावर प न्हा प न्हा हल्ले करूर्न त्यारे्न 
अशी काही दहशत चर्नमाि केली की औरंर्जेबाला शवेटी स्वतः व म लीला स रचिततेसाठी म्हिरू्न 
चवजापूरला हलवावसेे वाटले आचि शवेटी त्यारं्ना दौंडजवळील पेडर्ावंच्या छाविीत आिरू्न ठेवाव ेलार्ले. 
साधा लाकूडर्फाटा व र्वत िारा आिण्यासाठी औरंर्जेबाला र्भक्कम पथके बरोबर देऊर्न सरदारारं्ना 
छाविीबाहेर पाठवाव ेलारे्. छाविीत आचि ख द्द बादशहाच्या चर्नवासस्थार्नार्भोवती सतत र्स्त आचि पहारे 
यािंी व्यवस्था करावी लार्ली. 

 
सेर्नापती धर्नाजीरे्न सातारच्या मोर्ल छाविीवर प न्हा प न्हा हल्ले िढचवले. मे, १६९९ ते वषग अखेर 

१७०० या कालखंडात धर्नाजीच्या हालिाली महाराष्ट्रातंील र्नादेंड चजल्ह्यापासूर्न प ण्यापयंत िालू होत्या. 
इतर मराठे सरदारातं कृष्ट्िा सावतं यारे्न १७०० मध्ये र्नमगदा ओलाडंली. रािोजी घोरपडे, संताजीिा म लर्ा 
बचहजी घोरपडे, हिमंतराव हर्नबाळकर, दादो मल्हार, कृष्ट्िा मल्हार, परसोजी र्भोसले, शहाजी 
हर्नबाळकर, खंडोजी दार्भाडे, मकाजी पाढंरे इत्यादी प्रम ख सरदारारं्नी मोर्ल र्फौजावंर हल्ले करूर्न त्यासं 
जेरीस आचिले होते. 

 
औरंर्जेबारे्न आपल्या सरदारावंर िालढकलपिािा आळ घातला. आपि मराठ्ािें चकल्ल े

अल्पावधीत सर करू अशी त्यािंी समजूत असावी. पि रसद तोडूर्न, छाविीवर हल्ल ेकरूर्न, चकल्ले लढवरू्न 
मराठ्ारं्नी बादशहािे बते हािूर्न पाडले. मराठ्ािें सातारा, परळी, पन्हाळर्ड, चवशाळर्ड, हसहर्ड, 
राजर्ड व तोरिा हे चकल्ले घेण्यात १६९९-१७०४ अंशी पाि वष ेरे्ली. या अवधीत मराठे र् जरात व माळवा 
या प्रातंात घ सले. दचिि स भ्यासं त्यारं्नी जार्ोजार्ी छावण्या केल्या, िौथाई व खंडिी वसूल करण्यास 
स रुवात केली आचि मोर्लािंी राज्य यंत्रिा त्यारं्नी चखळचखळी करूर्न सोडली. 

[१. ब्रह्मप रीस औरंर्जेब बादशहािा तळ सोलापूर शहरापासूर्न १२ कोस दूर र्भीमार्नदीच्या चतरावर.] 
 
सातारा चकल्ला आपि हा ंहा ं म्हिता घेऊ अशी बादशहािी समजूत होती. राजाराम महाराजाचं्या 

मृत्यूरे्न तर तो हषगर्भचरत झाला. बारा मािग १७०० च्या अखबारावरूर्न समजते की राजाराम महाराज २ 
मािगला चर्नवतगल्यावर रािी ताराबाईरे्न आपल्या वचकलामार्फग त चदर्नाकं १२ रोजी प ढील म दे्द बादशहाकडे 
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तहासाठी पाठचवले. (१) आपल्या प त्रास ७ हजारी मर्नसब व दचििेच्या देशम खीिे हक्क चमळावते. (२) 
त्यासाठी दचििेच्या मोर्ल स रे्भदाराच्या सेवते पाि हजार मराठी र्फौज राहील. आचि मोर्लारं्ना पन्हाळा, 
सातारा, िंदर्नवदंर्न, परळी इत्यादी सात चकल्ल ेचमळतील आचि (३) छत्रपती चशवाजी महाराज (थोरले) 
हकवा उदयपूरिा महारािा यारं्ना जशी दरबारी येऊर्न मोर्ल बादशहास म जरा करण्यािी सक्ती र्नव्हती 
तशी सक्ती चशवाजीराजे याचं्यावरही र्नसावी. यातं रािी ताराबाईंिा हेतू कालहरिािाही असावा. पि 
औरंर्जेबारे्न ह्या अटी ध डकावरू्न लावल्या. त्यािे म्हििे पडले की, रािीरे्न मराठ्ाचं्या ताब्यातील सवगच्या 
सवग चकल्ले चदले पाचहजेत. अथात ह्या अटी मराठ्ारं्नी कधीि मान्य केल्या र्नाहीत. 

 
चकल्ले घेण्यात मोर्ल र् ंतलेले असत, त्यावळेी मराठ्ाचं्या र्फौजा बाहेरूर्न हल्ले करूर्न त्यारं्ना हैराि 

करूर्न सोडीत. अशा र्फौजािंा पाठलार् करूर्न त्यारं्ना मोडूर्न काढण्यासाठी औरंर्जेबारे्न झ स्ल्र्फकार खार्न 
यािी रे्नमिूक केली. मराठ्ािें धोरि असे की धावपळीिी लढाई िालू ठेवरू्न ते मोर्लारं्ना शकेडो कोस 
पायपीट करण्यास लावीत. लढाईिे सोंर् करावयािे पि आपले बळ वाया जाऊ र्न देता माघार घ्यावयािी. 
मोर्लारं्ना वाटे मराठ्ािंा पराजय झाला पि पहाव ेतो द सऱ्या चदवशी काही कोस अंतरावर मराठे प न्हा 
उरे्भ. 

 
मराठ्ािंा उठाव हा सावगचत्रक उठाव होता. खेड्यापाड्यातूर्न असंख्य मािसे मराठ्ाचं्या सैन्यात 

सामील होत. झ स्ल्र्फकार खार्नच्या वऱ्हाडच्या मोचहमेत एकदा ६० हजार मराठे आपल्यावर िालूर्न आले 
असे र्भीमसेर्नरे्न चलचहले आहे. यावरूर्न असे चदसते की मोर्लाचं्या चवरुद्ध मराठ्ारं्नी जो उठाव केला त्यािे 
स्वरूप सावगचत्रक होते यात संशय र्नाही. मोर्लािंी सैन्ये कमी होऊ लार्ली त्यारं्ना र्नवीर्न मािसे चमळेर्नाशी 
झाली. औरंर्जेबारे्न प्रातंोप्रातंीच्या स रे्भदारारं्ना पते्र चलहूर्न ताज्या दमािे सैचर्नक पाठचवण्यािी आज्ञा केली. 
पि सहा-सहा मचहन्यािे आर्ाऊ पर्ार देऊर्नही सैचर्नक येईर्नात. चजल्ह्याचजल्ह्यािें र्फौजदार 
(चजल्हाचधकारी) मराठ्ाचं्या आक्रमिाचवरुद्ध बादशहाकडूर्न वळेेवर मदत येत र्नाही हे पाहूर्न मराठ्ाचं्या 
र्भीतीरे्न घराबाहेर पडेर्नासे झाले. र्भीमसेर्नारे्न र्नमूद केले आहे की इ. स. १७०० च्या स मारास मराठे हे टोळ 
आचि म ंग्याप्रमािे दख्खर्नच्या खेड्यापाड्यातूंर्न पसरले होते. अरे्नक चजल्ह्याचं्या मोर्ल अचधकाऱ्यारं्नी 
मराठ्ाशंी तडजोडी केल्या. मराठ्ारं्नी प्रत्येक चजल्ह्यातूंर्न िौथ आचि सरदेशम खी र्नावाखाली रकमेिी 
वस ली करण्यास स रुवात केली. मराठ्ारं्नी स रे्भदार, कमाचवसदार, मोकाशी आचि सरदेशम ख असे आपले 
अचधकारी चठकचठकािी रे्नमले. त्याचं्या र्फौजा, पायदळ, घोडेस्वार आचि तोर्फखार्ना यारं्नी स सज्ज राहू 
लार्ल्या आचि हे सर्ळे औरंर्जेबाच्या डोळयादेखत घडू लार्ले. इतकेि र्नव्हे तर मराठ्ािें यश पाहूर्न 
कर्नाटकात बेरड, ब ंदेलखंडात ब ंदेल राजपूत आचि मथ रा र्भार्ात जाट इत्यादी जमातींर्नी धामधूम 
करण्यास स रुवात केली. पिंवीस वषांच्या या मोर्ल-मराठा संघषात मोर्ल साम्राज्य चखळचखळे होऊर्न 
रे्ले. [मराठे व औरंर्जेब, प्रस्तावर्ना पृ. १३.] 

 
राजाराम महाराज चदवरं्त झाल्यारं्नतर रािी ताराबाई चहरे्न राज्यकारर्भार हाती घेतला इतकेि 

र्नव्हे तर चतरे्न सैन्यािे रे्नतृत्व, मोचहमािंी आखिी व अमंलबजाविी करण्यािी कामेही हाती घेतली असे 
खार्फीखार्न म्हितो. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ४९.] 
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अष्टप्रधानाचं्या नेमिुका : 
 
ताराबाई चहरे्न मराठी राज्यािा कारर्भार हाती घेतल्यावर राज्यकारर्भार िालचवण्यासाठी चतरे्न 

अष्टप्रधार्नाचं्या रे्नमि का केल्या. राजाराम महाराजाचं्या कारकीदीत चर्नळो मोरेश्वर हा म ख्य प्रधार्न होता. तो 
चमरज येथे मोर्लाशंी झालेल्या लढाईंत मारला रे्ला. (ऑक्टोबर १६९९) त्याजार्ी परश राम हत्रबक यािंी 
रे्नमिूक राजाराम महाराजारं्नी केली. तो ताराबाई कालातही काही चदवस होता. [ताराबाईकालीर्न कार्दपते्र, पृ. 
४८०.] त्यारं्नतर म ख्य प्रधार्नपदी चर्नळो मोरेश्वरिा र्भाऊ बचहरो मोरेश्वर यास रे्नमण्यात आले. [सर्नदापते्र, पृ. १८४, 
१९२.] 

 
राजाराम महाराजारं्नी चतमाजी पंत हिमंते मोर्लाचं्या कैदेतूर्न स टूर्न परत आल्यावर त्यास 

प्रचतचर्नधीपद चदले. आचि चर्नळो मोरेश्वराच्या मतृ्यूम ळे म ख्य प्रधार्नपद चरकामे पडले होते त्या पदावर 
परश रामपंतािी रे्नमिूक करण्यात आली. प ढे सर्न १७०१ मध्ये ताराबाईंर्नी चतमाजीकडूर्न प्रचतचर्नधीपद 
काढूर्न घेतले व ते परत परश रामास चदले आचि बचहरो मोरेश्वरास म ख्य प्रधार्नपदी रे्नचमले. [तारा. कार्दपते्र, पृ. 

१४१ सप्र. पृ. १०५.] ताराबाईंच्या राजवटीत रामिदं्रपतं अमात्यपदी राचहले, धर्नाजी जाधव यारं्ना 
सरसेर्नापतीपद चदले. पचंडतराव हे पद श्रीशकंरािायाकडेि राचहले. [म. सा. खं. २ पृ. २७३, मइसा ३, पृ. २९, खं. २० प.ृ 

३९६.] यावळेी औरंर्जेब बादशहारे्न मराठ्ािंी शक्ती जे चकल्ले ते हजकूर्न घेण्यािे ठरचवले. ह्याप्रमािे 
बादशहारे्न सातारा, सज्जर्नर्ड, र्भषूिर्ड, पन्हाळर्ड, चवशाळर्ड, रारं्िा ऊर्फग  प्रचसद्धर्ड हे चकल्ले घेण्यािा 
उद्योर् िालू ठेवला. 

 
सािारा काबीि : 

 
राजाराम महाराज चजवतं असता म्हिजे ८ चडसेंबर १६९९ रोजी औरंर्जेबारे्न सातारा चकल्ल्यास 

वढेा घालण्यासाठी मोर्ली सैन्यास रवार्ना केले होते व स्वतःही रे्ला होता. हा वढेा २३ एचप्रल १७०० पयंत 
म्हिजे ४ मचहरे्न १८ चदवस िालू होता. मोर्लारं्नी स रचिततेसाठी र्डाखाली कातळात र्भ यारे खिण्यािे 
काम िालू केले. एक र्भ यार िार याडग रंुदीिे व द सरे दहा याडग रंुदीिे तयार झाले. परंत  त्यािा उपयोर् 
सैन्यास होत र्नाही असे समजताि र्भ यारात दारू र्भरूर्न स रंूर् करण्यास बादशहारे्न आज्ञा चदली. स रंूर् 
उडवरू्न शत्रूिी दािादाि उडूर्न र्ोंधळ माजताि चकल्ल्यावर अिार्नक हल्ला करण्यासाठी र्डाखाली 
मोर्लारं्नी सैन्य तयार ठेचवले होते. राजाराम महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर १४ एचप्रल १७०० रोजी हे दोन्ही स रंूर् 
उडचवण्यात आले. [म. इ. सा. खं. १५, पृ. १८.] पचहल्या िार याडग स रंुर्ारे्न चकल्ल्यािा जो र्भार् उडचवला तो 
चकल्ल्यात जाऊर्न पडल्यारे्न चकल्ल्यावरील ४०० लोक मारले रे्ले. परंत  द सऱ्या मोठ्ा स रंुर्ािा र्भलामोठा 
र्भार् उडाला तो सवग मोर्ली सैन्यावंर पडल्यारे्न ते तयार ठेचवलेले सैन्य त्याखाली र्ाडले रे्ले. हजारो 
सैचर्नक ठार झाले. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ४६.] त्याम ळे वढेा लढचविे अशक्य झाले. उलट चकल्ल्यावरील 
लोकारं्नी तोर्फािंा व दर्डािंा मारा जोरात िालू केला या अपघातात मोर्लाकंडील मावळे व हहदू र्फौज 
बरीि कामास आली. त्यारं्ना ओळखिे त्याचं्या र्नातेवाईकासं जमले र्नाही. तेव्हा मतृदेहास अस्ग्र्नससं्कार 
देण्यािे राहूर्न रे्ले. तेव्हा त्यांर्नी खंदक पेटवरू्न चदले. ही आर् चवझचवण्यास पािी र्नसल्याम ळे मोर्ली 
सैन्यािे र्फारि र्न कसार्न झाले. या मृतदेहाचं्या जाळपोळींत आिखीही सैन्यािे लोक सापडले व ठार झाले 
व चकत्येक जखमी झाले. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ८२-८३, मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ४५.] 

 
राजाराम महाराज चर्नवतगल्यावर परश रामपंतारे्न व स र्भार्नजी र्भाडंवलकर या सातारा चकल्लेदारारे्न 

मोर्लाशंी तहाच्या वाटाघाटीस स रुवात केली. शहाजाद्याच्या साहाय्यारे्न या वाटाघाटीस बादशहारे्न 
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मान्यता चदली व चकल्ल्यावरील लोक उतरूर्न चकल्ला मोर्लािें हवाली केला. चकल्ल्यािे र्नाव २४ एचप्रल 
१७०० रोजी अजमतारा असे ठेवण्यात आले. छत्रसाल राठोड तेथे चकल्लेदार म्हिरू्न रे्नमण्यात आला. [मोर्ल 
व मराठे, पृ. १४८, मराठे व औरंर्जेब, पृ. ८७, मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ४९.] 

 
परळी ऊफप  सज्जनगड काबीि : 

 
सातारा चकल्ला हाती येताि त्यापासूर्न सहा मलैावंर असलेला परळी ऊर्फग  सज्जर्नर्ड ह्या चकल्ल्यास 

वढेा घालण्यासाठी बादशहारे्न र्फत ल्लाखार्नास रवार्ना केले. वढे्यास लार्िारी सामग्रीही चतकडे पाठचवण्यात 
आली आचि तीर्न चदवसाच्या प्रवासारं्नतर बादशहारे्नही परळीच्या दरवाजासमोर येऊर्न तळ चदला. 
शहाजाद्यािा तळ बादशहाच्या छाविीसमोर कायम करण्यात आला. रूह ल्लाखार्न यास वढे्यािा सेर्नापती 
म्हिूर्न रे्नमण्यात आले. इतर चर्नरचर्नराळया सरदारारं्नी चकल्ल्याला िह कडूर्न वढेले. ४ जूर्न १७०० ला 
चशड्या लावरू्न हल्ला िढचवला. आपले लोक र्डासमोरील टेकडीवर आिण्यासाठी तो र्डाखाली रे्ला. 
इतक्यात मराठ्ारं्ना टेकडीवरील दारू र्ोळयािी बातमी लार्ताि त्यारं्नी तो पेटवरू्न चदला. [मराठे व औरंर्जेब, 

पृ. ९१.] त्यातं र्फते्तखार्नािा र्नातू र्फचकरूल्लाखार्न आचि इतर ६०/७० मािसे मारली रे्ली. पावसाळयारे्न 
मोर्ली सैन्य हैराि झाले. र्नद्यारं्ना पूर आलेले, रसद कोिीकडूर्नही येईर्ना. याम ळे र्भयंकर द ष्ट्काळ पडला 
तेव्हा तहािी खटपट िालू झाली. तह बादशहारे्न मान्य करूर्न चकल्ल्यावरील लोकास स खरूपपिे जाऊ 
देऊर्न चकल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. परळीर्डास र्नौरसतारा असे र्नाव चदले. ही हालिाल ९ जूर्न १७०० 
ला झाली. बादशहारे्न २१ जूर्न १७०० ला सैन्यासह कूि केले. [पर्डी (स)ं, मराठे व औरंर्जेब, पृ. ९२.] 

 
बादिहाचे सैन्य भूषि गडािवळ : 

 
परळीपासूर्न बादशहाला सैन्यासह र्भषूिर्डाकडे जावयािे होते. र्भषूिर्ड परळीपासूर्न रस्त्यारे्न 

४५ मलै अंतरावर. परळीहूर्न बादशहारे्न र्भषूिर्डाकडे जाण्यासाठी र्भर पावसाळयात २१ जूर्न १७०० ला 
कूि केले. ज्या जर्नावरावंर सामार्नािी ओझी लावली होती ती जर्नावरे पटापट मरू लार्ली. कृष्ट्िा र्नदीला 
पूर होता. त्यातूर्न सैन्य मोठ्ा म स्ष्ट्कलीरे्न पैलतीरी पोहोिले. शकेडो उपासमारीरे्न मेले, प ढे हळूहळू मार्ग 
आक्रमत मोर्ली लष्ट्कर २५ ज लै रोजी र्भषूिर्डास पोहोिले व र्डािा ताबा चमळचवला. [चकत्ता, पृ. ९२.] येथे 
बादशहारे्न आपल्या शहाजाद्याला व इतर सरदारारं्ना सैन्यासह चर्नरचर्नराळया शहरात जाऊर्न चवश्रातंी 
घेण्यास पाठचवले. त्यारं्नी त्याप्रमािे केले व त्याम ळे त्यास व त्यािें घोड्यासं र्भरपूर दािार्ोटा चमळाल्याम ळे 
ते आरं्नचदत झाले. बादशहा ३० ऑर्स्ट १७०० ला खवासप री येथे जाऊर्न राचहला. तेथे असतार्ना माि 
र्नदीस अिार्नक मोठा पूर आल्यारे्न िार-पाि हजार लोक, हत्ती, घोडे, वर्ैरे वाहूर्न रे्ले  व लष्ट्करािे र्फार 
र्न कसार्न झाले. रं्नतर १६ चडसेंबर १७०० ला बादशहारे्न चमरजेस जाण्यासाठी आपला तळ हालचवला व १ 
जारे्नवारी १७०१ ला बादशाही सैन्य चमरजेस आले. त्यारं्नतर तो २ मचहरे्न चतथेि म क्काम ठोकूर्न राचहला. त्या 
म दतीत त्यारे्न पन्हाळर्डावर स्वारी करण्यािे ठरचवले. त्यासाठी उत्तर हहद स्थार्नातील ताज्या दमािी र्फौज 
व सामार्नस मार्न चमरजेस येऊर्न पोहिले. [चकत्ता, पृ. ९३.] 

 
कनाटक : 

 
सर्न १६९९ च्या ऑक्टोबरात मोर्ल आचि मराठे या दोघारं्नीही परस्पराचं्या प्रदेशावंर मोचहमा 

उघडल्या होत्या. घोरपडे सरदाराचं्या हालिाली प्राम ख्यारे्न महाराष्ट्र कर्नाटक प्रदेशात असत. बचहजी 
ऊर्फग  हहद राव घोरपडे यारे्न ह बळीिा जमीर्नदार आपलासा करूर्न त्या प्रदेशात मोठीि धामधूम उडवरू्न 



 

अनुक्रमणिका 

चदली. मराठे सरदार केदारजी सूयगवशंी, र्भार्नजी रघ र्नाथ, अप्पाजी स रो, चजवाजी हशदे, सजेराव, र्भालेराव 
यारं्नी ह बळीच्या चकल्ल्यापासूर्न एक कोसावर छाविी चदली व सतत तीर्न मचहरे्न मोर्ल लष्ट्कराशी लढाई 
देऊर्न ह बळी कसबा हजकला. [ताचरक चदलकशा, पृ. २१९.] 

 
घोरपडे सरदारारं्नी दचििेकडे मोहीम िालू असतार्नाि मारे् साचंर्तल्याप्रमािे कृष्ट्िा सावतं या 

पराक्रमी मराठा सरदारारे्न आपली र्फौज र्नमगदा पार करूर्न माळव्यात प्रवशे केला आचि धामरू्नीच्या प्रदेशात 
धामधूम माजचवली. माळव्यात मोचहम काढिारा हा पचहला मराठा वीर होय. [चश. ि. सा. खं. ६, पृ. ८ व ९७.] 

 
झ स्ल्र्फकार खार्न हा सोलापूर र्भार्ात असता धर्नाजी आचि रािोजी घोरपडे यारं्नी आपले पूवीिे 

शत्रूत्व चवसरूर्न सख्य केले. र्भीमार्नदीच्या काठी असिाऱ्या चर्फरोजाबाद येथे दोघाचं्या र्फौजा एकत्र 
जमल्या. ज स्ल्र्फकार खार्नारे्न या संय क्त र्फौजारं्ना चर्फरोजाबादेजवळ र्ाठले. झ स्ल्र्फकार खार्नाच्या सैन्यात 
दाऊदखार्न, रावदलपत ब देंला व रामहसर् हाडा हे सेर्नार्नी होते. मराठ्ािें सैन्य ३५ हजार होते. तर 
मोर्ल र्फक्त ३० हजार होते. मराठे व मोर्ल याचं्या अरे्नक िकमकी घडूर्न आल्या. र्भीमसेर्न सक्सेर्ना 
म्हितो की, या मोचहमेच्या काळात झ स्ल्र्फकार खार्नाच्या सैन्यारे्न दोर्न हजार कोसाचं्यावर हालिाली केल्या 
असतील. [मोर्ल व मराठे, पृ. १४३.] इ. स. १७०० च्या ऑक्टोबरात चसद्दीरे्न मराठ्ािंा अंजर्नवलेिा चकल्ला 
घेतला. मर्न िीरे्न मोर्ल-मराठे याचं्या लढायातंील डावपेि उल्लेचखले आहेत. [चकत्ता, पृ. १४५-१४७.] त्यातील 
म ख्य डावपेिािंा उल्लखे इथे करिे आवश्यक वाटते. 

 
गणनमी काव्याची युदे्ध (इ. स. १७०१) : 

 
बादशहाच्या ह क मावरूर्न झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न बादशहािी चमरज म क्कामी रे्भट घेतली व त्यारं्नतर त्या 

दोघारं्नी पन्हाळर्डाच्या पायर्थ्याशी छाविी केली. बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न कोकिी 
दरवाजासमोर आपला तळ चदला. चकल्ल्यावरूर्न तोर्फािें र्ोळे येऊर्न मोर्लाचं्या लष्ट्करात पडू लार्ले. 
बादशहाकडूर्न तोर्फखान्यािा अचधकारी मीर आचतश हा येऊर्न पोिला. त्यारे्न आपल्याबरोबर तोर्फा, 
दारूर्ोळा आचि वढे्यासाठी लार्िारी इतर साधर्नसामग्री आिली होती. चकल्ल्यािा वढेा जोरात िालू 
व्हावा अशी त्यारे्न ताकीद केली. 

  
ताराबाईरं्नी सेर्नापती धर्नाजी जाधव याजवर मोर्लाशंी जरूर चतथे लढण्यासाठी मराठे सैचर्नकारं्ना 

मार्गदशगर्न करण्यािी कामचर्री सोपचवलेली होती. त्याप्रमािे धर्नाजी जाधव हा रे्नहमी बादशहाच्या 
छाविीजवळ येऊर्न ठेपत असे व चवलिि ध माकूळ घालीत असे. त्याजवर बादशहारे्न अरे्नक मोर्ल सरदार 
सोडले पि ह लकाविी देिाऱ्या मराठी सैन्याच्या पाठीवर मोर्ल सैन्य रे्ले म्हिजे ते दमूर्नर्भार्ूर्न जाई. 
अशा प्रकारे र्चर्नमी काव्यािे य द्ध मराठ्ारं्नी चवजापूर स भ्याच्या ह केरी ताल क्यातील चिकोडीपयंत केले. 
त्यारं्नतर धर्नाजीला पळूर्न जािे योग्य वाटले. [मोर्ल व मराठे, पृ. १५०-१५१.] झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न पन्हाळयास 
येऊर्न सावधपिे मोिािे रिि स रू केले. हे ताराबाईस समजल्यावर त्यार्नी मराठे सरदारासं प न्हा एक 
होऊर्न पन्हाळर्डार्भोवती असलेले मोर्लािें मोिे उधळूर्न लावाव े असे ह कूम सोडले. या उदे्दशारे्न ते 
पन्हाळर्डाजवळ आले. त्यारं्नी वजंारी लोकािंा ताडंा धान्य घेऊर्न मोर्लाकंडे जात होता त्यास अडचवले. 
शहाजादा बेदारबख्त यारे्न वजंाऱ्याचं्या मदतीसाठी आपले पथक पाठचवले. सर्फग राजखार्न व दखर्नी 
याजबरोबर आिखी सरदार मदतीस रे्ले व ते सवग मराठ्ावंर िालूर्न रे्ले. मराठ्ािें जबरदस्त पायदळ 
सैन्य मदैार्नात आले होते. पि त्यािंा चटकाव मोर्लासमोर लार्ला र्नाही, तेव्हा ते चतथूर्न चर्नघूर्न रे्ले. 
[चकत्ता, पृ. १५२.] 



 

अनुक्रमणिका 

 
संताजी घोरपड्यािंा म लर्ा रािोजी हा र् लबर्ा चजल्ह्यात धामधूम करीत होता. त्यािा मोड 

करण्यािी बादशहारे्न चर्फरोजजंर्ला आज्ञा केली. आजे्ञप्रमािे चर्फरोजजंर् हा र् लबग्याला रे्ला आचि त्या 
प्रातंात तळ देऊर्न राचहला. झ स्ल्र्फकार खार्न पन्हाळयाच्या पायर्थ्याशी आल्यािे मराठ्ासं समजताि त्यारं्नी 
र्फौज र्ोळा करूर्न शत्रूवर िाल केली आचि मराठ्ारं्ना जय चमळाला. त्यारं्नी झ स्ल्र्फकार खार्नाला 
र्नामोहरम केले. सवग मोर्ल तोर्फखार्ना आचि सामार्नस मार्न मराठ्ाचं्या हाती पडले. सैचर्नक सापडले त्यािें 
उजव े हात व र्नाके छाटली. चठकचठकािी हल्ले करूर्न त्यािंी रसद बंद केली. पन्हाळयास वढेा घालूर्न 
बसलेल्या आपल्या सैन्यािी द दगशा झाल्यािे ऐकूर्न बादशहारे्न चतकडे जाण्यािा चर्न य केला व तो त्याप्रमािे 
९ मािग रोजी पन्हाळयाच्या पायर्थ्याशी येऊर्न पोहिला. र्डावर पाण्याच्या चवचहरी व शतेजचमर्नी होत्या. 
वढे्याच्या काळात र्डावरील चशबंदीतील अन्नधान्य पािी व र्वतिारा यािंा र्फारसा त टवडा पडत र्नसे. 
चकल्ल्यात चशरण्यासाठी बादशाही सैन्यातंील सरदारारं्नी दोर्न र्भ यारे खोदली होती. तोर्फखान्याच्या 
लोकारं्नी चकल्ल्यावर मारा करण्यासाठी दमदमे उर्भारले होते. महारािी ताराबाई आपले सरदार 
पन्हाळयाकडे मोर्लावंर हल्ले करण्यास पाठवीत होत्या. [ता. क., पृ. ५६०-५६१.] मोर्लारं्नी आपल्या 
तोर्फखान्यािा मारा पन्हाळयाच्या तटबंदीवर स रू केला. तसेि मोर्लारं्नी पावर्नर्डालाही वढेा घातला 
होता. या दोन्ही चठकािी मराठे सरदार व चशबंदी शथीरे्न लढत होते. पावसाळा स रू होण्याअर्ोदर चकल्ल े
आपल्या ताब्यात आिण्यासाठी मोर्लारं्नी मराठ्ाशंी वाटाघाटी स रू केल्या. शहाजादा कामबि आचि 
तर्शबयतखार्न या दोर्न मोर्ल सरदारारं्नी चकल्लेदारास रोख ५५ हजार रुपये देण्यािे कबूल केले. तेवढ्यावर 
तडजोड होऊर्न मराठ्ारं्नी पन्हाळा व पावर्नर्ड हे दोर्न चकल्ले २८ मे १७०१ रोजी बादशहाच्या स्वाधीर्न 
केले. पन्हाळयास बादशहारे्न र्नबीशाहद र्ग व पावर्नर्डास बार्नीशाह द र्ग अशी र्नाव े चदली. इस्माईल खार्न 
मका यास पन्हाळयािा चकल्लदेार म्हिूर्न रे्नमण्यात आले. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ९९, म. स्वातंत्र्यय द्ध, ६३-६४.] 

 
मर्न िीरे्न मोर्ल-मराठे याचं्या लढायातील डावपेिािें उल्लेख केलेले आहेत. मोर्ली सरदारासं 

य द्धातं ज्या सवलती चमळत असत त्यासाठी ते य दे्ध चर्निायक स्वरूपािी र्न कचरता ते लाबंिीवर 
टाकण्यािाि त्यािंा प्रयत्र्न असे. मराठे उलट आपले र्न कसार्न आचि चवशषेतः सैचर्नकािंी हत्या होऊ र्नये या 
दृष्टीरे्न मोर्ली लढ्यास तोंड देण्यािी कोशीश करत. अिार्नक छापा घालावयािे. जाळपोळ करावयािी, 
ल टालूट करूर्न शत्रू सैन्य लढाईस उरे्भ राहाताि द सरीकडे चर्नघूर्न जावयािे आचि शत्रू सैन्य बेसावध आहे 
हे पाहूर्न प न्हा एकदा छापा घालूर्न दािार्ोटा पळवायिा हे त्यािें तंत्र होते. मोर्ल मोठ्ा सैन्याचर्नशी लढा 
देत तर मराठे या मोठ्ा सैन्यािंी िाल द सरीकडे झालेसे पाहूर्न आपला प्रदेश परत घेत असत. मोर्ली 
अचधकाऱ्याचं्या हातूर्न हा म लूख शत्रूकडे रे्ल्यािे ऐकूर्न बादशहाला खेद होई. परंत  र्डकोट लढूर्न 
घेण्यासाठी मोर्ल चशपाई शत्रूबरोबर चटकाव धरत र्नाहीत असे समजूर्न आले. र्डकोट मोठ्ा सैन्याचर्नशी 
आज घेतले तरी ते थोड्या चदवसातं सवड काढूर्न मराठे परत घेत. अशी पचरस्स्थती उत्पन्न झाल्यािे पाहूर्न 
बादशहा बरािसा हितात र झाला. ह्या घटर्ना स्थाचर्नक लोकाचं्या मर्नात स्वातंत्र्याच्या र्भावरे्नरे्न जोर धारला 
होता म्हिूर्न होत होत्या. [बेंदे्र, छत्रपती राजाराम म., पृ. ३१९-३२०.] 

 
िारारािीच्या मराठे सरदारास सूचना :  

 
तारारािीरे्न मराठे सरदारासं कळचवले की बादशहािी म ख्य र्फौज अचधकाचधक काळापयंत एकेका 

चकल्ल्याप ढे अडकवरू्न ठेवावयािी आचि मराठ्ाचं्या र्फौजारं्नी सवग दचििर्भर चर्नवेंध संिार करावयािा हे 
मराठ्ािें धोरि होते. पावसाळा तोंडावर आल्यावर मोर्लाशंी वाटाघाटी करूर्न र्भक्कम रक्कम घेऊर्न चकल्ला 
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द्यावयािा. पावसाळयातं मोर्लािें अचतशय हाल होत. मोर्लािंी पाठ चर्फरली की मराठे तो चर्फरूर्न घेत. 
प्रत्येक चकल्ल्यावर र्भक्कम चशबंदी ठेवण्याइतके मर्न ष्ट्यबळ मोर्लापंाशी र्नव्हते. त्याम ळे चकल्ले प न्हा हजकूर्न 
घेिे मराठ्ारं्ना जड जात र्नसे. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २३६-२३७.] 

 
िाराबाईनंी आपल्या फौिेि स्फूिी णनमाि केली िी अिी : 

 
राज्यािा धर्नी (द सरा चशवाजी) अल्पवयस्क, राज्यकारर्भार बाईच्या हातात, अशी स्स्थती 

असल्याम ळे सवांर्नी र्भर्ीरथ प्रयत्र्न करूर्न बादशहािी चतरपीट उडवरू्न द्यावी, असा मराठ्ारं्नी चर्न य केला. 
राज्याच्या चहतािे वतगर्न करण्यास ताराबाईंकडूर्न सवांस पूिग म र्भा असल्याम ळे जो तो या राष्ट्रीय कामात मी 
मी म्हित प ढे आला. एकदा तलवार र्ाजवरू्न आपले व आपल्या घराण्यािे चिरंतर्न कल्याि करूर्न 
घेण्यािी सधंी हीि आहे असे प्रत्येकास वाटू लार्ले. तेव्हा केवळ स्वतःच्या बिावािे प्रयत्र्न सोडूर्न त्यारं्नी 
शत्रूिा चर्नःपात करण्यास स रुवात केली आचि चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर वीस वषांर्नी मराठ्ारं्नी 
बिावािे य द्ध सोडूर्न िढावािे य द्ध हाती घेतले त्यािे विगर्न ग्रँटडर्फ करतो ते असे, “मराठ्ािें सामार्न 
म्हटले म्हिजे, थोडीशी कादंा र्भाकरी व एक घोंर्डी एवढे काय ते असे. रात्री कोठे उतरले तर ते घोड्यािें 
लर्ाम हातात धरूर्नि घोंर्डी पसरूर्न त्यावर काही वळे अंर् टाकूर्न राहत. त्यािप्रमािे चदवसा दोर्न प्रहरी 
काही खाण्याकचरता हकवा ऊर्न टाळण्याकचरता ते उतरले, म्हिजे पाि पाि सहाजि एखादे झाडझडू 
असले तर त्यािे छायेखाली उतरत, परंत  उघडे मदैार्न असले तर ते जचमर्नींत र्भाले रोवरू्न त्यात ते आपले 
घोडे बाधूंर्न र्भाल्यािें टोकावरूर्न एकादी घोंर्डी आडवी पसरूर्न देत व चतच्या लहार्नशा छायेत र्फक्त डोकी 
ठेवरू्न बाकी सवग अंर्ास द पारिे ऊर्न लार्त असताही जचमर्नीवर घोरत पडलेले आढळत. आपल्या 
तलवारींर्ना ते कधी चवसरत र्नसत. त्या ते उशाशी ठेवत. त्या जवळ ऊंट, बैल वर्ैरे काही र्नसूर्न र्फक्त 
लहार्न ख री, िपळ व काटक अशी तटे्ट असत. चमळालेली लूट त्यावर लादूर्न ती ते र्फार जलदीरे्न लाबंवीत. 
येिेप्रमािे मराठ्ािंी र्फौज अर्दी स टस टीत असल्याम ळे चमजासी व काही अंशी बबेंद अशा बादशहाच्या 
र्फौजेस चतिा पाठलार् करिे कठीिि पडे. त्यातूर्नही ती कधी र्ाठली जाऊर्न चतिा परार्भव झालाि तर 
चतिे र्न कसार्न ते काय होिार? उलटपिी मोर्लािें र्फौजेिा परार्भव झाला म्हिजे ल टीरे्न मराठ्ािंी िंर्ळ 
उडूर्न मोर्लािें हाल होत अशा ह्या कट्टर मेहर्नतीिी र्फळे मराठ्ासं चमळत.” [मराठी चरयासत र्भा. २, पृ. ७०१.]  

 
याउलट मोर्लाच्या र्फौजेिी स्स्थती कशी होती यािे विगर्न चवल्यम र्नॉचरस या इंग्रज वचकलारे्न केले 

आहे ते हितर्नीय आहे. इंग्लंडिा राजा चतसरा चवल्यम यारे्न ज र्नी ईस्ट इंचडया कंपर्नी संप ष्टात आिरू्न चतच्या 
जार्ी र्नवीर्न कंपर्नी स्थापण्यािे ठरचवले होते. र्नवीर्न कंपर्नीला सवलती चमळाव्या म्हिूर्न त्यारे्न चवचलयम 
र्नॉचरस र्नावाच्या इसमास आपला वकील म्हिरू्न औरंर्ाबादेकडे पाठचवला. त्यारे्न दैरं्नचदर्नीत आपला प्रवास 
वृत्तातं चलहूर्न ठेवला आहे. या वृत्तावरूर्न औरंर्जेबाच्या सैन्यािी, सरदारािंी, त्याचं्या आपापसातंल्या 
हेवादाव्यािंी, आचि मराठ्ाचं्या हालिालीिी खूप माचहती चमळते. चवल्यम र्नॉचरस हा स रतेहूर्न चर्नघरू्न 
र्नवापूर, चवसारवाडी, खार्नापूर, दचहवले, र्ाळिा, िंदर्नपूरी, साक्री, देवर्ाव ही र्ाव ेकरीत १८ रे्फब्र वारी 
रोजी औरंर्बादेस पोहोिला. २२ रे्फब्र वारी १७०१ रोजी तो र्ोदावरीकाठी शहार्ड येथे आला. तो म्हितो, 
मोठमोठे मोर्ल अचधकारी प्रवास करण्यास किरत इतका त्यारं्ना मराठ्ािंा धाक वाटत होता. बीड येथूर्न 
मोर्ल सैन्याला तंबूिा प रवठा होत असे. ६ मािग रोजी र्नॉचरस ब्रह्मप री येथील बादशाही तळावर पोहोिला. 
या तळािे रिि औरंर्जेबािा वजीर असदखार्न हा करीत होता. ब्रह्मप रीच्या मोर्ल छाविीबद्दल र्नॉचरसिे 
मत काही िारं्ले झाले र्नाही. र्नॉचरसच्या मते छाविीत एकंदरीत एक लाख मािसे असावीत. बादशहािे 
आचि सरदारािें जर्नार्नखारे्न, म ले मािसे, र्नोकर-िाकर, व्यापारी, सरार्फ, दलाल, र्फार-काय वशे्या 
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आचि क ं टीिी यािंाही छाविीत समावशे होता. र्नॉचरस म्हितो, यापैकी लढण्यायोग्य मािसे िार 
हजाराच्यावर चर्नघतील असे वाटत र्नाही. त्यातूर्नही चर्नधड्या छातीिे असे कसेबसे पािश ेचर्नघतील. वजीर 
असदखार्न याचवषयी र्नॉचरस चलचहतो त्याला ३० बायका आचि बऱ्याि उपचस्त्रया होत्या. असदखार्न आपला 
सवगकाळ चस्त्रयाचं्या संर्तीत घालवीत असतो. वजीर आचि इतर अचधकारी दारूिे मोठे र्भोक्ते आहेत. तो 
चलचहतो चमरजेच्या आसपास मेलेले हत्ती, ऊंट, इत्यादी जर्नावराचं्या म ळे चवलिि द र्ंधी स टली होती. 

  
र्नॉचरसरे्न बादशहाकडे लबाड्या करूर्न खोटे मस्टररोल ठेवरू्न मर्नसबदार कसे र्बर होत हे चलचहले 

आहे, तो म्हितो आठ हजार स्वाराचं्या मर्नसबदारािा पर्ार मचहन्याला २५ हजार स्टचलंर् (स मारे ६० 
हजार रुपये) होता. पि मर्नसबदार इतके स्वार बाळर्ीत र्नसत. दीड हजार स्वार त्यार्नी बाळर्ले तर 
डोक्यावरूर्न पािी रे्ले असे समजण्यात येई. बाकीच्या साडेसहा हजाराचं्या स्वाराचं्याबद्दलिा पर्ार 
मर्नसबदाराचं्या चखशात जाई. यादीत (मस्टर रोल) मात्र आठ हजारािंा चहशोब चलचहलेला असे अशा 
लबाड्या सरास िालत. लष्ट्करािा पर्ार ि कता करतार्ना औरंर्जेबािी ताराबंळ उडे. मचहरे्नच्या मचहरे्न 
लष्ट्कराला पर्ार चमळत र्नसे. मोर्ल सैचर्नकातं असंतोष वाढू लार्ला होता. लोक बादशहा व अचधकारी 
याजंबद्दल कडू शब्द उच्चारू लार्ले होते. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २३३] 

 
मोगल पन्हाळा व पावनकखड हे णकल्ले काबीि करिाि : 

 
रािी ताराबाईंच्या हाती सत्ता आल्यावर त्यािें वास्तव्य १७०१ मध्ये चवशाळर्डावर होते. चतथूर्न त्या 

मराठे शूर वीरारं्ना मोर्लािें मोिे उधळूर्न लावण्यासाठी रवार्ना करत होत्या. मोर्लारं्नी पन्हाळा चकल्यास 
र्राडा घालूर्न तो हजकूर्न घेण्यािा प्रयत्र्न केला. त्यािप्रमािे औरंर्जैबारे्न पन्हाळयास लार्रू्नि पूवेस अध्या 
मलैावर पावर्नर्ड चकल्ला आहे. त्यावरही स्वारी करण्यास मोर्ल सरदारारं्ना पाठचवले. मोर्ल तोर्फखार्ना 
पन्हाळयाच्या तटबंदीवर मारचर्री करू लार्ला. चकल्ल्यातं जाण्यासाठी तटाखालूर्न दोर्न तीर्न र्भ यारे 
खोदण्यात आली. मोर्ल सरदार म रादखार्न यारे्न पन्हाळा व पावर्नर्ड याचं्यामध्ये असिाऱ्या टेकडीपयंत 
म संडी मारूर्न तेथे आपले चर्नशाि लावले होते. त्याबद्दल बादशहारे्न त्यािे कौत क केले व त्याचं्या मदतीस 
रूह ल्लाखार्न, हमीद्दीर्न खार्न यारं्ना जाण्यािी आज्ञा केली. ह्या दोन्ही सरदारारं्ना म रादखार्नाबद्दल मत्सर व 
हेवा वाटत होता. खार्फीखार्नाच्या म्हिण्याप्रिािे बादशाही दचििेतील जी मोहीम लाबंली चतिे म ख्य 
कारि म्हिजे सरदारातंील मतरे्भद आचि त्याचं्यातील एकीिा अर्भाव हे होय. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध कार्फीखार्न, पृ. 
६०-६३.]  

 
रािी ताराबाईंर्नी मोर्ल बादशहाप्रमािे य द्धािी सूते्र हातात घेतली व मराठे सरदार एसोजी साटम 

व सूयाजी साटम यारं्ना औरंर्जेब वढेा घालूर्न असलेल्या पन्हाळा चकल्ल्यावर रवार्ना केले. त्यारं्नी 
जारे्नवारीच्या शवेटच्या आठवड्यात मोर्लावर पन्हाळयाकडे हल्ला केला. ताराबाईंर्ना कळूर्न ि कले की हे 
दोन्ही सरदार स्वामी सेवशेी चतळमात्र अतंर करीत र्नव्हते. [ताराबाई कार्पते्र, पृ. ५६०-६१.] तसेि मराठे 
सरदारारं्नी केलेला पराक्रम समजल्यावर त्यापैकी मािकोजी, चहरोजी, बापूजी व प्रतापजी या सरदारारं्ना 
तरवारीिी शथग केल्याबद्दल शाबासकी चदली. [चकत्ता, पृ. ५६३-५६४.] पावर्नर्डािा चकल्लदेार चवठोजी केसरकर 
होता. मोर्लारं्नी चकल्ल्यास वढेा घातला होता तो मारूर्न काढण्यासाठी ताराबाईंर्नी त्र्यंबक इंर्ळे व राजश्री 
कान्होजी इंर्ळे यासं चकल्लदेाराच्या मदतीस पाठचवले व आज्ञाचपले की (५ रे्फब्र वारी १७०१) मोिा वरी 
जाऊर्न मोिा शथीचर्नशी मारूर्न काढिे. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २३०.] मोिा मारूर्न काढिाऱ्या मराठे 
सरदारािंी रवार्नर्ी ख द्द ताराबाई करीत होत्या तसेि त्यारं्ना औरंर्जेबािा चहसाब र्न धरता स्वामीिी जार्ा 



 

अनुक्रमणिका 

(चकल्ला) जतर्न करिे स्वामी उर्शजत हरबाब करतील असा चदलासाही देत होत्या हे चदर्नाकं १२ मािग १७०१ 
च्या पत्रावरूर्न चदसते. [चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, र्भा. ५, पृ. १४४.] 

 
रे्फब्र वारी मचहन्याति र्डावर अन्नधान्यािी टंिाई पडू र्नये म्हिूर्न रािी ताराबाईरं्नी 

रामिंद्रपतंाबंरोबर वीस हजारािें सैन्य देऊर्न पन्हाळयावर रसद पोहोिचवण्यािी कामचर्री चदली. पंत रसद 
घेऊर्न चर्नघाल्यािे झ स्ल्र्फकार खार्न यास समजताि तो पंतावंर िालूर्न रे्ला. शथीिी लढाई झाली (२४ 
रे्फब्र वारी १७०१) तरीपि रसद चकल्ल्यातं पोहोिचवण्यात पंत यशस्वी झाले. [चकत्ता पृ. १४३-१४४, मोर्ल व मराठे, पृ. 
१५२.] 

 
पन्हाळा िे सािारा ह्या प्रदेिािं मराठ्ानंी मािणवलेली धामधूम : 

 
सवग दचििर्भर मराठ्ाचं्या र्फौजारं्नी चर्नवेध संिार करावयािा ह्या त्याचं्या धोरिार्न सार मािग 

मचहन्यात बादशहा पन्हाळयाच्या पायर्थ्याशी आला. त्यावळेी धर्नाजी जाधव, कृष्ट्िा मल्हार, दादो मल्हार, 
हहद राव घोरपडे व रािोजी घोरपडे यारं्नी पन्हाळा ते सातारा या प्रदेशात व इतरत्र मोठी धामधूम माजचवली. 
पन्हाळयाकडे जािाऱ्या मोर्ली रसदीिे मार्ग त्यारं्नी धोक्यात आिले. सरसेर्नापती धर्नाजीरे्न कृष्ट्िा मल्हार 
यास दहा हजार घोडदळ देऊर्न पन्हाळा ते सातारा या दरम्यार्नच्या प्रदेशातूर्न येिाऱ्या बादशाही रसदी 
ल टण्यासाठी रे्नचमले होते. त्यािवळेी कोकिात चसद्दी याकूत खार्नाशी लढाई देण्यासाठी रामिदं्रपतं, दादो 
मल्हार व इतर मराठे सरदार उतरले होते. धर्नाजीच्या हालिाली चवजेसारख्या होत होत्या. झ स्ल्र्फकार 
खार्न त्यािा पाठलार् करीत असतार्नाही त्यारे्न त्यास दाद चदली र्नाही. [राजवाडे, खं. १५, ले. ४.] 

 
पन्हाळा काबीज केल्यारं्नतर १७०१ िा पावसाळा र्नजदीक आला हे पाहूर्न औरंर्जेबारे्न 

चवशाळर्डावर र्न जाता बादशहारे्न खटावर्नजीक येरळा र्नदीच्या काठी आपली छाविी उर्भारण्यास ह कूम 
सोडले. पावसाळा ह्या छाविीत घालचवला. या अवधीत कोरेर्ावच्या पूवेस वधगर्नर्ड व साताऱ्याच्या बाजूला 
असलेले रं्नदाचर्री व िंदर्नवदंर्न हे चकल्ले मोर्ल सैचर्नकारं्नी काबीज केले. [चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, र्भा. ५, पृ. १४३-
१४४.] 

 
खटाव येथे असता बादशहारे्न वजीर असदखार्नास आपल्याजवळ बोलावरू्न र्ाचझउद्दीर्न चर्फरूजजंर् 

यास ब्रह्मप रीिे रििाथग ठेचवले. 
 

मराठ्ाचें णकल्ले काबीि करण्याची बादिहाची घाई : 
 
बादशहास मराठ्ाकंडूर्न चकल्ले घेण्याच्या कायगक्रमाप्रमािे चवशाळर्ड, हसहर्ड, राजर्ड व तोरिा 

हे चकल्ले ताब्यात घ्यावयािे होते. आपले वय झाले आहे जर्ण्यािी शाश्वती र्नाही करीता घाई करूर्न 
मराठ्ािें चकल्ले आपल्या ताब्यात घेण्यािे काम १७०५ च्या पावसाळयापयंत बादशहारे्न केले. [मराठे व औरंर्जेब 
पृ. ९९, म. खा. पृ. ६३-६४, चश.ि.प्र., पृ. ६७.] 

 
ऑक्टोबर १७०१ मध्ये शहाजादा बेदारबख्त यारे्न सामार्नर्ड व कलाचर्नधी हे र्ड काबीज केले. 

[चशविचरत्र प्र, पृ. ६७.] पन्हाळयास मोर्लािंा वढेा पडताि ताराबाईंर्नी आपली राजधार्नी तेथूर्न हालवरू्न ती 
चवशाळर्डावर रे्नली होती. त्याम ळे चवशाळर्डास प न्हा महत्त्व प्राप्त झाले होते. हा र्ड हजकण्यािे 
बादशहारे्न ठरवरू्न स्वतः खटावहूर्न चवशाळर्डाकडे कूि केले. चवशाळर्डाला र्फ त्त ल्लाखार्नारे्न अतोर्नात श्रम 
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घेऊर्न वढे्यािे काम िालचवले होते. वढे्यािे काम सतत ६ मचहरे्न िालले. त्याम दतीत मोर्ल सेर्नापती 
ज स्ल्र्फकार खार्न याला सवगत्र ध माकूळ घालिाऱ्या मराठ्ाचं्या पाठीमार्रू्न पळावे लार्ले. मराठे सरदारािंा 
बंदोबस्त करण्यािी कामचर्री सारं्त असता बादशहारे्न त्यास एक कार्नमंत्र चदला होता, “जेव्हा त ला 
शत्रूिा चर्नःपात करावयािा असतो तेव्हा र्फसवार्फसवी, सबबी, खोट्या आिार्भाका यापंैकी कोित्याही 
साधर्नािंा वापर कर, परंत  परार्भव पत्करू र्नकोस. कारि ख ल्या य द्धात काहीही करावयास म र्भा असते.” 
[मो. द. बा. पते्र, पृ. १६४.] 

 
िुस्ल्फकार खानाच्या मराठ्ािंी चकमकी : 

 
ज स्ल्र्फकार खार्नाजवळ बेतािी र्फौज होती. कारि मोर्ल र्फौज चठकचठकाििे चकल्ल े

मराठ्ाकंडूर्न काबीज करण्याच्या कामात र् तंली होती. खार्न आपल्या र्फौजेचर्नशी मराठ्ािंा पाठलार् 
करत पराडं्याजवळ पोहोिला. तेथे मराठ्ारं्ना र्ाठूर्न त्यारे्न त्याचं्याबरोबर संग्राम केला. पराडंा आचि 
िारठािा याचं्या पचरसरात मराठ्ाशंी अरे्नक लढाया झाल्या. मराठे पळत पळत लढाई देत असत. त्याचं्या 
मारे् धावत असता ज स्ल्र्फकार खार्न आपल्या सैन्यासह वऱ्हाडात आला. वऱ्हाड व खार्नदेश या म लखात 
मराठे व स्थाचर्नक जमीर्नदार याचं्या सैन्यािंी संख्या साठ हजार झाली होती. खार्नारे्न मराठ्ािंा पाठलार् 
केला तेव्हा मराठ्ाबंरोबर लढाई होऊर्न मराठे र्नादेंडकडे पसार झाले. ज स्ल्र्फकार खार्नारे्न त्यािंा चपच्छा 
सोडला र्नाही तो त्याचं्या पाठलार्ावर रे्ला. 

 
मराठ्ाचं्या मार्रू्न धावपळीच्या लढाया करावयास मोर्ल सरदार किरत असत. कारि 

मराठ्ाकंडूर्न आपिास केव्हाही कैद होईल असे मोर्ल सरदारासं वाटत असे. ज स्ल्र्फकार खार्नािी 
मराठ्ाबंरोबर लढाई तामलोर्नी र्ावाजवळ झाली. मराठे एकसारखे मोर्लाचं्या चपछाडीवर हल्ले करीत 
होते. उलट मोर्ल सरदारारं्नी तीर्न कोसपयंत मराठ्ािंा पाठलार् केला. मोर्लािें अरे्नक सरदार 
मृत्य म खी पडले, अरे्नकजि जखमी झाले रात्र झाल्यावर मराठे पळूर्न रे्ले. [मो. म., पृ. १५३-१५६.] यारं्नतर 
र्नादेंड प्रातंात बािर्ंरे्च्या म द र्ल येथे मराठे र्ोळा झाले होते मराठ्ािंी सैन्यसंख्या प्रिंड होती. 
ज स्ल्र्फकार खार्न मराठ्ािंा पाठलार् करीत र्नदीच्या काठावंर पोहोिला. मोर्ल मराठ्ािें य द्ध झाले. 
त्यात मोर्लािंा चवजय झाला शत्रूपैकी अरे्नक लोक ठार व जखमी झाले. [ताचरके चदलकशा, पृ. १५६.] असे 
र्भीमसेर्न सक्सेर्ना औरंर्जेबास खूष करण्याकरता चलचहतो. 

 
इ. स. १७०२ च्या सुमाराची मराठ्ाचंी स्स्थिी : 

 
र्भीमसेर्न म्हितो की र्नमगदेच्या दचििेस, दख्खर्न, खार्नदेश, वऱ्हाड या प्रातंातील परर्ण्यातूर्न आचि 

खेड्यातूंर्न सवगत्र मराठे हे टोळ आचि म ंग्या प्रमािे पसरले होते. पूवी जहारं्ीर आचि शहाजहार्न बादशहारं्नी 
दचििदेश हजकूर्न घेतला. जो जो र्भार् हजकण्यात आला त्यावर र्फौजबंद व मातबर अशा अमीर उमरावारं्ना 
रे्नमण्यात आले. त्यारं्नी खरोखरि िारं्ली व्यवस्था ठेचवली. पि आता असे सरदार राचहले र्नाहीत. त्याम ळे 
लहार्न सैन्य बाळर्िाऱ्या मन्सबदाराकंडूर्न ही कामे करूर्न घेिे र्भार् पडले. चजल्ह्यािे लहार्न सहार्न पथके 
बाळर्िारे र्फौजदार मराठ्ाचं्या डोळयातं र्भरेर्नासे झाले. मराठ्ािंा जोर वाढला त्यारं्नी आपली सत्ता 
स्थापर्न केली. मोर्ल र्फौजदारारं्नी मोचहमािंी संकटे पत्करिे टाळले. ते मराठ्ारं्ना सामील झाले व 
त्याम ळे मराठे चशरजोर झाले. मन्सबदारारं्ना सरंजामासाठी प्रदेश तर्नखा म्हिरू्न लावरू्न देण्यात आले होते. 
पि मन्सबदारापंाशी र्फार थोडी र्फौज असल्याम ळे त्या प्रदेशािी व्यवस्था ते बरोबर करू शकत र्नव्हते. 
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प्रातातंील जमीर्नदार, लहार्न-मोठे राजे यािंाही जोर वाढला आचि ते मराठ्ारं्ना चमळाले. त्यारं्नी सैन्ये उर्भी 
केली आचि प्रातंोप्रातंी ध माकूळ घालू लार्ले. 

  
बादशहाच्या कार्नावर आले की मराठे हे बादशाही म लखातंील रयतेला जाऊर्न चमळाले आहेत. 

तेव्हा ज्या ज्या खेड्यातं घोडे आचि शसे्त्र आढळतील ती जप्त करण्यािी बादशहारे्न आज्ञा केली. बऱ्याि 
खेड्यातूर्न हा प्रकार घडूर्न आला हे पाहूर्न खेड्यातंील लोक आपली हत्यारे आचि घोडे घेऊर्न मराठ्ारं्ना 
जाऊर्न चमळाले. [मोर्ल व मराठे, पृ. १५८.] र्भीमसेर्न सक्सेर्ना आचि मर्न िी यार्नी तत्कालीर्न पचरस्स्थतीिे विगर्न 
केले आहे त्यािा साराशं खाली चदला आहे. 

 
“बादशहारे्न जहार्ीरदारारं्ना तर्नखा म्हिजे सरंजाम म्हिूर्न ज्याप्रमािे ताल के लावरू्न चदले 

त्यािप्रमािे मराठ्ारं्नीही सर्ळा प्रातं सरंजाम म्हिूर्न वाटूर्न चदला. प्रत्येक प्रातातं एकाच्या ऐवजी दोर्न दोर्न 
जहाचर्रदार (सरंजामदार) चर्नमाि झाले. [चकत्ता.] मराठे प्रत्येक परर्ण्यातूंर्न आचि प्रत्येक स्थळातूर्न 
मर्नमारे्नल तशा रकमा घेत. चपकामंध्ये आपली जर्नावरे िरण्यासाठी सोडत. चपके उद ध्वस्त करत, त्याचं्या 
पाठोपाठ मोर्लािंी सैन्ये येत. पि उद ध्वस्त शतेीवर सैन्यारे्न कसे जर्ाव?े सर्ळी व्यवस्था र्नष्ट झाली. असे 
असूर्नही राजाराम महाराजािंी पत्र्नी ताराबाई सवग कारर्भार पहात असे. चतरे्न इतकी उत्तम व्यवस्था केली 
होती की मराठे सरदार चतच्या आजे्ञचशवाय काही करत र्नसत. वळेच्यावळेी पर्ार चमळण्यािी आशा राचहली 
र्नाही म्हिरू्न बादशाही म लखािी लूट करिे हेि बरे समजूर्न ते वार् ूलार्ले. मराठ्ािें बळ आचि त्यािंी 
संख्या वाढू लार्ली कारि हे की तमाम दख्खर्न प्रातातं जेथे बंडखोर आचि ल टारू र्नाहीत असे एकही 
स्थळ चशल्लक र्नव्हते. मराठ्ापंाशी एका लाखापेिा अचधक सैन्य जमले.” 

 
इ. स. १७०२ च्या स रुवातीपासूर्न मराठ्ारं्नी औरंर्ाबाद ते दमिपयंतच्या र्भार्ात ल टालूट 

िालचवली होती. कारवारातही पावसाळयात ल टमार दोर्न तीर्न मचहरे्न िालचवली होती. र्फोंड्यािंा चकल्ला 
ऑक्टोबर १७०२ मध्ये मराठ्ारं्नी घेतला. रं्नतरही कारवारच्या र्नायकाच्या र्भार्ात ल टाल टीिे प्रकार 
िालूि राचहले. 

 
वरील तत्कालीर्न हचकर्तीवरूर्न हे लिात येते की राजाराम महाराजािें जे धोरि होते तेि 

ताराबाईरे्न िालू ठेवले. मराठी सते्तिा राज्यकारर्भार ताराबाईच्या हातात आल्यावर त्यारं्नी रामिदं्रपंत 
अमात्य, परश राम पंत प्रचतचर्नधी, सेर्नापती धर्नाजी जाधव यासंारख्याचं्या अव्वल दजाच्या आधारस्तंर्भावर 
बादशहािी चतरपीट उडवरू्न चदली. केवळ बिावािे प्रयत्र्न सोडूर्न त्यारं्नी शत्रिूा चर्नःपात करण्यास स रुवात 
केली. अशा रीतीरे्न चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यूरं्नतर वीस वषांर्नी मराठ्ारं्नी बिावािे य द्ध सोडूर्न िढावािे 
य द्ध हाती घेतले. मोर्लाचं्या ताब्यातील म लूख आपल्या ताब्यात घेतला व त्या म लखातूर्न र्नक्त आचि ऐर्न 
चजन्नसी अशा दोन्ही स्वरूपातं वसूल घेऊ लार्ले आचि ह्या वस लावर सैन्यािे पोषि होऊ लार्ले. अशा 
रीतीरे्न िढाईिे धोरि मराठ्ारं्नी स्वीकारल्याम ळे त्यािंी िढती कमार्न स रू झाली. म सलमार्नी र्फौजेच्या 
चठकािी आता लढण्यािे त्राि राचहले र्नाही हे मराठ्ाचं्या लिात आले. र्फार चदवस सोसल्याम ळे मोर्ली 
र्फौजेस आता लढण्यािा कंटाळा आला होता. हे औरंर्जेबास समजल्याम ळे तो अर्दीि र्नाउमेद झाला. 
मराठ्ािंी ल टालूट त्याला अर्दीि बंद करता येईर्ना. मराठे केवळ लूट करूर्न स्वस्थ बसत र्नव्हते. त्यारं्नी 
चजकडे चतकडे आपला कायमिा अंमल बसचवण्यास स रुवात केली. जो-जो म लूख त्यािें हाती लारे्; त्यातं 
बादशाही अंमलाप्रमािे आपला अंमल स रू करूर्न स रे्भदार कमाचवसदार, शहदार वर्ैरे अचधकारी त्यारं्नी 
रे्नचमले. स रे्भदार म्हिजे प्रातािंा म ख्य, त्याचं्या ताब्यात सवग र्फौज असावयािी, एखादे लमाि बादशहाकडे 
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आहे, अशा बातमी लार्ताि, तो स रे्भदार सहा-सात हजार लोक घेऊर्न ते लमाि ल टूर्न आिीत असे. तो 
आपले कमाचवसदार िौथाई र्ोळा करण्याकचरता पाठवीत असे आचि जमीर्नदार व र्फौजदार लोक िौथाई 
देण्यास हरकत करीत, त्या चठकािी स रे्भदार स्वतः जाऊर्न शहरे व र्ाव जमीर्नदोस्त करूर्न 
कमाचवसदारािंा पाठप रावा करी. रहदारीच्या जार्ी र्नाक्यावर बसूर्न, र्ाड्या व जर्नावरे याजंपासूर्न कर 
घेण्यािे काम ते करत. याप्रमािे दचििेतूर्न र् जरातेत अहमदाबादपयंत आचि माळव्यातं उज्जर्नीपयंत 
मराठ्ारं्नी आपला दरारा बसचवला. ताराबाईच्या अचधपत्याखाली र् जरातेत अहमदाबादपयंत व माळव्यात 
उजै्जर्नपयंत मराठ्ािंा र्भर्वा झेंडा र्फडकू लार्ला. कर्नाटक प्रातातंही र्फडकू लार्ला. त्याम ळे 
औरंर्जेबाच्या दचििेकडील चकल्ले काबीज करण्यावर सवग बाजूरे्न ताि पडू लार्ला. त्यािी पवा र्न करता 
बादशहारे्न दचििेतील चकल्ले हजकण्यािे काम रे्नटारे्न स रू केले. 

 
णविाळगड णकल्यास मोगलाचंा वेढा : 

 
औरंर्जेब बादशहारे्न आपला सरदार र्फते्तउल्लाखार्न यास चवशाळर्ड चकल्ल्यास वढेा घालण्यासाठी 

ऑक्टोबर १७०१ मध्ये रवार्ना केले. स्वतः बादशहा र्नोव्हेंबर मचहन्यात चवशाळर्ड चकल्ल्याजवळ आला. 
त्यारे्न आपल्या र्फौजेिे तीर्न र्भार् केले आचि चकल्ल्याला वढेा चदला. हे समजल्यावर ताराबाईरं्नी प्रतापराव 
मोरे व संताजी पाढंरे यारं्ना आज्ञा करूर्न साचंर्तले की “औरंर्जेब चवशाळर्डास चबलर्ला आहे. 
याजकचरता त्यािें कचबलाबाड मारूर्न हमेशा र्ोटावर हल्ले कराव ेतरीि तो बलकब ल राहतो.” [हहदवी स्व. 
आचि मोर्ल, पृ. २४३.] मोर्लारं्नी मोिे कायम केले. पच मेकडील दरवाजािा संरिक ब रूज त्यािें हाती आला. 
चकल्ल्यातील लोक ििािीही चवश्रातंी र्न घेता रातं्रचदवस तोर्फा बंद का इत्यादींिा सतत मारा करीत होते. 
महमद अमीर्न यारे्न मािीच्या बाजूरे्न ब रुजाला लार्ूर्न जी एक टेकडी होती चतच्यावर हल्ला करूर्न ती 
ताब्यात घेतली (४ मािग १७०२) त्यारं्नतर एके चदवशी चकल्ल्यातूंर्न रे्फकलेला एक मोठा दर्ड र्फते्तखार्नाच्या 
डोक्यावर पडला. त्याम ळे त्यास एक मचहर्नार्भर अंथरूिाला चखळूर्न राहाव ेलार्ले. म्हिूर्न औरंर्जेबारे्न 
शहजादा बेदारबख्त, सवाई जयहसर् यारं्ना चकल्ला सर करण्याच्या कामासाठी बोलावले. त्यारं्नी २७ एचप्रल 
१७०२ रोजी हल्ला करूर्न रेविीिा ब रूज (प्रवशेद्वारािा संरिक) आपल्या ताब्यात घेतला. ब रूज हाती 
आला म्हिरू्न चकल्ला हाती आला र्नव्हता. इतक्यात पावसाळयाला स रुवात झाली. दहा-दहा आचि वीस-
वीस चदवस अहोरात्र पावसािा वषाव होत असे. क िाला डोळे उघडण्यािी हकवा डोके वर काढण्यािी सोय 
र्नव्हती. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. १०७.] हे पाहूर्न मोर्लािें धाबे दिािले. चकत्येक मोर्ल सेर्नापतीर्नी 
परश रामपंताकडे मािसे पाठवरू्न यािर्ना केली की “कसेही करूर्न चकल्ला घेतला एवढे श्रेय आम्हास पदरात 
पाडू द्या, रक्कम मार्ाल ती देतो” हा चकल्ला काबीज करण्यािे काम िालू असता औरंर्जेब व परश रामपंत 
यात पत्रव्यवहार झाला. औरंर्जेबारे्न पंतास ता. २७ मे १७०२ रोजी पत्र पाठचवले ते असे : “म सलमार्नी 
धमावर चर्नष्ा ठेवरू्न परश राम यारे्न जािाव ेकी त म्ही आमिे इतके अपराध केले आहेत की त्यारं्ना िमाही 
र्नाही. पि शहाजादा बेदारबख्त याचं्या चलचहण्यावरूर्न समजले की त म्हाला आपल्या कृतकमािा प ात्ताप 
झाला आहे. प ढील खेळण्यािा चकल्ला (चवशाळर्ड) देण्यास तयार आहात. मोर्ल सैन्य याप ढे मराठ्ािें 
चकल्ले र्न घेता आपल्या म ल खाकडे परत जाईल. त म्ही आचि त मिे सहकारी यािें अपराध मार्फ करूर्न 
त्यारं्ना जीवदार्न देण्यात याव.े शहाजाद्यापाशी त म्ही चवरं्नती केली ती मान्य करण्यात येत आहे. ती अशी 
त म्ही शहाजाद्यारं्ना रे्भटाव ेआचि खेळण्यािा चकल्ला ताब्यात द्यावा. रं्नतर त मिे अपराध मार्फ करण्यात येऊर्न 
त म्हाला आचि त मच्या सहकाऱ्यारं्ना जीवदार्न देण्यात येईल. आमिी सैन्ये त मिा म लूख आचि चकल्ल े
हजकूर्न घेण्यासाठी प ढे िाल करूर्न जािार र्नाहीत उलट ती आपल्या म लूखाकडे परत चर्फरतील. [मोर्ल व 
मराठे र्फारसी साधरे्न, पृ. ७३.]” 
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यारं्नतर बोलिे िालूर्न बेदारबख्तारे्न दोर्न लाख रक्कम परश राम पंताकडे र्भरली. बख्शी रूह ल्लाखार्न 
आचि बेदारबख्त यािी चर्नशािे मराठ्ारं्नी चकल्ल्यावंर लावली व तो चकल्ला मराठ्ारं्नी खाली केला. या 
प्रसंर्ावरूर्न मराठ्ािें त्यावळेिे धोरि स्पष्ट होते. चजतके चदवस चकल्ला लढचवता येईल चततके चदवस तो 
लढवावयािा व शवेटी आपले कोितेही र्न कसार्न करूर्न र्न घेता दंड घेऊर्न तो शत्रूच्या हवाली करावयािा. 
बादशहाच्या पत्राप्रमािे पैसे चमळाल्यावर परश रामपतं तारीख ७ जूर्न १७०२ रोजी आपल्या लोकासंह चकल्ला 
खाली करूर्न चर्नघूर्न रे्ला. ही बातमी बादशहाला समजली तेव्हा तो “सकरलार्ना” असे म्हिाला. प ढे तेि 
र्नाव बादशहारे्न त्या चकल्ल्याला ठेचवले. १० जूर्नला बादशहा र्डावर आला. त्यारे्न जाचतबखार्नािी चकल्लेदार 
म्हिूर्न रे्नमिकू केली. [चश. ि. प्र., पृ. ६७-६८, म. औ., पृ. १०८-१०९, म. स्वा., पृ. ७१.] 
 

⬜⬜ 



 

अनुक्रमणिका 

४९. औरंगिेबाच्या हालचाली व िाराबाईचे किृपत्व 
 

(इ. स. १७०२ िे १७०७) 
 
४ जूर्न १७०२ ला परश रामपंतारं्नी खेळिा चकल्ला ताराबाईंच्या आदेशावरूर्न मोर्लाचं्या स्वाधीर्न 

केला. ७ जूर्नच्या रात्री आपली सर्ळी मािसे आचि शक्य चततके सामार्न घेऊर्न तो चकल्ल्यातूर्न चर्नघरू्न 
रे्ला. चकल्ल्यात शकेडो मराठे होते त्यारं्ना बादशहारे्न चकल्यातूर्न बाहेर पडण्यास चदले. २६ चडसेंबर १७०१ 
पासूर्न चकल्ल्यािा वढेा स रू झाला तो ४ जूर्न १७०२ ला चकल्ल्यािा ताबा परश रामपंतारं्नी पैसे घेऊर्न 
चदल्यावर संपला. मोर्लाचं्या ताब्यात हा चकल्ला जास्त चदवस राचहला र्नाही. अल्पावधीति मराठ्ारं्नी तो 
परत चमळचवला. 

 
िाराबाईनंी मोगलाचंी हलाखीची स्स्थिी किी णनमाि केली िे खाफीखान सागंिो : 

 
ह्या प्रदेशातील द र्गम डोंर्र, खोल दऱ्या, चवषारी प्रािी आचि काटेरी वृि यारं्ना इतकी मािसे बळी 

पडली की एकाही मािसाच्या अंर्ावर धड कपडा चशल्लक राचहला र्नव्हता. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ७१.] अरे्नक 
चकल्ल्यारं्ना बादशाही सरदार वढेे घालीत, शौयग र्ाजवीत आचि चकल्ल्यातील चशबदंीला जेरीस आिीत 
शवेटी चकल्लेदाराला र्भक्कम रक्कम देऊर्न बादशाही सरदार ते चकल्ले आपल्या ताब्यात घेत. चकती रक्कम 
चकल्लेदाराला देण्यात आली यािीही बातमी हरकाऱ्याचं्या द्वारे बादशहाला लारे्. रातं्र-चदवस पाऊस पडत 
होता आचि र्नदी र्नाले यारं्ना पूर आले होते. लष्ट्करात धान्यािी महर्गता होती. लष्ट्करािे बरेि सामार्न 
चिखलात रुतूर्न बसले होते. प ढे िाल करण्यासाठी बादशहारे्न जो ओढा पार करण्यास लष्ट्करास साचंर्तले 
होते तो ओढा पावसाम ळे पूर येऊर्न र्भयकंर बर्नला होता. ओढ्याच्या काठावर पावला पावलावंर मािसे 
आचि जर्नावरे मरूर्न पडली होती. त्यािी इतकी द र्ंधी स टली होती की चजवतं मािसारं्ना जीव र्नकोसा 
झाला. मराठ्ारं्नी त्याच्या लष्ट्करावर हल्ला करूर्न त्यािे ५ अचधकारी पकडले. खेळण्याहूर्न बादशहा १७ 
जूर्न रोजी चर्नघाल्यावर िोवीस चदवसारं्नी बादशहा आचि त्यािे सैन्य मोठ्ा कष्टारे्न ओढ्या पार झाले. [पर्डी, 
मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध (खार्फीखार्नािा साधर्नगं्रथ), पृ. ७४-७५.] खेळण्याहूर्न िाळीस कोसािंा रस्ता अडतीस चदवसातं 
आक्रमूर्न मोर्ल सैन्य १७ ज लै १७०२ ला पन्हाळा येथे पोहोिले. तशाि हालअपेष्टा सोशीत सैन्य वडर्ाव 
(पन्हाळयाच्या पूवेस तेरा मलैावंर) येथे ३० ज लै १७०२ ला पोहोिले. तेथे १ मचहर्ना ८ चदवस बादशहारे्न 
म क्काम केला आचि सैन्याला चवश्रातंी चदली. त्यारं्नतर बादशहारे्न बहादूरर्डला लष्ट्करासह जाण्यािे 
ठरचवले. त्याकरता पाण्यारे्न त ड ंब र्भरलेली कृष्ट्िा र्नदी पार करावयािी होती. हा चविार लष्ट्करातंील 
लोकासं समजताि त्यारं्ना धडकी र्भरली. लष्ट्करारे्न र्नऊ कोसािंा प्रवास सोळा टप्प्यात पूिग केला. १९ 
सप्टेंबर १७०२ ह्या चदवशी लष्ट्कर कृष्ट्िेच्या काठावर पोहोिले. र्नदीिे उतारही सापडेर्नात. र्नदीवर 
थोड्याशा र्नावा होत्या. त्याही ज न्या आचि मोडलेल्या. र्भाडंखोर र्नावाडी आचि बमे वगत ज लूम करिारी 
मािसे लोकारं्ना र्नदी पार करतार्ना सवगस्व काढूर्न घेण्यास टपूर्न बसलेली असत. अशा स्स्थतीत काहींर्नी 
र्नदी पोहूर्न जाण्यािा प्रयत्र्न केला तो चर्नष्ट्र्फळ ठरल्याम ळे आचि र्नाव ब डाल्याम ळे चकत्येक मािसे र्नदीत 
ब डाली. अशी हर प्रकारिी संकटे सहर्न करूर्न ते मोर्ल सैन्य बहादूरर्डला र्नोव्हेंबर १७०२ ला पोहोिले. 

  
१३ र्नोव्हेंबरला तेथे पोहोिल्यावर औरंर्जेबारे्न एक मचहर्ना आचि काही चदवस तेथे म क्काम केला. 

हेतू सैन्यास चवश्रातंी चमळावी हा होता. मोर्ल लष्ट्करात आता कोठे िैतन्य येऊ लार्ले होते. तोि 



 

अनुक्रमणिका 

बादशहारे्न कोंडािा चकल्ला हजकूर्न घेण्यासाठी सैन्यास कूि करण्यािा आदेश चदला. २७ र्नोव्हेंबर १७०२ ला 
मोर्ल सैन्य कोंडाण्याच्या पायर्थ्याशी पोहोिले.” [चकत्ता, प.ृ ७६-७७.] 

 
वरीलप्रमािे सैन्यािी चबकट स्स्थती खार्फीखार्नारे्न विगर्न केल्यावर द सरा तत्कालीर्न लेखक 

र्भीमसेर्न सक्सेर्ना मोर्लाच्या हलाखीच्या स्स्थतीबद्दल चलचहतो, ते असे :— 
 
बादशहारे्न दचििेत उतरल्यावर सारख्या मोचहमाि मोचहमा िालू केल्या त्याम ळे सरदार व 

सैचर्नकारं्ना एकाकी जीवर्न कंठाव े लार्ले त्याम ळे ते बजेार झाले. त्यारं्नी आपली बायकाम ले लष्ट्करात 
बोलावरू्न घेतली आचि लष्ट्कराति त्यारं्नी आपला ससंार थाटला. तेथेि त्यारं्ना म लेबाळे झाली. ती 
लष्ट्करातं वाढूर्न मोठी झाली आचि लष्ट्कराति म्हातारी झाली आचि लष्ट्कराति मरि पावली. दर्ड-
मातीच्या घरािंी तोंडे काही त्याचं्या दृष्टीस पडली र्नाहीत. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २५५.] 

 
मराठ्ाचं्या स्स्थिीचे विपन : 

 
इचतहासकार खार्फीखार्न हा बादशहाच्या सैन्याबरोबर होता. तो मराठ्ाचं्या स्स्थतीबद्दल चलचहतो, 

“बादशहारे्न मराठ्ाचं्या म ल खातं चशरूर्न त्यािें र्र्र्नि ंबी चकल्ले घेतले. मराठ्ारं्ना त्यारे्न बेघर करूर्न 
सोडले, पि मराठ्ािंा पराक्रम वाढति रे्ला. बादशहा आचि त्यािे अमीर उमराव दूर डोंर्राळ म ल खातं 
आहेत, हे पाहूर्न मराठे मोठमोठी सैन्ये घेऊर्न बादशाही म लूखात आक्रमि करूर्न उच्छाद माडूं लार्ले. 
ताराबाईिे सरदार जेथे जात तेथे आपले कायम बस्तार्न बसवीत. तेथे आपले कमाचवसदार रे्नमीत, तेथे 
आपली बायका-म ले, मािसे, हत्ती, तंबू इत्यादींर्ना घेऊर्न वषचे्या वष ेते राहू लार्ले. त्यारं्नी प्रदेश हजकूर्न 
घेऊर्न त्यातील परर्िे आपआपसात वाटूर्न घेतले आचि बादशाही पद्धतीप्रमािे त्यारं्नी स रे्भदार, 
कमाचवसदार, राहदार इत्यादी अचधकारी रे्नमले. मराठ्ारं्नी िौथ वसूल करण्यासाठी सवगत्र कमाचवसदार 
रे्नमले होते. मराठे व्यापाऱ्याकंडूर्नही कर वसूल करीत. प्रत्येक स भ्यात मराठ्ारं्नी र्ढ्या बाधंल्या होत्या. 
त्यात र्भोवतालच्या प्रदेशातूर्न ल टूर्न आिलेली मालमत्ता ते ठेवीत. बादशाही अचधकाऱ्याबंरोबर ते 
करारमदार करू लार्ले. मराठ्ारं्नी अहमदाबाद आचि माळव्याच्या सरहद्दीपयंत ल टालूट करूर्न सवग 
काही ध ळीस चमळचवले.” [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ८२-८३.] ह्या धोरिािा असा पचरिाम झाला की एका 
परर्ण्यात हकवा प्रातातं दोर्न, दोर्न सरंजामदार चर्नमाि झाले. पूवीिा मोर्ल सरंजामदार व रं्नतरिा मराठा 
सरंजामदार. 

 
मोगल-मराठा संघषप (िून-णडसेंबर १७०२) : 

 
चवशाळर्डाच्या वढे्याच्या काळात मराठे व मोर्ल सेर्नापती ज स्ल्र्फकार खार्न याचं्या धावपळीच्या 

लढाया एकंदर १९ झाल्या. दोर्न-तीर्न हजार कोसािंी पायपीट करावी लार्ली. [तारीके चदलकशा, पृ. १६१.] जूर्न 
मचहन्यात पावसाळा तोंडावर आला तरी खार्न व धर्नाजी यािें पाठचशविीच्या खेळासारखे य द्ध िालूि होते. 
शवेटी धर्नाजी चवश्रातंीसाठी हसहर्डावर चर्नघूर्न रे्ला परंत  खार्नारे्न त्यािी पाठ सोडली र्नाही. धर्नाजी 
हसहर्डातूर्न बाहेर येण्यािी वाट पाहत तो प रंदराजवळ छाविी करूर्न राचहला. [चकत्ता.] 

 
इतक्यात औरंर्ाबाद र्भार्ात मराठ्ारं्नी धामधूम केल्यािी बातमी बादशहाला कळली. तेव्हा 

प रंदराजवळ तंबू ठोकूर्न असलेल्या झ स्ल्र्फकार खार्नास त्यािा मोड करण्यास आज्ञाचपले. खार्नारे्न 



 

अनुक्रमणिका 

औरंर्ाबादेकडे कमी र्फौजेचर्नशी कूि केले. तेव्हा मराठ्ाकंडील र्भारी सैन्यारे्न खार्नािा पाठलार् करूर्न 
खार्नािी अरे्नक मािसे ठार केली. परंत  खार्नािा प रता मोड त्यारं्ना करता आला र्नाही. तेव्हा मराठे 
वऱ्हाडाकडे रे्ले. त्यारं्नी मार्ातील प्रदेश ल टूर्न र्फस्त केला. [चकत्ता.] 

 
दचिि कोकिात चसद्धोजी हहद राव घोरपडे यारे्न र्भीमर्डावर हल्ला करूर्न तो काबीज केला आचि 

त्या र्डावरील हवालदार व इतर अचधकारी यारं्ना कैद केले. [ता. का., पृ. १५९-१६०.] प ढे दसरा होताि 
हहद रावारे्न प न्हा दचिि कोकिात उतरूर्न र्फोंड्याच्या प्रदेशावर (अंत्रजू महालावर) स्वारी केली. [पोत गर्ीज-

मराठे सबंंध, पृ. १२७-१२८.] हा प्रदेश र्फोंड्यािा चकल्ला सोडूर्न बाकी सवग महाल मोर्लारं्नी सर्न १६८२ साली 
मराठ्ाकंडूर्न हजकूर्न घेतला होता. सर्न १६८९ च्या स रुवातीस मोर्लारं्नी र्फोंड्यािा चकल्लाही हस्तर्त 
केला होता. हा प्रदेश परत आपल्या कबजात आिण्यािे ह कूम ताराबाईरं्नी चदले. म्हिूर्न त्यारं्नी र्फोंडामहाल 
काबीज करूर्न र्फोंड्यािा चकल्ला व त्याच्या जवळि असलेला मदगर्नर्ड जो संर्भाजी महाराजारं्नी बाधंला 
होता, त्यासं मराठ्ारं्नी वढेा घातला. मोर्लारं्नी पोत गर्ीज, सोंध्यािा राजा व खेम सावतं याचं्याकडे 
मदतीिी यािर्ना केली या सवांर्नी मोर्लारं्ना मराठ्ाचंवरुद्ध सहाय्य केले. पि ह्या मदतीिा काही उपयोर् 
झाला र्नाही. कारि मराठ्ारं्नी र्फोंड्यािी र्नाकेबंदी करूर्न सवग रस्ते रोखूर्न धरले होते. त्याम ळे 
मराठ्ाचंवरुद्ध पोत गचर्जारं्ना दारूर्ोळयािंी मदत र्फोंड्यािे चकल्लेदारास पाठचवता आली र्नाही. इतक्यात 
हहद राव घोरपडे याचं्या चवरं्नतीस मार्न देऊर्न चवठोजी राम र्नाईक सरदेसाई यारं्नी आपला हस्तक केदारजी 
सूयगवशंी याजबरोबर र्फौज देऊर्न त्यास र्फोंड्याच्या कोटाजवळ पाठचवले. मोठी झ जं चदली आचि कोट 
हस्तर्त जाहला. [चश. ि. सा. खंड ८, पृ. ५४.] चडसेंबर १७०२ मध्ये र्फोंडा चकल्ला मराठ्ारं्नी सर केला. र्फोंड्यािा 
चकल्लेदार म्हिरू्न कृष्ट्िाजी अरं्नत यािंी रे्नमिूक ताराबाईंर्नी केली. ह्यावळेी बादशहािा म क्काम र्भीमेच्या 
काठावर असलेल्या बहादूरर्डावर होता. [चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब व्हा. ५, प.ृ १५२.] र्फोंडा चकल्ला काबीज केल्यारं्नतर 
मराठ्ारं्नी बहादूरर्डावर असिाऱ्या बादशाही छाविीर्भोवती धामधूम उडचवली होती. तरीही बादशहास 
अद्याचप मराठ्ािें अरे्नक चकल्ले हजकावयािे होते. मारे् साचंर्तल्याप्रमािे तो २ चडसेंबरला कोंडािा ऊर्फग  
हसहर्ड हजकूर्न घेण्यासाठी चर्नघाला. वाटेत त्यारे्न जेज रीच्या खंडोबाच्या देवालयािी र्नासधूस केली. श्रीिा 
कळस व मंडप जाळूर्न टाकला. जेज रीहूर्न कूि करूर्न बादशाह कोंडाण्याच्या पायर्थ्याशी २७ चडसेंबरला 
पोहोिला. [महारािी ताराबाई, पृ. १७३.] 

 
इ. स. १७०२ पासूर्न रािी ताराबाईरं्नी आक्रमक धोरि स्वीकारले. बादशहा राज्यातंील चकल्ल े

घेण्याच्या उद्योर्ात मग्र्न असता मोर्ल साम्राज्याच्या इतर स भ्यावंर स्वाऱ्या योजूर्न त्या यशस्वी केल्या. 
माळवा प्रातंात कृष्ट्िा सावतं या शूर सरदारािी रवार्नर्ी केली. तो इतर मराठे सरदारारं्ना बरोबर घेऊर्न 
र्नमगदा पार झाला आचि चतकडील र्भार्ात धामधूम करूर्न स रचितपिे ते आपल्या देशी परत आले. [मोर्ल 
मराठे, पृ. १६१.] 

 
बादशहा चवशाळर्डास वढेा घालूर्न बसला असता मराठ्ारं्नी ब ऱ्हािपूर शहरावर हल्ला िढचवला. 

त्यारं्नी शहर उद ध्वस्त केले. स रे्भदारास कैद करूर्न त्याजकडूर्न जबर खंडिी घेऊर्न त्यास सोडूर्न चदले. 
[स्टोरीया द मोर्र र्भार् ३, पृ. ४१४.] यारं्नतर मराठ्ारं्नी र्ोवळकोंड्यात प्रवशे केला. खंडिी र्नाही तर सवग शहर 
बेिीराख करू अशी धमकी त्यारं्नी र्ोवळकोंड्याच्या स रे्भदाराला चदली. मराठ्ाचं्या लष्ट्करी सामर्थ्याप ढे 
स रे्भदार हतबल झाला. त्यारे्न शहराच्या रििाथग र्भली मोठी खंडिी मराठ्ासं देऊर्न आपली स टका करूर्न 
घेतली. [चकत्ता.] ह्यावळेी मराठ्ाचं्या काही चवजयी र्फौजा वऱ्हाड प्रदेशात घ सल्या. त्यारं्नी लूट व जाळपोळ 
करण्यास स रुवात केल्यावर त्यािें पाचरपत्य करण्यासाठी वऱ्हाडिा स रे्भदार अली मदार्नखार्न आपल्या 
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सैन्याचर्नशी मराठ्ावंर िालूर्न रे्ला. मराठ्ारं्नी त्याचं्या सैन्याला कापूर्न काढूर्न त्यास कैद केले. यापूवी 
संताजीरे्न अलीमदार्न खार्नास इ. स. १६९२ त हजजीच्या वाटेवर कैद केले होते. [चकत्ता, पृ. ४२०-४२१.]  

 
हजजीिा चकल्ला झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न मराठ्ाकंडूर्न घेतल्यावर बाकीिी मराठ्ाचं्या अचंकत 

असलेली सवग चठकािी मोर्लारं्नी घेतली. मराठ्ाचं्या ताब्यातील वलेोर चकल्लाही खार्नारे्न पैसे देऊर्न 
चमळचवला, असे म र्नशी म्हितो. [चकत्ता, पृ.] बादशहारे्न खार्नास आज्ञा केली की त्यारे्न तंजावर राजा, 
चत्रिर्नापल्ली आचि कर्नाटकातंील इतर पाळेर्ार याजंकडूर्न ते मराठ्ासं देत असलेली खंडिी वसूल 
करावी. अशी आज्ञा बादशहारे्न दाऊदकडे पाठचवली. [रािी ताराबाई, पृ. १७६.]  

 
इ. स. १७०२ मध्ये मोगलाचंी पणरस्स्थिी : 

 
इ. स. १७०१ पासूर्न मराठे सरदारारं्नी मोर्ल म लखातं आपला कारर्भार स रू केला. बादशहारे्न 

चवशाळर्ड चकल्ल्याला वढेा घातला. त्यावळेी मराठ्ािंा जोर सवगत्र वाढला होता. त्यारं्नी चठकचठकािच्या 
वाटा बंद पाडल्या. ल टमार करूर्न ते संपन्न बर्नले. धान्य कमालीिे महार् झाले. चवशषेतः बादशहाच्या 
लष्ट्करात तर उपासमारीरे्न अरे्नक मािसे र्नष्ट झाली. लष्ट्करातं पचरस्स्थती सवग प्रकारे चवचित्र झाली. 

 
बादशहा दचििेत उतरल्यापासूर्न मराठ्ािें राज्य ब डचवण्यािा त्यािा प्रयत्र्न अव्याहत स रू होता. 

संर्भाजी महाराजािंा वध केल्यावर त्याला वाटले मराठेशाही ब डाली आपि मराठ्ािें राज्य हजकले. परंत  
मोर्लासं तोंड देण्यािे उपाय मराठ्ार्नी शोधूर्न काढले. मराठ्ािें सेर्नापती संताजी घोरपडे, धर्नाजी 
जाधव यारं्नी मोर्लािंा चपच्छा प रचवला. चठकचठकािी िालूर्न आलेल्या मोर्ल सेर्नापतींिा परार्भव केला. 
काहींर्ना पकडले आचि त्याचं्याकडूर्न जबर खंडिी घेऊर्न त्यारं्ना सोडूर्न चदले. प ढे राजाराम महाराज 
हजजीहूर्न महाराष्ट्रात आल्यावर चठकचठकािी मराठे लष्ट्कर मोर्लाशंी लढत राचहले. मोर्ल सरदारारं्नी 
मराठा चकल्लेदारास लाि देऊर्न मराठ्ाकंडील चकल्ले ते घेत राचहले. मोर्लाचं्या ताब्यात चकल्ला रे्ल्यारं्नतर 
काही चदवसातंि मराठे तो चकल्ला हजकूर्न घेऊ लार्ले. असा कायगक्रम िालत असता राजाराम महाराजािें 
मािग १७०० मध्ये अिार्नक चर्नधर्न झाले. तेव्हा बादशहाच्या महत्त्वाकािेंला प न्हा एकदा पालवी र्फ टली. 
मराठ्ारं्ना हजकण्यािी आिखी एक संधी परमेश्वरारे्न आपल्याला चदली आहे, असे त्याला वाटले. [स्टोचरया द 
मोर्र, र्भार् ४, पृ. ५१.] परंत  राजाराम महाराजाचं्या मृत्यूरे्न ढासळलेली बाजू ताराबाई म ख्य असलेल्या मराठा 
सरदारारं्नी सावरूर्न धरली व मोर्लािंा चठकचठकािी परार्भव होत राचहला. बादशहास कळूर्न ि कले होते 
की मराठ्ारं्नी आपल्यास दमचवले पि इज्जतीखातर बादशहा मराठ्ाशंी लढत राचहला.  

 
मर्न िी म्हितो की बादशहाला दचििेच्या य द्धाचवषयी प ात्ताप होत असूर्न तो चदल्लीला जाण्यास 

उत्स क आहे. तथाचप तो जाऊ शकत र्नाही. यािे कारि तो उत्तरेकडे रे्ला की, मराठे सवग दचिि हजकूर्न 
उत्तरेतील साम्राज्यािेही लिके तोडतील, अशी त्याला र्भीती वाटते. [चकत्ता, पृ. ९७.] चशवाय पंजाब मधील 
शीख, राजप तान्यातील रजपूत, आग्राजवळिे पठाि ब ंदेले या जमातीर्नी बंडाळी माजवरू्न साम्राज्यािे 
स्वास्र्थ्य चबघडवरू्न लिके तोडण्याच्या तयारीत असल्यािे तो ऐकत होता. अशा वळेी दचििेतूर्न माघार 
घेऊर्न तो उत्तरेत जाता, तर या बंडखोरारं्ना अचधकि िेव िढला असता. मराठ्ारं्नी परार्भतू करूर्न उत्तरेत 
पाठचवलेला बादशहा म्हिरू्न त्यािी इज्जत राचहली र्नसती. 
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तथाचप, बादशहा संकटािी पवा करीत र्नव्हता. त्यािे म्हििे असे की, आपला पूवगज तैमूरलंर् 
याला जेता म्हिूर्न जी चकती चमळाली त्यावरही आपल्यासारखी अरे्नक सकंटे कोसळली होती. [अखबरात १०-

४-१६८२.] बादशहा र्नव्वदीिा झाला असताही पालखीतूर्न जात असता आपली तलवार म्यार्नातूर्न बाहेर 
काढूर्न हवते तीर्न-िार वार करीत असे व प न्हा ती प सूर्न म्यार्न करीत असे. अद्यापही आपि शत्रूशी लढू 
शकतो हे दाखचवण्यासाठी त्यािे हे सवग र्नाटक असे. [चकत्ता, पृ. १००.] या य द्धात मोर्ल साम्राज्यािी अपार 
साधर्न संपत्ती र्नष्ट होत होती. उत्तरेतील संपन्न स भ्यािें उत्पन्न दचििेतील मराठ्ाचं्या चकल्ल्यारं्ना वढेे 
घालण्यात खिग होत असे. त्यापैकी बरीि सपंत्ती मराठे मार्ाति ल टूर्न रे्नत. जीचवतहार्नी तर त्यापेिा 
चकतीतरी पटीरे्न होती. दरवषी बादशाही लष्ट्करात एक लाख लोक मृत्य म खी पडत. घोडा, बैल, उंट, हत्ती 
इत्यादी जर्नावरािंी मृत्य संख्या तीर्न लाखाचं्या घरात होती. [स्टोचरया द मोर्र, र्भार् ४, पृ. ९६-९७.]  

 
बादशहा चकत्येक वष ेदचििेत असल्याम ळे साम्राज्यातंील अचधकाऱ्यावंरील त्यािा विक कमी होत 

िालला होता. मर्न िी म्हितो की, दूर अंतरावरिे अचधकारी बादशहाच्या ह कूमाकडे द लगि करतात, सबबी 
आचि अडििी सारं्ूर्न ह कूमािी अंमलबजाविी करण्यास टाळाटाळ करतात तसेि दरबारांतील 
उमरावार्ना पसेै िारूर्न त्याचं्याकडूर्न बादशहािी आपल्यावर र्ैरमजी होिार र्नाही हे पाहतात. [चकत्ता, प.ृ 
१००.]  

 
बादशहारे्न चजचझया कर वसूल करण्यास जे अमीर्न रे्नमलेले असत ते कोट्यवधी रुपये वसूल करूर्न 

त्यापैकी र्फार थोडी रक्कम सरकारी खचजन्यात र्भरत असत. [मोर्ल व मराठे पृ. १५८.] ख द्द बादशहािे छाविीत 
पैशाचं्या लबाड्या बादशहाच्या डोळयादेखत होत असत. बादशहारे्न हहद वर चजचझया कर बसचवला त्यािी 
वस ली मोर्ल अचधकारी करीत. या जािाला कंटाळूर्न हहदूर्नी इस्लामिा स्वीकार करावा म्हिूर्न बादशहारे्न 
हा कर बसचवला होता; ह्या कराच्या वस लीरे्न खचजन्यात र्भर पडूर्न त्यािा उपयोर् य द्धासाठी व्हावा हाही 
त्यािा एक आर्शथक हेतू होता. चजचझया वसूल करिाऱ्या अचधकाऱ्याचंशवाय ठाण्यािे र्फौजदार, चकल्ल्यािें 
हवालदार, परर्ण्यातंील देशम ख आचि जमीर्नदार हे त्या चर्नचमत्तारे्न रयतेकडूर्न पसेै र्ोळा करीत असत. 
[हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल पृ. २३२-२३३.] रयतेस कोिी वाली राचहला र्नव्हता. अशा पचरस्स्थतीत मराठ्ाचं्या 
र्फौजा येत. त्या र्ावचे्या र्ाव ेल टूर्न र्फस्त करीत. मोर्ल अचधकारी त्यारं्ना प्रचतकार करण्याऐवजी पळूर्न 
जात अथवा खंडिी देऊर्न स्वतःिे संरिि करीत. या अस्स्थर पचरस्स्थतीम ळे दचििेतील व्यापार उद्योर्धंदे 
ब डाले. हहद स्थार्न देशात बबेंदशाही िालू आहे असे मद्रासिा इंग्रज र्व्हर्नगर थॉमस पीट आपल्या पत्रात 
चलचहतो. [मोर्ल व मराठे प.ृ १५८.] 

 
ताराबाई काळात मराठ्ारं्नी बिावािे धोरि र्न स्वीकारता आक्रमक धोरि स्वीकारले. ते 

राजरोसपिे बादशाही म लखावंर धाडी घालू लार्ले होते. तेव्हा आपल्या स भ्यािंा बिाव करण्यािी पाळी 
बादशहावर आली. 

 
तसेि वािकास आठवत असेल की, राजाराम महाराजारं्नी मराठी र्फौजा जर्चवण्यासाठी व मराठी 

राज्यािे अस्स्तत्व चटकचवण्यासाठी जो प्रदेश मराठे सरदार जप्त करीत त्यारं्ना तो मर्नसब म्हिरू्न वाटूर्न 
टाकण्यािे धोरि स्वीकारले होते. तेि धोरि ताराबाईंर्नी िालू ठेचवले. बऱ्यािवळेा ताराबाई एखाद्या 
सरदाराला जहार्ीर म्हिूर्न एखादा म लूख देत असत तो मोर्ली म ल खि असे. तो हजकूर्न तेथे आपला 
अंमल प्रस्थाचपत करण्यािी सवगस्वी जबाबदारी त्या सरदारािी असे. 
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कसहगडचा वेढा  
 
चवशाळर्ड हजकूर्न घेतल्यारं्नतर बादशहारे्न आपल्या सैन्यासं २ चडसेंबर १७०२ रोजी कोंडाण्याकडे 

कूि करण्यािी आज्ञा केली हे पूवी साचंर्तले आहे. 
  
बादशहारे्न आज्ञा केली की तोर्फखान्यािा प्रम ख तरचबयतखार्न यारे्न चवशाळर्डावर तोर्फा आदी 

य द्धसामग्री ठेवलेली आहे ती हसहर्डाला घेऊर्न येिे. [स्टोचरया द मोर्र, र्भार् ४, पृ. १२३.] त्याप्रमािे तो मोर्ल 
सरदार चवशाळर्डाहूर्न परत येतार्ना मराठ्ारं्नी त्यास रचहमतप राजवळ घेरले. परंत  ऐर्नवळेी झ स्ल्र्फकार 
खार्न त्याचं्या मदतीस आल्याम ळे तो बिावला. याि स मारास चवजाप री कर्नाटकिा र्फौजदार िीर्न 
चकलीिखार्न हा चवजापूरच्या स रे्भदारीवर रुजू होण्यासाठी जात असल्यािी बातमी मराठा सेर्नापती धर्नाजी 
जाधव यास समजली. तेव्हा धर्नाजीरे्न त्याचं्यावर िाल केली. मराठ्ाचं्या र्भीतीरे्न त्यारे्न महार्लच्या 
चकल्ल्यात आश्रय घेतला तेव्हा मराठे र् लबग्याच्या चदशरेे्न चर्नघूर्न रे्ले. त्यािंा पाठलार् झ स्ल्र्फकार खार्न 
करीत होता. तो र् लबग्यास पोहोिताि बादशहारे्न त्याला तातडीरे्न आपल्यापाशी बोलावले. तो 
कोंडाण्याच्या पायर्थ्याशी बादशहास येऊर्न रे्भटल्यावर बादशहारे्न त्यास चशवापूरच्या बाजूरे्न मोिे उरे्भ 
करण्यास आज्ञा केली. त्यारं्नतर बादशहास बातमी चमळाली की मराठ्ारं्नी र्नमगदा ओलाडंली आचि 
उजै्जर्नपयंत त्यारं्नी मोठा ध माकूळ घातला. त्या र्भार्ातील अर्फर्ािार्नीही बंडे उर्भी केली. ह्या बंडािा मोड 
करण्यासाठी बादशहारे्न झ स्ल्र्फकार खार्नाला चतकडे रवार्ना केले. बादशहा स्वतः कोंडाण्याला वढेा घालूर्न 
बसला होता. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ११५, मो. म., पृ. १६४, म.स्वा., पृ. ७७.] 

 
हसहर्डाच्या तटबंदीवर तोर्फांिी मारचर्री मोर्लारं्नी केली. पि चकल्ला तोर्फाचं्या मारचर्रीरे्न 

हस्तर्त होईल असे मोर्लारं्ना वाटत र्नव्हते. तेव्हा तरचबयतखार्नारे्न मराठा चशबंदीशी वाटाघाटी केल्या. 
र्भली मोठी रक्कम चकल्लेदारास चदल्यावर चकल्ला ८ एचप्रल १७०३ रोजी मोर्लािें ताब्यात आला. त्या 
चकल्ल्यािे र्नाव बाख्शीदाबख्श (ईश्वरदत्त) असे ठेचवले. [मराठ्ािें स्वातंत्र्य य ध्द, पृ. ७७-७८.] 

 
बादिहा पुण्यास येिो : 

 
हसहर्ड काबीज केल्यावर बादशहा २३ एचप्रलपयंत चतथेि राचहला आचि रं्नतर त्यारे्न प ण्याकडे 

कूि केले. प ण्यास तो १ मे रोजी आला. तेथे तो ६/८ मचहरे्न राचहला. वसंतर्ड, सातारा, परळी, पन्हाळा, 
चवशाळर्ड इत्यादी महत्त्वािे चकल्ले हातातूर्न रे्ले तरी ताराबाईं र्नाउमेद झाल्या र्नाहीत कारि त्यारं्ना खात्री 
होती की आपि हे चकल्ल ेमोर्लाचं्या हातातूर्न चहसकावरू्न घेऊ. मर्न िी म्हितो की, मराठे कावबेाज आहेत; 
बऱ्याि वळेा मोर्लारं्ना ते चकल्ले घेऊ देतात; मोर्लाकंडूर्न त्या चकल्ल्यात साधर्न सामग्रीिी िारं्ली व्यवस्था 
होईपयंत थाबंतात आचि मर् मोर्लारं्नी चकल्ला काबीज करतार्ना दाखचवलेल्या तत्परतेहूर्न अचधक तत्परतेरे्न 
तो प न्हा हस्तर्त करतात. [स्टोचरया द मोर्र, पृ. ३०६.] बादशहाला मराठ्ाचं्या शौयाच्या र्ोष्टी कार्नावर 
आल्याबरोबर त्यािा र्भरवशािा सरदार झ स्ल्र्फकार खार्नला मराठ्ावंर िालूर्न जाण्यास तो आज्ञा करीत 
असे. अशा आज्ञा त्यारे्न अरे्नक प्रसंर्ी झ स्ल्र्फकार खार्नास केल्या आहेत हे वािकाचं्या लिात येईल. [मोर्ल 
मराठे प.ृ १६५.]  

 
झ स्ल्र्फकार खार्न मराठ्ाचं्या पाठलार्ावर असता त्याला कळले की, धर्नाजी जाधवाच्या म लारे्न 

स ल्तार्नपूर रं्नद रबारला वढेा घातला आहे तेव्हा तो चतकडे चर्नघाला तोि त्यास बातमी चमळाली की मराठे 
बार्लािच्या वाटेरे्न चर्नघरू्न रे्ले आहेत. तदरं्नतर त्यास कळले की धर्नाजीिा म लर्ा बादशाही छाविीकडे 
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चर्नघाला. तेव्हा झ स्ल्र्फकार खार्न मजला मारीत त्याच्या पाठलार्ावर चर्नघाला आचि चशरवळ या र्ावी येऊर्न 
धर्नाजीिा म लर्ा बादशाही छाविीकडे जािार र्नाही अशी व्यवस्था त्यारे्न केली. याि स मारास शहजादा 
कामबि यािे मध्यस्थीरे्न मराठ्ाबंरोबर तडजोड करण्यािा प्रयत्र्न मोर्लारं्नी केला त्यास यश आले र्नाही. 
[चकत्ता, पृ. १६७.] ह्यावळेी मराठ्ािें ४० हजार सैन्य खार्नदेश र्भार्ात पसरल्यािे बादशहास समजले तेव्हा 
त्यािंा मोड करण्यासाठी झ स्ल्र्फकार खार्न यास आज्ञाचपले. 

 
बादिहाची छाविी पुण्यास असिाना : 

 
मराठ्ाचं्या धामध मीम ळे बादशाही छाविीत धान्य आचि इतर रसदही येईर्नाशी झाली. 

दख्खर्नमध्ये त्यावषी पाऊस पडला र्नाही. त्याम ळे चपके आली र्नाहीत. महर्गता एवढी वाढली की लोक 
आपली घरेदारे सोडूर्न परार्ंदा झाले. र्नमगदेच्या दचििेस रुपयाला सहा शरेपेिा धान्य कोठेि चमळेर्नासे 
झाले. [चकत्ता.] यावळेी मराठ्ािंा जोर सवगत्र वाढला. त्यािंी आक्रमिे वाढली. त्यारं्ना अडचवण्यािे काम 
कोिाच्यारे्न होईर्ना असे र्भीमसेर्न चलचहतो. [मोर्ल-मराठे, पृ.१६८.] 

 
रािगडला मोगलाचंा वेढा : 

 
बादशाही लष्ट्करात धान्यािी धारिा रुपयाला दोर्न शरे अशी झाली. इतकी महर्गता असूर्नही 

बादशहा प ण्याच्या छाविीतूर्न चर्नघूर्न तारीख १० र्नोव्हेंबर रोजी राजर्ड आचि तोरिा हजकूर्न घेण्याच्या 
उदे्दशारे्न रवार्ना झाला. तो सैन्यासचहत राजर्ड व तोरिा ह्या चकल्ल्याचं्या पचरसरात चदर्नाकं २८ र्नोव्हेंबर 
१७०३ रोजी पोहोिला. [मोर्ल-मराठे, पृ. १६९.] राजर्ड हा अचतशय उंि, त्यािी उंिी पाहाता तो सवग 
चकल्ल्यात श्रेष् असे म्हिता येईल. त्यािा घेर बारा कोसािंा आहे. त्याच्या मजब तीिी आचि उंिीिी 
कल्पर्नाही करवत र्नाही. या डोंर्राच्या दऱ्या खोऱ्यातूंर्न आचि घर्नघोर अरण्यातूर्न वाऱ्याचशवाय काही 
चर्फरकू शकत र्नाही. येथे पावसालाि र्फक्त वाट चमळते. 

 
आचदलशाहीकडूर्न चशवाजी महाराजारं्नी हा चकल्ला स्वतःच्या ताब्यात घेतल्यावर महाराजारं्नी या 

चकल्ल्याच्या र्भोवती तीर्न मािी बाचंधल्या. संजीवर्नी, पद मावती आचि स बेला ह्या मािी म्हिजे तीर्न चकल्लेि 
म्हटले पाचहजे. चशवाजी महाराजारं्नी र्भक्कम तटबंदी करूर्न इतरारं्ना हा चकल्ला हजकूर्न घेिे अशक्य करूर्न 
सोडले. ह्या तटाचं्या खाली र्भयंकर दऱ्या होत्या. आचि अचतशय अवघड अशा वाटा आहेत. बादशहारे्न 
आपले सेर्नापती हमीद द्दीखार्न आचि मीर आचतश आचि तरचबयतखार्न यारं्ना चकल्ला हजकूर्न घेण्यािी आज्ञा 
केली. दोन्ही तट जेथे एक होतात त्या स्थळाचं्या समोर दोघा ंसेर्नापतीर्नी एका टेकडीवर य द्धास आवश्यक 
असिारे सामार्न िढचवले. चकल्यािा ब रूज तीस र्ज उंि होता म्हिरू्न उर्भय सरदारारं्नी त्या टेकडीवर एक 
दमदमा (तोर्फा ठेवण्यािी उंि जार्ा) बाधंला. तो चकल्ल्याच्या तटाएवढाि उंि झाला. 

  
चकल्ल्यातंील लोकारं्नीही अरे्नकदा दमदमे बाधंले पि त्यािा जास्त उपयोर् झाला र्नाही. 

मोर्लाचं्या तोर्फार्नी चकल्ल्याचं्या तटािंी, ब रुजािंी आचि चकल्ल्यातील इमारतींिी बरीि र्नासाडी केली. 
मोर्ल सैचर्नक ब रूजावर िढले आचि त्याचं्यापैकी काहींर्नी ब रुजावर ठाि माडंले. चकल्ल्यातील लोकारं्नी 
तोर्फा, बंद की, बाि आचि दर्ड धोंडे यािंा वषाव केला त्याम ळे मोंर्लािें अरे्नक लोक ठार झाले. [चकत्ता.] 
मोर्ल सैन्याचधकाऱ्यार्नी र्नमते घेतले म्हिरू्न चकल्लेदार चर्फरंर्ोजी र्नरसाला आचि हमार्नजी (हर्न मतंजी) 
यारं्नी मोर्ल सेर्नार्नी रुह ल्लाखार्नापाशी तहािी बोलिी करण्यासाठी मािसे पाठचवली. बादशहास ही 
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हचकर्त कळचवण्यात आली तेव्हा बादशहारे्न संमती चदली व पैसेही चदले. खंडिी घेतल्यावर चकल्लेदारारे्न 
रे्फब्र वारी १७०४ रोजी आपल्या हातारं्नी मोर्लािंा झेंडा चकल्ल्यावर िढचवला. सेर्नापतीर्ना बादशहारे्न बढती 
व बचिसे चदली. चकल्ल्यािे र्नाव र्नबीशाहर्ड असे ठेवण्यात आले. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ११६-११९.] 

 
िोरिा काबीि : 

 
राजर्डावर बादशहारे्न एक आठवडा म क्काम करूर्न २३ रे्फब्र वारी १७०४ रोजी तेथूर्न िार कोसावंर 

असिाऱ्या तोरिा चकल्ल्याकडे कूि केले. एक दोर्न कोसािंी मजल मारूर्न बादशहा चकल्ल्याच्या 
पायर्थ्याशी पोहोिला. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ८६.] तोरण्यािा वढेा िालू झाला. चकल्ल्यातूंर्न मराठे बंद की व 
तोर्फा यािंा मारा करीत. स लतार्न ह सेर्न ह्या मोर्ली सरदारारे्न चकल्ल्यात रसद रे्निाऱ्या ८० मराठ्ावंर 
हल्ला करूर्न त्यारं्ना कैद केले. [चकत्ता.] मोर्ल सेर्नापती अमार्न ल्लाखार्नारे्न शक्कल लढवरू्न ह्या प्रदेशातील चकल्ल े
घेण्यात पटाईत असे मावळे र्ोळा केले व त्यारे्न त्याचं्या साहाय्यारे्न चकल्ला काबीज करण्यािा मर्नस बा 
आखला. ह्या मावळयारं्ना बादशहाच्या ८९ व्या वाढचदवशी चदर्नाकं १० मािग रोजी अमार्न ल्लाखार्नारे्न 
चकल्यावर िढण्यास पाठचवले. दोरीच्या साहाय्यारे्न मावळे र्भरार्भर चकल्ला िढले. त्याचं्यामार्रू्न 
अमार्न ल्लाखार्न व त्यािा बधूं अताउल्लाखार्न हे दोघेही चकल्ला िढले. मोर्ल सैन्यही दोरीच्या साहाय्यारे्न 
चकल्ल्यात उतरले. चकल्ल्यातील चशबंदी बेसावध होती. मोर्लारं्नी रिचशर् र्फ ं कूर्न चशबंदीशी लढाई स रू 
केली. त्याबरोबरि त्यारं्नी चकल्लेदाराशी तहािी बोलिी स रू केली. मोर्लाचं्या अटी कबूल करूर्न र्भरपूर 
लाि घेऊर्न चकल्ला चदला. मोर्लारं्नी अरे्नकारं्ना कापूर्न काढले. शवेटी मराठ्ारं्ना हार खावी लार्ली. 
बादशाही आजे्ञरे्न त्यारं्ना चर्नःशस्त्र करूर्न चकल्ल्याबाहेर जाऊ देण्यात आले. बादशहारे्न तोरण्यािे र्नाव 
र्फ तूहल्रै्ब १ (दैवी चवजय) असे ठेचवले. [मराठे व औरंर्जेब, पृ. ११८-११९.] बादशहारे्न १५ मािग रोजी तोरण्याहूर्न 
कूि केले आचि मचहन्याचं्या प्रवासारं्नतर तारीख १७ एचप्रल १७०४ पयंत तो हसहर्डाखाली येऊर्न 
पोहोिला. याचठकािी त्यािा म क्काम २१ ऑक्टोबर १७०४ पयंत होता. याि दरम्यार्न मोर्लारं्नी राजमािी 
आचि लोहर्ड हे मराठ्ािें चकल्ले लाि देऊर्न ताब्यात घेतले. 

 
मराठे फौिाचंी चौफेर भरारी :  

 
बादशहा राजर्ड मोचहमेत र् ंतला असता ताराबाईंर्नी आपल्या र्फौजा मोर्ली म लखातं िौरे्फर 

घ सचवल्या होत्या. मराठ्ािंी एक र्फौज चवजापूरच्या प्रदेशात चठकचठकािच्या मोर्ल अंमलदाराकंडूर्न 
िौथाई वसूल करीत होती. जे िौथाई देण्यास र्नकार देत त्यारं्ना मराठे कैद करीत व त्यािंा सवग प्रदेश 
ल टूर्न र्फस्त करीत. [स्टोचरया द मोर्र, र्भार् ३, पृ. ५००.] यावळेी रे्नमाजी हशदे, केसो चत्रमल व परसोजी र्भोसले हे 
मराठे सेर्नार्नी वऱ्हाडातं धामधूम करीत होते. त्यारं्नी रुस्त मखार्नास कैद करूर्न पन्नास हजार स्वाराचं्या 
र्फौजेचर्नशी र्नमगदा पार केली आचि अरे्नक खेडी व शहरे ल टूर्न चसरोंजला वढेा चदला. (जारे्न.-रे्फब्र . १७०४) 
[चकत्ता र्भार् ५, पृ. ३१५-२१६.] चशविचरत्र प्रदीप सारं्ते की, मराठ्ाचं्या र्फौजा काळाबार् (हे चठकाि चसरोंज ते 
र्नरवर या मार्ावर आहे) पसरल्या होत्या. र्न जािो मराठे आर्ऱ्यावरही घसरतील अशी धास्ती बादशहाला 
वाटली. [स्टोचरया द मोर्र, पृ. ५०९.] तेव्हा त्यारे्न औरंर्ाबादेस असिाऱ्या शहजाद्यास व वऱ्हाडातंील चर्फरोजजंर् 
यास मराठ्ािंा पाठलार् करूर्न त्यांिा मोड करण्याच्या आज्ञा सोडल्या. [चहस्टरी ऑर्फ औरंर्जेब, पृ. ३१६.] 
मराठ्ारं्ना माळव्यातूंर्न ह सकावरू्न लावण्याएवढी मोठी र्फौज शहाजाद्याजवळ र्नव्हती म्हिरू्न मराठ्ासंी 
सरळ सामर्ना देण्यािे टाळूर्न तो उजै्जर्नकडे रे्ला व बादशहािे बोलाविे आल्यावर आपि आजारी 
असल्याच्या सबबीखाली शहाजाद्यारे्न दरबारात येण्यािे टाळले. [स्टोचरया द मोर्र, र्भार् ३, पृ. ५०९.] वऱ्हाडात 
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र्ाचजउद्दीर्न मराठ्ािंा चपच्छा करीत होता. माळव्यातंील मराठ्ािंा बीमोड कर अशी त्याला बादशाही 
आज्ञा झाली तेव्हा तो (र्ाचजउद्दीर्न चर्फरोजजंर्) र्नमगदा ओलाडूंर्न चसरोंजपयंत पोहोिला पि त्यारे्न 
रे्नमाजीशी य द्ध केले र्नाही. उलट रे्नमाजीिा य द्ध करूर्न परार्भव केल्यािे खोटे वृत्त बादशहाला कळचवले. 
खरी वस्त स्स्थती बादशहाला समजल्यावर चर्फरोजजंर्च्या पदव्या बादशहारे्न काढूर्न घेतल्या, तेव्हा 
चर्फरोजजंर्खार्न वऱ्हाडला परतला. [मो.म, पृ. १७२.] इकडे वऱ्हाडमध्ये रुस्त मखार्न यािा पूिग परार्भव करूर्न 
मराठ्ारं्नी त्यास चपटाळूर्न लावले. रुस्तमखार्निा मोड केल्यावर प न्हा मराठे ब ंदेलखंडाच्या रोखारे्न जात 
असता र्ाचजउद्दीर्न चर्फरोजजंर् यारे्न पाठलार् करूर्न त्यािंा परार्भव केला. माळव्यातंील र्ाचजउद्दीर्नाच्या 
चवजयािी वाता तोरण्यास वढेा घालूर्न बसलेल्या बादशहाकडे आली त्यारे्न त्यारं्ना बढत्या चदल्या याि 
स मारास उत्तरेकडूर्न दोर्न कचबले व खचजरे्न आले. बऱ्हािप राहूर्न ते औरंर्ाबादेकडे येत असता र्फदापूर 
जवळ मराठ्ारं्नी त्यारं्ना पूिगपिे ल टले. [चकत्ता, पृ. १७३.] 

 
धान्यािी महर्गता आचि जहाचर्रीच्या उत्पन्नािा अर्भाव याम ळे मोर्ल सरदार आचि सैचर्नक यािंी 

दशा शोिर्नीय झाली. ल टमारीम ळे मराठ्ािें बळ अचतशय वाढले. मराठ्ारं्नी हैदराबाद शहरावर आक्रमि 
केले. धर्नाजी जाधव, हिमंतराव (हर्नबाळकर) आचि हहद राव (घोरपडे) हे कर्नाटक प्रातंात चशरले. 
झ स्ल्र्फकार खार्निा र्नायब दाऊद खार्न हा पंि हजारी मन्सबदार होता. त्यािंी मराठ्ाबंरोबर अरे्नक य दे्ध 
झाली. [चकत्ता.] 

 
मराठ्ािंी काही र्फौज माळव्यातं ध माकूळ घालीत असता त्यािंी द सरी र्फौज हैदराबादेहूर्न प ढे 

होऊर्न मच्छलीपट्टिपयंत जाऊर्न पोहोिली (रे्फब्र वारी १७०४) या र्फौजेत बारा हजार घोडदळ आचि दहा 
हजार पायदळ होते असे मर्न िी सारं्तो. मच्छलीपट्टि जवळच्या पाळाकोळू या चठकािावर मराठ्ारं्नी हल्ला 
केला व तेथूर्न आजूबाजूच्या प्रदेशात र्फौज पाठवरू्न िौथाई सक्तीरे्न वसूल केली. तेथील मोर्ल अंमलदार 
मराठ्ारं्ना प्रचतकार करू शकले र्नाहीत. मच्छलीपट्टिातं इंग्रज व डि याचं्या वखारी होत्या. त्यारं्नी 
आपल्या वखारीिा व शहरािा बंदोबस्त िारं्ल्या प्रकारे केला होता. परंत  मराठे त्या शहरावर र्न घसरताि 
परत चर्फरले. [स्टोचरया द मोर्र, र्भार् ३, पृ. ५००.] तोरिा हजकूर्न घेतल्यावर बादशहािा म क्काम खेडवर असता मे 
१७०४ मध्ये मराठे सेर्नापती धर्नाजी जाधव, हिमंतराव हर्नबाळकर व हहद राव घोरपडे साठ हजार 
र्फौजेचर्नशी कर्नाटकात चशरले. [स्टोचरया द मोर्र, र्भा. ३, पृ. ५०३.] या मोठ्ा र्फौजेस कर्नाटकातील अरे्नक 
पाळेर्ार व चकल्ले शरि रे्ले. कर्नाटकातील चसरा या प्रम ख शहरी पोहोिल्यावर मराठ्ारं्नी आपल्या र्फौजेिे 
तीर्न चवर्भार् केले. एक र्फौज दचििेस रे्ली व चतरे्न येथील राजाकडूर्न तीस लाख खंडिी वसूल केली. 
चत्रिर्नापल्लीकडूर्न व त्या राज्याच्या आसपासच्या प्रदेशातूर्न त्यारं्नी बरीि रक्कम र्ोळा केली. यावळेी 
कर्नाटकात मोर्लािंा मातब्बर सरदार दाऊदखार्न र्फौजेसह होता. त्यारे्न मराठ्ासं खंडिी देऊर्न तह 
करण्यासाठी मािसे पाठचवली तेव्हा त्या मािसारं्ना मराठ्ारं्नी परत पाठचवले. तेव्हा खार्नारे्न अकाट सोडूर्न 
वलेोरच्या चकल्ल्यात स्वतःला कोंडूर्न घेतले. [चकत्ता, र्भार् ३, पृ. ५०३-५०४, राजाराम चरयासत, पृ. १७३.] मराठ्ारं्नी 
कर्नाटकातूर्न चर्नघूर्न जाव ेम्हिूर्न दाऊद खार्नारे्न त्यास पाि लाख रुपये चदले. मराठ्ारं्नी ती रकम घेतली 
पि ते अदोर्नी व चसरा याचं्या आसपासिा प्रदेश ल टीत बराि काळ रेंर्ाळत राचहले. बादशहाला यावळेी 
महाराष्ट्रात मराठ्ारं्नी हैराि करूर्न सोडल्याम ळे तो दाऊदखार्नास ऐर्न वळेी क मक पाठव ूशकला र्नाही. 
[चकत्ता, पृ. ५०९.] खार्न अदोर्नीकडे जात असता मराठ्ारं्नी त्यास सवग बाजंूर्नी घेरले असता खार्नारे्न िपळाईरे्न 
श्वरमवरम चकल्ल्यािा आश्रय घेऊर्न मोिे बाधूंर्न आपल्या र्फौजेिे रिि केले. शवेटी खार्नाकडूर्न ७ लाख 
रुपये दंड घेऊर्न त्यारं्नी द सरीकडे कूि केले. [स्टोचरया द मोर्र, र्भार् ३, पृ. ५९, बेंदे्र, छत्रपती राजाराम, पृ. ३८३३८४.] 
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औरंगिेब वाणकि खेड्याकडे : 
 
उत्तर कर्नाटकात बेरडाचं्या लढाव ू जमातीरे्न मोर्लाचंवरुद्ध सारखी बंडे िालचवली होती. बेरड 

आचि मराठे यािंी य ती झाली होती. बेरड बंद कीच्या रे्नमबाजीत चर्नष्ट्िात असत. सतंाजी, बचहजी, हहद राव, 
रािोजी या घोरपड्याचं्या सैन्यात ते बकंदाज म्हिरू्न सामील असत. त्यािें म ख्य ठािे कृष्ट्िा र्भीमा 
संर्मापाशी र् लबर्ा चजल्ह्यात वाचकि खेडा येथे होते. त्यािंा बंडावा वाढत वाढत शवेटी चवजापूर त्याचं्या 
हाती पडते की काय अशी धास्ती चर्नमाि झाली. मराठ्ािें बेरडाशंी सूत जमले होते. अरे्नक मराठा 
सरदारािें कचबले स रचिततेसाठी म्हिूर्न वाचकि खेड्यात ठेवण्यात आले होते. यापूवी चदलेरखार्न, 
रुह ल्लाखार्न, रिमस्तखार्न, कामबि, चर्फरोजजंर् इत्यादींर्नी बेरडािंा मोड करण्यािे प्रयत्र्न केले होते. पि 
त्यात त्यारं्ना यश आले र्नाही. यावळेी औरंर्जेबारे्न स्वतः वाचकिखेडा हजकूर्न घेऊर्न बेडरारं्ना हजकूर्न 
घेण्यािे ठरचवले होते. २२ ऑक्टोबर १७०४ रोजी त्यारे्न खेडहूर्न वाचकि खेड्याकडे कूि केले. 

 
बादशहारे्न ५ रे्फब्र वारी १७०४ ला वाचकि खेड्यापासूर्न एक कोसावर आपला तळ चदला. 

चवजापूरिा स रे्भदार आचि र्ाचजउद्दीर्न चर्फरोजजंर् यािा म लर्ा िीर्न चकलीिखार्न (चर्नजाम उल्म ल्क) 
हमीद द्दीर्नखार्न बहादूर, तरचबयतखार्न बहादूर, मीर आचतश (तोर्फखान्यािा अचधकारी) महमद अमीरखार्न 
बहादूर सदस्रसू दूर (म ख्य न्यायाधीश) मतलबखार्न आचि इतर सरदार यारं्ना बादशहारे्न चकल्ल्याचं्या 
र्भोवती मोिे बाधंण्यािी आज्ञा केली. सरदारारं्नी चकल्ल्याचं्यासमोर मोिे तयार केले. मोर्ल मोिे प ढे 
सरकचवण्याच्या प्रयत्र्नाला लार्ले. त्यावळेी असंख्य बेरड टेकडीवर पोहोिले. त्यारं्नी मोर्लावंर बंद कीिा 
असा काही मारा केला की त्याचं्या माऱ्याप ढे मोर्ल सैन्य जेरीस आले. टेकडीवर जे मोर्ल सरदार िढले 
होते त्यार्ना बेरडारं्नी हाकलूर्न लावले, बेरडाचं्या माऱ्याप ढे मोर्ल सैन्य जेरीस आले. [मोर्ल व मराठे, पृ. १७४-
१७५.] इतक्यात धर्नाजी जाधव आचि हहदूराव हे ५ हजार स्वार, २० हजार बेडर पायदळ घेऊर्न पोहोिले 
आचि त्यारं्नी र्भयकंर ध माकूळ घातला. मराठ्ारं्नी एकीकडे मोर्लारं्ना य द्धात र् ंतवरू्न ठेचवले आचि 
द सरीकडे त्यारं्नी चकल्ल्याच्या द सऱ्याबाजूरे्न आपले कचबले काढूर्न रे्नले, मराठ्ारं्नी बेरडारं्ना सल्ला चदला 
की, त मच्या आचि आमच्या सवग सामग्री सरंजामा चर्नशी आपि बादशहा समोर चटकू शकत र्नाही. 

  
औरंर्जेबाच्या ठाण्यार्भोवती र्भक्कम हर्भत उर्भी करण्यात आली होती पि चकल्ल्यातील सैन्य रोज 

रात्री बाहेर पडे आचि बाि व बंद का यािंा छाविीवर वषाव करी. छाविीच्या बाहेर पाऊल टाकण्यािी 
एकाही मोर्ल सैचर्नकास हहमत होईर्ना. धान्य आचि िाराही अचतशय महार् झाला. 

 
बेरडारं्नीही तहाच्या र्ोष्टी स रू करूर्न मोर्लारं्ना झ लवीत ठेचवले. मोर्ल सैन्यािी द दगशा होत 

असलेली पाहूर्न औरंर्जेबारे्न झ स्ल्र्फकार खार्नास तातडीरे्न बोलावरू्न घेतले. तो २७ मािग १७०५ रोजी 
बादशहापाशी येऊर्न रुजू झाला. दाऊदखार्न पन्नी याला ताचमळर्नाडूहूर्न बोलावण्यात आले, तोही छाविीत 
येऊर्न दाखल झाला. [चश. ि सा. खंड ६, पृ. २८-२९.] इकडे हिमंतराव हर्नबाळकर बेरडारं्ना येऊर्न चमळण्यासाठी 
म्हिूर्न रवार्ना झाला पि वाटेति त्यािा मृत्यू झाला. 

  
ज स्ल्र्फकारखार्न आल्यावर मोर्लारं्नी चर्नकरािा हल्ला करूर्न २७ एचप्रल १७०५ रोजी वाचकि 

खेड्यािा चकल्ला हजकूर्न घेतला. यारं्नतर औरंर्जेबारे्न जवळि असलेल्या देवापूर या म क्कामी छाविी केली. 
तेथे तो र्भयंकर आजारी पडला. त्यातूर्न कसाबसा बरा होऊर्न २३ ऑक्टोबर १७०५ रोजी तो बहाद रर्डास 
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पोहोिला. रमजार्निा उपासािा एक मचहर्ना चतथे घालवरू्न तो अहमदर्नर्रास रवार्ना झाला. २० जारे्नवारी 
१७०६ रोजी तो अहमदर्नर्रास पोहोिला. [चकत्ता.]  

 
कोपलिा चकल्ला मोर्लाचं्या ताब्यातं राचहला हे रािी ताराबाईस समजल्यावर चतरे्न र्नरहरी रूद्र या 

सरदारास कोपल चकल्ला मोर्लाकंडूर्न घेण्यािी आज्ञा केली. त्याप्रमािे र्नरहरी रूद्र यारे्न लष्ट्करािा जमाव 
करूर्न कोपल चकल्ला मोर्लाकंडूर्न घेतला. [र्भा.इ.स.ंमं. तै्र. वषग ६, अंक क्र. १-४, पृ. ८७-८८.]  

 
१७०५ सालाच्या प्रारंर्भी धावजी चवसार आचि िार्फाजी हशदे या दोर्न मराठे सेर्नार्नीर्नी लोहर्ड 

चकल्ला माळ लावरू्न काबीज केला. [सर्नदापते्र प.रं्न. ४३, पृ. १९२.] हे ताराबाईंर्ना कळताि त्यारं्नी धावजी चवसाराव 
यास जारे्नवारी १७०५ ला शाबासकीिे पत्र चलचहले. “त म्ही िारं्ली मेहर्नत करूर्न लोहर्ड हस्तर्त केला हे 
काम थोरि केले त मिे सेविेा म जरा जाहला.” 

 
मराठे कसहगड घेिाि : 

 
१७०५ एचप्रल मचहन्यात त्र्यबंक चशवदेव, पंताजी चशवदेव आचि रामजी र्फाटक यारं्नी हसहर्डावर 

हल्ला केला आचि तेथील मोर्ल चशबंदीिा परार्भव करूर्न तो चकल्ला आपल्या ताब्यात आिला. र्डािा 
मोर्ल चकल्लेदार देवीहसर् यास कैद केले. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. १९२.] हे ताराबाईंर्ना समजताि त्यारं्नी 
२९ एचप्रल १७०५ रोजी रामजी र्फाटक यास पत्र चलचहले, “त मच्या सेविेा म जरा जाहला. त म्ही मदार्नी 
सेवक आहात या उपरीही आपि स्वामी कायग करीत जािे म्हिजे क लास उजीत होईल.” [हहदवी स्वराज्य 
आचि मोर्ल, पृ. १९२.] जूर्न १७०५ मध्ये मराठा सरदार र् िाजी सावतं यारे्न राजमािी चकल्ला मोर्लाकंडूर्न 
हजकूर्न घेतला म्हिूर्न ताराबाईरं्नी त्यास पत्र चलहूर्न त्याच्या पराक्रमािेही कौत क केले. [चपस लेकर, पृ. १३१-
२३९.]  

 
बादशहा बहादूरर्ड म क्कामी असतार्ना औरंर्जेबािा एक अचधकारी चसयादत्त खार्न हा चशकारीसाठी 

म्हिूर्न छाविीच्या बाहेर रे्ला होता. मराठे त्याच्यावर त टूर्न पडले. प्रहरर्भर लढाई होऊर्न चसयादत खार्न 
हा मराठ्ाचं्या कैदेत सापडला. खंडिी र्भरूर्न त्यास आपली स टका करूर्न घ्यावी लार्ली. लढाईत 
जखमी होऊर्न तो कायमिा आंधळा बर्नला. बहादूर र्डाहूर्न बादशहारे्न र्नर्रास जाण्यास चदर्नाकं १४ 
जारे्नवारी १७०६ रोजी प्रयाि केले व तो २० जारे्नवारीस अहमदर्नर्रास पोहिला. या ६ चदवसाच्या प्रवासात 
मराठ्ारं्नी बादशही सैन्यावर धाडशी हल्ले केले व अरे्नक मोर्लारं्ना मारले आचि अरे्नकारं्ना धरूर्न रे्नले. 
औरंर्जेब बादशहा हसहासर्नवजा उघड्या पालखीतूर्न [चकत्ता.] जात असतार्ना त्यारं्ना चदसला. बादशहाबद्दल 
आदरािी र्भावर्ना म्हिरू्न मराठे लाबंूर्न त्याला पाहत होते. मराठे असे वार्ले हे बादशहािे र्भाग्यि म्हटले 
पाचहजे. [मराठे व औरंर्जेब प.ृ २६७.]  

 
बादशहारे्न झ स्ल्र्फकार खार्न यास कोंडािा हजकूर्न घेण्यासाठी पाठचवले. त्यारे्न कोंडाण्याला वढेा 

घातला. त्यारे्न चकल्ल्यातील लोकावंर कठीि प्रसंर् आिला त्याम ळे चकल्ल्यातील लोकारं्नी रामहसर् लाल 
याचं्या मध्यस्तीरे्न वाटाघाटी केल्या व त्यांर्ना स रचितपिे चकल्ल्यातूर्न जाऊ चदले. कोंडािा चकल्ला मोर्लािें 
हाती आला. मराठे खार्नदेश व र् जरात या र्भार्ात तेथील मोर्ल र्फौजदाराशंी लढत होते. र् जरातेत 
र्नजरअलीखार्न हा स रे्भदार र्फौजदार होता. तो सैन्य घेऊर्न मराठ्ाशंी लढण्यासाठी म्हिूर्न आला. ४ मािग 
१७०६ ला त्यािा पराजय होऊर्न तो आचि इतर मोर्ल अचधकारी मराठ्ाचं्या हाती सापडले. [मोर्ल व मराठे, 
पृ. १८३.] 



 

अनुक्रमणिका 

इ. स. १७०६ मध्ये मराठ्ारं्नी वसंतर्ड हजकूर्न घेतला. राजर्डिा चकल्लाही मराठ्ारं्नी परत 
हजकूर्न घेतला. [र्भा.इ.स.ंम.ंतै्र. वषग ६, पृ. ८८.] 

 
सेनापिी धनािी िाधव रिनपुरची लढाई किकिो (४ माचप १७०६) :  

 
मराठ्ाचं्या स्वातंत्र्यय द्धात सेर्नापती सतंाजी घोरपडे यारं्नी कर्नाटकातील हदडोरी येथील 

मोर्लाचंवरुद्धिी लढाई हजकली होती. सतंाजी घोरपडेच्या मृत्यूरं्नतर धर्नाजी जाधव सेर्नापती झाला. 
मराठा सैन्यािे रे्नतृत्व त्याजकडे आले. त्यारे्न १६९८ पासूर्न १७०७ पयंत वायू वरे्ारे्न मोर्ल सैन्याचवरुद्ध 
धावरू्न त्यारं्ना सळो की पळो करूर्न सोडले. त्यारे्न मराठा र्फौजेस माळवा व र् जरात या प्रदेशात आक्रमि 
करण्यास प्रोत्साहर्न चदले. र् जरातेवरील आक्रमिािे रे्नतृत्व धर्नाजीरे्न आपल्याकडे ठेचवले. राजारामकाळी 
मराठी राज मंडळारे्न वतर्नदारारं्ना आपल्याकडे ओढूर्न त्यारं्ना राष्ट्रकायास लावण्यािा जो यशस्वी प्रयत्र्न 
केला त्यािी रािी ताराबाईरे्न री ओढली आचि मराठ्ारं्ना र्डकोट आचि देश र्चर्नमापासूर्न सोडचवण्यािे 
आदेश चदले. 

  
इ. स. १७०१ पासूर्न १७०५ अखेरपयंत औरंर्जेबािा म लर्ा शहजादा आज्जम हा र् जरातेिा 

स रे्भदार होता. त्याच्या चवरं्नतीवरूर्न बादशहारे्न त्यािी बदली केली आचि त्याजार्ी र् जरातिा चदवाि 
ख्वाजा अब्द ल हमीदखार्न यास स रे्भदारी चदली. ख्वाजा अब्द ल हमीदखार्न हा अहमदाबाद स भ्यािा हंर्ामी 
स रे्भदार म्हिूर्न चडसेंबर १७०५ पासूर्न काम पाहू लार्ला. त्यावळेी मराठा सेर्नार्नी धर्नाजी जाधव यारे्न 
र् जरातेत चशरूर्न मोर्ल म ल खात िहूकडे धामधूम उडवरू्न चदली. त्याला काढूर्न लावण्यासाठी मोर्ल 
स रे्भदार आचि र्फौजदार यारं्ना औरंर्जेबारे्न ह क म चदले होते ते असे, “मराठ्ारं्नी आक्रमिे केली आचि 
धामधूम स रू केली तर सवग अचधकाऱ्यारं्नी एक होऊर्न राजमार्ािे संरिि कराव ेआचि मराठ्ारं्ना काढूर्न 
लावण्याचं्या कामात झटाव.े” या आजे्ञस अर्न सरूर्न जेव्हा जेव्हा मराठ्ाचं्या आक्रमिाच्या बातम्या मोर्ल 
अचधकाऱ्यास लार्ल्या तेव्हा तेव्हा ते एक होऊर्न र्नमगदेच्या बाबाचपराया उतारावर तातडीरे्न जाऊर्न पोहिले. 
[मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ८३.] 

 
मराठ्ारं्नी र् जरातेत प्रवशे केल्यािी बातमी अहमदाबादेस र्नायब स रे्भदार ख्वाजा अब्द ल्हमीदखार्न 

यास कळली. तेव्हा उताचवळपिे मराठ्ाचंवरुद्धच्या मोचहमेस त्यारे्न प ढील अचधकारी रे्नमले. (१) र्नजर 
अलीखार्न (२) सर्फरखार्न बाबी ज र्नार्ड (३) इस्ल्तर्फा खार्न (४) सय्यद इचद्रस खार्न (र्नाचडयािा 
र्फौजदार) (५) महमद बेर् खार्नािा म लर्ा अचल मदार्न, इतर सरदार, मर्नसबदार यारं्ना आज्ञा करण्यात 
आली की त्यारं्नी स रतपयंत पोहोिूर्न मराठ्ािंा प्रचतकार करावा. याप्रमािे वर उल्लेचखलेले सरदार रवार्ना 
झाले. त्यारं्नी र्नमगदेच्या बाबाचपराया उतारावर आपला तळ चदला. त्यारं्ना मराठे र् जरातेत येऊर्न त्यारं्नी 
स रतेच्या बाजूला तळ चदल्यािे समजले. ही बातमी अब्द ल्हमीद खार्नास कळचवण्यात आली. त्यारे्न घाई-
घाईरे्न र्फौजेिी जमवाजमव केली. र्फौजदार ठािेदारारं्ना बोलाविे पाठचवले. र्नमगदेच्या काठावर मजा 
मारीत रेंर्ाळत राचहलेल्यारं्ना त्यारं्नी मराठे आले असता काहीि केले र्नाही असा टोमिा चदला. मराठ्ािें 
सैन्यबळ चकती आहे ह्यािा चविार र्न करता चजतके काही जमले चततके सैन्य आचि सरंजाम घेऊर्न तो बाहेर 
पडला. स रतेच्या अचधकाऱ्यापंाशी र्भरपूर सैन्य र्नव्हते. सरदारारं्नी अब्द ल्हमीद खार्नािी वाट र्न पहाता 
त्यारं्नी र्नमगदा ओलाडूंर्न पलीकडच्या तीरावर तळ चदला. द सऱ्या चदवशी सकाळी ते सातकोस प ढे िालूर्न 
रे्ले. र्नमगदेच्या काठावर रतर्नपूर (र्भडोिच्या पूवेस १४ मलैावंर) हे र्ाव आहे चतथे आपली छाविी कायम 
केली. प्रत्येकारे्न आपल्याला योग्य वाटेल त्या जारे्वर तंब ूठोकला. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ८३-८४.] 

 



 

अनुक्रमणिका 

इकडे मराठ्ासं समजले की मोर्लािें सैन्य सखं्येरे्न थोडे आहे त्यात दम र्नाही. मोर्ल सैन्यास 
मराठ्ाचं्या आघाडीिी पथके चदसली म्हिरू्न त्यारं्नी स्वार होऊर्न ते मराठ्ावंर िालूर्न रे्ले. मराठ्ारं्नी 
आपली आघाडीिी पथके मदैार्नातूर्न मारे् घेतली तेव्हा मोर्लासं वाटले की आपला जय झाला. त्यारं्नतर ते 
आपल्या तळावर येऊर्न स्वयंपाकपािी करण्यात र्ढूर्न रे्ले. इतक्यात मराठ्ािें प्रिंड सैन्य िालूर्न येत 
असल्यािे चदसले. मराठे प्रथम मोर्ल सरदार सर्फरखार्न बाबी याच्या तळावर िालूर्न रे्ले व तळार्भोवती 
कडे घातले. मोठी झ ंज झाली त्यात त्यािा म लर्ा महमद उस्मार्न आचि इतर अरे्नकजि मारले रे्ले. स्वतः 
सर्फरखार्न यास र्भयंकर जखमा झाल्या. तो जचमर्नीवर कोसळला. मराठ्ारं्नी त्यास कैद करूर्न त्यािा 
सर्ळा सरंजाम ल टला. [मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध, पृ. ८५.] रं्नतर मराठे मोर्ल सरदार प रचदल शरेारं्नी याच्या 
तळावर त टूर्न पडले. मोठी चर्नकरािी लढाई झाली. काही लोक मारले रे्ले. महंमद प रचदल हा र्नदीत उडी 
घेऊर्न पळाला. मोर्ल घाबरूर्न रे्ले होते. त्याचं्यापकैी ज्यारं्ना शक्य झाले ते पळूर्न रे्ले. काहीजि 
मराठ्ाचं्या तावडीत सापडले. र्नजर अलीखार्न आचि त्यािे सैचर्नक यारं्नी मराठ्ाशंी लढण्यािी तयारी 
केली. द सऱ्या चदवशी पहाटेस मराठे प्रिंड संख्येरे्न मोर्लावर त टूर्न पडले. प्रिंड संख्येच्या मराठ्ाशंी 
लढूर्न आपि जीव र्मावण्यात अथग र्नाही हे मोर्लासं कळूर्न ि कले, इतक्यात मराठ्ारं्नी त्यास शरि 
येण्यास चर्नरोप पाठचवला तेव्हा र्नजर अलीखार्न आचि त्यािे सहकारी हे मराठ्ापंाशी रे्ले. त्यारं्नी त्यारं्ना 
आपल्या ताब्यात घेतले व सन्मार्नारे्न वार्चवले. [चकत्ता.] 

 
अब्दुल्हमीद खानाच्या हालचाली : 

 
मराठ्ारं्ना अब्द ल्हमीद खार्नाच्या हालिाली ठावकू झाल्या. अब्द ल्हमीद खार्न मोर्ल सरदार व 

अचधकारी यारं्ना घेऊर्न बाबाचपयाराच्या उतारावर पोहोिला. त्यािवळेी मराठे रातोरात बाबाचपयारा 
उताराजवळ र्नमगदा पार झाले. त्यारं्नी अब्द ल्हमीद खार्नाच्या छाविीवर रात्रीि हल्ला केला. मोर्लाचं्या 
सैन्यातं एकि हाहाकार उडाला. अरे्नक लोक जीव घेऊर्न पळत स टले. पहाटेस मराठे-मोर्ल यािें य द्ध 
ज ंपले. मराठ्ारं्नी मोर्ल सैन्यावंर िहूकडूर्न हल्ले करूर्न एकि र्ोंधळ उडवरू्न चदला. मोर्ल सेर्नार्नी महमद 
शरे जखमी झाला आचि पडला. त्याला महमद अश्रर्फरे्न बरोबर घेऊर्न तो अहमदाबादेत दाखल झाला. 
ख्वाजा अब्द ल्हमीद खार्न आचि त्यािे सहकारी मदैार्नातं लढत राचहले. त्यारं्ना मराठ्ारं्नी कैद केले व 
मोर्लािंा सरंजाम पूिगपिे ल टला. मराठ्ारं्नी तेथेि काही चदवस म क्काम करूर्न आसपासच्या प्रदेशातूर्न 
खंडिी वसूल करण्यास स रुवात केली. [हहदवी स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २८७.] 

 
र् जरातच्या स भ्यात चवलिि र्ोंधळ उडाला. दंरे्धोपे स रू झाले. अब्द ल्हमीद खार्नाच्या 

परार्भवािी बातमी अहमदाबादेस आली. इकडे मराठ्ारं्नी कैद केलेल्या मोंर्ल अचधकाऱ्याशंी िौकशी 
करूर्न प्रत्येकावंर स टकेिी खंडिी लादली. अब्द ल्हमीद खार्न आचि र्नजर अलीखार्न हे दोघे मातबर 
सरदार होते. मराठ्ारं्नी अब्द ल्हमीद ख्वाजावर तीर्न लाख खंडिी लादली. ही रक्कम बरीि होती. 
आपल्याजवळील सवग संपत्ती सोरे्न, िादंी ही सवग एकत्र करूर्न मराठ्ाकंडे पाठचवण्यात आली पि तीर्न 
लाखािंी र्भरपाई काही होऊ शकली र्नाही. जमलेली सपंत्ती घेऊर्न मराठ्ारं्नी त्यास सोडूर्न चदले. [चहस्टरी 
ऑर्फ र् जरात, पृ. १६१-१६२.] 

 
शहजादा बेदारबक्तिी रे्नमिूक बादशहारे्न अहमदाबाद स भ्यावर केली. तो एक ज लै १७०६ रोजी 

अहमदाबादेस पोहोिला. मराठ्ारं्ना त्याच्या येण्यािी बातमी लार्ली. पावसाळाही जवळ आला होता. 
म्हिूर्न मराठ्ारं्नी जवळपासच्या इलाख्यातूंर्न खंडिी र्ोळा केली आचि ते दचििेकडे परत रे्ले. [हहदवी 
स्वराज्य आचि मोर्ल, पृ. २८८.] औरंर्जेब हा अहमदर्नर्रास राचहला होता. मराठे सरदार धर्नाजी जाधव, रे्नमाजी 
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हशदे, दादो मल्हार, संताजी र्भोसले, संर्भाजी हर्नबाळकर हे सवग एकत्र होऊर्न बादशाही छाविीवर शाहूस 
कैदेतूर्न सोडवरू्न आिण्यासाठी िाल करूर्न आले. पि त्यािंा बेत चसद्धीस रे्ला र्नाही. यावळेी त्यारं्ना खारे्न 
आलम ह्या मोर्ल मन्सबदारारे्न आपल्याकडील कसलेल्या र्फौजेच्या मदतीरे्न मारे् हटचवले. [मोर्ल व मराठे, प.ृ 
१८५.] 

 
इ.स. १७०६ च्या पावसाळयात झ स्ल्र्फकार खार्न हा चमरजेपासूर्न १२ कोसावंर म क्काम करूर्न 

राचहला. धान्यािी र्भयकंर टंिाई र्भासली. सैन्यािी अचतशय द दगशा झाली. पावसाळा संपल्यावर धर्नाजी 
जाधवारे्न बादशाही म लखावंर आक्रमिे करण्यािा बेत केला. झ स्ल्र्फकार खार्न त्यािा पाठलार् करीत 
चर्नघाला. मर् मराठे चवजापूर प्रातंात चशरले. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न त्यािा पाठलार् कृष्ट्िा र्नदीच्या काठापयंत 
केला. [मोर्ल व मराठे, पृ. १८५.] यावळेी बादशाही खजीर्ना, घोडे, उंट इत्यादी प्रिंड सामग्री औरंर्ाबादेहूर्न 
बादशाहािी जेथे छाविी होती त्या अहमदर्नर्रास जाण्यास चर्नघाली. मराठ्ासं ही बातमी समजताि 
त्यारं्नी र्नर्रपासूर्न १२ कोसावंर असिाऱ्या पादंा या चठकािी धाड घातली आचि ती पूिगतया ल टूर्न घेतली. 
[पृ. १८६.] अहमदर्नर्री बादशहा आपल्या मतृ्यूपूवीिे चदवस मोजीत होता. त्यावळेी मर्न िी हा तत्कालीर्न 
पचरस्स्थतीिे ह बेह ब चित्र रेखाटतो. तो म्हितो, “मराठ्ाशंी य द्ध करण्यात आपली िूक झाली असे वाटूर्न 
औरंर्जेबास प ात्ताप होत आहे. कारि त्याच्या कल्परे्नप्रमािे त्याला या य द्धात यश आले र्नाही. दचििेत 
जो काही प्रदेश हजकला होता, तो कब्जात ठेवण्यासाठी त्याला दचििेत राहिे आवश्यक झाले होते. ही 
मोहीम प ढे िालू ठेवील असा त्याच्या प त्रात क िी र्नाही. आता मराठ्ाचं्या र्फौजा बादशाही साम्राज्यातं सवग 
चदशारं्ना ध माकूळ घालूर्न ल टालूट करत आहेत. मराठ्ािें सामर्थ्यग आचि धाडस इतके वाढले की त्यारं्नी 
आपले लष्ट्कर चदल्लीपयंत घ सचवले आचि ते चजथे रे्ले तेथे त्यारं्नी ल टालूट केली. यािवळेी त्यारं्नी 
र्ोवळकोंड्यािीही लूट केली अशाप्रकारे प्रचत चदवशी ते आपल्या वाढत्या सामर्थ्यािे मोर्ली साम्राज्याच्या 
प्रत्येक स भ्यातं प्रदशगर्न करीत असतात.” [स्टोचरया द मोर्र र्भार् ४, पृ. २७४.] 

 
इ. स. १७०७ औरंर्जेबाच्या आय ष्ट्यािी ८८ वष े पूिग झाली होती. त्यापकैी २६ वष े मराठ्ाशंी 

झर्डण्यात रे्ली. त्यारे्न मराठ्ािें चकल्ले हजकूर्न घेण्यास चजवापाड मेहर्नत घेतली. तसेि मराठ्ारं्नी ते 
परत हजकूर्न घेतलेले त्यास पहाव ेलार्ले. मराठे दचििर्भर तर पसरले होतेि आता ते र् जरात आचि 
माळवा या प्रातंावर धाडशी आक्रमिे करू लार्ले होते. मोर्लािंा राज्यकारर्भार मोडकळीस आला होता. 
आपल्या डोळयासंमोर रक्तपात होऊ र्नये म्हिरू्न त्यारे्न कामबि यािी चवजापूरच्या स भ्यावर रे्नमिकू केली. 
तो ९ रे्फब्र वारी रोजी छाविीतूर्न चवजाप री जाण्यास रवार्ना झाला. रं्नतर ४ चदवसारं्नी १३ रे्फब्र वारीस 
शहाजादा अज्जम यािी माळव्याच्या स रे्भदारीवर रवार्नर्ी करण्यात आली. यारं्नतर ४ चदवसारं्नी औरंर्जेब 
आजारी पडला. तीर्न चदवसाचं्या आजारारं्नतर २० रे्फब्र वारी १७०७ रोजी त्यािा मृत्यू झाला. [मराठ्ािें स्वातंत्र्य 
य द्ध, पृ. १०९.]  

 
औरंगिेबाच्या पश्चाि मराठे व मोगल : 

 
औरंर्जेबाच्या मृत्यूरं्नतर एक-दोर्न मचहन्याचं्या आत मराठ्ारं्नी मोर्लाकंडूर्न हसहर्ड, प रंदर, 

पन्हाळर्ड, चवशाळर्ड, सातारा, परळी हे चकल्ले घेतले. चवशाळर्डिा चकल्लेदार अवधूतहसर् (ओरजािा 
राजा) सातारा आचि परळी येथील चकल्लेदार रामिंद्र ब ंदेला (रावदलपत ब ंदेला यािा म लर्ा), 
पन्हाळर्डिा चकल्लेदार रावतमल झाला यारं्नी आपले चकल्ले मराठ्ाचं्या स्वाधीर्न केले आचि ते उत्तरेकडे 
रवार्ना झाले. हसहर्ड शकंराजी र्नारायि सचिव यारं्नी घेतला. प रंदरिा चकल्ला प ण्यािे चशतोळे देशम ख 
याचं्या प्रयत्र्नारे्न त्याचं्या हाती आला. 
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औरंर्जेबाच्या मृत्यरंू्नतर शहजादा आज्जम हा तडक अहमदर्नर्रला आला. त्यारे्न स्वतःला बादशहा 
म्हिूर्न जाहीर केले आचि सर्ळे सैन्य बरोबर घेऊर्न तो उत्तरेकडे रवार्ना झाला. हंडीयापाशी आज्जमरे्न र्नदी  
ओलाडंली आचि तो दोराहाच्या सरहद्दीत दाखल झाला. चशवाजीिा र्नातू राजा शाहू याजबरोबर 
झ स्ल्र्फकार खार्नािे खास आचि घचर्नष् संबधं होते. पूवीपासूर्न तो शाहूच्या सवग कारर्भाराकंडे आस्थापूवगक 
लि देत असे. झ स्ल्र्फकार खार्नारे्न अज्जमशहाला चवरं्नती करूर्न शाहू व त्यािें सोबती यारं्ना म क्त करचवले (८ 
मे १७०७) शाहूच्या बरोबर पन्नास-साठ मािसे होती त्यारं्ना घेऊर्न शाहूराजा मोहर्नहसर्ाकडे रे्ला. सरकार 
बीजार्ड, स लतार्नपूर आचि रं्नद रबार या परर्ण्यामंधील डोंर्राळ आचि द र्गम प्रदेशातं मोहर्नहसर्ािे ठािे 
होते. मोहर्नहसर्ारे्न शाहूिा सरंजाम, मािसे इत्यादी बाबतीत शाहूिी सोय लावरू्न चदली. तसेि अमृतराव 
कदमबाडें र्नावाजलेला एक मोठा मराठा सरदार होता. त्यारे्न शाहूला र्फौजर्फाटा चदला आचि त्याला त्यािे 
देशी रवार्ना केले. मराठ्ािें काही सरदार शाहू महाराजासं येऊर्न चमळाले. त्यावळेी त्याच्याजवळ २० 
हजारािंी जय्यत र्फौज तयार झाली ती घेऊर्न तो औरंर्ाबादेहूर्न आपल्या देशाकडे रवार्ना झाले. 

 
औरंर्जेबाच्या मतृ्यू बरोबरि मराठ्ािें स्वातंत्र्यय द्ध संपले. मराठ्ािें स्वराज्य र्नष्ट करण्यािी 

र्भाषा याप ढे मोर्लारं्नी काढली र्नाही. यारं्नतरच्या काळात मोर्ल आचि मराठे यािंी य दे्ध झाली त्यावळेी 
मराठे, र् जरात, माळवा, ब ंदेलखंड, ओचरसा इत्यादी मोर्ल साम्राज्यािे र्भार् हजकूर्न घेण्यात र् ंतले होते. 
दचििेत चर्नजामाला काबूत आिण्यािा प्रयत्र्न करीत होते. चदल्लीच्या राजकारिातं प्रर्भाव र्ाजव ूलार्ले 
होते. त्यातूर्न उद र्भवलेल्या मोर्ल-मराठा संघषािे स्वरूप हे मराठ्ाचं्या स्वातंत्र्यय द्धापेिा चर्भन्न होते. 
औरंर्जेबाच्या काळात मोर्लारं्नी प्रिंड सैन्याचर्नशी हहदवी स्वराज्यावर आक्रमि करूर्न मराठ्ािें राज्यि 
र्नष्ट करण्यािा िंर् बाधंला होता. इ. स. १६८० पासूर्न १७०७ पयंत मराठ्ारं्नी चर्नकारािी झ ंज देऊर्न 
मोर्लारं्ना माघार घेण्यास लावली. मोर्लािें म ख्य सैन्य एकेका चकल्ल्यासमोर अडकूर्न पडू लार्ले तशी 
सारी दचिि मराठ्ारं्ना मोकळी झाली. हजारोंच्या सखं्येरे्न मराठे चवदर्भग, खार्नदेश, माळवा, र् जरात या 
प्रातंात पसरले त्यािंा पाठलार् करण्यास लार्िारे मर्न ष्ट्यबळ मोर्लापंाशी र्नव्हते. मोर्ल प्रातंािे स रे्भदार 
िौथ व सरदेशम खी या र्नावाखाली ते मराठ्ारं्ना खंडिी देऊ लार्ले. अशा रीतीरे्न मोर्ल साम्राज्य िीि 
होत रे्ले. आचि औरंर्जेबाच्या मृत्यूरं्नतर ५० वषांच्या आत मराठ्ाचं्या ताब्यात र्भारतािा बव्हंश र्भार् 
आला. 

 
❑ ❑ 
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५०. णिवकालीन स्वराज्याचा मुलकी कारभार 
 
चशवाजी महाराजारं्नी महाराष्ट्रात “हहदवी स्वराज्य स्थापूर्न रू्नतर्न सृष्टीि चर्नमाि केली” ह्या रू्नतर्न 

स्वराज्यािा म लकी कारर्भार पाहू :— 
 
महाराजािें राज्य हे चवजापूरच्या आचदलशाहीिे लिके तोडूर्नि चर्नमाि झाले. चवजापूरिे राज्य 

िोवीस चजल्ह्यातं चवर्भार्ले होते. महाराजाचं्या मृत्यूच्यावळेी यापैकी बारा चजल्हे मराठी राज्यातं समाचवष्ट 
झाले होते. मोंर्लािंा एकि चजल्हा बार्लाि हा मराठी राज्यात आला होता. 

  
महाराजाचं्या दचिि चदस्ग्वजयारं्नतर हहदवी स्वराज्यातं प ढीलप्रमािे म ल ख होता :— 
 
(१) रामर्नर्रच्या राज्यापासूर्न ते बेदरू्नरच्या राज्यापयंत सार्री चकर्नाऱ्यावर चशवाजी महाराजािंी 

सत्ता असूर्न त्या प्रदेशातं त्यारं्नी अरे्नक मोक्याच्या जार्ी तटबंदी केली होती. ह्या चकर्नारपट्टींत इगं्रजािंी 
म ंबई, चसद्दीिा जंचजरा, पोत गचर्जािंा र्ोवा ही चठकािे मोडत र्नव्हती. (२) देशावरील प ढील प्रदेश 
स्वराज्यातं मोडत होते—र्नाचशक, बार्लाि, कल्याि, क लाबा, प िे, सातारा, कोल्हापूर, बेळर्ाव-
धारवाडपयंतिा प्रदेश, (३) म्हैसूरच्या पठारावंरील प ढील प्रदेश स्वराज्यातं होते—र्दर्, चितळद र्ग, 
बाळापूर (ताचमळर्नाडू) वलेोर, हजजी, आरिी, पोटोर्नोव्हो, िेर्ापट्टम्, पाँडेिरी, तंजावरिा काही र्भार्. या 
हहदवी स्वराज्यािे महाराजारं्नी िार चवर्भार् पाडले होते. पचहला चवर्भार् उत्तर कोकि व साल्हेर ते प िे 
पयंतिा प्रदेश, यावर मोरोपतं पेशव्यािंी रे्नमिूक केली होती. द सरा चवर्भार् प िे व धारवाड-कोपल प्रदेश, 
यावर दत्ताजीपंत वाकेर्नीस यािंी रे्नमिूक केली होती. चतसरा चवर्भार् दचिि व कारवार बेदरू्नरपयंतिी 
चकर्नारपट्टी, यावर अण्िाजी दत्तोजीिी रे्नमिूक केली होती, िौथा चवर्भार् म्हैसूर व ताचमळर्नाडूतील प्रदेश, 
त्यावर जर्नादगर्नपंत हिमंते यािंी रे्नमिूक केली होती. 

 
वरील िार चवर्भार्ािें अचधकारी यारं्ना सरस रे्भदार हकवा सरकारकूर्न म्हित असत. या िार 

चवर्भार्ािें राज्यकारर्भारािें सोईसाठी िौदा चवर्भार् पाडले होते, त्याला प्रातं म्हित. या प्रत्येक प्रातंािा 
अचधकारी स रे्भदार असे. महाराजािें राज्यकारर्भारातं स रे्भदाराचं्या रे्नमि का इ. स. १६५७ रं्नतर झाल्या. 
राज्याचर्भषेकारं्नतर या शब्दािे उच्चाटर्न होऊर्न राज्यव्यवहार कोषात साचंर्तल्याप्रमािे देशाचधकारी [राज्य 
व्यवहार कोश, चशविचरत्र प्रदीप, पृ. १५९.] हा शब्द स रे्भदारािे जार्ी आला.  

 
स्वराज्यातील प्रातंािी चवर्भार्िी महालात केली होती आचि प्रत्येक महालावर हवालदार म्हिरू्न 

अचधकारी होता. देशम ख, देशपाडें हे परर्िा अचधकारी होते. अरे्नक र्ावािंा परर्िा व अरे्नक परर्ण्यािंा 
महाल बर्नचवला होता. प्रत्येक र्ावाला पाटील आचि क ळकिी होते. ते र्ाव आचि परर्िा यािंा कारर्भार 
िालचवण्यासाठी शासर्नाला मदत करीत असत. 

 
श्रीणिव छिपिींची राज्ययिंिा—चशवाजी महाराजारं्नी राज्याचर्भषेकासाठी जो कारू्नजाबता 

[कारू्नजाबता---राज्य कारर्भाराचवषयी माचहती सारं्िाऱ्या कार्दास कारू्न जाबता असे म्हितात. हा कारू्न-जाबता ‘सर्नदापते्र’ (इ. स. १९१३), पृ. 
१२२-१२४ व का. पे. इ. स.ं पते्र यादी (३ स. १९३०) ले. २ या दोर्न ग्रथातं चमळूर्न दोर्नदा आला आहे.] घालूर्न चदला होता तो आज 
उपलब्ध आहे. कारू्नजाबता म्हिजे राज्यव्यवस्था स सूत्र राखली जावी म्हिूर्न चर्नरचर्नराळया दजाच्या व 
खात्याच्या अचधकाऱ्यावंर त्याचं्या कामािे अचधकारावंर चर्नयतं्रि घालूर्न देिारा तक्ता. या 
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कारू्नजाबत्याप्रमािे महाराजारं्नी अष्टप्रधार्नािंी रे्नमिकू केली व त्याचं्या कायािी चर्नच ती केली. 
कारर्भारातील र्नवीर्न व्यवस्थेतील प्रधार्नािंी र्नाव ेव ह दे्द असे :— 

 
(१) म ख्यप्रधार्न (पेशव)े मोरोपंत हपर्ळे. 
(२) अमात्य (म जूमदार) महसूलमंत्री र्नारो चर्नलकंठ व रामिंद्र र्नीलकंठ. 
(३) सेर्नापती सेर्नाप्रम ख--सरर्नौबत हंबीरराव मोचहते. 
(४) सचिव (स रर्नीस) राज्यपत्रव्यवहार म ख्य-अण्िाजी दत्तो. 
(५) मंत्री (वाकर्नीस) राज्यदप्तरदार व खाजर्ी सल्लार्ार, दत्ताजी हत्रबक. 
(६) स मंत चवदेशमंत्री—रामिंद्रपंत डबीर. 
(७) न्यायाधीश (म ख्य न्यायाधीश)—चर्नराजी रावजी 
(८) पंचडतराव (सदक्त : स ंदर) धार्शमक व सासं्कृचतक कायगप्रम ख—रायाजीराव रावजी. 
 
म ख्य प्रधार्नािंा साचलर्ना पर्ार पंधरा हजार होर्न, अमात्यािंा बारा हजार होर्न व इतर सहा मतं्र्यािा 

प्रत्येकी दहा हजार होर्न होता. या अष्टप्रधार्नाचं्या ह द्याप्रमािे राजकीय कारर्भार वाटला रे्ला होता. त्यािा 
थोडक्यात तपशील असा— 

 
(१) मुख्यप्रधान :  
 
यारं्नी सवग राज्यकारर्भार करावा. सेर्ना घेऊर्न चर्नत्य र्नवीर्न प्रदेश हजकण्यािा प्रयत्र्न करावा. रे्नमरू्न 

चदलेल्या प्रदेशािा कारर्भार करावा. शत्रूिी बातमी काढूर्न त्यािा परार्भव करावा. सवांशी समार्न ब द्धीरे्न, 
सवांिे अर्न मते, कोिाशी दे्वषब द्धी र्न कचरता सवांस घेऊर्न िालाव.े छत्रपती महाराजाकंडूर्न म द्रा होऊर्न 
आलेल्या पत्रावंर आपली म द्रा करावी. 

 
(२) अमात्य (अथपमंिी) : 
 
यारं्नी सवग राज्यातंील उत्पन्नािा व खिािा जमाखिग पहावा. हे काम दप्तरदार व र्फडिीस 

याजंकडूर्न करूर्न घ्याव.े चलचहिे चविार करूर्न कराव.े र्फडिीस, चिटिीशी पत्रावंर आपली म द्रा करावी. 
लष्ट्करािे अचधपत्य करूर्न य दे्ध करावी. छत्रपती जो प्रदेश रे्नमूर्न देतील त्यािा कारर्भार दितेरे्न करावा. 

 
(३) सेनापिी : 
 
सवग सेरे्निे रिि कराव.े सैचर्नकािें वतेर्न वळेच्यावळेी द्याव.े सेरे्नत जे पराक्रम र्ाजवतील त्यािंा 

र्ौरव छत्रपतींिी मंज री घेऊर्न छत्रपतींच्या हस्ते करावा. त्यारं्ना छत्रपतीकरवी मार्न-सन्मार्न व बचिसे 
द्यावीत. सेरे्निे अचधपत्य करूर्न य द्धाचदप्रसंर् कराव.े 
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(४) सणचव : 
 
यार्नी छत्रपतींिा सवग पत्रव्यवहार स्वतः पाहावा, त्यातं न्यूर्नाचधक अिर मजकूर यािंा शोध करूर्न 

र्नीट करवाव.े तसेि महाल परर्िे यािें चहशबेािी तपासिी करावी. चहशबेावंर व राजपत्रावर “संमत” असे 
चलहाव.े य द्धाचदप्रसंर् करूर्न हजकलेल्या म ल खािा कारर्भार पहावा.   

 
(५) मंिी : 
 
यारे्न राज्याच्या राजकीय व राजरै्नचतक बाबी सारं्भाळाव्या. परदरबारातूंर्न आलेल्या पाह ण्यािें 

आर्त-स्वार्त कराव.े छत्रपतींिी चदर्निया चलहावी. त्यार्नी केलेल्या कायािी र्नोंद ठेवावी. छत्रपतींच्या 
र्भोजर्नातील पदाथांिी तपासिी करावी. राजकायाचवषयी दि राहूर्न य द्धाचदप्रसंर् कराव.े राजपत्रावंर संमत 
असे चिन्ह कराव.े  

  
(६) पंणडिराव : 
 
यार्नी सवग धार्शमक बाबींवर अचधकार िालचविे. पचंडत, चवद्वार्न ब्राह्मि यािें सन्मार्न कराव.े 

अपराध्यास चशिा करावी. समाजातंील परंपरा, आिार-चविार, प्रायच त संबंधीच्या पत्रावंर सह्या कराव्या 
व “संमत” असे चिन्ह कराव.े   

 
(७) न्यायाधीि : 
 
राज्यातंील सवग प्रकारच्या खटल्यावंर अचधकार िालवावा, खटल्यातं धमग-अधमग पाहूर्न अपराध्यास 

चशिा करावी. न्यायाच्या चर्नवाडपत्रावंर “संमत” चिन्ह कराव.े छत्रपतींच्या िाचरत्र्यास दोष र्न लारे्ल असे 
चर्नष्ट्पिपातीपिे कराव.े 

 
(८) सुमंि : 
 
यार्नी परराष्ट्र व्यवहार पहावा. परराज्यातील राजकारिावर लि ठेवाव.े परराज्यातंील वकील 

येतील तेव्हा त्यािें स्वार्त कराव ेव त्यािंी बडदास्त राखावी. परराज्यातंील राजकारिे छत्रपतीस चर्नवदेर्न 
करावी. य द्धाचदप्रसंर् कराव ेव राजपत्रावर “संमत” असे चिन्ह कराव.े 

 
चशवाजी महाराजाचं्या राज्यकारर्भारातील पेशवा सेर्नापतीपासूर्न अर्दी खालच्या पातळीवरील 

चशपाई-कारक र्नापयंत प्रत्येकारे्न आपला पर्ार धान्याच्या हकवा रोकडीच्या स्वरूपात सरकारी खचजन्यातूर्न 
व कोठारातूंर्न घ्यावा असा महाराजािंा दंडक होता. पर्ारािी रक्कम चर्नच त ठरलेली होती व ती चर्नयचमत 
वळेी चमळत असे. महाराजारं्नी आपल्या प्रधार्न मंडळातील एकाही प्रधार्नास जहार्ीर चदलेली र्नव्हती. 
जहार्ीर पद्धतीत जहाचर्रास एखादा प्रातं चदला जातो. त्या प्रातंािा महसूल तो घेतो सैन्य बार्ळतो व 
बंडखोरी करूर्न आपले स्वतंत्र राज्य स्थापर्न करतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

महाराजारं्ना हे सकंट टाळावयािे होते म्हिरू्न त्यार्नी प्रधार्न अथवा अन्य कोिी अचधकाऱ्यास 
जहाचर्री चदली र्नाही.  

 
राज्याच्या महत्त्वाच्या चर्निायक कार्दपत्रावंर, प्रधार्न मंडळातील महत्त्वाच्या प्रधार्नाचं्या म द्रा 

व्हाव्या लार्त. म द्रा करिे म्हिजे, “सही करिे” होय. सवग महत्त्वाच्या कार्दपत्रावंर म ख्यप्रधार्न, अमात्य, 
सचिव, मंत्री, स मंत याचं्या म द्रा (सह्या) व्हाव्या लार्त. ही महत्वािी पद्धत महाराजारं्नी रूढ केली. त्यािे 
कारि उघड होते. महत्त्वािे चर्निगय घेतार्ना ि का होऊ र्नयेत. तसेि तो चर्निगय सवांच्या र्नजरेखालूर्न जावा. 
अशाप्रकारे प्रधार्न मंडळात राज्यकारर्भारािी जािीव वाढावी व कारर्भार अचधक कायगिम व्हावा म्हिूर्न 
महाराजारं्नी ही प्रथा पाडली होती. अष्टप्रधार्नाचं्या हाताखाली अठरा कारखारे्न व बारा महालावरील 
अचधकारी असत, त्यािे विगर्न खालीलप्रमािे :— 

 
१८ कारखाने व १२ महाल  [सभासद, णिवछिपिीचे चणरि, पृ. ५९६.] : 

 
राज्यकारर्भारािी चवर्भार्िी आठ प्रधार्नामंध्ये केल्यावर प न्हा त्याचं्या हाताखाली अरे्नक लहार्न 

खाती चर्नमाि करण्यात आली होती. या खात्यारं्ना कारखार्ना अथवा महाल असे म्हित. असे १८ कारखारे्न 
प ढीलप्रमािे :—  

 
१ खचजर्ना. 
२ जव्हारखार्ना (जवाहीर). 
३ अंबारखार्ना (धान्यकोठार). 
४ आबादारखार्ना (पेये). 
५ र्नर्ारखार्ना (वादे्य). 
६ तालीमखार्ना (व्यायाम). 
७ जामदारखार्ना (धर्नालय). 
८ चजरातेखार्ना (शस्त्रालय). 
९ म दपाकखार्ना (स्वयपंाक). 
१० शरबतखार्ना (औषधालय). 
११ चशकारखार्ना (खेळ). 
१२ दारूखार्ना (दारूर्ोळा). 
१३ शहतखार्ना (मत्स्यालय). 
१४ पीलखार्ना (हत्तीशाला). 
१५ र्फरासखार्ना (तंब,ू राह ट्या). 
१६ उष्टरखार्ना (उंटशाला). 
१७ तोर्फखार्ना. 
१८ दप्तरखार्ना. 
 
याचशवाय १२ महाल असे--- 
 
१ पोते महाल (कोषार्ार). 
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२ थट्टी महाल (र्ोशाला). 
३ सेरी महाल (तृप्तीघर). 
४ वचहली महाल (रथशाला). 
५ कोठीशाला (धान्यकोठी). 
६ सौदार्ीर महाल (व्यापारी माल). 
७ टंकसाळ महाल (र्नािी). 
८ दस्ती महाल (अंतःपूर). 
९ पार्ा महाल (अश्वशाला). 
१० इमारत महाल (बाधंकाम). 
११ पालखी महाल (पालखी). 
१२ छचबर्ना महाल (रात्ररिक). 
 
या प्रत्येक कारखान्यावर व महालावर स्वतंत्र अचधकारी, चहशबे ठेविारे कारकूर्न व सेवक लोक 

रे्नमलेले असत. 
 

णचटिीस व इिर अणधकारी :  
 
छत्रपतींिे चिटिीस म्हिजे सामान्य अचधकारी र्नव्हते. राजदरबारी त्यारं्ना प्रधार्नसारखाि 

मार्नमरातब होता. हकबह र्ना ते प्रधार्नाहूर्न अचधक राजाच्या खास चवश्वासातील समजले जात. बाळाजी 
आवजी प्रर्भ ूहा महाराजािंा चिटिीस होता. त्यािी ह शारी व कायगिमता पाहूर्न महाराजारं्नी त्यास अष्टप्रधार्न 
मंडळातील पद देऊ केले होते. परंत  चवर्नयी बाळाजी आवजीरे्न ते सचवर्नय र्नाकारले. राजािा खास 
पत्रव्यवहार व राजरै्नचतक पत्रव्यवहार चलचहण्यािे काम चिटिीसाकडे असे त्याबद्दल चिटिीसी वतर्न 
राजाकडूर्न चमळाले होते. [चश. सा. खंड ३ : २७०६.] मल्हार रामराव चिटिीस हा बखरकार चिटिीसाच्या 
कामाबद्दल म्हितो, ‘‘चिटिीस पत्रलेखक यारं्नी सवग राजपते्र चलहावी. राजकारिी पते्र चलहावी. राजािे 
हृदर्त जािरू्न तत्काल र्नार्ना प्रकारिे, कल्पर्ना करूर्न ित रपिे लेखर्न कराव.े जे य द्ध करूर्न आयासे 
करूर्न कायग होिे ते पत्रािे र्भाव पाहूर्नि कायग होत असाव ेऐसे लेखर्न कराव.े’’ 

  
वतर्नपते्र, दार्नपते्र, इर्नामपते्र तयार करण्यािे काम र्फडिीस या द सऱ्या अचधकाऱ्याकडे असे. सवग 

चकल्लेदाराचं्या पत्रारं्ना उत्तरे देिारा र्डवई र्नावािा आिखी एक अचधकारी दरबारी असे. परकीय सत्ताशी 
स मंत (डबीर) या मंत्र्याच्या कायालयातूर्न पते्र जात. पारसर्नीस या आिखी एका अचधकाऱ्याकडे मोर्ल 
बादशहा, मोर्ल वजीर, सरदार अशा बड्या मंडळींशी करावयाच्या पत्रव्यवहारािे काम सोपचवलेले असे. 
अशा प्रकारे राजािा पत्रव्यवहार पाहण्यािे काम चिटिीसावंर असले, तरी हे इतर अचधकारी त्याच्यावरील 
कामािा र्भार बराि हलका करीत असत. र्फडिीस हा जवळजवळ चिटिीसाच्या तोडीिा अचधकारी 
समजला जात असे. प ढे पेशवाईंत र्फडिीसास मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. र्नार्ना र्फडिीस हा तर मराठी 
राज्यािा म ख्य कारर्भारीि झाला. 

 
प्रत्येक प्रधार्नाच्या कायालयात त्याचं्या हाताखाली प ढीलप्रमािे अचधकारी असत :— 
 
१. चदवाि. 
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२. म जूमदार. 
३. र्फडिीस. 
४. सबर्नीस. 
५. कारखार्नीस. 
६. चिटिीस. 
७. जामदार. 
८. पोतर्नीस. 
 
चिटिीसासं साचलर्ना ६००० होर्न व र्फडिीसास ३००० होर्न असे वतेर्न असे. (एक होर्न म्हिजे 

साडेतीर्न रुपये. रुपयािंी हकमत ही त्या वळेिी, आजिी र्नव्हे).  
 

छिपिीचे स्थान : 
 
महाराजारं्नी चर्नमाि केलेल्या राज्यकारर्भार यंत्रिेच्या कें द्रस्थार्नी स्वतः छत्रपती होते. अष्टप्रधार्न, 

त्याचं्या खात्यातील लहार्न-मोठे अचधकारी, १८ कारखारे्न व १२ महाल, सरस रे्भदार, पायदळ, घोडदळ व 
आरमार या तीर्न दलातंील लहार्न-मोठे लष्ट्करी अचधकारी व चहशबे ठेविारे चिटिीस, चकल्लेदार इत्यादी 
अचधकारी चमळूर्न राज्यात एक मोठी कारर्भार यंत्रिा उर्भी राचहली होती. या यंत्रिेिी कायगिमता बऱ्याि 
प्रमािावर छत्रपतीच्या कतगबर्ारीवर अवलंबूर्न होती. छत्रपतीच्या हाती सवग प्रकारिे अंचतम अचधकार होते. 
त्याम ळे छत्रपती म्हिजे राज्यकारर्भाराच्या यंत्रिेिा किाि समजला जात होता. प ढिा इचतहास असे 
सारं्तो की, महाराजारं्नी उर्भारलेली यतं्रिा सारं्भाळण्यािी क वत संर्भाजीरं्नतरच्या छत्रपतींत हळूहळू कमी 
कमी होत रे्ली. अष्टप्रधार्नातंील सात प्रधार्न याम ळेि चर्नकामी झाले व पंतप्रधार्न (पेशवा) हाि सवाचधकारी 
बर्नला. 

 
महसूल व्यवस्था : 

 
राज्यािा प्रम ख महसूल म्हिजे जमीर्न महसूल होय. चशवाजी महाराजारं्नी वतर्नदाराकंडूर्न महसूल 

र्ोळा करण्यािे रद्द करूर्न तो महसूल पाटील/क ळकिी यारं्नी शतेकऱ्याकंडूर्न र्ोळा करण्यािे ठरचवले. व 
देशपाडें/देशम ख यािंा महस लातंील र्भार् क ळकिी आचि पाटील यारं्नी त्यारं्ना देऊर्न बाकी महसूल 
राज्याच्या चतजोरीत र्भरण्याच्या आज्ञा चदल्या. अशा प्रकारे त्यार्नी वतर्नदारािंी सत्ता चर्नमाल्यवत केली. 

 
राज्याच्या कारर्भाराच्या जबाबदारीिी वाटिी जरी प्रधार्न मंडळाकडे देण्यात आली असली तरी 

कारर्भारचवषयक कामकाजाच्या अंमलबजाविीिी सूते्र ठरावीक कारर्भाऱ्याकंडे म्हिजे चिटिीस, र्फडिीस 
आदी आपल्या खास अचधकाऱ्याकंडे ठेचवली होती. ते राजालाि जबाबदार असत आचि राज्यातील सवग 
लेखकवर्ग याि अचधकाऱ्याचं्या चर्नयंत्रिाखाली राही. त्याम ळे देशम खादी सत्ताधीशािंी सत्ता चशरजोर होऊ 
र्न देण्यािी स रुवातीपासूर्न काळजी घेतली होती. त्यािप्रमािे इस्लामी सलतर्नतीमध्ये स्वतंत्रपिे वार्त 
असलेले वजीराचद अंमलदार सहज बंडास प्रवृत्त होत; तशी आपत्ती येऊ र्नये म्हिरू्न प्रत्यि 
राजकारर्भाराच्या अंमलबजाविीिी व्यवस्था स्वतंत्र ठेवरू्न ती खास सरकारच्याि हाती ठेचवली. प ढील 
चिटिीशी, र्फडिीशी आदी जाबत्यावंरूर्न राजसत्ता सरकारातं कें चद्रत केली असे चदसते. 
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या कारर्भारािी अंमलबजाविी करतार्ना जी जमाखिािी मोठी बाब चतच्याही बाबतीत 
र्फडिीसाच्या यंत्रिेतरे्फ पूिग खबरदारी घेतली रे्ली होती; अमात्याचं्या देखरेखीखाली जमाखिािे खाते 
असतार्नास द्धा त्याचं्या जाबत्यातं ‘‘सवग राज्यातंील जमाखिग िौकशी करूर्न दप्तरदार र्फडिीस त्यािें 
स्वाधीर्न असाव.े चलचहिे िौकशीरे्न आकारावे’’ ह्या वाक्यािा चविार केला तर र्फडिीस जमाखिादी 
बाबतीत राजाला चकती जबाबदार होता यािी कल्पर्ना येते. तसे पाचहले तर सवग तऱ्हेच्या खिाला परवार्नर्ी 
देिारा म्हिजे म ज मदार. परंत  त्यारे्न ह जूरच्या ह कूमाप्रमािे र्फडिीसाकडे जे देण्याघेण्यािे व्यवहार येतील 
त्यािंी िौकशी ठेवरू्न अंमलबजाविीत मार्गदशगर्न करावयािे, र्फडिीशी र्फडातं सबर्नीस, बिी, कारखार्नीस, 
पोतर्नीस, दप्तरदार, जमेर्नीस, वर्ैरे उपखाती हकवा चवर्भार् असत. र्फडिीस हा चिटिीसासारखा खास 
राजािा आयव्ययािा अचधकारी सरकारी अचधकाऱ्यावंर सत्ता र्ाजवीत होता. अमंलबजाविी करिाऱ्या 
सरकारी अचधकाऱ्यारं्ना, अर्दी हल्लीच्या पद्धतीप्रमािे अथग खात्यािी अर्न मचत आवश्यक असते तशीि 
चशवशाहीत र्फडिीसाच्या लेखी मान्यतेिी आवश्यकता असे. त्याम ळे सवग कारखान्यािें व अचधकाऱ्यािें 
आयव्ययािे तक्ते चहशबे तपासिीसाठी याविे लार्त. तत्कालीर्न पचरस्स्थतीप्रमािे चिटिीस व र्फडिीस 
सरकारी सते्तिी अंमलबजाविी करिाऱ्या दोर्न म ख्य शाखा होत्या. इतर सवग कारखारे्न याचं्याि 
ह कूमार्न सार कायगर्भार् उरकीत. मात्र र्फडिीशी कारर्भार चिटिीशीसारखा वशंपरंपरेरे्न िालत राचहला 
र्नाही. 

 
चशवाजी महाराजािंी राज्ययतं्रिा म्हिजे तत्कालीर्न राजकीय व सामाचजक आिारधमात क्रातंीि 

होती. परंत  चशवाजी महाराजािंी अष्टप्रधार्न परंपरा सामान्यपिे शाहूच्या पूवगकालापयंत कायम राखली 
रे्ली. कालमार्नाप्रमािे रािी येस बाईंर्नी त्यात थोडी र्भर टाकली. संर्भाजी महाराज य द्धात सारखे र् ंतल्यारे्न 
त्यारं्नी रािी येस बाईसंाहेबाकंडे जे अंतर्गत राज्यव्यवस्थेसाठी प्रचतचर्नधीपद आिारातं आिले होते त्यािी 
पदचसद्ध योजर्ना जाित्या य वराजाच्या अर्भावी रािी येस बाईंसाहेबासंाठी केली. राजारामास 
प र्नमंिकारोहिाकचरता ती चर्नराळी करूर्न प्रल्हाद चर्नराजीस ते पद चदले. त्यारं्नतर पूवीच्या अष्टप्रधार्नातं 
प्रचतचर्नधीपदािी र्भर पडली. अष्टप्रधार्नाव्यचतचरक्त चशवाजीमहाराजारं्नी दार्नाध्यि, छंदोर्ामात्य यासारखी 
उपमंत्रीपदे चर्नमाि केली होती. त्या पदाचधकाऱ्यारं्नाही पंचडतरावाचं्या वशंपरंपरेतील लायक प रुषाच्या 
अर्भावी महत्त्व प्राप्त झाले. 

 
राजाराम महाराज हजजीकडे रे्ल्यारं्नतर अष्टप्रधार्नातं साहचजकि र्फाटारू्फट झाली व प्रचतचर्नधी 

मोरोपंत पेशव्यासंारखी राज्यकारर्भारािी ध रा िालचवण्याइतके लायक व एकचर्नष् र्नसल्यारे्न कारर्भार 
‘‘राजमंडळ’’ तरे्फ करण्यािी प्रथा पडली. राजारामाच्या र्ैरहजेरींत अथात दोर्न राजमंडळे काम करीत 
होते. एक हजजीस व द सरे पन्हाळर्डी, जे प्रधार्न हजजीच्या ‘‘राजमंडळा’’ वर हजर र्नसत त्यािेंऐवजी 
त्यािें कारर्भारी प्रचतचर्नचधत्व करीत व महाराष्ट्रातील ‘‘राजमंडळ’’ वर हजजी येथील प्रधार्नाचं्या स भ्यावरील 
अंमलदार ‘‘सर्भासद’’ म्हिूर्न हजर राहूर्न काम चवल्हेस लावीत. राजाराम महाराज परत आल्यावरही हा 
राजमंडळािा कारर्भार िालू राचहला. तो प ढे शाहूच्या कारकीदीतही िालू होता. परंत  पेशव्यारं्नी आपले 
ठािे प ण्यास रे्नल्यारे्न व सारखे स्वारी चशकारीवर राहाव ेलार्ल्यारे्न पेशव ेव त्याप्रमािे इतर प्रधार्नही अशाि 
कारिावंरूर्न आपापले कारर्भारी या ‘‘राजमंडळ’’ च्या कामाकडे चर्नयोचजत करू लार्ले. स्वार्भाचवकि ह्या 
‘‘राजमंडळ’’ च्या कारर्भाराला र्फारसा मार्न राचहला र्नाही व शाहूरं्नतर तर ‘‘राजमडंळ’’ र्नाहीसे झाले. र्ना 
राजमंडळ र्ना राजा अशी पचरस्स्थती चर्नमाि करण्यात आली. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

मुलकी कारभार : रािकीय णवभाग व त्यावरील अणधकारी : 
 
चशवकालात महाल हा सवांत लहार्न राजकीय चवर्भार् होय. हे देशम खाच्या परर्ण्यावर ठरचवलेले 

असत. त्याम ळे महालािंी व परर्ण्यािंी र्नाव ेबह तेक एकि असत. परर्ण्याप्रमािे महालही लहार्न मोठा 
असे. हवालदार हा महालावरिा अचधकारी. त्यािा चदवाि म जूमदार. हवालदार व कारकूर्न म जूमदार या 
जोड र्नावारे्न त्याला पते्र जात. महालातील वस लाच्या बाबी, चदवािी-र्फौजदारी स्वरूपािे दाव े आचि 
राजकीय उलाढाली यावर हवालदारािी देखरेख असे आचि म जूमदार चहशबेी व्यवहार उलर्डी. 
महालाच्या व्यवस्थेकचरता हवालदाराच्या हाताखाली चशपायािंी त कडी असे. या त कडीिे अंमलदार 
र्नाईकवाडी या र्नावारे्न ओळखले जात. [चश. ि. सा. खं. ५; ९७५.] र्ाव व वतर्नदार व परर्िे वतर्नदार आपली 
कामे कशी करतात ते हवालदार पाही. परर्िा मोठा असल्यास त्याच्या तर्फातर्फारे्न हवालदार रे्नमले जात. 
प िे आचि वाई असे मोठे परर्िे होते चशवाय क डाळिा परर्िा होता. [चश. ि. सा. खं. ५; ९७५.] 

 
अरे्नक हवालदार व परर्िे वतर्नदार यावरील स रे्भदार हा वचरष् अंमलदार होय. यािी किेरी तो 

स र्भा. स रे्भदार म्हिजे देशाचधकारी. स रे्भदाराला म जूमदार असूर्न त्याच्याजवळ चशबंदीही असे. त्याला 
चिटिीस, दप्तरदार, पोतर्नीस, सर्भासद वर्ैरे चर्नरचर्नराळया चहशबेी चवर्भार्ाचं्या कामाकचरता कारकूर्न 
असत. लाख सव्वा लाख उत्पन्नाच्या प्रदेशावर एकेक स रे्भदार असे. 

 
सरसुभेदार : 

 
स रे्भदाराच्या वरिा अचधकारी सरस रे्भदार आचि त्यािा देशी प्रचतशब्द ‘‘म ख्य देशाचधकारी’’. 

चशवकालात पाि सरस रे्भदार होते. महाराजािंा पत्रव्यवहार हा अष्ट प्रधार्नाशंी तसेि स रे्भदार व सरस रे्भदार 
याजंशी होत होता. या पत्रव्यवहारावरूर्न समजते की, महाराज, अष्ट प्रधार्न व अचधकारी राज्यकारर्भारात 
जातीरे्न लि देत होते. 

 
चशवकाली म लकी कारर्भाराच्या सोईसाठी जे चवर्भार् केले होते त्यातील मौजे हा सर्ळयातं लहार्न 

चवर्भार् होता. त्यािे म ख्य म लकी अचधकारी पाटील व क लकिी. मौजाच्या वरिा चवर्भार् तर्फग  हकवा तरर्फ. 
त्यावरील अचधकारी तरर्फदार. हा परर्ण्यािा पोटचवर्भार् म्हिूर्न तरर्फदार परर्ण्यावरील अचधकारी जो 
मामलेदार त्याच्या ताब्यात असे. कमाचवसदार हा स्वतंत्र अचधकारी व्यवस्थापक हकवा वचहवाटदार म्हिरू्न 
वावरतार्ना चदसतो. र्नवीर्न प्रदेश हजकूर्न तो मराठी राज्यास जोडल्यावर त्यािा बदंोबस्त करण्यास ज्या 
अचधकाऱ्यास रे्नमीत त्यासही कमाचवसदार म्हित. लहार्न कमाचवसदार मामलेदाराचं्या अंचकत असत. 
काही परर्िे हकवा ताल के चमळूर्न होिाऱ्या चवर्भार्ास प्रातं हकवा सरकार म्हित प्रातावंरील म लकी 
अचधकाऱ्यास स रे्भदार हकवा सरस रे्भदार म्हित. 

 
र्ाविा वसूल करिारे पाटील क ळकिी हे वतर्नी अचधकारी व त्यािें मदतर्नीस िौर् ला, पोतदार व 

महार असे वतर्नी र्नोकर असत. याचं्या वरिा मोठा म लकी अचधकारी मामलेदार. त्याच्या हाताखाली 
चशबंदी असे. चतिा उपयोर् परर्ण्यातं शातंता राखण्यािे कामी होऊर्न खेरीज वस लािे बाबतीत पाटील-
क ळकण्यांस मदत करण्याकचरता र्ावर्न्ना पाठचवण्यात येत असे. 
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पावसाळयाच्या प्रारंर्भी मामलेदार पाटीलास बोलावरू्न घेई; चवचहत जमीर्न चकती, खराब जमीर्न 
चकती, र्नवीर्न लार्िीस चदलेली जमीर्न चकती व अंदाजे वस ली चकती यािी माचहती पाटील मामलेदारास 
सारें्. पाटील आपल्या र्ावी परत रे्ल्यावर शतेकऱ्यास लार्वड करण्यास उते्तजर्न देई व त्यास 
सावकारापासूर्न कजग व सावकारातूर्न तर्ाई चमळवरू्न देई. वषग अखेर आपल्या ताल क्यात पाहिी करण्यास 
मामलेदार चर्नघे व पाटील-क ळकिी आचि स रे्भदार याचं्या मदतीरे्न जमाबंदी करीत. 

 
म लकी कारर्भारात र्ाविा राजा पाटील व प्रधार्न क ळकिी. याजंवर र्ावाच्या संरििािी, 

व्यवस्थेिी व सरकारी वस लािी जबाबदारी असे. र्ावावंर परिक्र आल्यास त्यापासूर्न र्ावािा बिाव 
करण्याकचरता र्ाविी चशबंदी पाटलारे्न जमवरू्न शत्रलूा तोंड द्याव;े शत्रूिा मोड र्न झाल्याम ळे तो चशरजोर 
होऊर्न र्ावाजंवळ खंडिी मार्ू लार्ल्यास पाटील क ळकण्यांर्नीि ती र्भरावी. चकत्येकदा र्ावावंर धाडी 
येऊर्न र्ाव उठूर्न जाई व रयत परार्ंदा होऊर्न र्ावच्या चशवारातील लाविी व संििी बंद पडण्यािी पाळी 
येई. त्यावळेी पाटलारे्नि र्ाविी वसाहत चर्फरूर्न करावी व लाविी संििीसाठी रयतेला उते्तजर्न द्याव.े 
र्ाविा सरकारी वसूल सक्तीरे्न वसूल करिे, आल्यारे्ल्यािी सरबराई करिे ही कामे पाटील-क ळकिी 
करीत. 

 
र्ावात पाटील व क ळकिी यारं्नी र्ाविा वसूल जमा करूर्न जमचवलेला पैसा देशम ख व देशपाडें 

याजंकडे पाठवावयािा. पाटील व क ळकिी यारं्ना सहाय्य करण्यासाठी र्ावात वतर्नदार र्नोकर असत, 
तसेि देशाच्या म ख्य र्ावी देशम ख व देशपाडें याचं्याही मदतीकचरता ंवचरष् प्रतीिे वतर्नदार र्नोकर असत. 
[चश. ि. सा. ५; ९७५ पेद ३१ : २१.] शतेसारा वसूल होण्यािे बाबतीत अचधकार िालवावयािा देशम खारे्न व 
देशम खाच्या अचधकारारे्न वसूल झाल्यावर त्यािा चहशबे ठेवावयािा देशपाडं्यारे्न. त्यािे र्नोकर म्हिरू्न चहशबे 
तपासर्नीस म जूमदार, दस्तऐवज र्नोंदिी र्फडचिसािी, जाबजबाब चलचहिे सचिवािी. अशी देशम खाच्या 
किेरीतील कामािी व्यवस्था होती. पाटील-क ळकिी याचं्यावरिा म लकी अचधकारी मामलेदार. तो पर्ारी 
असल्यास त्यास साचलर्ना पाि हजारपयंत तर्नखा चमळे. त्याच्या हाताखाली चशबंदी असे. मामलेदार 
किेरीत चदवाि र्नावािा द य्यम अचधकारी असे. तो आपली सही मामलेदाराच्या सही शजेारी करीत असे. 
चहशबे तपासचर्नसािे काम म जूमदार करीत असे. र्फडिीस सर्नदापते्र र्नोंदवी. या सवांर्ना वतर्नाखेरीज पर्ार 
चमळत असे. चदवािाला साचलर्ना रुपये ५९०, म जूमदाराला रुपये ४९०, र्फडिीस रुपये ६१०, दप्तरदार 
रुपये २०० व चिटिीस रुपये १००. हे सवग अचधकारी चमळूर्न मामलेदार किेरी. मामलेदार एकटा पर्ारी व 
त्याच्या मदतीला हे सवग अचधकारी म ख्यतः वतर्नी व अंशतः पर्ारी असत. कमाचवसदार तरर्फदार व 
शखेदार हे मामलेदार किेरीतील अचधकारी असूर्न त्यािंी रे्नमिूक वस लाचं्या बाबतीत मामलेदारास मदत 
करण्यासाठी ताल क्याच्या पाडलेल्या लहार्न लहार्न पोट चवर्भार्ात केलेली असे. हे अचधकारी आपल्या 
चवर्भार्ातील र्ावी जाऊर्न पाटील-क ळकण्यांच्या मदतीरे्न वस लािी अंदाजपत्रके आर्ाऊ तयार करीत. 
मामलेदार त्या त्या चवर्भार्ात जाऊर्न त्यािी प्रत्यि पाहिी करीत व चपके तयार झाल्यावर चपकाचं्या प्रत्यि 
पाहिीरं्नतर ती पक्की करीत. वषगअखेर वसूल झाल्यावर मामलेदार वसूल चहशबेािे कार्द छत्रपती 
सरकारकडे पाठवी. त्याच्या कार्दावर देशम खाचं्याही सह्या असत. यािा अथग असा की, त्यारे्न ते 
तपासलेले असत. मामलेदारािा म ख्यत्यार छत्रपतीच्या दरबारातं असूर्न त्याजमार्फग त सरकारी ह कूम 
त्याच्याकडे येत; त्यािे जबाब तो देई. 

 
कमाचवसदार, मामलेदार व सरस रे्भदार याचं्या रे्नमि का, बदल्या व बडतफ्या छत्रपतीकडूर्न होत. 

कमाचवसदार व मामलेदार यािंा मार्नमरातब सरकारातूर्न िारं्ला ठेवण्यात येई. त्याचं्या तैर्नातीस िोपदार 
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व चदवट्या अर्फदाचर्ऱ्या असे. िोपदारास दरमहा पर्ार रुपये ३, चदवट्या पर्ार रुपये ४, व अर्फदाचर्ऱ्यास 
पर्ार रुपये ५ असे. हा पर्ार बारा मचहन्यातं र्फक्त आठ मचहन्यािंाि आकारला जाई. कमाचवसदारास 
राहावयािी घरे जरूर त्या चठकािी सरकारातूर्न बाधूंर्न चमळत. 

 
अशा रीतीरे्न मराठ्ाचं्या म लकी खात्यास एका टोकाला पाटील-क ळकिी व द सऱ्या टोकाला 

छत्रपती. 
 

❑ ❑ 
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५१. लष्ट्करी प्रिासन (सैन्य) 
 
पचहल्या रे्नपोचलयर्नप्रमािे आपल्या काळात चशवाजी महाराज हे महार्न संघटर्नाकार आचि प्रजेच्या 

जीवर्नाला उपयोर्ी पडिाऱ्या ससं्थािें चवधाते होते. चशवाजी महाराजाचं्या कारर्भारािी पद्धत ही पूवीच्या 
म सलमार्न हकवा हहद राज्य पद्धतीिी र्नक्कल र्नव्हती. चशवाजी महाराजािंी आकािंा आपल्या जर्नतेला 
स्वातंत्र्य चमळाव,े एक राष्ट्र या र्नात्यारे्न जर्नता एकज टीरे्न र्नादंावी, ह्या ज टीत स्वसरंििािी आचि आपले 
हक्क द सऱ्यारं्ना पाळावयास लावण्यािी शक्ती असावी अशी होती. ह्यासाठी महाराजारं्नी ज्या राज्य 
कारर्भाराच्या संस्था चर्नमाि केल्या त्या खास हहदवी स्वराज्याच्या प्रदेशासाठी होत्या. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्य स्थापर्ना केली ती केवळ एकचर्नष्, स्वामीर्भक्त सेरे्नच्या र्भरवशावर 

स्वराज्य उर्भारण्यािे काम चशवरायारं्नी जातीचर्नशी केले. आपल्या सैन्यािी प र्नरगिर्ना केली. सैन्याला चवचशष्ट 
चशस्त घालूर्न चदली. चर्नष्ावतं सैन्याच्या उर्भारिीसाठी त्या सैन्याला चर्नयचमतवळेी वतेर्न चमळिे व ते सवग 
दृष्टींर्नी र्भरपूर असिे आवश्यक आहे. हे ठरवरू्न राचजयारं्नी त्या वळेपयंत िालू असलेल्या सरंजामी लष्ट्कर 
पद्धतीिा त्यार् केला. कारि सरंजामी पद्धतीत राज्यातील सेर्नार्नीर्ना जहार्ीर म्हिूर्न प्रदेश चदले जात 
असत. या जहाचर्रीतील महसूल त्या सेर्नार्नीर्ना चमळे व त्याच्या मोबदल्यात ते सेर्नार्नी आपल्या मालकािी 
लष्ट्करी िाकरी करत. अरे्नकवळेा हे सरंजामदार सेर्नार्नी आपल्या जहाचर्रीतील रयतेवर अत्यािार करत, 
अरे्नकवळेा मालकािा ह कूम ते मार्नत र्नसत. ते पर्ार थकला की बंड प कारण्यास अथवा शत्रूस चमळण्यास 
हे सैन्य मारे्-प ढे पहात र्नसे. हे लिात घेऊर्न चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या सैचर्नकासं र्भरपूर वतेर्न 
ठरलेल्या तारखेस देण्यािे ठरचवले. चशवाजी महाराजाचं्या सैन्यािे पायदळ व घोडदळ असे दोर्न र्भार् होते. 
हत्ती व उंट यािंाही सैन्योपयोर्ी साचहत्यासाठी त्यारं्नी उपयोर् करूर्न घेतलेला होता. 

 
वरील चशवाय महाराजािें शरीर संरिक दल होते. महाराजािंा स्वराज्य संपादण्यािा व्याप 

जसजसा वाढू लार्ला तसतसे त्यार्ना शरीर संरििाच्या दृष्टीरे्न चवशषे प्रकारिे सैन्यदल ठेवण्यािी 
आवश्यकता र्भासू लार्ली. ह्या सैन्यािा उपयोर् दोर्न प्रकारिा होता. एकतर राजाच्या शरीरािे संरिि व 
द सरे आिीबािीच्या प्रसंर्ी राखीव सैन्य म्हिूर्न. 

 
लष्ट्करामधले जे अचतशूर, लढवय्ये, एकचर्नष् आचि ह शार सैचर्नक असत त्यार्ना महाराजाचं्या शरीर 

संरिक दलातं घेतले जाई. महाराज त्याचं्या प्रामाचिकपिािी परीिा स्वतः घेत असत. हे सैचर्नक 
महाराजाचं्या खास चवश्वासातील असत. महाराजाचं्या चर्नवासस्थार्नी या दलातंील सैचर्नकािंी रे्नमिूक होत 
असे. महाराज स्वारीवर असता त्याचं्या अवतीर्भवती ते महाराजािें संरिि करत असत. या दलािी चशस्त 
अत्यंत कठोर असे. ह्या दलाचवषयी सर्भासद आपल्यास खालील माचहती देतो :— 

 
“प ढे राचजयारं्नी आपल्या पालखीबरोबर सिोट मािसू पाहूर्न चर्नवडक आसामी ठेचवले िार 

पादशहािे आपि दावदेार, एखादे वळेेस प्रसंर् पडतो तेव्हा जवळ आहेत ते कायास येतील असे जािरू्न 
मावळे लोकात पहािी करूर्न चर्नवडक मािसू पाहूर्न पतके (चवर्भार्) केली. मावळया-मावळयामंध्ये लोक 
उत्तम चर्नवडला. चर्नवडक र्भरती करूर्न िार पतके चमळूर्न दोर्न हजार मािूस ठेचवले. त्यात काही बंद की, 
काही चवटेकरी, वरकड आड हत्यारी, चर्फरंर्ीवाले असे मािूस सजले. चततके मािसास राज करूर्न चदले. 
डोईस मंचदल, दोही हाती दोर्न सोन्यािी कडी, कोिास रूप्यािी कडी, बंद कीस कट रूप्यािे, कार्नात 
जोडी क टक्यािी येिे प्रमािे…… अवघे लोकासं साज सरकार चर्नसबतीरे्न देऊर्न लोका सजचवले.” 
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ह्या ह जूर पायदळाप्रमािे ह जूर पार्ाही होती. तीत पाि हजार घोडी असत. त्यािें जीर्नसामार्न 
सोन्यारूप्यािे असे व त्यावरील करोल हकवा स्वार िारं्ले ह शार व शूर बारर्ीर म्हिूर्न ठेवले जात. 
ह्याचशवाय आिखी दोर्नश े उमदी घोडी खाशासंाठी म्हिूर्न चर्नराळी ठेवलेली असत. ह्या घोड्यावरील 
जीर्नसामार्न र्फारि उंिी असे. खाशािंी स्वारी चर्नघाली म्हिजे ह्या उर्भय प्रकरिाच्या ह जूर सेरे्नतील 
लोकारं्नी ठरलेल्या पद्धतीरे्न प ढेमारे् व दोन्ही बाजूस अंतराअंतरारे्न िालाव ेलारे्. अजूर्नही ही पद्धत आपले 
राष्ट्रपतींच्या बाबतीत िालू आहे. 

 
प्रत्येक स रे्भदाराच्या व हजारी सरदाराच्या हाताखाली एक ब्राह्मि सबर्नीस व प्रर्भ ूकारखार्नीस असे 

ह दे्ददार चदलेले असत. ह्या ह दे्ददाराचं्या हाताखाली कमी जास्त कारकूर्न असत. [सरदेसाई चरयासत, र्भार् १ ला, प.ृ 
३७५.] 

 
लष्ट्कर णवभाग.— यािे दोर्न चवर्भार् पायदळ व घोडदळ. पायदळात घाटमार्थ्यावरिे मावळे आचि 

कोकिातील शतेकरी यािंा र्भरिा असे. मावळे तलवार बहाद्दर व शतेकरी अिूक रे्नम मारण्यात क शल 
असत. प्रत्येकापाशी ढाल, तलवार व बंदूक ही स्वतःिी असे्त्र असत. त्यास लार्िारा दारूर्ोळा 
सरकारातूर्न चमळे. ते धावण्यात िपळ व डोंर्र कड्यावर िढण्यात अत्यतं क शल असत. पायदळात दहा 
मािसािंा एक दाचहजा केलेला असे. त्यावर एक र्नाईक म ख्य असे. अशा पाि र्नाईकावंर एक हवालदार 
असे व दोर्न हवालदारावंर एक ज मलेदार असे. दहा ज मलेदारावंर एक हजारी असे. ह्याचशवाय काही सात 
हजारी सरदार असत. हे सर्ळे हजारी आचि सात हजारी सरदार सरर्नोबताचं्या ह कूमात बसत. सवग 
पायदळावर एक सरसेर्नापती असूर्न त्यास सरर्नोबतही पदवी होती. चतरकमठे, पटे्ट, इटे, बरच्या, सारं् या 
शस्त्रापंकैी जो जे शस्त्र िालचवण्यात क शल असे त्यारे्न ते शस्त्र स्वखिारे्न बाळर्ाव े असा चर्नयम असे. 
दारूर्ोळा सरकारातूर्न चमळे. र्नोकरीत ठेचवतार्ना र्न सते धान्य देऊर्न ठेवीत; परंत  प ढे ह शारी चदसूर्न येई 
त्याप्रमािे त्यास एकपासूर्न तीर्न होर्नापयंत दरमहा पर्ार चमळे. ज मलेदारास साचलर्ना शरं्भर होर्न, एक 
हजारी यास साचलर्ना पािश ेहोर्न व पंिहजारी यास अडीि हजार होर्न पर्ार असत. चशवाय पंि हजाऱ्यास 
सरकारातूर्न पालखी, अबदार्ीर वर्ैरेच्या रे्नमि का असत. 

 
घोडदळात बारर्ीर व चशलेदार असे दोर्न प्रकार असत. बारर्ीराच्या घोडदळास पार्ा अशी सजं्ञा 

असे. पारे्तील सर्ळी घोडी सरकारी असत व सरकार मार्फग त त्यािंी चर्नर्ा होत असे. चशलेदार स्वतः घोडा 
आिीत असे. त्यािी चर्नर्ाही स्वतःि राखी. याकचरता त्यास सरकारातूर्न जादा तर्नखा चमळत असे. 
सरकारी घोड्याच्या मार्ील िौड्यावर ओळखीसाठी चशके्क मारीत असत. घोडेस्वाराजंवळ कमरेत तलवार, 
हातात र्भाला व काहींच्या हातात बंद का अशी शसे्त्र स्वतःिी असत. बारचर्रास दारूर्ोळा सरकारातूर्न 
चमळत असे व चशलेदारारं्नी तो आपल्या पदरािा आिावा असा चर्नयम असे. घोडेस्वारािा पोशाख-पायात 
तंर् त मार्न, अंर्ात खाकी अंर्रखा, कमरेस शलेा र् डंाळलेला व डोकीस पार्ोटे असा असे. तलवार 
कमरेच्या र्भात्यात अडकवलेली असे व पाठीवर ढाल लटकावलेली असे. [सर्भासद, चशवप्रर्भिूचरत्र, (र्ाडर्ीळ 
सपंाचदत), प.ृ ३४.] 

 
महाराजाचं्या घोडदळात पिंवीस बारर्ीर हकवा चशलेदार याजंवर एक हवालदार असे. पाि 

हवालदारावंर एक ज मलेदार, पाि ज मलेदारावंर एक स रे्भदार व दहा स रे्भदारावंर एक पंिहजारी असे. हे 
सर्ळे स रे्भदार व पाि हजारी सरर्नोबताचं्या ह कमात असत. घोडदळािा सरर्नोबत अथात चर्नराळा असे. 
पंिवीस घोड्यामारे् एक पखाली व एक र्नालबंद असे. 
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वेिन.— घोडदळातील प्रत्येक बारर्ीरास त्याच्या दजाप्रमािे दोर्नपासूर्न पाि होर्नपयंत पर्ार 
दरमहा असे. चशलेदारास सहा होर्नपासूर्न बारा होर्नापयंत पर्ार असे. ज मलेदारास अडीिश ेहोर्न तैर्नात व 
पालखी यािंी तैर्नात असे. स रे्भदारास वषािे सहाश ेहोर्न तैर्नात व पालखी, पाि हजारीस दोर्न हजार होर्न 
वार्शषक तर्नखा पालखी व अबदार्ीर अशी रे्नमिूक असे. चशलेदारािे स रे्भदार अथात चर्नराळे असूर्न ते सर्ळे 
सरर्नोबताच्या ह कमात असत. पर्ारािी रक्कम रोख चदली जाई. सैचर्नकािें पर्ार हे चठकचठकािी “वराता” 
(िेकसारख्या प्रकारारे्न) पाठवरू्न व्यापाऱ्याकंडूर्न रोख रकमा घेऊर्न तो सैचर्नकारं्ना देण्यात येई. [सेत माधवराव 
पर्डी, मोर्ल आचि मराठे पृ. ७४-७५.] घोडेस्वारास घोडा चशवाजी महाराज घेऊर्न देत असत व घोड्यािी चर्नर्ा 
राखण्याकचरता चखदमतर्ारही रे्नमीत असत. याप्रमािे प्रत्येक घोडेस्वारािा साचलर्ना पर्ार ९६ ते १२० 
रुपये प्रमािे त्यास द्यावा लारे्. चशवाजीिे सैन्य पन्नास हजार घोडेस्वारािें होते असे इंग्रजी साधर्नावंरूर्न 
चदसते. ह्या पन्नास हजार घोडेस्वारािंा खिग दरसाल कमीत कमी अठे्ठिाळीस लाख व जास्तीत जास्त साठ 
लाख रुपये चशवाजी महाराजासं करावा लारे्. 

 
पायदळातील चशपायािा पर्ार घोडेस्वाराच्या पर्ाराच्या चर्नम्मा धरला तर पाऊि लाख 

पायदळािा खिग तीर्न लि पिंाहत्तर हजार रुपये येई. असा घोडदळ व पायदळ चमळूर्न सवग सैन्यािा खिग 
ते्रसष्ट लि पिंाहत्तर हजार रुपये चशवाजी महाराजासं करावा लारे् असे चदसते. सैन्याच्या या पर्ाराचशवाय 
बंद का, तोर्फा, र्भाले, बरच्या, तलवारी, बाि, दारूर्ोळा, घोडे, तंबू, राह ट्या इत्याचदकासंाठी खिग करावा 
लारे् तो चर्नराळाि. 

 
सैन्यािील हत्यारे व एकंदर सैन्यव्यवस्था.— तत्कालीर्न सैन्यात बह तेक प ढील लष्ट्करी अंर्ािंा 

समावशे झाला होता; पायदळ, घोडदळ, तोर्फखार्ना, मोदीखार्ना (Commissariat), वाहत कीिी साधरे्न 
वर्ैरे (transport), बेलदार व क ऱ्हाजे (engineers) sappers & miners (छप्परमरै्ना), हेर, टेहळये यािें 
र्नजरबाज खाते (intelligence department) वर्ैरे खाती मराठ्ाचं्या सैन्यात होती. [राज्य व्यवहार कोश, 
चशविचरत्र प्रदीप, पृ. १५४.] 

 
पायदळाची हत्यारे.— पायदळािी हत्यारे बंदूक व तलवार हीि म ख्य असत. तलवारीिा उपयोर् 

हातघाईच्या प्रसंर्ी होत असे आचि बंद कीिा प्रयोर् र्ोळीबाराच्या लढाईमध्ये (fire action) होई. पूवीच्या 
पायदळातंील वीट, खाडंा, सारं् वर्ैरे चर्नरचर्नराळया प्रकारिी हत्यारे वापरिाऱ्या लोकावंर एक चशस्तीिा व 
एक ह कमतीिा ताबा राहण्याइतकी आवश्यकता र्नव्हती. 

 
घोडदळाची हत्यारे.— घोडदळािी म ख्य हत्यारे तलवार व र्भाला ही असत. चशवाय बंदूक, पट्टा 

वर्ैरे इतर हत्यारेही कोिाकोिाजवळ असत. त्याकाळी घोडदळािे म ख्य काम हातघाईच्या लढाईस 
लार्िाऱ्या डावपेिािें असे. ज्याचं्याजवळ बंद का असत ते चवचशष्ट प्रसंर्ी आपल्या बंद कािंा उपयोर् 
करीत. सवग घोडदळाजवळ बंद का र्नसल्याम ळे सवांर्नाि र्ोळीबारािी (Fire action) लढाई करण्यािा 
प्रसंर् रे्नहमी येत र्नसे. प्रसरं्चवशषेी घोडदळाला हातघाईच्या लढाईच्या वळेी बदं का बाजूला सारूर्न 
तलवार व र्भाला यािंा उपयोर् करता येई. अशा वळेी केव्हा केव्हा घोडेस्वार हा हातघाईिा प्रसंर् जवळ 
आिण्याकचरता पायउतारा होऊर्न बंद कीरे्न पायदळ चशपायाप्रमािे ही कामे करी. म्हिजे घोडदळातील 
प्रत्येक चशपायास दोन्ही कामािंी (घोडेस्वारािी व पायदळ चशपायािी) माचहती असिे अत्यंत आवश्यक 
असे. 
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िोफखाना (Artillery).— तोर्फखार्ना हे सैन्यािे म ख्य अरं् असे. महाराजाकंडे तोर्फखार्ना होता. 
हत्तींिा उपयोर् म ख्यतः अवजड तोर्फा ओढण्याकडे केला जाई. तसेि चर्नशाि रे्नण्याकचरता, स्वारीकचरता 
व चकल्ल्यािे दरवाजे र्फोडण्याकचरताही हत्ती सैन्यात बाळर्ीत असत. 

 
हलक्या िोफा (Light artillery).— जड व र्भारी तोर्फा डोंर्राळ व पहाडी म ल खातं जेथे त्या 

रे्नण्याला रस्ते र्नसतात अशा चठकािी र्फरशा उपयोर्ी पडत र्नसत अशा जार्ी लहार्न व हलक्या तोर्फािंा 
उपयोर् िारं्ला होई. 

 
िोफाचें सवपसाधारि प्रमाि :— जड तोर्फािें प्रमाि दर हजार चशपायामारे् कमीत कमी व 

जास्तीत जास्ती सहा ते आठ असे राही. (राज्य व्यवहारकोश). 
 
िस्त्रािे : 
 
मराठी लष्ट्करात प ढील प्रकारिी शसे्त्र वापरत असत :--- 
 
(१) तलवार, (२) कठारा, (३) जमदाडा, (४) पटे्ट र्भाले, (५) बाकं, (६) चबिव,े (७) सैन्य, (८) 

टाकण्या, (९) चतरकमार्ना, (१०) बंद की, (११) बखतरे, (१२) घ ग्या, (१३) टोप, (१४) द पट्टा, (१५) 
चिलखते, (१७) ताज, (१८) ह के्क (१९) दारुर्ोळा, (२०) बाि इत्यादी. 
 
मराठ्ाचंी युद्ध पद्धिी : 

 
चशवकालात मराठे लढाईसाठी तलवारी, र्भाले ह्यािंा वापर रे्नहमी करत. ह्या शस्त्राचं्या जोडीस 

बंद का आचि तोर्फा यािंाही उपयोर् होई. तलवारी व र्भाले ही हत्यारे वापरतार्ना शत्रूला चर्भडाव ेलारे्. 
स रंर्ाच्या दारूिा उपयोर् चकल्ल्याचं्या तटाला र्भर्दाड पाडण्यासाठी होई. 

 
महाराष्ट्रािा प्रदेश डोंर्राळ. दळिवळि करिे अत्यंत अवघड. अशावळेी जलदर्तीरे्न अतंर 

तोडण्यािे साधर्न, म्हिजे घोडा होय. त्या काळात मराठी मािसािे घोड्यावर र्फार पे्रम होते. 
महाराष्ट्रातील घोडीदेखील तेथील र्भमूीला अर्न रूप अशीि म्हिजे उंिीला लहार्न पि तरतरीत व िपळ 
असत. त्यावळेच्या दळिवळिािे साधर्न म्हिजे बलै व बैलर्ाडी हे होय. य द्धामध्ये सामार्न वाहूर्न 
रे्नण्यासाठी बैलािंा उपयोर् केला जाई. य द्धातंत्रातील हत्यारे व अंतरािा प्रश्र्न सोडचवण्यासाठी अश्व 
दलाला मराठी राज्यात महत्त्व चमळाले. 

 
शसे्त्र, घोडा, बैल व बैलर्ाड्या चवकत घेण्यासाठी महाराजाजवळ पैसा र्नव्हता. तो चमळचवण्यासाठी 

मराठ्ारं्ना ल टीवर चर्भस्त ठेवावी लारे्. महाराजाचं्या कारकीदीत अरे्नकदा ल टी झाल्या पि ल टी करतार्ना 
रयतेला कमीत कमी त्रास व्हावा यािी काळजी घेतली जाई. चशवाजी महाराजारं्नी ल टीबाबत अचतशय 
पद्धतशीर असे चर्नयम केलेले होते. ल टीतील सपंत्ती सरकारी चतजोरीत र्नोंद होऊर्न जमा होत असे. 
महाराजारं्नी ल टीिा उपयोर् हा स्वाथाकरता र्न करता व्यापक अशा राज्य साधरे्नसाठी केलेला होता. 
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आपल्याकडे पसैा कमी, हत्यारेही कमी व शत्रूच्या मार्नारे्न सैन्यबल कमी, प्रदेश डोंर्राळ अशी 
वस्त स्स्थती असल्याम ळे शत्र शी लढण्यासाठी महाराजारं्नी एका खास लढाईच्या पद्धतीिा आश्रय घेतला. 
एक र्नवीर्न य द्धतंत्र अंमलात आिले. त्यास आपि गणनमी काव्याचे युद्ध असे म्हितो. यात जास्तीत जास्त 
बिाव करूर्न शत्रिूी जास्तीत जास्त र्न कसार्नी करावयािी असे. 

 
याचशवाय य द्ध करण्याच्या द सऱ्या अरे्नक पद्धती आहेत. त्यास अर्न सरूर्न र्फौजेिी रिर्ना, संघटर्ना, 

धोरि, हत्यारािें चशिि व सैन्याच्या हालिाली चर्नरचर्नराळया कराव्या लार्तात. या पद्धतीत स धारलेली 
हकवा शास्त्रीय, माऱ्याच्या जार्ा बळकट धरूर्न बसण्यािी, वरील प्रकारच्या जार्ा एकामार्रू्न एक ताब्यात 
घेण्यािी, वढे्यािी, डोंर्री व पहाडी, जंर्ली, झाडी-झ डपातील, समयार्न कूल शस्त्रशास्त्रािंी व र्चर्नमी 
इत्यादी चर्नरचर्नराळे प्रकार आहेत. लढाईत ही एकेक पद्धत अथवा ह्या सवग पद्धतीिे उत्कृष्ट चमश्रि चशवाजी 
महाराजारं्नी य द्धात शत्रूवर चवजय चमळवण्यासाठी उपयोर्ात आिले, म्हिूर्न त्यात स धारलेल्या परदेशी 
रे्नत्याशंी टक्कर देऊर्न य द्धात यश चमळचवता आले. 

 
अत्यंत कडक, कठोर, िोख चशस्त हे महाराजाचं्या य द्ध चवदे्यिे द सरे लिि होय. म स्स्लम 

लष्ट्करातील चशपाई लूट करीत व चस्त्रयािंी चवटंबर्ना करीत. महाराजारं्नी असा दंडक घातला की लष्ट्करातं 
स्त्री केव्हाही चदसता कामा र्नये व कोिीही बरोबर आिता कामा र्नये आचि हा दंडक अंमलातही मोठ्ा 
कसोशीरे्न आिला. 

 
पावसाळयात लष्ट्करी मोचहमा बंद असत. त्यावळेी लष्ट्करातील सैन्यास प्रचशिि चदले जाई. 

लष्ट्करारे्न पावसाळा सोडूर्न आठ मचहरे्न म लूखचर्रीवर राहािे. परम ल खातं खंडण्या घेऊर्न पोट र्भराव.े 
लष्ट्करात बायको, बटकी, कलावतंीि र्नसावी. जो बाळर्ील त्यािी र्दगर्न मारावी. पर म ल खातं पोर, 
बायको र्न धरावी. खंडिी र्ोळा केल्या जार्ा र्ोळीप्रमािे पैका द्यावा. कोिी बदअंमल र्न करावा. ल टीतील 
सामार्नािे जाबते रुजू घालाव.े कोिी वस्तू िोरूर्न ठेचवल ती दाखल सरदारासं जाहचलयारे्न त्यास शासर्न 
कराव ेअशी लष्ट्करािी रीत ठेचवली. [सर्भासद (र्ाडर्ीळ स.ं) प.ृ ३४.] 

 
कडक राहिी.— काटक, कडक जीवर्न, ऐष-आराम शून्य राहिी, अत्यंत मयाचदत र्रजा हे 

छत्रपतींच्या य द्धपद्धतीिे चतसरे लिि होते. मराठा चशपायाजवळ लवाजमा असा म ळी र्नसेि. त्याम ळे 
लष्ट्कराच्या हालिाली अत्यतं िपलतेरे्न होत असत. मराठा चशपायाकडे त्यािी तलवार, र्भाला, बरिी व 
र्फारतर बंदूक ही त्यािी हत्यारे व थोडीशी र्भाकरी, घोड्याच्या तोबऱ्यािे हरर्भरे आचि एखादे घोंर्डे एवढे 
सामार्न असे. घोंर्डे अंर्ाखाली वर घेऊर्न ते जचमर्नीवरि चर्नजत असत. घट्ट घोड्यािा लर्ाम मर्नर्टालाि 
बाधूंर्न ठेचवत. स्वारी मोठी असली तरी महाराजासंाठी व मंत्र्यासंाठी एक-दोर्न तंबू असत. बाकी सवग लष्ट्कर 
उघड्यावर रहात, झोपत असे. त्याम ळे चवद्य त वरे्ारे्न वाटेल तशा हालिाली करूर्न शत्रलूा र्ाठिे, 
झोडपिे आचि ििाधात र्नाहीसे होिे हे मराठ्ारं्ना सहज शक्य होत असे. [चकत्ता, पृ. ३५.] 

 
एक हुकमी सेना.— महाराजािंी सेर्ना ही वतर्नदारािंी हकवा सरंजामदारािंी सेर्ना र्नव्हती. ती 

राष्ट्रीय सेर्ना होती. प्रारंर्भीच्या काळी काही चदवस महाराजारं्नी देशम ख वतर्नदार याचं्या सेर्ना जमा करूर्न 
काम िालवले पि लवकरि त्यारं्नी हे सेरे्निे रूप बदलले. सवग एका ह कमाखाली िालिारी राजसेर्ना 
करूर्न टाकली. मराठा लष्ट्करात दोर्न प्रकारिे घोडेस्वार असत बारर्ीर आचि चशलेदार. बारर्ीरिा घोडा 
व सामार्न सरकारी असे. चशलेदाराजवळ स्वतःच्या मालकीिा घोडा, हत्यारे व सामार्न असे. सरकारी 
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घोडदळास पार्ा म्हित. चशवाजी महाराजारं्नी पारे्िे प्रमाि हळूहळू वाढचवले आचि चशलेदारारं्ना पारे्च्या 
ह क मतीत कायम केले त्याम ळे लष्ट्कर एक ह कमी झाले आचि करडी चशस्त सारं्भाळिे अर्दी सोपे झाले. 

 
महाराजािंी वक्रय द्धपद्धती होती. मराठ्ािंा स प्रचसद्ध र्चर्नमी कावा तो हाि. वक्रय द्ध म्हिजे िार-

पाि र्फौजेच्या टोळया कराव्या, शत्रूस समजू र्न देता संकेतारं्नी िालाव.े एकारे्न तोंड लावाव.े ते परसैन्य 
अल्पसैन्यावर घे घे मार करीत उठले, मर् त्या लोकारं्नी पळ काढावा म्हिजे सैन्य मोडले म्हिरू्न पाठी 
लार्िारासं इतर टोळयारं्नी िहूकडूर्न घेराव.े अल्प सैन्य मोठे सैन्यास मारते होऊर्न, मोठे सैन्यास चकती 
र्फौज आहे, चतिी र्िती र्न सापडता हतवीयग होते तेिे करूर्न र्फतेह वक्रय द्धी जािावी. वक्रय द्धाला अत्यंत 
अर्न कूल असा सह्याद्रीच्या दऱ्या खोऱ्यािंा र्भपू्रदेश असल्यारे्न महाराजारं्नी त्याि पद्धतीिा आश्रय करण्यािे 
ठरवरू्न अरे्नक शत्रूंर्ना येथेि र्ारद केले. र्नम्र बोलूर्न, भ्यालेसे दाखवरू्न शत्रूिा चवश्वास संपादर्न करावयािा 
आचि त्यास ह लकावण्या देत हव्या त्या चठकािी आिूर्न त्याच्यावर हल्ला करावयािा. 

 
आक्रमि हेि संरिि या तत्त्वािी अंमलबजाविी करूर्न महाराजारं्नी एका लहार्नशा 

जहाचर्रीपासूर्न स रुवात करूर्न हहदवी स्वराज्य स्थापर्न केले हे त्यारं्ना सतत अखंड आक्रमक धोरिािा 
अवलंब केल्यावािरू्न र्त्यंतर र्नव्हते. वडेे साहस, समयसूिकता व क शल रे्नतृत्व इत्यादी द मीळ र् ि 
महाराजापंाशी होते. आचदलशाहीपेिा शतपट बलाढ्य अशा मोर्लाशंी वैर ओढवरू्न घेिे, महाराष्ट्रातं 
स्वराज्यािा बंदोबस्त प रता लार्लेला र्नसतार्ना हजचज वलेोर येथे स्वारी करिे ही वडेी साहसे चशवाजी 
महाराजारं्नी केली आचि यश चमळचवले. शत्रिूी सवग संपत्ती ल टूर्न आिावी या प्रािीर्न राजर्नीतीस अर्न सरूर्न 
महाराजारं्नी शत्र ूप्रदेशातील धर्नाढ्य शहरावंर छापे घालूर्न अपार द्रव्यसंिय केला. छापे घालण्यापूवी त्या 
त्या शहरातंील अचधकाऱ्यारं्ना, व्यापाऱ्यारं्ना, सावकारारं्ना ते पत्र धाडूर्न कळवीत असत की त म्ही आम्हाला 
सरकारी वसूलाच्या िौर्थ्या चहश्याइतकी रक्कम म्हिजेि िौथाई, जर चबर्नतक्रार चदली तर त म्हाला 
कसलाि त्रास देिार र्नाही. ज्या शहरािे लोक त्यारं्ना िौथाई देण्यािे कबलू करत. त्या शहरारं्ना चशवाजी 
महाराज कधीही उपसर्ग देत र्नव्हता. अरे्नक शहरावंर छापे घालूर्न स्वराज्य स्थापरे्नसाठी अपार धर्न 
चमळवाव ेआचि धर्नाच्या सहाय्यारे्न मोठी सेर्ना उर्भारूर्न स्वराज्यािी स्थापर्ना केली. [खोबरेकर, मराठा अंमलािे 
स्वरूप, प.ृ ४७.] 

 
हेर यिंिा.— महाराजाचं्या सैन्यािा एक महत्त्वािा र्भार् म्हिजे त्यािंी हेर यतं्रिा होय. 

महाराजाचं्या हेरािें वास्तव्य लष्ट्कर, आरमार, छावण्या, चकल्ल,े सरकारी खाती इत्यादी चठकािी होते. 
राज्य कारर्भारास व संरििास आवश्यक असिारी बातमी ते महाराजारं्ना देत असत. एवढेि र्नव्हे तर 
शत्रूंच्या दरबारात, त्याचं्या छावण्यात, र्नर्रात व इतर चठकािीही महाराजािें हेर असत. महाराज स्वतःि 
प ष्ट्कळदा हेरचर्रीिे काम करीत. ते वाटेल तो वषे धारि करूर्न हेरािे काम करण्यास किरत र्नसत असे 
र्फॉरेर्न बायागॅ्रर्फीज सारं्ते, महाराज वषेातंर करण्यात अचतशय पटाईत होते. आग्रा प्रकरिावरूर्न हे चदसूर्न 
येते. महाराजाचं्या पदरी जे अरे्नक र् प्तिर होते. त्यात बचहजी र्नाईक सवगश्रेष् होता. सर्भासद हेर खात्यािे 
विगर्न देतो, “प ढे चजतकी शहरे मोर्लाईत होती, ते जार्ा िार-पाि मािसे वषेधारी करूर्न पाळतीस 
ठेचवली. पाळती घेऊर्न दोघे खबर सारं्ावयास याव.े दोघार्नी तेथे ह शार रहाव,े मर् लष्ट्कर पाठवरू्न हवलेी 
या शहरे मारावी, ही तजवीज केली.” महाराज आपल्या हेरारं्ना र्भरपूर द्रव्य देत असत व त्यायोरे् 
महाराजास यश प्राप्ती होण्यास स लर्भ जात असे. 
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द्रव्य देऊर्न चमत्र कसे चमळवाव े हे महाराज उत्तम जाित होते. द्रव्य देऊर्न चमळचवलेले चमत्र 
महाराजासं सतत माचहती प रवीत. ह्या य क्तीिा उपयोर् महाराजारं्नी आपली आग्राहूर्न स टका करूर्न 
घेण्यासाठी केला असे वाटते. 
 

❑ ❑ 
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५२. स्वराज्यािील गड-कोट-दुगप 
 
चशवाजी महाराजािंा जन्म द र्ात झाला. महाराजारं्ना वैर्भव प्राप्त झाले तेही सवग द र्ांच्याम ळे झाले. 

व त्याचं्या ताब्यातील द र्ांर्ना जे सामर्थ्यग प्राप्त झाले तेही त्याचं्याि प्रयत्र्नारे्न झाले. त्यािें द र्ग म्हिजे 
र्भारतातील त्याचं्या शत्रूंर्ना धाक होता. त्याचं्या राष्ट्रािी ती संवधगर्न र्भमूी होती. त्याचं्या चवजयािा तो पाया 
होता. त्याचं्या वाढत्या महत्त्वाकािेंिा तो चजर्ना होता. द र्ग हेि त्यािें चर्नवासस्थार्न आचि तेि त्याचं्या 
आरं्नदािे चर्नधार्न होते. चकत्येक द र्ग त्यारं्नी स्वतः बाधंले व जे आधी बाधंले होते त्या सवांर्ना महाराजारं्नी 
बळकटी आिली. [डॉ. बाळकृष्ट्ि, चशवाजी चद गे्रट, र्भार् २, पृ. ७९.] 

 
चशवकालीं महाराष्ट्रात ३६१ चकल्ले होते, असे चित्रर् प्त श्रीचशवछत्रपतींच्या द र्ांिी संख्या देऊर्न 

सारं्तो. मल्हार रामराव चिटिीस यारं्नी चशवछत्रपतींच्या द र्ांिी एकंदर सखं्या ३१७ चदली आहे. 
सर्भासदाचं्या पचरर्िरे्नप्रमािे ती संख्या २४० होती. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यसूमयी स्वराज्यात एकूि ३६० चकल्ले होते. त्यापैकी १४५ महाराजारं्नी 

बाधंलेले होते. असे रायर्डिी जीवर्नर्ाथा लेखक शा.ं चव. आवळसकर सारं्तात. मराठी चरयासत र्भार् १ 
शककता चशवाजी पृ. ४१०-४११ वर एकूि चकल्ले १४५ यािंा तपशील चदला आहे. तो असा :— 

 
१. स र्भा सातारा २ चकल्ल े
२. स र्भा कऱ्हाड ५ चकल्ल े
३. स र्भा वाई ७ चकल्ल े
४. स र्भा जावळी ६ चकल्ल े
५. स र्भा दार्भोळ ४ चकल्ल े
६. प्रातं खटाव ४ चकल्ल े
७. स र्भा माि १ चकल्ला 
८. स र्भा राजापूर १ चकल्ला 
९. स र्भा प िे ३ चकल्ल े
१०. स र्भा मावळ ८ चकल्ल े
११. स र्भा िौल १ चकल्ला 
१२. स र्भा ज न्नर १ चकल्ला 
१३. स र्भा पन्हाळा ३ चकल्ल े
१४. कोट कोल्हापूर १ चकल्ला 
१५. स र्भा कोल्हापूर ४ चकल्ल े
१६. स र्भा तारळे १ चकल्ला 
१७. प्रातं आजरे ५ चकल्ल े
१८. स र्भा र्नवलर् ंद ३ चकल्ल े
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१९. स र्भा कोपळ २ चकल्ल े
२०. स र्भा चबलर्ोळी १ चकल्ला 
२१. प्रातं चमरज १ चकल्ला 
२२. स र्भा चर्भमर्ड २ चकल्ल े
२३. स र्भा प्रातं क डाळ ४ चकल्ल े
२४. स र्भा राजापूर ३ चकल्ल े
२५. स र्भा दार्भोळ ६ चकल्ल े
२६. स र्भा प्रातं िौक ४ चकल्ल े
२७. स र्भा कल्याि ६ चकल्ल े
२८. स र्भा िौल ३ चकल्ल े
२९. स र्भा दार्भोळ ३ चकल्ल े
३०. स र्भा जावळी २ चकल्ल े
३१. स र्भा राजप री १४ चकल्ल े
३२. प्रातं अंकोला ७ चकल्ल े
३३. कोट स पा १ चकल्ला 
३४. रत्र्नाकर द र्ग १ चकल्ला 
३५. कोट हळसा १ चकल्ला 
३६. चर्फरंर्ाि २ चकल्ल े
३७. सावतंाच्या ताब्यात ८ चकल्ल े
३८. र्फोंडे ३ चकल्ल े
३९. कोळवि ११ चकल्ल े
 एकूि १४५ चकल्ल े
 
डॉ. बाळकृष्ट्ि यारं्नी २/३ बखरीतील याद्या पडताळूर्न पाहूर्न आपल्या चशविचरत्रात चशवाजी 

महाराजाचं्या ताब्यात ३५० चकल्ले होते असे चलचहले आहे. [डॉ. बाळकृष्ट्ि, चशवाजी चद गे्रट, व्हा. २ पाटग २, पृ. ८१.] 
स्वराज्यातील जी जी स्थळे महाराजारं्ना द र्गम व स ंदर वाटली त्या प्रत्येक स्थळी असलेले ज रे्न द र्ग त्यारं्नी 
अचधक उत्कृष्ट बाधंले. र्नव े चर्नमाि केले व मातीच्या र्ढ्या पाडूर्न त्याजार्ी र्नवीर्न द र्ग वसचवले. शत्र ूव 
आपल्यातील प ंड लोक याजंवर विक रहावा हे मर्नात आिूर्न चकल्ले बाधंले. 

 
तत्कालीर्न पाच मात्य चलचहतात की, चशवाजी महाराजारं्नी चशल्पकलेिा सूक्ष्म अभ्यास केल्याम ळे 

चर्नष्ट्िात चशल्पज्ञ ओळखावयास व कामावर योजावयास त्यारं्ना अडिि र्नव्हती. द र्ांिी प र्नगरिर्ना करण्यािी 
कला उत्कृष्ट स्थापत्य चवशारदापेंिाही त्यारं्ना अवर्त होती. [सेर्न, र्फॉरेर्न बायाग्रार्फी ऑर्फ चशवाजी, र्भा. १. पृ. २४५.] 
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णकल्ल्याचंी व्यवस्था :— महाराजाचं्या ताब्यात स मारे २८० चकल्ले होते. हे चकल्ले बह शः अवघड 
डोंर्रावर, राज्यास बळकटी देण्यासाठी व राज्याचं्या सरंििासाठी बाधंले होते. शत्रूवर मदैार्नी प्रदेशावर 
हल्ला करूर्न तो जेरीस येईपयंत त्याचं्या हातूर्न चर्नसटूर्न ह्या चकल्ल्यातं स रचित येऊर्न रहाण्यािी उत्तम सोय 
असे. थोड्या लोकाचं्या साहाय्यारे्न शत्रूच्या मोठमोठ्ा सैन्याशी टक्कर देण्यािे सामर्थ्यग ह्या चकल्ल्याचं्या 
योर्ारे्न िारं्ले होत असे. हे चकल्ले म्हिजे स्वराज्यािे जीव की प्राि असे महाराजासं वाटे. चकल्ल्यावर 
दािार्ोटा, दारूर्ोळा व इतर चर्नवाहाच्या व उपयोर्ाच्या वस्तू यािंा रे्नहमी र्भरपूर साठा असे. 

 
प्रत्येक चकल्ल्यावर क लवतं मदग शहािा मराठा हवालदार, त्याच्या हाताखाली एक ब्राह्मि स रे्भदार 

व र्फडिीस, सारस्वत सबर्नीस व प्रर्भ ू जातीतील कारखार्नीस असे. [सर्भासद, पृ. २७-२८.] हवालदाराकडे 
चकल्ल्यािा एकंदरीत कारर्भार असे. चकल्ल्याच्या दरवाजािी व्यवस्था त्याच्याकडे असे. स रे्भदाराकडे 
म लकी कारर्भार असे. आसपासच्या र्ावातंील वस लीिी व्यवस्था त्याजकडे असे. हा सर्ळा कारर्भार त्यारे्न 
हवालदाराच्या अर्न मतीरे्न करावा, सबर्नीसाकडे चकल्ल्यासंबंधीिे चलखाि करण्यािे काम असे. 
कारखार्नीसाकडे कोठीिी आचि दारूर्ोळयािी व्यवस्था असे, तसेि चकल्ल्यािी द रुस्ती व इमारतींिी 
देखरेख ठेवण्यािे काम त्याजकडे असे. ह्याप्रमािे प्रत्येक चकल्ल्यासंबधंीिी कामे चर्नरचर्नराळया म ख्य 
जातीच्या हाती ठेवल्याम ळे दर्ार्फटका होण्यािी हकवा बडं होण्यािी र्फारशी र्भीती र्नसे. 

 
िटाखालील माची : मािीला पेठ असे. ती राखण्यासाठी जार्ोजार्ी पेठेकरी ठेवलेले असत. 

त्यारं्नी आपल्या िौकीवर रातं्रचदवस राहूर्न आसपास शत्रूंिी हालिाल होत असल्यास त्याचं्यावर र्नजर 
ठेवावी व तेथले रार्न राखाव ेअसा चशरस्ता असे. चकल्ल्याच्या पायर्थ्याशी वाटावंर रामोशी, पटवारी, महार, 
मारं्, बेरड वर्ैरे लोकाचं्या िौक्या असत. त्यारं्नी हर एक प्रकारिी बातमी ठेवरू्न काही कमी जास्त 
असल्यास त्यािी वदी चकल्लेदारास तात्काळ द्यावी व त्यास सावध कराव.े सर्ळया ह दे्ददाराचं्या व 
अंमलदाराचं्या वार्ि कीिे जाबते (याद्या) चर्नयम करूर्न ठेवलेले असत. त्यावर ह कूम सवांर्नी वार्ण्यास 
कसूर करू र्नये असा चर्नयम असे. चकल्ल्यावरील लोकासं अडसेरी, र्नर्दी वर्ैरे वेतर्न वळेच्यावळेी प्राप्त 
व्हाव,े त्यािंी र्नाराजी कोित्याही कारिारे्न होऊ र्नये असा सक्त बंदोबस्त ठेवलेला असे. प्रत्येक चकल्ला 
आसपासच्या ताल क्यािे चर्नसबतीत लावरू्न चदला असूर्न त्यावर सामार्नस मार्नािी र्भरती करण्यािे काम 
ताल कादारारे्न हकवा स रे्भदाराच्या सल्ल्यारे्न कराव ेअसे ठरचवलेले असे. 

 
महाराजापंाशी तोर्फखार्ना होता. प्रत्येक चकल्ल्यावर तोर्फा ठेवलेल्या असत. चशवाय बरोबर 

िालचवण्यासाठी स मारे दोर्नश ेतोर्फा र्ाडीवर घातलेल्या असत. र्ाडे बैल ओढीत. स तार, लोहार, िारं्भार, 
रस्सीदार, तलर्फदार, र्ोलंदाज वर्ैरे काम करिाऱ्यािंा र्भरिा असे. प्रत्येक तोरे्फस र्ारदी पायदळ असे. 
तोर्फखान्यास लार्िारा दारूर्ोळा वर्ैरे सामार्न दितेरे्न तयार ठेवाव ेलारे्. ह्या तोर्फा चर्फरंर्ी, फ्रें ि, इंग्रजी 
वर्ैरे व्यापाऱ्याकंडूर्न चवकत घेऊर्न त्यािंा सगं्रह केला जाई. तोर्फखान्यावरील र्ोलंदाजाला साचलर्ना ३० 
पौंड (१ पौंड = १० रु.) म्हिजे ३०० रुपये हकवा माचसक रुपये २५ पर्ार चमळे. 

 
चशवकालात महाराजारं्नी चकल्लेबाधंिीस व चकल्ले रििास र्फार महत्त्व चदले होते. र्डकोटािे महत्त्व 

सारं्तार्ना अमात्य आपल्या आज्ञापत्रातं चलचहतात, “संपूिग राज्यािे सार ते द र्ग (चकल्ले)! द र्ग र्नसता मोकळा 
देश. परिक्र येतािं चर्नराश्रय, प्रजा र्भग्र्न होऊर्न देश उध्वस्त होतो. देश उध्वस्त झाल्यावरी राज्य असे 
कोिास म्हिाव?े याकरता पूवी जे जे राजे झाले त्यािी आधी देशामध्ये द र्ग बाधूंर्न तो तो देश शास्वत करूर्न 
घेतला आचि आले परिक्र संकट द र्ाश्रयी पचरहार केले. अमात्य प ढे म्हितात, “हे राज्य तर तीथगरूप 
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थोरले कैलासवासी स्वामीर्नी (चशवाजी महाराजारं्नी) र्डावरूर्न चर्नमाि केले. जो जो देश स्वशासर्न वशा र्न 
होय त्या त्या देशी स्थळ चवशषे पाहूर्न र्ड बाचंधले, तसेि जलद र्ग बाधंले; त्यावरूर्न आक्रमि करीत करीत 
सालेरी अचहवतंापासूर्न कावरेी तीरपयंत चर्नष्ट्कटंक राज्य संपाचदले. औरंर्जेबासारखा महाशत्रू िालूर्न 
येऊर्न चवजापूर र्भार्ार्नर्रसारखी महाससं्थारे्न आक्रचमली, संपूिग तीस-बत्तीस वष े या राज्याशी अचतश्रम 
केला, त्यािे यत्र्नास असाध्य काय होते? परंत  राज्यातं चकल्ले होते म्हिरू्न अवचशष्ट तरी राज्य राचहले. प ढे 
पूवगवत करावयास अवकाश र्नव्हता………… र्डकोट चवरहीत जे राज्य त्या राज्याशी स्स्थती म्हिजे 
अभ्रपटल न्याय आहे याकचरता ज्यासं राज्य पाचहजे त्यािी र्डकोट हेि राज्य, र्डकोट म्हिजे राज्यािे 
मूळ, र्डकोट म्हिजे खचजर्ना, र्डकोट म्हिजे सैन्यािे बळ, र्डकोट म्हिजे राज्यलक्ष्मी, र्डकोट 
म्हिजे आपली वस्तीस्थळे, र्डकोट म्हिजे स ख चर्नद्रार्ार हकबह र्ना र्डकोट म्हिजे आपले प्राि संरिि, 
असे पूिग चित्तातं आिूर्न, कोिािे र्भरवशावर र्न रहाता आहे त्यािे संरिि व रू्नतर्न बाधंण्यािा हव्यास 
स्वताि करावा, कोिािा चवश्वास मारू्न र्नये.” [अमात्यािी राजचर्नती, पृ. २७-२८.] 

 
अमात्याचं्या वरील उद र्ारात चशवाजी महाराजारं्नी स्वतः आिचरलेले राजरै्नचतक धोरि चदसूर्न 

येते. 
 
स्वराज्याच्या प्रदेशात महाराज कोित्या हेत च्या चसद्धीस्तव र्ड बाधंीत असत ते वरील 

उताऱ्यावरूर्न समजते. 
 
चशवाजी महाराजाचं्या कारकीदीच्या अखेरपावतेो द र्ांिे महत्त्व कायम होते. महाराजाचं्या प ात 

औरंर्जेबारे्न प्रिंड सैन्य घेऊर्न दचििेवर स्वारी केली तेव्हापासूर्न ते त्याच्या (औरंर्जेबाच्या) चर्नधर्नापयंत 
द र्ांिे महत्त्व चशवकालाइतकेि र्फार मोठे समजले जात होते. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या स्वराज्यािी मजब ती त्याच्या ताब्यातील चकल्ल्यातं आहे व त्यािे चकल्ल े

हस्तर्त केल्याचशवाय त्याच्या राज्यातील प्रदेशावर आपली राजकीय सत्ता प्रस्थाचपत करता येिार र्नाही, 
हे औरंर्जेबाच्या पूिगपिे लिात आल्याम ळे त्यारे्न महाराष्ट्रात पाय ठेवताि, हाताखालील 
सैन्याचधपतीकरवी चशवाजी महाराजाच्या राज्यातील मजबूत चकल्ल्यास वढेे देऊर्न ते हस्तर्त करण्यािा 
उपक्रम, स्वराज्यातंील एक एक चकल्ला हस्तर्त करण्यास स रुवात करूर्न आरंचर्भला. चशवाजी 
महाराजाचं्या कारकीदीत त्यारें्न मोर्लािंी स्वराज्यावर स्वारी केव्हा होईल यािा रे्नम र्नसल्याम ळे 
य द्धोपयोर्ी सामग्रीरे्न व सैन्यारे्न सज्ज असे आपले चकल्ल ेठेचवले होते. या कारिाम ळे औरंर्जेबास चशवाजी 
महाराजािें चकल्ले सर करूर्न ताब्यात घेण्यास बरेि द्रव्य व काळ खिग करावा लार्ला. राजाराम महाराजािें 
कारकीदीत औरंर्जेबारे्न एक एक महत्त्वािा चकल्ला सर केल्यावर तो व त्यािे सैन्य जसजसे दचिि 
चदशकेडे सरकत जात असे, तसतसे राजारामछत्रपतीिे मराठे सरदार औरंर्जेबारे्न हस्तर्त केलेले चकल्ल े
मोर्लाकंडूर्न परत काबीज करीत. अशी चरतीरे्न सवग महाराष्ट्रर्भर स मारे पंिवीस वष ेएक प्रकारिा ह तूतूिा 
खेळि मराठे व मोर्ल सैन्य यािें मध्ये स रू होता. या खेळािे पयावसर्न महाराष्ट्र देश काबीज करण्यािी 
औरंर्जेबािी आकािंा चवराम पावरू्न चर्नराशते तो मृत्यवूश होण्यात झाले. अमात्याच्या आज्ञापत्रातील 
स रुवातीस जो उतारा चदला आहे त्यात “परंत  राज्यात चकल्ले होते, म्हिूर्न अवचशष्ट तरी राज्य राचहले [प्र. र्न. 
जोशी (स.ं) आज्ञापत्र प्र. ८, पृ. ३१.]” या लहार्नशा वाक्यातं औरंर्जेबासारख्या प्रिंड शत्रूच्या किाट्यातूर्न 
राजारामछत्रपतीिे कारकीदीत स्वराज्यािा बिाव कसा झाला यािे ममग गं्रचथत केले आहे. द र्ग हे राष्ट्रािे 
अर्र राज्यािे जे महत्त्वािे अंर् ते जर मजबतू असेल तर प्रिंड अशा परिक्रापासूर्न राष्ट्रािे अर्र राज्यािे 
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रिि करता येते या र्ोष्टीिा प्रत्यय राजाराम छत्रपतीिे काळी महाराष्ट्रास उत्तमप्रकारे आला ही र्ोष्ट 
चर्नर्शववाद आहे. 

 
णकल्ल्याचंी बाधंकामे : चशवकालीर्न बाधंकामािंा चविार करावयािा झाल्यास चकल्ल्यािें बाधंकाम, 

चकल्ल्यावंरील इमारतींिे बाधंकाम, चकल्ल्यािंी द रुस्ती, इत्यादी चवषय प्राम ख्यारे्न डोळयासमोर येतात. 
कारि संपूिग राज्यािे सार ते द र्ग. द र्ग र्नसता मोकळा देश परिक्र येताि चर्नराश्रय प्रजा र्भग्र्न होऊर्न देश 
उध्वस्त होतो. असे चशवकालीर्न राजचर्नती सारं्ते. [प्र. र्न. जोशी (स.ं) आज्ञापत्र प्र ८, पृ. ३१.] 

 
चशवछत्रपतींर्नी र्डावरूर्न राज्य केले. चकत्येक रू्नतर्न द र्ग बाधंले, ज रे्न द रुस्त केले, त्यािंी तटबंदी 

र्भक्कम केली. त्यारं्ना र्डकोटािें महत्त्व चकती होते; र्डकोटाचं्या बाधंिीबाबत त्यािें काय धोरि होते, त्यािें 
स ंदर प्रचतहबब आज्ञापत्रातं पडलेले आहे. देशोदेशी स्थळे पाहूर्न, चकल्ले बाधंाव.े चकल्ल्यासंमीप द सरा पवगत 
असू र्नये. कदाचित असला तर स रंूर् लावरू्न र्डािे आहारी आिावा. स रंुर्ास असाध्य असला तर ती 
जार्ा मोकळी र्न सोडता बाधूंर्न मजबूत करावी. तट, ब रूज, चिलखते, पहारे, पडकोट जेथे जेथे असाव ेते 
मजबूत बाधंाव.े र्नाजूक जार्ा ज्या असतील त्या स रंूर्चत प्रयत्र्नारं्नी अवघड करूर्न पक्की इमारत बाधूंर्न 
र्डािा अैब टाळावा. खालूर्न होऊ शकिारा मारा ि कचवता येईल असे दरवाजे बाधंाव.े दरवाजािें प ढे 
ब रुजािंा रोख येताजातार्नाच्या मार्ावर असेल अशी रिर्ना करावी. र्डािा आकार पाहूर्न एक, दोर्न हकवा 
तीर्न दरवाजे व तशाि िोरहदड्या कराव्या त्यापैकी ज्यापकैी ज्याचं्यातूर्न रोजिा राबता असेल तेवढेि 
उघडे ठेवरू्न बाकीिे दरवाजे व हदड्या चििूर्न टाकाव्या. र्भ ईकोट चकल्ला असेल तर तटार्भोवती खोल व रंुद 
खंदक खिूर्न ठेवावा. र्डािी राखि करण्याकचरता झाडी वाढवावी. र्डार्भोवती रे्नहमी मेढे असाव.े 
र्डाखाली इमारतीिे घर हकवा घरार्भोवती दर्डािे क सू कधीही असू र्न द्याव.े र्ड बाधंतार्ना पाण्यािी सोय 
म ख्यः पहावी, र्डावर तळी हकवा टाकी बाधंावी. र्डावरील म ख्य बाधंकाम म्हिजे राजवाडा. 
राजवाड्याच्या हर्भती चवटाचं्या बाधूंर्न त्यासं ि र्ना दाट र्च्च द्यावा. उंदीर, हविू, म ंग्या रहतील अशी र्फट ठेव ू
र्नये. घरास क सू चर्नर् गडी आचदकरूर्न झाडािें पातळ घालाव.े दारूखार्ना घरापासूर्न दूर बाधंावा. तो र्भोवती 
चर्नर् गडी आचद करूर्न झाडािे दाट क सू घालूर्न बाधंावा, त्यात तळघर कराव ेतळघरात र्ि करावा. त्याि 
माि घालूर्न त्यावंर दारूिे बस्ते, मडकी ठेवावी, तटास झाडे वाढली की ती खिरू्न काढावी. तटावरील 
र्वत जाळूर्न टाकाव.े र्डावरूर्न मात्र झाडे र्भरपूर वाढवावी. चशवकालीर्न चकल्ल्याचं्या बाधंकामािा हा 
तपशील प रेसा बोलका आहे. [प्र. र्न. जोशी (स.ं) आज्ञापत्र प्र ८, पृ. ३६-३७.] 

 
बाधंकामाची हत्यारे : क दळी (क द दळ), र्फावडे (खचर्नत्रक), क ऱ्हाड (क ठार), कोचयता 

(छेचदका), करवत (क्रकि), पहार (र्फाल), ख रपे (तृिि र) बाधंकामचवषयक हे एवढे शब्द 
राज्यव्यवहारकोशात ज्यावळेी येतात, त्यावळेी ते बाधंकामािे एक स्वतंत्र खाते राज्ययंत्रिेत असल्यािे 
हकवा बाधंकाम हा चवषय राज्ययंत्रिेिा एक महत्त्वािा र्भार् असल्यािे सूचित करतात. सर्भासदारे्नही “बारा 
महाल” आचि “अठरा कारखारे्न” यािंी यादी देतार्ना इमारत (बाधंकाम) चशल्पकायग या खात्यािा समावशे 
बारा महालात केलेला आहे. [सारे्न (स.) चशवछत्रपतीिे िचरत्र, पृ. ९६.] इमारत कामावर चस्त्रयास द्धा मज रीवर 
ठेवल्या जात असे चदसते. [राजवाडे म. इ, सा. खं. ८, ले. ३२०.] 

 
चशवाजी महाराजारं्नी पाली प्रातं काबीज केल्यारं्नतर पूवी जे व्यावसाचयक हकवा धंदेवाईक लोक 

बाहेरदेशी पळूर्न रे्ले होते ते परत येऊर्न त्या प्रातंी स खारे्न राहू लार्ले, त्यािंी यादी कवींद्र परमारं्नदारे्न 
चदली आहे. त्यात “पलर्ण्ड” (र्वडंी) व “तिाि” (स तार) यािंाही समावशे आहे. [चशवर्भारत ३१.१८.] त्याि 
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प्रातंात “चवरद र्ग” र्नावािा र्ड पाहूर्न काराचर्राकंडूर्न चशवरायारं्नी त्यावर उंि तट बाधंचवले व त्यािी र्भक्कम 
तटबंदी केली व त्यास “मंडिर्ड” असे र्नाव चदले, अशी माचहतीही परमारं्नद देतो. [चकत्ता, ३१.२२.] 

 
आता चशवरायारं्नी केलेल्या चवचवध बाधंकामािें उल्लखे पाहू. चशवाजी महाराजारं्नी राजर्ड हा स्वतः 

बाधंला. तेथे त्यारं्ना आपली राजधार्नी स्थापावयािी होती असे त्याच्या र्नावावरूर्न स्पष्ट होते. कारि त्यािे 
पचहले र्नाव म रुमदेव असे होते. या चकल्ल्याच्या बाधंकामास इ.स. १६४८ त स रुवात झाली असावी व १६७० 
पयंत ते िालू असाव.े वास्तूशास्त्राप्रमािे पूवेकडूर्न आरंर्भ करण्यात आला. जी मािी तेथे बाधंली चतला 
“स वळेा” असे र्नाव देण्यात आले. रं्नतर दचििेिा र्भार् बाधंीत असता अपघातारे्न दारूखान्यािा स्र्फोट 
होऊर्न तेथील हवालदार दूर उडाला. पि तो वािला. म्हिूर्न त्या बाजूच्या मािीला “संजीवर्नी” असे 
सूिक र्नाव चमळाले. अर्फजलखार्न स्वारीच्या वळेी राजर्डावरील बालेचकल्ल्यािे काम स रू होते. रं्नतर 
१६६३ पयंत उत्तरेकडील पद्मावती मािी बाधंण्यात आली. तेथेि महाराजाचं्या राजवाड्यािी सदर आहे. 
त्यािी वास्तूशातंी र् ंजविेकर प रोचहत यारं्नी केली. [ऐचतहचसक सकंीिग साचहत्य, खं. १, पृ. ११८-११९.] या तीर्न मािी 
चशवाजी राजारं्नी बाधंल्यािा उल्लेख “मासीर-इ-आलमचर्री” या र्फारशी तवारीखेत आहे. [माचसरे आलमचर्री, प.ृ 
२८४.] 

 
टॉमस चर्नकल्स हा इंग्रज व्यापारी १६७३ च्या मे मचहन्यात चशवाजी महाराजाचं्या रे्भटीसाठी 

रायर्डावर आला होता. त्यारे्न रायर्डावरील चवचवध इमारतींिे व बाधंकामािें विगर्न चलहूर्न ठेवले आहे. तो 
चलहतो, “वाटेत पायऱ्या खोदल्या आहेत. दरवाजावरील पायऱ्या पक्क्या खडकात खोदल्या आहेत. जेथे 
टेकडीस रै्नसर्शर्क अरे्भद्यता र्नाही, तेथे २४ रू्फट उंिीिा तट बाधंला आहे. िाळीस र्फ टावर द सरी हर्भत 
(तटबंदी) बाधूंर्न चकल्ला इतका अरे्भद्य बर्नचवला आहे की अन्नप रवठा प रेसा असल्यास थोड्या हशबदीच्या 
साहाय्यारे्न तो सवग जर्ाचवरुद्ध लढू शकेल. पाण्यासाठी मोठे तलाव बाधंलेले असोर्न तो पावसाळयात 
र्भरल्यावर पािी वषगर्भर प रूर्न उरेल. टेकडीच्या मार्थ्यावर मोठे शहर वसले आहे. घरे सामान्य प्रतीिी 
आहेत. अत्य च्च जार्ी चशवाजीिा िौसोपी वाडा आहे. त्याचं्या मध्यर्भार्ी मोठी इमारत आहे. तेथूर्न तो 
कारर्भार पहातो.” [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, र्भा. १, पृ. २६२..] 

 
त्यारं्नतर आिखी एका वषारे्न (२२ मे १६७४) ऑस्क्झन्डेर्न हा इंग्रज वकील चशवराज्याचर्भषेकाच्या 

चर्नचमत्तारे्न रायर्डावर आला. त्यारे्नही रायर्डािे थोडक्यात विगर्न आपल्या रोजचर्नशीत केले आहे. तो 
म्हितो, “र्ड चर्फत रीखेरीज अरे्भद्य असूर्न वर राजमहाल, दरबार, प्रधार्नािंी घरे चमळूर्न स मारे तीर्नश े
इमारती आहेत. [इंग्लीश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, पृ. ३७२.]” 

 
चशवाजी महाराजािें १६७१-७२ िे चकल्ल्याचं्या बाधंकामासाठी व द रुस्तीसाठी केलेले एक 

अंदाजपत्रक उपलब्ध आहे त्यात रायर्डासाठी ५०,००० होर्न, हसहर्ड, हसध द र्ग, चवजयद र्ग, स विगद र्ग, 
चवशालर्ड, प्रतापर्ड, प रंधर, राजर्ड या चकल्ल्यासंाठी प्रत्येकी १०,००० होर्न, प्रिंडर्ड, प्रचसद्धर्ड, 
मचहपतर्ड, स धार्ड, लोहर्ड, सबळर्ड, श्रीवधगर्नर्ड, मर्नरंजर्नर्ड यासंाठी प्रत्येकी ५,००० होर्न, 
कोटीर्डासाठी ३,०००, सारसर्डासाठी व मचहधरर्डासाठी २,०००, मर्नोहरर्डासाठी १,००० व चकरकोळ 
द रुस्ती व बाधंकामासाठी ७,००० होर्न असे खिग करावयािे ठरवरू्न चदले आहे. अथात ही सवग रक्कम एकाि 
वषी खिी पडली असेल असे र्नाही. [राजवाडे खंड ८, ले. २२.] 

 
पि १६७२ मध्ये चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या म ल खात मोठाली बाधंकामे स रू केली असतील असे 

म ंबईहूर्न स रतेच्या वखारदारारं्ना रे्लेल्या पत्रावंरूर्न स्पष्ट होते. या इमारत बाधंकामावरील मज रािंा 
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रोजर्ार प्रमािापेिा अचधक वाढवरू्न चशवाजी महाराजारं्नी येथील त्या मज रारं्ना मोठ्ा प्रमािात कामे 
देण्यािा उपक्रम आखला. त्याम ळे देशातील मज रारं्ना कामे व वाढता रोजर्ार चमळालाि, पि स रत व 
म ंबईकडील वाकबर्ार समजल्या जािाऱ्या मज रािंा ओघ पि चशवरायाचं्या बाधंकामाकडे जाऊ लार्ला व 
स रत-म ंबईकडे इंग्रजारं्ना मज रािंी िििि र्भासू लार्ली. [इंग्लीश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, र्भा. १, पृ. २१५.] 

 
यावरूर्न असे चदसूर्न येते की, चशवाजी महाराज आपल्या मज रारं्ना प रेसे चर्नयचमत वतेर्न देत होते. 

र्नाहीतर मजूर असंत ष्ट राचहले असते व बाधंकामे व द रुस्त्यािंी कामे अधगवट राचहली असती. चशवाजी 
महाराज उत्तम काराचर्राचं्या रे्नहमी शोधात असत. हसध द र्ग बाधंण्यासाठी त्यारं्नी पोत गर्ीज काराचर्रािंी 
मदत घेतली. हजजी चकल्ल्यािी द रुस्ती करण्यासाठी त्यारं्नी मद्रास येथील इंग्रज वखारदारारं्ना मजूर 
पाठचवण्यािी चवरं्नती केली. हसध द र्ग चकल्ल्याच्या बाधंकामािा चवस्तृत तपशील चित्रर् प्तारे्न चदला आहे. पि 
त्यात वास्तव चकती व कल्पर्नारम्यता चकती हे सारं्िे कठीि आहे. चशवाय चित्रर् प्त हा समकालीर्नही र्नव्हे. 

 
मािग १६७० मध्ये चशवाजी महाराजाचं्या सैन्यारे्न कर्नाळा चकल्ल्याला वढेा घातला आपल्या समोरूर्न 

रििाकचरता र्फळया व चिखल याचं्या हर्भती बाधंीत बाधंीत ते तटाशी जाऊर्न चर्भडले व संरििाथग 
आपल्यासमोर र्फळया धरू लार्ले असा इगं्रजी पत्रव्यवहारातं उल्लखे आहे. [चशवकालीर्न पत्रसारसगं्रह, १२०२.] 

 
मामले प्रर्भावळी र्भार्ात चशवाजी महाराजारं्नी पद्मद र्ग बाधंला. हा चकल्ला इतका र्भक्कम होता की, 

“पद्मद र्ग वसवरू्न राजप रीच्या उरावरी द सरी राजप री केली आहे.” असे त्यािेंि उद र्ार आहेत. [राजवाडे 
खंड ८, ले. ३१.] एचप्रल १६७५ रोजी चशवाजी महाराजाचं्या सैन्यारे्न र्फोंड्यास वढेा घातला. शत्रूरे्न तोडीस तोड 
सामर्ना चदला. स रंुर्ािा जबाब स रंुर्ारे्न चदला. तेव्हा स्वतःच्या सैन्याच्या रििाकचरता चशवाजी महाराजारं्ना 
चकल्ल्यापासूर्न १२ र्फ टावंर हर्भत बाधंावी लार्ली. प ढे चकल्ला ताब्यात आल्यावर त्यािी डार्ड जी करण्यािे 
काम चशवाजी महाराजारं्नी अण्िाजी स रे्भदारावर सोपचवले. [र्न. हि. केळकर, डी. व्ही. काळे (स.ं), इंस्ग्लश रेकॉडगस ऑर्न 
चशवाजी र्भा. २, पृ. ५.] 

 
एचप्रल १६७६ चशवाजी महाराजारं्नी दमिजवळ (स रतेपासूर्न दीड चदवसाच्या अंतरावर) पाररे्नर 

र्नावािी टेकडी घेतली व चतिी तटबंदी केली. त्यारं्नतर प ढील मचहन्यातं रामर्नर्रच्या कोळी राजािा मोड 
करूर्न स रतेपासूर्न आठ चदवसाच्या अतंरावर असलेल्या हपडवोल टेकडीवर मजबूत चकल्ला त्यारं्नी बाधंला. 
[चकत्ता, प.ृ १६३.] 

 
दचिि चदस्ग्वजयातं चशवाजी महाराजारं्नी हजजी व वले्लोरिे चकल्ले हजकल्यारं्नतर शत्रूिे बळ लिात 

घेऊर्न र्भचवष्ट्यकाळी त्याच्या सवग एकवटलेल्या सामर्थ्याचर्नशी प्रचतकार करता यावा म्हिूर्न चशवरायारं्नी 
तेथील बंदोबस्तास स रुवात केली. चर्नसर्गतःि द र्गम असलेल्या हजजी चकल्ल्यािी त्यारं्नी प र्नः डार्ड जी 
केली. पचहले तट पाडूर्न र्नव े तट व ब रूज असे कौशल्यारे्न बाधंले की, ते काम हहदी लोकािें र्नसूर्न 
य रोपीयर्नािेंि असाव ेअसे वाटू लार्ले. काही ज रे्न चर्नरुपयोर्ी चकल्ले पाडूर्न त्यारं्नी चकत्येक र्नव ेर्भ ईकोट व 
चकल्ले बाधंले. पा ात्याचं्या पद्धतीिे अवलंब करूर्न त्यारं्नी मोठे खडक र्फोडले, तलाव बाधंले आचि 
य द्धोपयोर्ी इतर इमारती वर्ैरे बाधंल्या. यासाठी त्यारं्नी अपार संपत्ती खिग केली. [चहस्टॉचरकल मसलर्नी जेस ईट 
लेटसग, प.ृ १०-११] 

 
कर्नाटकात करावयाच्या या बाधंकामाबाबत ख द्द चशवाजी महाराजारं्नी र्फोटग सेंट जॉजग (मद्रास) िा 

र्व्हर्नगर लॅघॉर्नग याला पत्र चलचहले आहे. त्यावरूर्न त्याचं्या बाधंकामाबाबतच्या धोरिािे महत्त्व पटते. ते 
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चलचहतात (ता. २२ सप्टेंबर १६७७) “मी कर्नाटकातं आल्यापासूर्न अरे्नक चकल्ले हजकले. चकत्येक चकल्ल्यातं 
मला र्नवीर्न बाधंकामे करावयािी आहेत. मोठ्ा तोर्फािें र्ाडे कसे कराव ेआचि स रंूर् कसे लावाव े हे 
जाििारी मािसे त मच्याकडे असतील तर आम्हालंा अशा लोकािंी आचि चवशषेतः स रंुर् लावरू्न दर्डी 
हर्भती उडचविाऱ्या कसबी लोकािंी जरुरी आहे. र्ोव्याहूर्न व वेंर् ल्याहूर्न आलेले सवग लोक कामामध्ये खपूर्न 
जाऊर्न जेव्हा ं त्याचं्याकडे आिखी मािसाबंद्दल चविारिा केली तेव्हा ते सवग चिर्नापट्टि व प लकीतकडे 
रे्ल्यािे त्यारं्नी साचंर्तले. तेव्हा आपल्या चतकडे (मद्रासला) िौकशी करूर्न स मारे वीस पंिवीस हकवा 
चर्नदार्न दहा पाि स रंुरे् लोक चमळतील तेवढे पाठवाव.े त्यारं्ना िारं्ला तर्नखा देऊर्न माझ्या अरे्नक 
चकल्ल्यावंर त्यारं्ना काम देईर्न.” [र्न. हि. केळकर, डी. व्ही. काळे (स.ं), इंस्ग्लश रेकॉडगस ऑर्न चशवाजी र्भा. २, ले. २५१.] 

 
कर्नाटक मोचहमेवरूर्न परत आल्यावर चशवाजी महाराजारं्नी म ंबई बटेार्नजीक खादेंरी, उंदेरी ही बटेे 

ताब्यात घेऊर्न तेथे चकल्ला बाधंण्यािे ठरचवले (ऑर्स्ट १६७९) चशवाजी महाराजाचं्या या उपक्रमास 
म ंबईकर इंग्रजारं्नी प्रखर चवरोध केला.” “ही बटेे इगं्लंडच्या राजाच्या मालकीिी आहेत” असे सारं्रू्न 
बचघतले. पि चशवाजी महाराजारं्नी त्यारं्ना दाद चदली र्नाही. ६ सप्टेंबर १६७९ च्या दरम्यार्न मराठ्ािें ४०० 
बाधंकामािे कामर्ार खादेंरी बेटावर आले. बटेावर िढण्यासाठी जार्ा होत्या त्या सवग बंद करूर्न 
घेण्यासाठी १ याडग उंिीिी तटबंदी मराठ्ारं्नी स मारे ४७० मजूर लावरू्न व अहोरात्र काम करूर्न बाधूंर्न 
घेतली. [इंस्ग्लश रेकॉडगस ऑर्न चशवाजी, ले. ३७०.] मधल्या काळात इंग्रज-मराठ्ाचं्या िकमकी सतत िालूि होत्या. 
इकडे चशवाजी महाराजारं्नी इंग्रजाशंी सामन्यािी तयारी ठेवरू्न खादेंरीवरील बाधंकाम वरे्ारे्न स रू ठेवले. 
आखाताच्या बाजूरे्न हर्भत बाधंण्यासाठी २०० मजूर कामाला लावले होते. १९ चडसेंबर १६७९ पयंत या 
बेटातील तटाचं्या हर्भतीिे बरेिसे बाधंकाम प रे करीत आले होते. त्यासाठी त्यािंा अहोरात्र पचरश्रम िालला 
होता. ११ जारे्नवारी १६८० पयंत हेन्री-केन्री टेकडीच्या चशखरावर ६ ते ८ र्फ टािी हर्भत ि न्यातं बाधूंर्न 
काढली रे्ली. [चकत्ता, ले. ४७२.] खादेंरीस मजबूत चकल्ला बाधूंर्न तेथे ८०० लोकािंी वसाहत चशवाजी 
महाराजारं्नी केली. हा चकल्ला अशा चठकािी बाधंण्यात आला की त्याच्या पल्ल्यातूंर्न शत्रूिे कोितेही जहाज 
स टूर्न जाऊ शकिार र्नव्हते. मधल्या काळात जंचजऱ्यािा चसद्दी मध्ये पडूर्न त्यारे्न उंदेरी ताब्यातं घेतली व 
त्यारे्न तेथे र्नवा चकल्ला बाधंला. [चकत्ता, ले. ४७२.] 

 
मराठ्ाचं्या इचतहासािी साधरे्न या गं्रथाच्या ८ व्या खंडातील २२ व्या लेखाप्रमािे इ. स. १६७१-७२ 

च्या कालखंडात चर्नरचर्नराळया र्डावंरील बाधंकामाप्रीत्यथग महाराजारं्नी एक लि पंिाहत्तर सहस्त्र 
होर्नाचं्या खिास मान्यता चदली होती. त्यापैकी पन्नास सहस्त्र होर्न त्यारं्नी स्वराज्यािी राजधार्नी रायर्ड 
येथे घरे, तळी इत्यादी बाधंण्यासाठी ३५,००० होर्न व तटाकंचरता १५ सहस्त्र होर्न, याप्रमािे योचजले होते व 
इतर महत्त्वाच्या र्डावरील बाधंकामासाठी सव्वा लि होर्नाचं्या खिास मान्यता चदली होती. 

 
श्रीचशवाजी महाराजािंा र्डावर होिारा हा अवाढव्य खिग त्याचं्या काही म त्सद्यारं्ना मान्य र्नव्हता 

असे म्हितात. त्यारं्नी एकदा साहस करूर्न ती र्ोष्ट महाराजाचं्या चर्नदशगर्नास आिण्यािा प्रयत्र्न केला. 
महाराजारं्नी त्यािें त्यारं्ना योग्य उत्तरही चदले. चशवचदस्ग्वजयात म्हटलें  आहे :— 

 
“असें असता,ं चकल्ल्यािे चहशबे इमारतीिे आले. ते मोरोपंत पेशव ेव चर्नराजीपंत म जूमदार यारं्नी 

पाहूर्न, महाराजासं चवरं्नती करते जाले की, “चकल्ल्यािे इमारतीस पैका र्फार लार्तो व लोकािंाही खिग 
र्फार वाढतो. याकचरता चविारें जे करिें असेल ती आज्ञा असावी; म्हिजे ठीक पडेल”. हें ऐकूर्न “दौलत 
आहे” जें करविे ते समजोर्नि करावीत आहों. आपिासं धमगस्थापर्ना करिें व राज्य संपादिे, सवांस अन्न 
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लावरू्न, शत्रूप्रवशे र्न होय, तें चकल्ल्याम ळे होते. सवािा चर्नवाह आचि चदल्लींद्रासारखा शत्र ूउरावर आहे; तो 
आला तरी र्नव ेज रे्न तीर्नश ेसाठ चकल्ले हजेरीस आहेत. एक एक चकल्ला वषग वषग लढला तरी, तीर्नश ेसाठ वष े
पाचहजेत. मसलत पडेल तेथे क मक करूर्न, शत्रूस पाहता द सरा लाचवला असता ं शकेडो वषांर्नी राज्य 
जािार र्नाही. दोर्न रुपये कमजास्त खिग हा प्रपंि र्नव्हे, आदा पाहूर्न करावा हे राज्यर्भारािे चविार 
अल्पकायाकचरता, कोट्यवधी खिग करूर्न हजारों मािसे, उत्तम प्रकारिी मारवावी आचि केली योचजली 
र्ोष्ट चसद्धीस न्यावी. राज्यातं सावकार हेि जामदारखार्ना; वख्तशीर घेऊर्न रे्फड करावी, असे आहे. त म्हासं 
चकती सारं्ाव?े असें सारं्ोर्न प ढे इमारत िालती करण्यािी परवार्नर्ी देऊर्न िालचवते जाले. [श्रीचशवचदस्ग्वजय 
(बरे्दा, ई १८९५) पृ. १९०-९१]” 

 
यावरूर्न चशवछत्रपतींिा द र्गचवषयक दृचष्टकोर्न स स्पष्ट होतो. चशवछत्रपतींिा प्रत्येक द र्ग त्याचं्या 

प्रत्यि स्वाचमत्वाखाली म्हिजे मध्यवती सते्तच्या स्वाचमत्वाखाली होता. कोित्याही वतर्नदार अथवा 
जहार्ीरदाराला स्वतंत्र र्ड बाधंिे तर लाबंि राचहले पि आपल्या चर्नवासस्थार्नार्भोवती साधी र्ढी 
बाधंायलाही अर्न ज्ञा र्नव्हती. प्रत्येक र्डावर सरकारी सैन्य असे व प्रत्येक र्डाच्या कारर्भारािी स्वतंत्र 
व्यवस्था होती. 

 
र्डावरील सैन्यात िैतन्य चर्नमाि करण्यािे धोरि महाराजारं्नी ठरचवले. िात्रधमािे पालर्न करिे हे 

सैचर्नकािें आद्यकतगव्य त्याचं्या मर्नावर ठसचवण्यासाठी म द दल कवीच्या रामायिातील य द्धकाडंािे पारायि 
प्रत्येक चकल्ल्यावर चशबंदीच्या लोकातं दररोज रात्री जेवि झाल्यावर वािले जाई. अशा रीतीरे्न 
य द्धकाडंािी पारायिे चकल्ल्या-चकल्ल्यातूर्न होत राचहल्याम ळे मराठ्ािंा िात्रधमग जार्तृ झाला. [खोबरेकर, 
मराठा अमलािे स्वरूप, पृ. ४६.] 

 

❑ ❑ 
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५३. आरमार 
 
चशवाजी महाराजाचं्या स रुवातीला हहद स्थार्नच्या पच म चकर्नाऱ्यावरील सवग व्यापार मोर्लाचं्या व 

चवजापूरच्या स लतार्नाचं्या स्वाचमत्वाखालील जहाज मालक असलेल्या र्भारतीय व्यापाऱ्याचं्या हातात होता. 
परंत  य रोपीयर्न लोकािें आर्मर्न झाल्यारं्नतर त्यारं्नी पच म चकर्नाऱ्यावरील बह संख्य महत्त्वाच्या बंदरािा 
ताबा घेतला. डिारं्नी आपले वेंर् ला येथे विगस्व स्थापर्न केले होते. पोत गचर्जाचं्या हातात वसई, िेऊल, 
दमि व र्ोवा ही बंदरे होती. चसद्दीकडे क लाबा चजल्ह्यातील जंचजरा होते. आचि चब्रचटशाचं्या म ंबई, 
कारवार, स रत, वर्ैरे चठकािी व्यापारी पेठा होत्या. परदेशी र्नाचवक सत्ताबंरोबर त्यावळेी त्या 
पचरस्स्थतीतस द्धा म काबला करिे चशवाजी महाराजासं केवळ अशक्य होते. कारि त्यािें स्वतःिे असे 
र्नौदल र्नव्हते आचि म्हिरू्न चशवाजी महाराजासं जहाज बाधंिीिा कायगक्रम स रू करिे क्रमप्राप्त झाले. 
त्यारं्नी हा आपला कायगक्रम सवग अडििींवर मात करूर्न पूिग केला. 

 
कोकि हजकल्यावर चशवाजी महाराजाचं्या लिात आले की, ठािे व क लाबा चजल्ह्यात चवचवध 

प्रकारिी झाडे असलेली मोठी अरण्ये असूर्न ही अरण्ये डोंर्राच्या उतारावर व डोंर्रमार्थ्यावर आहेत. या 
अरण्यात होिारे प्रम ख लाकूड वृि म्हिजे सार्वार्न. आचि क लाबा सार्वार्नी लाकूड हे मलबार सार्वार्नी 
लाकडाच्या खालोखाल समजले जात असे. सार्वार्नी लाकूड जहाज बाधंिीसाठी वापरले जाते कारि ते 
चटकाऊ असते व आखूड होत र्नाही हकवा क जत र्नाही. कल्याि चर्भवडंीला जहाज बाधंिीिे धंदे स रू करता 
आले ते याि कारिामं ळे म्हिजे इथल्या सार्वार्नी लाकडाच्या उच्च दजाचवषयी ईस्ट इंचडया कंपर्नीलास द्धा 
माचहती होती तसेि चशवाजी महाराजाचं्या या प्रदेशातूर्न ती चमळचवण्यािी कंपर्नीिी इच्छा होती. 

 
जहाज बाधंिीिा उद्योर् चशवाजी महाराजारं्नी इ.स. १६५३-१६८० या काळातं र्फार मोठ्ा 

प्रमािावंर केला. एकंदरीत ४५ प्रकारिी वरे्वरे्ळी जहाजे हकवा र्नौका होत्या. त्यापकैी महत्त्वाच्या र्नौकािें 
तपशील खाली चदले आहेत. र्नौदलातंील र् राबी य द्धर्नौका तोर्फारं्नी सज्ज असत. त्यारं्ना दोर्न डोलकाठ्ा 
असूर्न त्यािंी र्ती संथ असे. र्लबते ही जलद प्रवासासाठी तयार केलेली असूर्न चशबार ही व्यापारी जहाजे 
होत. मंि जातीिी जहाजे व्यापारी चशबाराहूर्न अचधक मजबूत बाधंिीिी असत. तराडें हे मोठे जहाज. 
र्ोलाकार ३ ते २० टर्न वजर्नािे आचि दोर्न डोलकाठ्ा असलेले मिव ेअसत. सपाट तळ, िौरसकृती 
वसम (Stern) व २ डोलकाठ्ा असलेले पि डेक र्नसलेले चशबार असे, सर्भासदारे्न दयासारंर् म सलमार्न 
व मायर्नाक र्भडंारी जातीिा हहदू होता असे म्हटले आहे. 

 
परंत  म ंबई इंग्रजारं्नी चद. २१ र्नोव्हेंबर १६७० रोजी लंडर्नला पाठचवलेल्या पत्रातं, मराठ्ािंा 

र्नौदलाध्यि सारंर् असूर्न त्यास दयासारंर् असे सामान्यतः म्हिण्यात येते असे म्हटले आहे, तर १९ सप्टेंबर 
१६७९ रोजी म ंबईहूर्न पाठचवलेल्या पत्रात र्नमूद केले की, कल्यािला चशवाजी महाराजारं्नी एका साध्या अशा 
र्नौदलािी कोर्नचशला बसचवली. या कामात त्यारे्न पोत गचर्जािंी मदत घेतली. जहाज बाधंिीत तरबजे 
असलेल्या पोत गर्ीज काराचर्राचं्या मार्गदशगर्नाखाली लढाऊ जहाजे बाधंिीिा कायगक्रम हाती घेण्यात 
आला. पोत गर्ीज जहाज बाधंिीकराच्या हाताखाली तीर्नश ेिाळीस पोत गर्ीज व इतर कामर्ार काम करीत 
होते. १६५६ साली चशवाजीिे र्नाचवक दल हे इतके चवस्तृत झाले की, त्याम ळे पोत गर्ीज धास्तावरू्न रे्ले आचि 
पोत गर्ीज व्हाइसरॉयरे्न पोत गर्ालच्या राजाला चलचहलेल्या एका पत्रातं असे चलचहले आहे की, चशवाजी 
महाराजारं्नी वसई चजल्ह्यात आता चर्भवडंी, कल्याि व पर्नवले या बंदरात लढाऊ जहाजे बाधंण्यास स रुवात 
केली. 
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अमात्याचं्या म्हिण्यार्न सार चशवाजी महाराजाचं्या मते र्नौदल हे मराठा राज्यािे एक स्वतंत्र अरं् 
आहे. सार्री सावगर्भौमत्व हे चशवाजीच्या र्नौदलािे म ख्य लक्ष्य हकवा ध्येय होते. इ.स. १६५७ व १६५९ च्या 
दरम्यार्न चशवाजी महाराजारं्नी आपले र्नौदलातील पचहल्या जहाजािे स कािू कल्यािच्या खाडीत िालू 
केले होते. प ढील दोर्न वषात या प्रवशेाच्या कमक वतपिारे्न चशवाजी महाराजािें लि वधूेर्न घेतले. 

 
कोकि चकर्नारा ताब्यात घेतल्यावर चशवाजी महाराजारं्नी अरे्नक जहाजे बाधंली जेिेकरूर्न त्यािे 

र्नौदल चवस्ताचरत झाले. चर्नसर्ारे्नही मराठी र्नौदलाच्या वाढीला साहाय्य केले. असंख्य खाड्यारं्नी 
कात्रीसारखा झालेला कोकि चकर्नारा हा जहाजारं्ना उत्तम प्रकारिा चकर्नारा होता. सैन्य असलेले चकल्ल े
शत्रूपासूर्न संरिि प रवीत असत. त्याम ळे र्नौदल उर्भारिे चशवाजी महाराजासं सोपे रे्ले. तसेि प्रजेला 
शत्रूपासूर्न संरिि देिे आचि बंदरािी र्भरर्भराट करिे त्यारं्ना शक्य झाले. 

 
जंचजऱ्याच्या चसद्दीबरोबर र्नाचवक सत्ता म्हिूर्न त्यािा पचहला म काबला झाला. चशवाजी 

महाराजाचं्या र्नौदलाच्या पथकारं्नी आचि र्भचूमदलारं्नी चसद्दीवर हल्ला िढचवला. तळे, घोसाळे आचि रायरी 
येथील चकल्ले चशवाजी महाराजारं्नी हजकूर्न घेतले. जंचजरा येथील कोटही सर करण्यािा त्यारं्नी आटोकाट 
प्रयत्र्न केला पि चर्नष्ट्र्फळ ठरला. 

 
हहदी महासार्रात आपले स्थार्न दृढ करण्याच्या प्रयत्र्नात असलेल्या य रोचपयर्न सत्ताबंरोबरही 

चशवाजी महाराजािंा संघषग झाला. या य रोचपयर्न सत्ता एकमेकािंा मत्सर करीत असत आचि आपल्या 
शत्रूला र्नामोहरम करण्यासाठी चशवाजी महाराजािें साहाय्य घेण्यास ते मारे् प ढे पहात र्नसत. जंचजरा 
काबीज करण्यासाठी डिारं्नी चशवाजी महाराजासं मदत देऊ केली होती. मात्र त्यासं एक अट होती की, या 
मोबदल्यात चशवाजी महाराजारं्नी त्यासं म ंबई काबीज करावयास मदत करावयािी. 

 
हहदी महासार्र हा र्फक्त त्याचं्या रहदारीसाठी आहे असे पोत गचर्जारं्ना वाटत होते. त्याचं्या 

परवार्नर्ीचशवाय त्यािा कोिी वापर करू र्नये असे त्यािें मत होते. जी जहाजे पोत गचर्जािंा परवार्ना 
असलेले कार्दपत्र र्न घेता प्रवास करतील त्यारं्ना तो स्वतःच्या जबाबदारीवर करावा लार्त असे. हे 
परवारे्न हकवा पोत गर्ीज र्भाषेत त्यारं्ना काताझ म्हित असत ते स्वस्त दरात चवकले जात असत. पि 
परवार्नाधारकावंर अत्यंत जािक असे चर्नबधं घातले जात असत. त्याप्रमािे पोत गर्ीज जो माल केवळ 
आपली मक्तेदारी आहे असे समजत असत त्या मालािी खरेदी-चवक्री करण्यािी त्यारं्ना मर्नाई होती. 
चि र्न र् लाम जहाजातूर्न न्यायिे र्नाहीत. अशी त्याचं्यावर सक्ती होती आचि पोत गचर्जाचं्या शत्रूच्या 
कोठल्याही बंदरातं रे्भट देण्यािी त्यासं बंदी होती. ज्या जहाजाजंवळ काताझ (परवारे्न) र्नसायिी ती 
जहाजे पकडली जाण्यािी शक्यता असायिी आचि प ष्ट्कळदा तशी ती पकडली जातही असत, व 
त्याचं्याकडूर्न जबरदस्त दंड वसूल केला जात असे हकवा क्वचितप्रसंर्ी ती जहाजे ब डचवली जात असत, 
हहदी राजारं्ना व मोर्ल बादशहालास द्धा काताझ (परवार्ना) च्या बाबतीत सूट र्नव्हती. प्रत्येक जहाज 
तपासिीिा हक्क पोत गचर्जारं्नी राखूर्न ठेवला होता. एखादा र्नौदलाच्या कॅप्टर्नच्या ह द्यािा मािसू सम द्रात 
जािाऱ्या कोित्याही जहाजाला थाबंवरू्न त्यािी झडती घेऊ शकत असे. काताझ (परवार्ना) 
चमळाल्याचशवाय हहदी व्यापारी सम द्र प्रवासाला चर्नघण्यािे धाडस करीत र्नसत. पोत गचर्जावं्यचतचरक्त चसद्दी 
हा र्फार ताकदवार्न होता. मराठा राज्यािा कट्टर असा शत्र ूहोता. मराठ्ाचं्या चकर्नाऱ्यावरूर्न जातार्ना तो 
रे्नहमी तोर्फखार्ना व हत्यारे बाळर्ीत असे. त्यािी ल टमार थाबंवरू्न, उपासमार करूर्न, अरबी सम द्रावर 
सावगर्भौमत्व स्थापर्न करण्याच्या उदे्दशारे्न चशवाजी महाराजारं्नी र्नौदल उर्भारण्यािा प्रयत्र्न केला. 
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जंचजरा हजकूर्न आपली अचधसत्ता सार्रापयंत पोहिचवण्यािी चशवाजी महाराजािंी महातत्वाकािंा 
होती. त्याप्रमािे आरमारासाठी जहाजे बाधंण्यािाही त्यािा चविार होता. ही जहाजे प ढील प्रकारिी होती. 
र् राब, तारंडी, र्लबत, द बारे, चसबाडे, पर्ार मिवा, वार्भोर, तीरकती व पाल. या वरे्वरे्ळया प्रकारच्या 
जहाजापंैकी िारश े ते पािश े बाधूंर्न झाली होती व त्यासाठी पाि ते सहा लाख खिग आला होता. 
आरमारामध्ये लढाऊ वृत्तीच्या लोकारं्ना घेण्यात आले होते. 

 
य रोचपयर्न (टोपीकर) लोकािंा सम द्रात सिंार होता. त्याचं्यावर हल्ले करण्यात आले आचि त्यािंी 

जहाजे व माल ल टण्यात आला. ही सर्ळी लूट सरकारी चतजोरीत जमा करण्यात आली. आरमारािा 
प्रिंड खिग या पशैातूर्न केला जाई. राजापूरला चशवाजी महाराजारं्नी तीर्न चशडािी र्लबते बाधंली आचि 
मस्कत व इतर चठकािी र्लबतातूर्न व्यापार स रू केला. चशवाजी महाराजाचं्या कल्यािच्या स रे्भदारारे्न 
मस्कत व मोिा येथे चमठािा व्यापार करण्यासाठी एक मोठे र्लबत बाधंले. 

 
चित्रर् प्तार्न सार चशवाजी महाराजारं्नी आरमारासाठी ६४० र्लबते बाधंली. यातील ३० मोठ्ा 

आकारािी “र् राब” र्लबते होती. ही र्लबते म्हिजे पच म चकर्नाऱ्यावरील वैचशष्ट्ट्यपूिग जहाजे होती. 
स मारे ३०० मध्यम आकारािी व इतर लहार्न होती. यातं रोर्नाद, पल, मिवा, ज र्व ेइतर यािंा समावशे 
होता. 

 
णिवािी महारािाचें आरमार व णसद्दीचा िंणिरा : 

 
चशवाजी महाराजाचं्या आरमारािी उत्पत्ती जंचजऱ्याच्या चसद्दीम ळे झाली. जंचजरा म्हिजे पाण्यातला 

चकल्ला. अरबी शब्द जझीरा म्हिजे बेट या शब्दािा अपभं्रश होय. कोकिातं महाड दासर्ावंावरूर्न साचवत्री 
र्नदी बािकोटाजवळ सम द्रास चमळते. ही र्नदी रत्र्नाचर्री चजल्ह्यािी उत्तर हद्द व जंचजरा संस्थार्निी दचिि 
हद्द होय. साचवत्रीच्या म खाजवळ दचिि बाजूस बािकोट व उत्तर बाजूस हरेश्वर व श्रीवधगर्न हीं प्रचसद्ध स्थळे 
आहेत. तेथूर्न चकर्नाऱ्या चकर्नाऱ्यारे्न म ंबईकडे जाऊ लार्ले म्हिजे थोड्या अंतरावर द सरी एक खाडी 
लार्ते, ती राजप रीिी खाडी. ह्या खाडीच्या उत्तर टोकावर राजप री र्नावािे लहार्नसे र्ाव असूर्न ते 
मराठेशाहीच्या वळेी आरमारािे ठािे होते. राजप री खाडीच्या म खाजवळ सम द्रात एक अवघड बेट असूर्न 
त्याजवर मजबतू चकल्ला आहे, तोि जंचजरा ह्या चवशषे र्नावारे्न प्रचसद्ध आहे. तेथूर्न प ढे आिखी उत्तरेस जाऊ 
लार्ले म्हिजे रेवदंड्यािी खाडी लार्ते. चतच्या उत्तर बाजूस रेवदंडा व िौल ही चठकािे व दचिि बाजूस 
कोलाईिा चकल्ला आहे. िौलच्या उत्तरेस थोड्या अंतरावर अचलबार् शहर म ख्य चकर्नाऱ्यावर आहे, तेथील 
चकल्ल्यास क लाबा म्हितात. क लाबा व म ंबई यािें दरम्यार्न सम द्रात दोर्न अवघड बेटे आहेत त्यास खादेंरी 
व उंदेरी अशी र्नाव ेआहेत. जंचजरा प्रातंास हबसाि असेही र्नाव आहे. चर्नजामशाहीिा संस्थापक अहमद 
चर्नजाम-उल-्म ल्क यारे्न सर्न १४९० त दंडाराजप री व जंचजरा ही चठकािे घेतली व याक तखार्न चसद्दी यास 
तेथील बंदोबस्तािे काम साचंर्तले. तेव्हापंासूर्न जंचजरा येथे या हबशी सरदारािें हाताखाली चर्नजामशहािे 
आरमार राहू लार्ले. जलमार्ारे्न परदेशाशंी िालिाऱ्या व्यापारावर देखरेख ठेवावी आचि मके्कस जािाऱ्या 
याते्रकरंूिी रे्न-आि करावी, ही दोर्न कामे ह्या आरमारारे्न करावयािी होती. सर्न १५७१ त खाडीच्या 
म खाशी असलेल्या ओसाड खडकावर हबशी सरदारारं्नी जंचजरा चकल्ला बाधंला. सर्न १६२१ त चसद्दी अंबर 
र्नावािा एक हबशी सरदार चर्नजामशहािे वतीरे्न जंचजरा येथील आरमारावर म ख्य झाला. तो ते काम पाहत 
असता सर्न १६३६ त जंचजरास द्धा कोकि प्रातं चवजाप रकराकंडे रे्ला, तेव्हा चसद्दी अंबर हा चवजापूरिा 
ताबेदार झाला. आचदलशहारे्न जंचजऱ्यािे अचधकाऱ्यास “वजीर” हा चकताब चदला. अबंर चसद्दी सर्न १६४६ त 
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मरि पावल्यावर त्यािा म लर्ा चसद्दी य सूर्फ हा जंचजऱ्यािा अचधकारी झाला. तो सर्न १६५५ त मरि पावला, 
तेव्हा र्फते्तखार्न चसद्दीकडे ते काम आले. त्यािे हाताखालील चसद्दी संबूळ, कासम व खैयगत हे तीर्न अचधकारी 
मराठ्ािें कठे्ठ वैरी बर्नले. र्फते्तखार्न इ. स. १६६७ त मरि पावला. सरहद्दीिा बदंोबस्त ठेविे हे राज्य 
संरििािे म ख्य काम असल्याम ळे कारवारपासूर्न स रतपावतेो पच म चकर्नाऱ्यावर आपिासं कोिी शत्र ू
र्नसावा, अशी व्यवस्था चशवाजी महाराजासं करावयािी होती. हा हेतू चसद्धीस रे्नण्यास एका चसद्दीिीि काय 
ती अडिि त्यास उत्पन्न झाली. म्हिूर्न चसद्दीिा पाडाव करिे चशवाजी महाराजासं क्रमप्राप्त झाले; आचि 
त्यातूर्नि त्याचं्या आरमारािी उत्पत्ती झाली. 

 
ता. ३१ ज लै १६५७ रोजी जंचजरा काबीज करण्यास चशवाजी महाराजारं्नी चर्नळोपंत व रघ र्नाथपंथ 

याजंबरोबर आरमार व र्फौज देऊर्न पाठचवले. [सरकार, चशवाजी, पृ. ४३.] आरमारावर दयासारंर्, दौलतखार्न व 
मायर्नाक र्भडंारी हे र्नाचवक अंमलदार होते. ह्या स्वारीत चसद्दीिी व मराठ्ािंी जंचजरा चकल्ल्यािे सर्भोवार 
चर्नकरािी लढाई होऊर्न मराठ्ािंा मोड झाला आचि ते वढेा उठवरू्न परत आले. [क लाबा र्ॅझेटीअर प.ृ ८२.] 

 
त्याि साली चशवाजीमहाराजारं्नी कल्याि प्रातं हस्तर्त केला तेव्हा दचििेकडे वळूर्न त्यार्नी 

चबरवाडी, स रर्ड, तळा घोसाळा, स धार्ड, कारं्ोरी व रायरी हे चकल्ल ेव त्याखालील प्रदेश काबीज केला, 
त्याम ळे चसद्दीिी चकर्फायत प ष्ट्कळ कमी झाली. प र्नः सर्न १६५९ च्या पावसाळयात चशवाजी महाराजारं्नी 
अण्िाजी दत्तोंिा र्भाऊ व्यंकोजी दत्तो याबरोबर द सरी र्फौज जंचजऱ्यावर पाठचवली आचि मार्ूर्न मोरोपतं 
हपर्ळे यासही व्यकंोजीच्या मदतीस पाठचवले. दयासारंर् व दौलतखार्न यारं्नी र्नवीर्न उत्कृष्ट आरमार 
वाढवरू्न जंचजऱ्यास वढेा घातला आचि लढाईिे काम चर्नकरारे्न िालचवले. चसद्दी खैयगतही मोठ्ा चशकस्तीरे्न 
लढला. तेव्हा र्नाइलाजारे्न चशवाजी महाराजारं्ना दंडराजप री देऊर्न चसद्दीरे्न तह केला. [ग्रटँ डर्फ, मराठ्ािंा 
इचतहास, र्भा. १. प.ृ ३१.] र्फक्त पाण्यातला जंचजरा तेवढा त्याच्या हाती राचहला. चशवाजी महाराजारं्नी लरे्ि 
हजकलेल्या प्रदेशािी व्यवस्था ठरवरू्न व्यंकोजीपंताला स रे्भदार रे्नचमले आचि त्यािे हाताखाली चसद्दीच्या 
बंदोबस्तासाठी सात हजार र्फौज कायमिी ठेवरू्न चदली. [ज. सरकार, चशवाजी, पृ. ५८.] परंत  त्यािवळेी चशवाजी 
महाराजावंर अर्फझलखार्न िालूर्न आल्याम ळे त्यािे चसद्दीवरील दडपि काही काळ र्नाहीसे होऊर्न प ढे आठ 
वषपेावतेो चसद्दीरे्न आरमाराच्या जोरावर दचििेकडील चशवाजीच्या म लूखास उपद्रव माचंडला. [क लाबा 
र्ॅझेटीअर, प.ृ ८२.] ते पाहूर्न र्भरपूर आरमार असल्याचशवाय आपला ताबा कोकि प्रदेशावर बसिार र्नाही अशी 
चशवाजी महाराजािंी खात्री झाली, आचि मध्यंतरीच्या काळात त्यारे्न आपले स्वतःिे आरमार तयार केले. 
लहार्न मोठी िार-पािश ेजहाजे बाधूंर्न, त्यािें म ख्य चठकाि क लाबा हे केले. तसेि स विगद र्ग व चवजयद र्ग 
येथेही काही जहाजे ठेवरू्न चदली. त्या सवांवर दयासारंर् इब्राहीमखार्न व मायर्नाक र्भडंारी हे दोर्न म ख्य 
सरदार रे्नमूर्न त्यािें हाताखाली कोळी खलाशी व तोर्फा वर्ैरे सज्ज करूर्न बंदोबस्त केला. ह्या आरमाराम ळे 
पोत गर्ीज लोकावंरही चशवाजी महाराजािंा विक बसला. त्यारं्नी आपला वकील चशवाजी महाराजाकंडे 
पाठवरू्न तह केला की चशवाजीरे्न पोत गर्ीज म लूखास उपद्रव करू र्नये आचि त्यारं्नी तोर्फा, दोरूर्ोळा वर्रेै 
सामार्न चशवाजीस प रवाव.े [खोबरेकर, कोकििा राजकीय इचतहास, पृ. ११५.] अशा रीतीरे्न लवकरि चशवाजी 
महाराजारं्नी आपलाि विक िहूकडे बसचवला. इ. स. १६६४ पासूर्नि इंग्रजारं्ना चशवाजी महाराजाचं्या 
आरमारािी र्भीती पडू लार्ल्यािे उल्लखे आढळतात. 

 
इ.स. १६६५ त जयहसहारे्न चशवाजीमहाराजावंर मोहीम स रू केली, तेव्हा त्यास आरमारािी अत्यतं 

जरूर र्भासली, आचि चसद्दीला त्यारे्न मोर्ल बादशहािा आधार देऊर्न चशवाजी महाराजावंर उठचवले. 
स रतेच्या बंदरातूर्न मके्कस जािाऱ्या याते्रकरंूिी रे्न-आि चसद्दीरे्न करावी असे जयहसहारे्न बादशहािा ह कूम 



 

अनुक्रमणिका 

आिरू्न ठरवरू्न चदले, तेव्हापासूर्न चसद्दी हे हळूहळू मोर्ल बादशहािे आरमारी सरदार बर्नले; आचि 
चवजापूरशी त्यािंा संबधं होता तो बह तेक स टला. 

 
चसद्दीला मोर्ल बादशहािा ॲडचमरल झाल्यावर पच म चकर्नाऱ्यावर त्याला सत्ता समतोल 

राखण्यात बराि र्भाव िढला. मराठ्ाशंी व पा ात्त्य सत्ताशंी सम द्रावर र्भाडंण्यास चसद्दी त ल्यबळारे्न उर्भा 
ठाकला. चशवाजी महाराजासं याम ळे जंचजऱ्यावर हल्ला करूर्न जंचजरेकरािंा पाडाव करता आला र्नाही. 
मोर्लाचं्या समथग पाहठब्याम ळे चसद्दीिी कोकि चकर्नाऱ्यावर अचर्नबधं सत्ता र्ोवा ते र् जरातपयंत र्नादूं 
लार्ली. म्हिूर्न चशवाजी महाराजाचं्या हयातीत मोर्लािंी सत्ता चसद्दीच्या आरमाराम ळे दचििेत राचहली. 
तसेि औरंर्जेब बादशहारे्न दचिि चवजयािा कायगक्रम इ. स. १६८१ ते १७०७ कालात घेतला त्यासही 
चसद्दीच्या र्नाचवक दलािी मदत र्फारि झाली. 

 
चसद्दी मोर्लािंा आरमाराचधपती झाल्यावर चशवाजी महाराजारं्नी आपले आरमार उर्भारले. 

जारे्नवारी १६६४ मध्ये स रतवर आरमारी स्वारी केली. र्नाचवक दलाला पाहूर्न स रतेच्या मोर्ल अचधकाऱ्यारे्न 
पळ काढला; आचि तो स रत चकल्ल्यात लपूर्न राचहला. ह्या स्वारीतूर्न महाराजासं र्फार र्फायदा झाला र्नाही. 
त्यार्नी आपले आरमार घेऊर्न इ. स. १६६५ मध्ये आिखी एकदा स रतवर हल्ला केला. यावळेी मोर्ल 
र्व्हर्नगररे्न इंग्रजािंी मदत माचर्तली व त्या मोबदल्यात स रतिा एक वषािा वसूल इंग्रजासं लावरू्न चदला. 

 
दरवषीच्या पावसाळयात म बंई बंदरात मोर्लािंा र्नाचवक तार्फा आचि चसद्दीिे आरमार म क्काम 

करीत असे. ही पद्धत इ. स. १६७२, १६७३, १६७४ सालापयंत इगं्रजारं्नी िालू चदली. रं्नतर ते चसद्दीच्या 
वाढत्या आरमारी सते्तिा हेवा करू लार्ले. एकदम परवार्नर्ी र्नाकारावी तर मोर्लािंा रोष पत्करावा 
लार्तो. हेही त्याचं्या लिात आले. म्हिरू्न इंग्रजारं्नी चसद्दीस माजर्ाव बंदरात आपली जहाजे उर्भी 
करण्यास साचंर्तले. त्या समोरील खंदेरी-उंदेरीवर चशवाजी महाराजािें आरमार होते. चसद्दीच्या व 
मराठ्ाचं्या आरमाराच्या िकमकी झडू लार्ल्या. इंग्रजारं्नी चसद्दीस माजर्ावला राहण्यािी परवार्नर्ी 
चदल्याम ळे इंग्रज चसद्दीस साहाय्य करतात असा संशय चशवाजी महाराजारं्नी घेतला व इंग्रजास जाब 
चविारला. र्व्हर्नगर आजंीयर यारे्न या आिेपािे चर्नरसर्न करण्यािा प्रयत्र्न केला. 

 
इ. स. १६७२ त चशवाजी महाराजाचं्या आरमारावर चसद्दी संबाळरे्न आरमाराच्या मदतीरे्न 

जैतापूरजवळ हल्ला केला. जैतापूर हे राजपूर र्नदीच्या तोंडावर आहे. ह्यात मराठ्ािंी बरीि र्न कसार्नी 
झाली. 

 
प न्हा त्याि वषीच्या चहवाळयात म बंईकर इंग्रजारं्नी चसद्दीच्या आरमारास म ंबई बंदरात आसरा 

चदला. हे पाहूर्न चशवाजी महाराज चिडले. इंग्रजािंी स्स्थती मोठी चवचित्र झाली होती. चसद्दीस आश्रय र्न 
द्यावा तर त्याचं्या बंदरातूंर्न व म लूखातूंर्न आपि व्यापार करतो. ते मोर्ल आपला व्यापारी परवार्ना रद्द 
पाडतील. बरे मराठ्ारं्ना द खवाव ेतर ते त्यािें तेल व अन्न साम ग्री बंद करतील. 

 
म ंबईकर इंग्रज चसद्दीस मराठ्ाचंवरुद्ध मदत र् पिूप करत असत. हे चशवाजी महाराजासं कळताि 

त्यारं्नी इंग्रज र्व्हर्नगर आजंीयर यास जाब चविारला. 
 



 

अनुक्रमणिका 

चशवाजी महाराजािें र्व्हर्नगर आंजीयरच्या सारं्ण्यारे्न समाधार्न झाले. त्यारं्नी आपला प्रधार्न मोरोपतं 
हपर्ळे याजबरोबर र्भले मोठे आरमार देऊर्न त्यास स रतेवर रवार्ना केले. स रतेिे आरमार मोर्लाचं्या 
ह कूमारे्न बाधंले होते. त्यािा र्नाश करण्यािे म ख्य उचद्दष्ट मोरोपंत हपर्ळयाचं्या स्वारीिे होते. मोरोपतंारे्न 
आपला म क्काम म ंबईच्या र्नजीक केला. इगं्रजारं्नी चसद्दीच्या आरमारास आश्रय देण्यािे र्नाकारले. तेव्हा चसद्दी 
रार्ारे्न जंचजऱ्यािा आश्रय घेण्यासाठी रे्ला. पि जंचजरा बंदरात चसद्दी उतरू शकत र्नव्हता कारि त्यावळेी 
जंचजरा मराठ्ारं्नी वढेला होता. 

 
इंग्रजािंी आपल्याला मदत चमळत र्नाही हे हेरूर्न चसद्दीरे्न स रतेकडील मोर्लाचं्या आरमारािी मदत 

माचर्तली. चसद्दी संबळच्या या चवरं्नतीप्रमािे औरंर्ाजेबारे्न स रतच्या मोर्ल र्व्हर्नगरास ह कूम पाठवरू्न चसद्दी 
काचसमच्या अचधपत्याखाली मोर्ल आरमार रवार्ना केले. ह्या आरमाराकडे र्भरपूर दारूर्ोळा होता. काही 
मािसे म ंबई बंदरात सोडूर्न हे आरमार चशवाजी महाराजाचं्या आरमारावर िालूर्न रे्ले. दोन्ही आरमारािंी 
र्ाठ वेंर् ल्यार्नजीक पडली. आरमारी लढाई ज ंपली त्यात चसद्दी कासमच्या अचधपत्याखालील आरमारारे्न 
वेंर् ला जाळले. मराठ्ारं्ना हार खावी लार्ली. या लढाईत चसद्दीकडे २ लढाऊ जहाजे, ५ फ्रीरे्ट, आचि 
दोर्न हजार आरमारी लोक होते. चशवाजी महाराजाकंडे र् राबे होती. चशवाय र्लीवट आदी करूर्न एकंदर 
५७ जहाजे होती. 

 
राज्याचर्भषेकाच्या वळेी चशवाजी महाराजािें आरमार बरेि प्रिंड होऊर्न य द्धसाम ग्रीिा संग्रहही 

िारं्ला झाला होता. त्यािा उपयोर् चशवाजी महाराजासं तर झालाि, पि प ढे सरं्भाजी महाराजारं्नी या 
आरमाराच्या मदतीरे्न प ष्ट्कळ चवजय संपाचदले. तथाचप चसद्दीला पच म चकर्नाऱ्यावरूर्न सार्फ उखडूर्न 
देण्यािी चशवाजी महाराजािंी मर्नीषा तृप्त झाली र्नाही. “घरातं जैसा उंदीर तैसा आमिे राज्यास चसद्दी” 
असे चशवाजी महाराज रे्नहमी म्हित असत तेि सवग मराठेशाहीत पचरिामास आले. 

 
सम द्रावर जहाजे ठेवरू्न आपली सत्ता वाढचवण्यािी चशवाजी महाराजासं अचर्नवार इच्छा होती. इंग्रज 

म्हित, “तो स्वतः खलाशी र्नव्हता म्हिूर्न बरे, र्नाही तर त्यारे्न जचमर्नीिा पृष्र्भार् सार्फ करूर्न टाचकला, 
त्याप्रमािेि सम द्रािाही टाचकला असता.” चशवाजी महाराजारं्ना सम द्र स्र्नार्नािी अचतशय आवड 
असल्याम ळे ते लहार्न असता म द्दाम महाड येथे बािकोटच्या खाडीवर येऊर्न राचहले होते. [आवळसकर, 
रायर्डिी जीवर्नकथा, पृ. १४.] त्यािप्रमािे हसध द र्ग चकल्ला बाधंण्यात तो स्वतः खपत होता. त्यािे सम द्रावरील 
पराक्रम कमी योग्यतेिे र्नाहीत. त्यारे्न दार्भोळ बंदर व त्याच्या टापूतंील अरे्नक चठकािे बादशहा 
औरंर्जेबापासूर्न चहसकावरू्न घेतली. पच म चकर्नाऱ्यावर अरे्नक चकल्ले ताब्यात ठेवरू्न त्याचं्या योर्ारे्न 
सम द्रावर आपला ताबा िालचवण्यािी तजवीज केली. जंचजऱ्याच्या चसद्दीशी सतत झ जं िालचवले. क लाबा 
येथे आरमारािे म ख्य चठकाि करूर्न, तेथे दारूर्ोळयािी तजवीज ठेचवली, चतिा प ढे िारं्ला उपयोर् 
झाला. त्याचं्या आरमारात आरंर्भी, म्हिजे बार्शसलोरवर हल्ला करण्याच्या वळेेस (१६६५), ३० पासूर्न १५० 
टर्न आकारािी लहार्न मोठी ८५ जहाजे असूर्न, त्यात ३ मोठ्ा डोलकाठ्ािंी होती. परंत  प ढे सहा वषांर्नी 
त्यािे आरमारात १६० जहाजे झाली. इंग्रजासं आपली शक्ती दाखचवण्याकचरता त्यार्नी हे सवग आरमार 
एकदा म ंबईच्या कॅबे बंदरात आचिले होते. दमि र्नजीक पोत गर्ीज लोकािें एक मोठे लढाऊ जहाज त्यार्नी 
पकडूर्न घेतले; व कारवार काबीज केले. चकर्नाऱ्यावर लार्लेल्या चर्नवासी मालावरील आपला हक्क 
राचजयार्नी कधी जाऊ चदला र्नाही; आचि मरिापूवी थोडा वळे त्यार्नी दयावदी कामात कधी काळी आपिासं 
इंग्रजािें आरमार वरिढ होईल ह्या र्भीतीरे्न त्याजंवर दाब ठेवण्याकचरता खादेंरी बटे काबीज करूर्न तेथे 
र्नाचवक दलािी मजब ती केली. 



 

अनुक्रमणिका 

चशवाजी महाराजाचं्या आरमार खात्यात एकंदर लोक पाि हजार होते. चठकचठकािच्या बंदरी 
चकल्ल्याकडेि चशवाजी महाराजारं्नी आरमारािी व्यवस्था सोपचवली होती. प्रसंर्ार्न सार लष्ट्करािे 
कामर्ारही आरमारावर पाठचवण्यात येत असत. मोरोपतं हपर्ळे, रे्नताजी पालकर, रघ र्नाथ बल्लाळ यारं्नी 
आरमारी य द्धात प ढाकार घेतलेला चदसतो. हर्भवजी र् जर व कान्होजी आरं्रे हे चशवाजीमहाराजाचं्या 
आरमारात र्नोकरी करूर्न प ढे प्रचसद्धीस आले. 

 
चसद्दी सबंळिे वाढते आरमारी विगस्व आचि स्वतःिे बळ वाढचवण्यािा त्यािा कल औरंर्जेबास 

र्नाकापेिा मोती जड झाल्यािे र्भासू लार्ले. औरंर्जेबारे्न यािी धास्ती घेऊर्न इ.स. १६७७ मध्ये चसद्दी 
कासीम जंचजऱ्यास होता त्यास औरंर्जेब बादशहारे्न म ंबईस जाऊर्न चसद्दी संबळकडूर्न मोर्ल आरमारािे 
अचधपत्य स्वीकार म्हिूर्न आज्ञा केली. 

 
मराठ्ािंी आरमारी शक्ती वाढति होती. ह्या वाढत्या शक्तीिी धास्ती मोर्ल, इंग्रज, व पोत गर्ीज 

या चतघारं्नी सारखीि घेतली. दंडाराजप री आपल्याकडे असावी असा मार्नस चसद्दी कासीमिा होता. 
त्याकचरता चसद्दी कासीम म ंबई बदंरातं र्नोव्हेंबर, १६७७ मध्ये आला. चतथे इंस्ग्लश कौस्न्सलच्या सरे्भत हजर 
राहूर्न तो कंपर्नीच्या केरे्नरी जवळील आरमारास येऊर्न चमळाला. इंग्रज व चसद्दी यारं्ना धडा चशकचवण्यासाठी 
चशवाजी महाराजारं्नी आपले आरमार मायर्नाईक व दौलतखार्न याचं्या अखत्यारीत देऊर्न खादेंरी बटे 
घेण्यास र्फमाचवले. म ंबई बदंराच्या समोरही खादेंरी व उंदेरी अशी दोन्ही बेटे असल्याम ळे ती ताब्यात 
ठेचवल्यास चतथूर्न जंचजरा आरमारास शह देता येईल. असा चशवाजी महाराजािंा चविार होता. त्याप्रमािे 
मराठ्ाचं्या आरमारािे दौलतखार्न यारे्न दोन्ही बटेे काबीज केली (१६७९). 

 
जंचजऱ्यािा अरे्भद्य चकल्ला हजकण्याच्या हेतूरे्न खादेंरी बेटावर आपला र्नाचवक दल उर्भारण्यािा 

चशवाजी महाराजािंा हेतू होता. इ. स. १६७४ त खादेंरीवर चकल्ला बाधंण्यािा प्रयत्र्न चशवाजी महाराजारं्नी 
केला. इंग्रजािंा त्याला चवरोध होता. वरील बटे १६७९ त काबीज केल्यावर मायर्नाकरे्न माती व दर्ड यािंी 
मजबूत हर्भत बटेार्भोवती बाधंण्यास स रुवात केली. पि चसद्दीला हे खपले र्नाही. त्यारे्न आपल्या आरमारातूर्न 
खादेंरीवर र्ोळे सोडण्यास स रुवात केली. तेव्हा मराठ्ािें आरमार र्नार्ोठण्यास आश्रयास रे्ले. 
छत्रपतींच्या आरमारास दाऊदखार्न यास चसद्दीस खादेंरीहूर्न पळवरू्न लावण्यास यश आले र्नाही. दोन्ही 
आरमारे समोरासमोर ठाकली होती. शवेटी १६८० च्या जारे्नवारीत दोघा आरमारात लढाई होऊर्न 
मराठ्ाचं्या आरमारास माघार घ्यावी लार्ली. कान्हेरी संबंधात मराठ्ारं्नी इंग्रजाशंी तह करूर्न ते बटे 
आपल्या ताब्यात ठेचवले होते. 

 
स्वराज्याच्या र्नौकादलािा धाक याप्रमािे महाराजारं्नी मोंर्ल, चवजापूरकर, फ्रें ि, इंग्रज, डि व 

पोत गर्ीज या सवांच्याि मर्नात उत्पन्न केला होता. 
 
चशवछत्रपतींिे हे र्नाचवक दल सवग र्भारतीयािंा समावशे करिारे होते. त्यातंील योदे्ध व किगधार 

र्भडंारी, कोळी, चकसार्न, मलबारी, मराठे, म सलमार्न, चि र्न इत्यादी सवग जमातींिे होते. ते राष्ट्रीयत्वाच्या 
र्भावरेे्नरे्न र्भारलेले होते, व महाराजाचं्या चठकािी त्यािंी अचविल चर्नष्ा होती. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या र्नौदलािें कायग प ढीलप्रमािे सारं्ता येईल :— 
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(१) त्यारं्नी कोकि चकर्नाऱ्यावरील जलव्यापाराच्या मालािे य रोचपयर्न, मोर्ल, व चसद्दी या 
आक्रमकापंासूर्न संरिि केले. 

 
(२) त्यारं्नी स्वतःिी व्यापारी जहाजे व आपल्या प्रजाजर्नािंा व्यापार यािें सम द्रचकर्नारा व उघडा 

सम द्र यावर पूिगपिे संरिि केले. 
 
(३) त्याचं्या लर्तच्या सम द्रावर आपला अचधकार प्रस्थाचपत करण्यािी व बंदरातं येिाऱ्या सवग 

जहाजावंर चर्नयंत्रि ठेवण्यािी सधंी या र्नौदलारे्नि त्यारं्ना चमळवरू्न चदली. 
 

❑ ❑ 
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५४. णिवकालीन ग्राम समाि व ग्रामपंचायिी 
 
प्रािीर्न कालापासूर्न मराठी राजवट संपेपयंत स्वराज्यातील ग्राम-समाज हा एक मूळ र्ार्भा असूर्न 

त्याच्या र्भोवती सवग आर्शथक, सामाचजक यंत्रिा चर्नमाि व चवकचसत करण्यात आली होती. लोकजीवर्नात, 
खेड्यास शासर्न पद्धतीतील एक महत्त्वािा घटक म्हिूर्न स्थार्न होते. शतेी व्यवसाय हाि जीवर्नािा प्रम ख 
मार्ग असल्यारे्न बह ताशंी लोक प्राम ख्यारे्न त्यावरि अवलंबूर्न असत. खेड्यािंी वसाहत राजाजे्ञवरूर्न जंर्ले 
तोडूर्न सार्फसर्फाई करूर्न तेथील जमीर्न लार्वडीस आिरू्न झाली असावी. आचदलशहारे्न रत्र्नाचर्रीच्या 
मावळंकर-सरदेसाईरं्ना इ. स. १६०५ मध्ये काही र्ावाचं्या खोतीच्या सर्नदा देऊर्न ती र्ावं ेवसाहतीस आिा 
अशी आज्ञा केलेली आढळते. र्ावातील लोकािें जमीर्न हेि चर्नवाहािे एकमेव साधर्न असल्यारे्न ज्यारं्ना 
र्ावात जमीर्न असे तेि र्ाविे प्रम ख रचहवाशी असत. यात प्राम ख्यारे्न र्ाविे वशंपरंपरार्त अचधकारी आचि 
ग्राम सेवक यािंाि प्राम ख्यारे्न समावशे होत असे. खेडेर्ावािी आर्शथक रिर्ना ही प्रत्येक ग्रामस्थाचं्या 
वशंपरंपरार्त उद्योर्धंद्यावर आधारलेली होती. पाटील हा खेड्यािा प्रम ख अचधकारी होता. “वतर्नपत्र” 
र्नावाच्या शासकीय आदेशार्न सार आपले पद व सत्ता प्राप्त होई. पाटलाच्या पदािे शासकीय चिन्ह 
[Insignia] र्नारं्र असे, पाटलािे हे अचधकृत चिन्ह प्रत्येक अचधकृत शासकीय कार्दावर त्याच्या 
र्नावासमोर उमटचवले जाई. [राज व्यवहार कोश : ९ : ५२ चशविचरत्र प्रदीप र्भा.इ.स.ंमं., प िे १९२५.] सवग पडीक जमीर्न 
लार्वडीखाली आिरू्न चतच्यामधूर्न पीक काढिे हे कतगव्य होते. खेडेर्ाविा पाटील हा मूळिा सरकारी 
अचधकारी असूर्न क ळकिी या द सऱ्या अचधकाऱ्याच्या सहकायारे्न त्यास काम कराव े लारे्. पाटील-
क लकिी व्यचतचरक्त खेड्यातील लोकािंी सेवा करिाऱ्या लोकासं बल तेदार म्हित. त्यारं्ना त्यारं्नी 
केलेल्या र्ावं व र्ावकरी याचं्या सेवपे्रीत्यथग कृषी उत्पन्नाच्या स्वरूपात (धान्य स्वरूपात) वार्शषक मोबदला 
देण्यात येई, या मोबदल्यास बल ते असे म्हित. बल ते घेिारा तो बल तेदार हे र्ाविे प्रचतचष्त र्नार्चरक 
होते. ग्रामपंिायतीच्या कामात त्यारं्ना हक्कारे्न र्भार् घेता येत असे. पाटील हा र्ाव सते्तिा प्रम ख असल्याम ळे 
या सते्तच्या सवग सर्भािें सिंलर्न तो करीत असे. कारार्ीर आचि िाकर यारं्ना ठरावीक वस्तूरूपारे्न 
मेहर्नतार्ना देऊर्न अथवा साराम क्त जमीर्न देऊर्न त्याच्या मोबदल्यात र्ावािंी सेवा करूर्न घेण्यािी प्रथा 
र्भारतात र्फार प रातर्न काळापासूर्न िालत आलेली आहे. सरकारिा चहस्सा आपल्या उत्पादर्नातूर्न 
काढण्यापूवी शतेकरी प्रथम या बल तेदारािंा वाटा काढूर्न ठेवीत असे. काराचर्राला माल प रवरू्न र्ावकरी 
आपले काम करूर्न घेत. र्फक्त त्याला त्याच्या श्रमािा मोबदला प्रत्येक कामाच्या वळेी चदला जात असे. तो 
र्फक्त वषग अखेरीस धान्यरुपारे्न चदला जाई. र्ावािंा एकंदर चवस्तार दोर्न बाजूरे्न असायिा. एक बाजू 
कृचषयोग्य अशी असायिी व द सरी बाजू ही चर्नवासासाठी. त्या वळेी र्ावारं्ना वरे्ळे शब्द वापरण्यािी पद्धत 
होती. [मराठी साधर्नामध्ये यािे “काळी व पाढंरी” असे उल्लखे केले रे्ले आहेत. (आते्र, एल. र्ावर्ाडा, पृ. १, चश.ि.सा. खंड १, ले. २६] 

याबाबतीतले जे मूळ साचहत्य उपलब्ध आहे. त्यात ग्राम, देहे, मौजा, खेडे वर्ैरे शब्द आढळतात. [राजवाडे, 
म.इ.सा. खंड २५, ले. २७४.] 

 
कोकिात ग्रामसंस्थेला “पाढंरी” असे र्नामाचर्भमार्न होते. यािी रिर्ना प ढीलप्रमािे होती :— 

वतर्नदार, चमरासदार आचि उपरी वतर्न या शब्दावरूर्न हे स्पष्ट होते की, वतर्नाच्या मालकाला करम क्त 
जमीर्न जी वशंपरंपरेरे्न चमळत असे व ती तो जन्मर्भर कब्जात ठेवीत असे. या सवलतीबद्दल वतर्नदाराला 
सरकारला चवचवध स्वरूपात मदत करावी लार्त असे. पाटील हा म ळात क लकिी र्नावाच्या सरकारी 
अचधकाऱ्याला सहाय्य करण्यासाठी व त्याच्याशी सहकायग करण्यासाठी रे्नमलेला अचधकारी होता. 
उर्भयतारं्नी ग्रामस्थाकंडूर्न एक चवचशष्ट रक्कम जमा करावी असे ठरचवण्यात आले होते. क लकिी यारं्नी 
जमीर्नदारारं्ना चदलेल्या रकमािंा चहशबे ठेवायिा. सरकारला देय असलेली, जमीर्न महस लीिी रक्कम 
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व्यवस्स्थतपिे र्ोळा करूर्न सरकारी चतजोरीत र्भरिा झाली आहे की र्नाही हे पाहण्यािे काम पाटील 
याचं्याकडे सोपचवले होते. सरकारी यंत्रिेिा प्रत्यि जमीर्न मालकाशी संबधं येत र्नसे. सवग सरकारी देिी 
व्यवस्स्थतपिे र्ोळा केली जातात की र्नाही यािी खात्री करण्यािी वैयस्क्तक जबाबदारी पाटलावर होती 
आचि महस लािी ठरावीक रक्कम कमी झाल्यास पाटलास जबाबदार धरले जाई. [राजवाडे, म.इ.सा. खंड १८, ले. 
५.] ग्रामस्थ मोठ्ा सखेंरे्न जमीर्न महसूल र्भरीत असत. त्यारं्ना चमरासदार म्हित. [चश.ि.सा. खंड ४, ले. ६९२.] 

चमरासदार हा अरबी शब्द असूर्न त्यािा अथग वशंपरंपरार्त मालक असा होतो. मळू शब्द थळकरी असा 
होता त्यािा अरबी चमरासदार झाला. जी क ळे मालक र्नव्हती त्यारं्ना “बाहेरिे” असे म्हित असत. इतर 
आिखी लोक होते ते र्ावािी चवचवध प्रकारिी कामे करीत असत. त्यारं्ना बल तेदार म्हित असत. त्यारं्ना 
त्याचं्या सेवबेद्दल कृचषउत्पादर्न (धान्य) वषासर्न म्हिरू्न देण्यात येत असे. या अचर्भधर्नाला “बल ता” म्हित 
असत. बल तेदारािंी संख्या र्ावोर्ावी बदलत असे. क लकिी व जोशी याचं्या कायालयाकडूर्न र्ावातंले 
चमरासदार व बल तेदार यारं्ना अर्न दार्न देण्यासंबधंी एक दस्तऐवज आहे. या दस्तऐवजात जवळजवळ दहा 
बल तेदारािंा त्याचं्या व्यावसाचयक चर्नशािासह [चकत्ता, म.इ.सा. खंड १६, पृ.२२] उल्लेख आहे. त्यात या 
बल तेदारािें स्थार्न कोिते हे या दस्तऐवजात र्नमूद करण्यात आले आहे. वशंपरंपरार्त िालू असलेले 
अचधकारी चमरासदार व बल तेदार यारं्ना र्ावाचं्या महत्त्वाच्या प्रश्र्नावर चर्निगय घेण्यािे स्वातंत्र्य होते. 
बल तेदारामंध्ये प ष्ट्कळसा काराचर्रािंा समावशे होतो. उदा. धोबी, न्हावी, मारं्, क ं र्भार, स तार, तेली, 
लोहार, मोिी वर्ैरे. त्याचं्याकडूर्न प्रामाचिक सेवा करूर्न घेतली जात असे आचि त्याचं्या सेविेे वतेर्न हकवा 
मोबदला म्हिूर्न त्यारं्ना दरवषी पैसे र्न देता वस्तूच्या रूपारे्न चदला जात असे. [चश.ि.सा. खंड ४, ले. २७.] हे सर्ळे 
पूवापार रुढीर्न सार केले जात असे. र्ावच्या इतर सेवकामंध्ये जोशी, र् रव आचि म लािी वर्ैरेिा समावशे 
होतो. ग्रामस्थाचं्या धार्शमक र्रजा र्भार्चवण्यािे काम ते करीत असत. त्यारं्ना मोबदला दोर्न प्रकारे चदला 
जात असे. पचहली पद्धत म्हिजे ग्राहकारं्नी वस्तूच्या रूपारे्न चदलेले श ल्क म्हिूर्न द्यायिे. द सरी पद्धत 
म्हिजे खंडरचहत जमीर्न त्यारं्ना द्यायिी. देशकारं्ना त्याचं्या वाट्याच्या असलेली सवगि जमीर्न कसता येत 
र्नसत. म्हिूर्न या जचमर्नीिा काही र्भार् इतर व्यक्ती कसत असत या द सऱ्या शतेकऱ्यारं्ना क ळे म्हित 
असत, व त्यािंा उल्लेख “उपरी” असा केला जात असे. हे “उपरी” खंडारे्न जमीर्न कसूर्न देत असत. 
[राजवाडे, म.इ.सा. खंड १८, से.३३ : २०, ले. ३१.] अशा रीतीरे्न वतर्नदार, थळकरी, बल तेदार उपरी हे ग्रामससं्थेला 
चतिा कारर्भार सहकायारे्न िालचवण्यास मदत करिाऱ्या िौकटीिे िार खाबंि होते असे म्हिता येईल. 

 
र्ावातील जमीर्न धारिेच्या म ख्यत्वकेरूर्न तीर्न प्रकारच्या र्भधूारि पद्धती होत्या. चमराशी हकवा 

तालवाचहका, उपरी आचि वतर्न जमीर्न धारिा पद्धती म्हिजे ग्रामअचधकारी व कारार्ीर याचं्या ताब्यात 
असलेली म्हिजेि बल तेदार यारं्नी कसलेली जमीर्न. चमराशी जमीर्न धारिा पद्धतीमध्ये जचमर्नीिी मालकी 
जमीर्न कसिाऱ्याकडे असायिी. मालमत्ता वशंपरंपरार्त व चवक्रीलायक असायिी. चमरासदार हकवा 
तालवाचहका म्हिजे, चमराशीच्या जचमर्नीिा मालक, ह्यास तो जोपयंत जचमर्नीिा सारा र्भरतो तोपयंत 
जचमर्नीपासूर्न वचंित करता येत र्नसे. त्याजकडूर्न जमीर्न काढूर्न घेतली तरी तीस वषांच्या 
कालावधीतरं्नतरस द्धा त्याला ती परत चमळचवता येत असे. [एलचर्फन्स्टर्न चरपोटग.] 

 
“उपरी” जमीर्नधारिा पद्धतीम ळे, शतेकऱ्याला त्यािी स्वतःिी र्नसलेली जमीर्न कसण्यािा हक्क 

होता. ही जमीर्न त्यारे्न तात्प रती खंडारे्न घेतलेली असायिी. खंडािे दरही सर्ळीकडे सारखे र्नसायिे. 
म्हिजे उपरी एक क ळ होता व तो जमीर्नीिा मालक र्नव्हता. [र् िे, ज्य डीचशअल चसस्टम ऑर्फ मराठाझ, पृ.६०-६३.] र्ाव 
या घटकािा उर्म कसा झाला या परंपरार्त र्ोष्टी व अख्याचयका साचंर्तल्या जातात. त्या पाचहल्यास असे 
चदसूर्न येते की सवग जमीर्न ही पूवी चमरास जमीर्न होती. जे मूळिे स्थाचयक झालेले लोक होते त्यारं्नी ती 
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आपसात वाटूर्न घेतली होती. सध्यािे चमरासदार हे साथगपिे त्या मूळ वसाहतदारािें वशंज आहेत. उपरी 
ह्यासं, ज लमी म सलमार्न राजवटीखाली र्भरडले रे्लेले ज रे्न जमीर्नीिे मालक म्हिरू्न प्रस्थाचपत करण्यात 
आले. खरी र्ोष्ट अशी आहे की, उपऱ्यारं्नी कसलेल्या बह संख्य जचमर्नी र्ावच्या खातेवहीत या जचमर्नी 
अस्स्तत्वात [र् िे, ज्य डीचशअल चसस्टम ऑर्फ मराठाझ, पृ.६०-६३.] र्नसलेल्या मालकाचं्या म्हिूर्न र्नोंदचवल्या आहेत, असे 
एस्ल्र्फन्स्टर्न म्हितो. वतर्न जमीर्न धारिा हा चतसरा प्रकार होता. 

 
ग्रामपंचायिी : ग्रामपंिायतीिे अस्स्तत्व काकतीय, िाल क्य व यादव काली होते. त्यारं्नतरच्या 

म सलमार्न सत्ताचधशाचं्या कालखंडात ग्रामपंिायतीिा ठसा उमटलेला चदसत र्नाही. म स्स्लम सत्ताचधशाचं्या 
र्ावर्ाडा पद्धतीमध्ये अरबी व र्फारशी शब्दािें उपयोर् चदसत र्नाही. र्फारशी देहे अरेचबक मौजा हे शब्द 
खेड्याकचरता त्यारं्नी वापरले. त्यािंा वापर मराठेशाहीत िालू राचहला. त्यारं्नी र्ावच्या म ख्यास म कादम 
शब्द वापरला. रयत म्हिजे शतेकरी. शतेकऱ्याला रयत म्हिण्यािा प्रकार म सलमार्न कारकीदीत स रू 
झाला. म सलमार्न सत्ताधाऱ्यारं्नी र्ावर्ाड्याच्या कारर्भाराच्या तत्कालीर्न व्यवस्थेत रे्फरर्फार केला र्नाही 
हकवा र्नवीर्न काही स िचवले र्नाही. प्रत्येक र्ावािी सामाचजक, आर्शथक जडिघडि स्वयंपूिग, स्वायत्त 
होती. सामाचजक स्थयैग चर्नमाि करिारी व चवज्ञार्न कला संस्कृचत याचं्या अचर्भवृद्धीस अर्न कूल पचरस्स्थती 
देिारी, जाचतसंस्था ही हहदूच्या र्फायद्यािी शहािपिािी र्ोष्ट होती. [चबव्हरीज-चहस्टरी ऑर्फ इंचडया, खंड २, पृ. १४, 
१५.] जाचतसंस्था, पंिायती व जाचतचर्नहाय न्यायालये याचं्याद्वारे शहरे व खेडी यामधील जीवर्नावर चर्नयतं्रि 
राखी. हहदू लोक त्याचं्या बह ताशं खटल्यािा, कायदेचवषयक तंट्यािा चर्नवाडा चमत्राचं्या मध्यस्थीरे्न 
लवादारे्न हकवा जातीप्रम खाच्या द्वारा करत. ते अत्यतं महत्त्वाच्या खटल्यािंा न्यायचर्नवाडा चजल्ह्यातंील सवग 
जातींच्या प्रम खाचं्या सरे्भमध्ये त्यािी ििा करूर्न व न्यायचर्निगय त्याचं्यावर सोपवरू्न करत. तसेि ते 
साध्यास ध्या चवचवध र्ोष्टींच्या चर्निगयासाठी आपआपल्या र्ावाचं्या प्रम खाकंडे जात व ते न्यायचर्नवाड्यािी 
जबाबदारी व पद संर्भाळत असल्यारे्न दोन्ही पिामंध्ये त्याचवषयी तडजोड घडवरू्न सामोपिारारे्न चर्निगय देत 
असत. [चमल, चहस्टरी ऑर्फ इंचडया, पृ.२४०.] 

 
कोकिातील खेडी ही जवळजवळ स्वयंपूिग व परस्पराशंी संबधं र्नसलेली छोटी र्िराज्येि होती. 

बीव्हरीज म्हितो की, खेडी स्वयपूंिग आर्शथक आचि सामाचजक घटक असूर्न ती साध्यास ध्या ग्रामीि 
हस्तव्यवसायाचधचष्त अथगव्यवस्थेिी व स संघचटत लोकजीवर्नािी कें दे्र ही होती. [चबव्हरीज-चहस्टरी ऑर्फ इंचडया, 
खंड २, प.ृ ९१-९२.] कोकिातील खेड्यात, शहरात पंिायत न्यायालये अस्स्तत्वात होती. त्यािंा उपयोर् 
न्यायासंबधंी प्रशासर्नासाठी होई. पंिायत न्यायालयािे सदस्य हे समाजािे प्रचतचष्त व मान्यवर घटक होते. 
[मालकम्- खंड २, प.ृ २८३, २८६.] पेशवकेाळातं पंिायतीिे सर्भासद सामान्यतः सरकारकडूर्न चर्नय क्त होत. परंत  
सरकार त्यािंी चर्नय क्ती करतार्ना सबंंचधत पिाशंी चविारचवचर्नमय करूर्न त्याचं्या सूिर्नािंी दखल घेई. 
[एलचर्फन्स्टर्न, प.ृ ७८.] ही पंिायत न्यायालये िारं्ल्या शासर्नास उपकारक व सहाय्यर्भतू साधरे्न होती व वाईट 
ज लमी शासर्नािी धैयगशाली चवरोधक होती. शासर्नारे्न अन्याय चर्निगय चदल्यारे्न एका पिंायत सदस्यारे्न र्ाव 
सोडूर्न जाण्यािा चर्न य केला. त्या सदस्याचं्या पाठोपाठ स मारे तीर्नश ेर्नार्चरकारं्नी र्ाव सोडण्यािा चर्निगय 
घेतला. पचरिामी ज लूम जबरदस्ती तोबडतोब थाबंचवण्यात आली आचि त्या अपमाचर्नत पंिायत सदस्यािी 
मर्नधरिी करण्यात येऊर्न त्या प्रकरिावर पडदा टाकण्यात आला. [मालकम्- खंड २, पृ. २८३, २८६.] 

 
पंिायतप्रम ख वादी-प्रचतवादींशी व्यस्क्तशः पचरचित असल्यारे्न व चवचवध चवषयािंी त्यास माचहती 

असल्यारे्न तो अिूक न्यायचर्नवाडा करू शके. 
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र्ावातील बारीकसारीक तंटे दोन्ही बाजूिे लोक र्ावातील र्फौजदारा (पाटील) कडे घेऊर्न जात 
असत आचि त्यािा चर्नकाल चतकडे लार्त असे. पि तंटा जास्त कटकटीिा आचि र् ंतार् ंतीिा असला 
हकवा त्यात मोठ्ा रकमेिे अपहरि असले तर मामलतदार तो तंटा पंिायतीकडे सोपवीत असे. इथे असे 
र्नमूद करावसेे वाटते की, बह तेक अचधकारी प्रत्येक प्रकरि हकवा तंटा पिंायतीकडे पाठवीत असत. कारि 
दोन्ही बाजंूिे समाधार्न करिारी द सरी कोितीही व्यवस्था अस्स्तत्वात र्नव्हती. 

 
पंिायत कशी स्थापली जात असे ते पाहू. र्ावातील दोन्ही र्टारं्ना सारं्ण्यात येत असे की, त म्ही 

योग्य मािसािंी पंिायतीिे सदस्यासाठी र्नाव ेसूिवा. पिंायतीिे सदस्य चर्नवडण्यासाठी सरकारी कारकूर्न 
चर्नवडि कीवर देखरेख करत असे. पंिायतीसाठी चर्नवडलेले सदस्य हकवा पंिायतीत बसिारे सदस्य हे 
सभ्य प रुषं, तल्लख ब द्धीिे प्रामाचिक हकवा सिोटीिे लोक असाव ेही धारिा होती. पि पंिायतीरे्न स रुवात 
कशी करावी या संबधंीिे चर्नयम केलेले र्नव्हते. पिंायत शास्त्राधार आचि देशातील िालत असलेल्या 
िालीरीती ह्यािंा आधार घेऊर्न पंिायती हकवा (कजे्जदलाल पंिायती) ही एकाि जातीच्या लोकािंी 
व्यापारािी हकवा स्थाचर्नक लोकािंी र्नसे. त्यातूर्न कोित्याही जातीिा चर्नषेध करिे हकवा कोित्याही 
जातीला बाजूला ठेवीत र्नसत. र्ाविा पाटील र्ाव पिंायती सर्भा बोलवीत असे. हे काम तो मामलेदाराच्या 
सूिरे्नर्न सार करीत असे. जातीबाहेर ठेवलेल्या लोकाचंशवाय पिंायतीिे सदस्यत्व सवांर्ना ख ले होते. 
पाटील हा पंिायतीिा सदस्य होत असे. ज्याला जीवर्नातील अर्न र्भव आचि मािसाच्या स्वर्भावािी पारख 
असेल, असे सदस्य पंिायतीवर चर्नवडूर्न देण्यावर र्भर असे. पंिायतीिी सर्भा र्भरल्यावर स्थाचर्नक शासकीय 
अचधकारी त्यातूर्न अध्यि चर्नवडीत. जर एखाद्या प्रकरिात शासर्न र् ंतलेले असले तर पंिायतीच्या सवग 
सदस्यािंी चर्नवड अचधकृतरीत्या होत असे. जर एखाद्या पिकारारे्न पंिायतीरे्न चदलेला चर्निगय मार्नला र्नाही 
तर सरकार त्यास पंिायतीरे्न चदलेला चर्निगय मान्य करण्यास र्भार् पाडीत असे. र्ावकरी पंिायतीस “पंि 
परमेश्वर” असे संबोचधत. हे संबोधर्न चतच्या लोकचप्रयतेिे द्योतक होते. पंिायतीिी सर्भा र्भरली असता 
दोन्ही पिािें सदस्यारं्नी एकमेकारं्ना आव्हार्न देत आपले म्हििे माडंले, रे्नमि का केल्या, ठराव संमत केले 
आचि जमलेल्या सदस्यापंकैी अध्या सदस्यासं आव्हार्न करण्यास उद्य क्त केले तर पंिायतीिे काम 
लौचककास साजेसे िालले आहे असे लोक म्हित. लािं घेिाऱ्या पंिायती सदस्यास दंड हकवा चशिा होत 
असे हे कोठेही चलचहलेले र्नाही. कचमशर्नर िॅपचलर्नच्या म्हिण्याप्रमािे लािल िपत हा र् न्हा र्न मार्नता 
उपेििीय हकवा अपराध समजला जाई. 

 
म लकीप्रमािे र्ाविे र्फौजदारी अचधकारही पाटलाला होते. आचि म लकी कामात ते त्यािे 

मदतर्ार व वचरष् तेि र्फौजदारी कामात असत. र्ाविे सर्ळे बदमाश जार्ल्याला माहीत असत. चदवािी 
काम एकदम सोपे होते. पाटलाकडे चर्फयाद रे्नली म्हिजे तो प्रचतवादीला बोलावी आचि दोन्हींबाजू ऐकूर्न 
घेऊर्न चर्नकाल देई. यात पाटील र्ोतािाही चविार करीत असे. र्ोत म्हिजे र्ावातील चर्नरचर्नराळया 
जातीच्या व धंद्याच्या लोकािंी सर्भा. ती सवग जातींच्या लोकाचं्या र्ावकी स्वरूपाच्या वादािा चर्नवाडा करी. 
पाटील वर्ैरे अचधकाऱ्यामार्फग ति चर्फयाद आली पाचहजे असा चर्नबंध र्नसे. चतच्या चर्नवाड्यास स्थळ पत्र, 
र्ोतपत्र हकवा र्ोत मजहर म्हित. र्ोताकडे चर्फयाद आली म्हिजे चर्फयादीिे म्हििे र्ोत ऐकूर्न घेत असे. 
पिकारािे म्हििे पिं ऐकूर्न घेत. तसेि पिाकारािें कथर्न, जबाब व लेखी तोंडी प रावा घेऊर्न पंि साराशं 
चलहूर्न काढीत; त्यात प राव्यािा र्ोषवारा आचि शवेटी चर्नवाडा असे. पिंायत ज्या र्ावात र्भरे तेथील 
क लकिी तेथे लेखी काम करी. जो दावा हजकी तो सरकारात हाडकी हकवा शरेिी देई व जो हरे तो 
र् न्हेर्ारी देत असे. पिं कोिािेही बाधंलेले िाकर र्नसल्याम ळे ते वक्तशीर जमत र्नसत व पिंायतीिे काम 
रेंर्ाळत िाले. मूठजारीिा प्रकार असल्याम ळे प ष्ट्कळसे दाव े पायरीपायरीरे्न थेट दरबारापयंत जात. 
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ज्याच्यातरे्फ चर्नवाडा होई तो अंमलात आिण्यासाठी तो प्रचतपिाकडे र्ोडीरे्न मार्िे करी. त्यारे्न दाद चदली 
र्नाही तर तर्ादा लावी. तर्ातदाराकडूर्न त्यािे खािेचपिे बंद करी, त्याच्या डोक्यावर धोंडा देई व त्याला 
घरात कोंडूर्न ठेवी; इतके करूर्नही वळले र्नाही तर त्याच्या घरी बह दा ब्राह्मिािें धरिे बसवी. ब्राह्मि 
मार्मार्रू्न थकला म्हिजे चशवी शाप देई; आपली शेंडी ख ंटीला बाधंी, डोक्यावर धोंडा घेई, हकवा अन्नपािी 
वज्यग करी. ब्राह्मिारं्ना याप्रमािे यातर्ना र्भोर्ण्यास लावरू्न आपि र्फार मोठे पाप करतो असे वाटूर्न ऋिको 
देण्यािा र्फडशा करूर्न टाकीत. चर्नवाड्यािा अमंल खाजर्ी तर्ाद्यारे्न झाला र्नाही तर पाटील 
मामलेदाराकडे दाद मार्त. [र् िे, ज्य डीचशयल चसस्टीम ऑर्फ मराठाज, पृ. २३.] 

 
पंिायतीच्या चर्निगयाचवरुद्ध अपील करता येत असे. सवगसाधारि पद्धतीत प्रचतवादीरे्न आपले अपील 

करतार्ना र्नवीर्न अजग करावा लार्त असे. त्या अजात जर प्रचतवादीरे्न खोटी चवधारे्न केली तर त्यास 
सरकारातूर्न दंड हकवा चशिा होत असे. अयोग्य अपील केल्यास त्यािी दखल न्यायालयात घेतली जाई व 
प्रचतवादीस कठोर चशिा होत असे. प्रचतवादीरे्न अपील केल्यास त्या अपीलाच्या स र्नाविीकरता र्नवीर्न 
पंिायत रे्नमत असत. जर अपीलािा चर्नकाल झालेल्या चशिेच्या चवरुद्ध लार्ला तर चशिा तहकूब होत र्नसे 
हकवा त्याबद्दल र्भरपाई चदली जात र्नसे. पंिायतीच्या चर्नवाड्याचवरुद्ध प्रचतवादींर्नी अपील केल्यािी 
उदाहरिे र्फार क्वचित. 

 
र्ावात पाटील पंिायतीिा चर्नकाल अमलात आिीत असत. चवजयी पिाला बिीस चमळे व जो 

कोि केस हरेल तो र्भयास्तव प्रचतकार करीत र्नसे. जो चर्फयादी हजके तो चर्नकालािी अंमलबजाविी 
अटीप्रमािे करीत असे. पंिायतीच्या सदस्यत्वासाठी र्फी ठरलेली र्नसे. पि सदस्य वादी आचि प्रचतवादी 
दोघाकंडूर्न पैसे घेत असत. आचि ते पसेै योग्य कारिासाठी चदले असल्यास ते िम्य असे. पि बह तेक 
खटल्यामध्ये जो हरे तो पिंायत सदस्यास खिी देत असे. शासर्न वादी आचि प्रचतवादीकडूर्न सारखेि पसेै 
घेई. जो दावा हजकेल तो सरकारात हाडकी हकवा शरेिी र्भरे व जो दावा हरे तो र् न्हेर्ारी देत असे. 
लहार्नशा दाव्यामध्ये सरकार काही घेत र्नसे. ज्यावळेी मोठ्ा इस्टेटीिा दावा र् जरण्यात येई तेव्हा चर्फयादी 
दावा र् जरल्यावर सरकारला र्नजरािा पेश करत असे. ह्या र्नजराण्यािी हकमत सवग हजदर्ीच्या १/४ असे. 
ह्या ज न्या खटल्यात एक महत्त्वािी र्ोष्ट र्नजरेत र्भरते ती म्हिजे ह्या खटल्यातं वकील क ठेही चदसत र्नाही. 

 
कोकिातील ग्रामपिंायत व महाराष्ट्रातील इतर र्भार्ातंील ग्रामपंिायत यातं र्फरक होता. 

सध्याच्या ठािे, रायर्ड, रत्र्नाचर्री व हसध द र्ग चजल्ह्यािंा हा कोकिप्रातं. यात ब्राह्मि, मराठे, क िबी, 
याखेरीज आर्री, खारवी, कोळी, जंर्म र्ोसावी, र्ोसावी, कातकरी, ठाकूर, वारली, वजंारी, धर्नर्र, 
वडारी, र्ोंधळी, कैकाडी, धेड, कोल्हाटी आचद मार्ासलेल्या जाती तसेि महार, िमगकार व मारं् ह्या 
अस्पृश्य जाती याचं्या वस्त्या चठकचठकािी, जातीवारी वरे्वरे्ळया प्रत्येक जाती जमातीिी वस्ती म्हिजे 
एक बेटि. प्रत्येक जातीिी पंिायत वरे्ळी. एक र्ाव द सऱ्या र्ावापासूर्न िार पाि कोसावर. एका र्ावावर 
अन्याय झाला तर द सऱ्या र्ावाला खबर चमळत र्नसे. एका र्ावातूर्न द सऱ्या र्ावी जायिे म्हिजे िार पाि 
तास डोंर्र कपारीतूर्न, र्नद्या-र्नाले पार करूर्न िालत जाव ेलार्त असे. 

 
कोकिातील शतेकरी आर्शथकदृष्ट्ट्या खोत हकवा उच्चवर्ीयावर अवलंबूर्न असलेला. र्ावात 

वाडीिी पंिायत असे. आपआपसातील चर्नवाडे ह्या पंिायती करीत असत. पिंायतीत चर्निगय लार्ला र्नाही 
तर तंटा खोताकडे जाई आचि खोतािा चर्निगय मार्नला जाई. महत्त्वाच्या सवग चर्फयादी अचतशय पद्धतशीर 
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िालत. सवांच्या जबान्या शपथेवर घेतल्या जात. प राव्याच्या कार्दािंी छार्नर्नी कसोशीरे्न होई. न्यायदार्नात 
सत्ता ढवळाढवळ करीत र्नसे. 

 
शासकीय अचधकारी पंिायतीिा सल्ला वारंवार घेत असत. र् न्हा शोधूर्न काढण्यासाठी र् न्हेर्ारारे्न 

केलेल्या कैर्फीयतीस साि म्हिूर्न पंिायतीिी र्रज सरकारी अचधकाऱ्यासं होतीि. चशवाय अजात र्नमदू 
केलेल्या र् न्हेर्ारासं शोधूर्न काढण्यासाठी वा त्यािंी र्नावाचर्नशी सारं्ण्यासाठी पिंायतीिा उपयोर् होत 
असे. तसेि र् न्ह्याबंाबतीत पाटीलस द्धा पंिायतीिी मदत घेई. पंिायतीिी मदत चशिा देण्यासाठी घेतली 
जात र्नसे. पि र् न्हेर्ार शोधूर्न काढण्यासाठी व आरोप ठेवण्यासाठी पिंायतीिी मदत पाटील घेई. 

 
एखाद्यावळेी दारू चपिे, चशर्नळकी हकवा बदरै्फली करिे सारखे र् न्हे ब्राह्मि सरे्भकडे (उत्तरासर्भा) 

चर्नकालासाठी रे्नत. या ब्राह्मि सरे्भला सवात मोठ्ा आिायापेिा मार्न चदला जात असे. तसेि त्याचं्याकडे 
अचधकारही चवशषे होता. ज्यावळेी जाती पिंायत र् न्हेर्ारी प्रकरिात चर्नकाल देत असे त्यावळेी या 
चर्नकालावर चशक्कामोतगब होण्यािी र्रज र्नसे. सामाचजक र् न्ह्यािंी संख्या कमी ठेवण्यात जात पंिायतीस 
असलेले बेस मार अचधकार कारिीर्भतू होत. कधी-कधी तर न्याय देण्यािा राजािा सवगसामान्य हक्क 
र्नाकारूर्न जातीच्या र्भाडंिािा चर्नकाल जातीरे्नि केला पाचहजे हा चविार प ढे येई. सरकारही तो मान्य करी 
[वाड, र्भार् २-३०.] एकंदरीत र्ावातील सामान्य लोकाकंडूर्न पंि म्हिूर्न तंट्यािा चर्नकाल केला जाई. अशा 
लोकारं्ना एकतर्फी चर्नकाल करण्यािे धैयग क्वचिति होत असे. सरकारी बोलाविे आल्यावर हजर र्न होण्यािे 
धाडसही लोक करीत र्नसत. 

 
एकंदरीत न्याय करण्याच्या पद्धतीला शास्त्रीयता प्राप्त झाली र्नसली तरी मराठी राज्यात लोकावंर 

अन्याय होत र्नसे असे मार्नण्यास चबलकूल आधार र्नाही. उर्भय पिकाराचं्या संमतीरे्न पिंायती करिारे 
इसम रे्नमण्यात येत असत. आपल्या र्ाव-र्ावाच्या लोकाकंडूर्न पिपात होण्यािा संर्भव आहे असा संशय 
आल्यास पिकार आपला दावा िालचवण्यास अन्य चठकाि मार्ूर्न घेई. यालाि “स्थल रे्नमरू्न देिे” म्हित. 
आपिि स िचवलेल्या लोकारं्नी चर्निगय चदला, म्हिजे तो म काट्यारे्न मान्य करिे र्भार् पडे. एखाद्या दाव्यात 
िालीरीतींिा प्रश्र्न उद र्भवत असला तर पिकाराचं्या जातीतील लोकाचं्या साहाय्यारे्न तंट्यािा चर्नकाल 
करण्यात येई [पेशवाईच्या सावलीत, प.ृ १०३.] वतर्नािा प्रश्र्न असल्यास र्ावातील सवग वतर्नदार, बल तेदार याचं्या 
सल्ल्यारे्न हकवा मदतीरे्न त्या प्रश्र्नािा चर्नकाल लार्त असे. शतेीवर चर्नवाह करिाऱ्या लोकात हकवा 
समाजात र्भार्नर्डीिे प्रश्र्न र्फारसे उद र्भवत र्नसत. सामान्य मािसाचं्या पंिायतीकडूर्न जरी तंटे तोडले जात 
असत तरी त्याम ळे अन्याय होण्यािा संर्भव र्नव्हता. [र्ना.र्ो. िारे्फकर, सरदेसाई स्मारक गं्रथ, पृ. ४३.] र्ावातील सवग 
प्रम ख लोकासंमि पिकारािें म्हििे व सािीप रावा ऐचकला जाई त्याम ळेही अन्याय होण्यािी र्भीती राहत 
र्नसे व हरवलेल्या मािसाला तक्रार करण्यास जार्ा उरत र्नसे. 

 
पंि जसा चर्नकाल करतील त्याप्रमािे वादी प्रचतवादीस वार्ण्यास लावण्यािे काम सरकारी 

अचधकाऱ्याकंडे असे. जातीसबंंधीिे तंटे त्या त्या जातीच्या म ख्याकडे म्हिजे मेहतर याजकडे चर्नकालासाठी 
जात व त्या त्या जातीच्या सरे्भमार्फग त चर्नकाल होत. पेशवाईंत न्यायदार्नािे स लर्भ व सोयीिे साधर्न म्हिजे 
पंिायत. एलचर्फन्स्टर्न व त्यािें सहकारी यािंा पिंायती पद्धतीबद्दल िारं्ला ग्रह झाला होता. न्यायदार्नािी 
ही पंिायत पद्धत म ंबई, महाराष्ट्र व कोकि यात िालू होती. अदालतीपेिा पिंायतीतरे्फ र्ावोर्ावी 
तंट्यािा चर्नकाल लावण्यािी पद्धती श्रेष्पिािी होती. र्ावात देवघेवीसंबधंी कोिी पाटलाकडे चर्फयाद 
रे्नल्यास तो प्रथम वादी प्रचतवादीिी समजूत स्रे्नही या र्नात्यारे्न करूर्न वादी त्यात यशस्वी र्न झाल्यास मर् तो 
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पंिायत र्भरूर्न चतच्यामार्फग त चर्नकाल लावी. एलचर्फन्स्टर्न म्हितो की पिंायत पद्धतीमध्ये ज्या थोड्या 
उचिवा आहेत त्या दूर करूर्न स धारिा केल्यास या पद्धतीसारखी न्याय देिारी लोकशाही पद्धती द सरी 
र्नाही. सवग र् न्हे खूर्न मारामाऱ्यापासूर्न पैशाआडक्यासंबधंी लहार्न र्भाडंिे ही पंिायत न्याय पद्धतीच्या किेत 
येत असत. मराठ्ाचं्या कारकीदीत पिंायत न्याय पद्धतीम ळेि लोकारं्ना न्याय चमळत असे. त्याचशवाय 
श्रीमंत हकवा र्रीब यारं्ना न्याय चमळण्यािे साधर्न र्नव्हते. तत्त्वतः आचि चर्नत्याच्या सवयीरे्न पंिायत पद्धती 
इतकी न्याय देिारी द सरी सोपी पद्धती र्नाही. ही पद्धत खेड्यातील अचशचित शतेकऱ्यासं व काबाडकष्ट 
करिाऱ्या मज रासही र्फार सोईिी वाटत असे. 

 
ग्रामपंिायतीरे्न चदलेले चर्नवाडे हे तारतम्य राखूर्न उचित असल्याम ळे ग्रामपंिायतीच्या कीतीत र्भर 

पडत असे. पिंायत पद्धतीत एक मोठी असामान्य मौल्यवार्न र्ोष्ट म्हिजे द सऱ्यािें िारं्ले स्वीकारिे. 
पंिायत न्याय पद्धतीिा उपयोर् र्भाडंितंटा, वतर्नीवाद, साध्या व र् ंतार् तंीिे खटले यापैकी कोित्याही 
चर्नवाड्यासाठी केला जाई. अशाि प्रकारिी न्यायपद्धती यादव, काकतीय आचि िाल क्य याचं्या 
कारकीदीत िालू होती. त्यावरूर्न असे चदसते की, यादव काल व मराठे याचं्यामधील कालखंडात म स्स्लम 
सत्ताचधकाऱ्यारं्नी काम केले. त्यावर पंिायत पद्धतीिा हकवा र्नार्री पद्धतीिा ठसा उमटला र्नव्हता. त्याचं्या 
र्ावर्ाडा पद्धतीमध्ये अरबी व र्फारशी शब्दािे उपयोर् झाले. र्फारशी देह, अरेबीक मौजा हे शब्द 
खेड्याकरता त्यारं्नी वापरले त्यािंा वापर मराठेशाहीत िालू राचहला. त्यारं्नी र्ावंच्या म ख्यास म कादम शब्द 
वापरला. 

 
सामान्यतः र्ावात िार प्रकारच्या सत्ता रूढ होत्या. [चश.ि.सा. खंड ५, ९२०, पृ. १६६.] चदवाि सत्ता, यात 

हवालदार, कारकूर्न इत्यादी राज्याचधकारी मंडळी असत व त्याचं्यामार्फग त राजा आपली सत्ता बजावीत 
असे. द सरी आचि र्ावाच्या दृष्टीरे्न अत्यंत महत्त्वािी सत्ता वतर्नदारी होय. वतर्न हे एक प्रकारिे इर्नामि 
होय. वतरे्न हकवा इर्नामे ही राजसते्तकडूर्न बहाल केली जात. राजाला जसे वतर्न देण्यािा अचधकार होता 
तसा तो रद्दबातल हकवा जप्त करण्यािाही अचधकार असे. एखाद्यािा चर्नरवशं झाला तर ते वतर्न अथवा 
इर्नाम सरकार जमा होत असे. आचि योग्य वारस प ढे आला तरि सरकार ते वतर्न सवग हक्कासह त्या 
व्यक्तीकडे स पूदग करीत असे. चशवाजी महाराज वतर्नदारािे कजे्ज स्वतः जातीरे्न लि घालूर्न सोडवीत 
असत. रयत म्हिजे शतेकरी, शतेकऱ्यारं्ना रयत म्हिण्यािा प्रकार म सलमार्न कारकीदीत स रू झाला. 
र्ावाचं्या र्ावकारर्भारात म सलमार्न सत्ता असतार्नािी कारर्भारी पदे अस्स्तत्वात आली. म सलमार्नार्नी 
र्ावर्ाड्याच्या तत्कालीर्न अवस्थेत रे्फरर्फार केला र्नाही हकवा र्नवीर्न काही स िचवले र्नाही. तथाचप 
जमीर्नसारा कोित्याही प्रकारच्या प्रचतकाराचशवाय वसूल करिे म स्स्लम सत्ताधीशािें परम कतगव्य होते. 

 
विनदार  : 
 
वतर्न या अरबी शब्दािा वापर महाराष्ट्रात म सलमार्नी अंमलाच्या काळात रूढ झाला. 

सरकारकडूर्न एखाद्या ग्रामाचधकाऱ्याला चमळालेली जचमर्नीिी देिर्ी म्हिजे वतर्न होय. तत्त्वतः जोपयंत तो 
ग्रामाचधकारी र्ावािे काम पाही तोपयंत ती जमीर्न त्याच्याकडे राही. पि वस्त तः ती जमीर्न व्यक्तीच्या 
मालकीिी राहत र्नसूर्न, क ट ंबाच्या मालकीिी बर्नत असे, आचि जोपयंत क ट ंबातील एखादी व्यक्ती 
प्रामाचिकपिे आचि प्रर्भावीपिे र्ावािी र्नोकरी करीत राही तोपयंत ती जमीर्न वशंपरंपरेरे्न त्या क ट ंबाति 
राही. [क लकिी, चशवकालीर्न महाराष्ट्र, पृ. १४-१५.] 
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वतर्नदारािें पालर्नपोषि सारा र्ाव करीत असे. [चकत्ता.] र्ावकऱ्याकंडूर्न त्याला रोख, ज्याला 
“र्नख्त” म्हिूर्न अथवा वस्तूच्या रूपारे्न ज्याला “र्ला” म्हित, त्याच्या िाकरीिा मोबदला चमळत असे. हे 
त्यािे हक्क त्याच्या सर्नदेत र्नमूद केले असल्याम ळे र्ावकऱ्याकंडूर्न त्यािी वस ली तो कायदेशीरपिे करूर्न 
घेत असे. वतर्नदाराचं्या या मोबदल्यास “हक लाचजमा” असे म्हित. 

 
र्ाविा कारर्भार कायगिम होण्यास या शाश्वत ग्रामाचधकाऱ्यािंी अत्यंत र्रज त्या काळातं र्भासत 

असे. त्याम ळे राजवटीत जरी बदल झाला तरी वतर्नदार बदलत र्नसत. कारि र्नव्या राजवटीलादेखील या 
ग्रामाचधकाऱ्याचं्या सेविेी चततकीि चर्नकड र्भासे. चर्नजामशाहीच्या अथवा आचदलशाहीच्या राजवटीत सत्ता 
उपर्भोर्िारी वतर्नदार मंडळी चशवाजी राजाच्या काळात देखील स रचित राचहली होती. चशवाजीराजारे्न 
त्यारं्ना काढूर्न अन्य रे्नमि का सहसा केल्या र्नाहीत. 

 
सारा वस ली आचि शतेीिा चवकास ही वतर्नदारािंी प्रम ख कतगव्ये [चकत्ता, पृ. १७.] असली तरी र्ावाशी 

चर्नर्डीत आचि इतर बरीि कामे त्यारं्ना करावी लार्त. उदा. र्ाविे छोटे छोटे तंटे हे र्ावंकऱ्याचं्या सरे्भति 
चर्नकालात काढिे, र्ावच्या जत्रा अथवा स्थाचर्नक उत्सव पार पाडिे, र्ावािे वसाहतीकरि, लाविी-
संियर्नीच्या कामाकडे लि प रचविे, र्ावात शातंता आचि स रचितता प्रस्थाचपत करिे, संकटकाळी लोकािें 
संरिि करिे, ही या ग्रामाचधकाऱ्यािी जबाबदारी असे. 

 
मराठी मािसारे्न आपल्या जीवर्नात वतर्नाला र्फार महत्त्वािे स्थार्न चदले होते. राजकीय सत्ता प्राप्त 

करूर्न घेण्यािे वतर्न हे एक साधर्न होते. वतर्नदारािंा योर्िेम केवळ वतर्नावरि िालत असे. व्यक्तीिा 
सामाचजक दजा आचि प्रचतष्ा यािें वतर्न हे एक र्मक होते. त्याम ळे चदवािसते्ततील अथवा सरकारातील 
उच्च पदापेिा लोक वतर्नि अचधक पसतं करीत. वतर्नाला र्फार महत्त्व प्राप्त झाले. समाजातील 
र्भाडंितंट्यािे मूळ आपल्याला या वतर्न ससं्थेति आढळते. वतर्नावरील अचधकारी-प्रत्याचधकार यातूर्न 
कज्जा-खटल्यािंी मोठ्ा प्रमािात वाढ झाली. वतर्नाम ळे र्ावात दंरे्धोपे, कारस्थारे्न, हहसक कृत्ये, खूर्न, 
र्फसवचेर्री इत्यादी र् न्ह्यारं्ना ऊत येत असे. 

 
वतर्नसंस्थेमार्फग त सते्तिे चवकें द्रीकरि साधण्यात आले होते. स्थाचर्नक बाबींिा चर्निगय जेथला तेथे 

घेऊर्न कें द्रीय सते्तकडे चर्निगयासाठी जाण्यात होिारा चवलंब टाळता यावा हाि या चवकें द्रीकरिािा हेतू 
होता. थोडक्यात असे म्हिता येईल की, र्ावच्या स्थैयासाठी आचि चवकासासाठी स चर्नयंचत्रत अशी 
वतर्नसंस्था ही मध्यय र्ातील एक अचर्नवायग संस्था होती. र्ावच्या प्रम ख वतर्नदारात पाटील, क लकिी, 
िौर् ला, शटेे-महाजर्न, आचि देशम ख, देशपाडें या परर्ण्याच्या वतर्नदारािंा प्राम ख्यारे्न उल्लखे करता 
येईल. 

 
वतर्नदारािें पालर्नपोषि सारा र्ाव करीत असे. र्ावकऱ्याकंडूर्न ज्याला रोख म्हित, ज्याला र्नर्द 

म्हित अथवा वस्तूच्या रूपारे्न र्ल्ला म्हित त्याला िाकरीिा मोबदला चमळत असे. र्ाविा कारर्भार 
कायगिम होण्यास या शाश्वत ग्रामाचधकाऱ्यािी अत्यंत र्रज त्या काळात र्भासत असे. त्याम ळे राजवटीत 
जरी बदल झाला तरी वतर्नदार बदलत र्नसत. [म.इ.सा. खंड २०, ले.१०, २३७, खंड २१, ले. २, पृ.३, चश.ि.सा. र्भार् १, ले. 
१९, र्भार् ३ : ५८४] चर्नजामशाही अथवा आचदलशाही राजवटीत सत्ता उपर्भोर्िारी वतर्नदार मंडळी चशवाजी 
राजाच्या काळातदेखील स रचित राचहली होती. सारा वस ली व शतेीिा चवकास ही वतर्नदारािंी दोर्न प्रम ख 
कतगव्ये असली तरी र्ाविे छोटे छोटे तंटेबखेडे हे र्ावकऱ्याचं्या सरे्भति चर्नकालात काढिे, र्ावाच्या जत्रा 
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अथवा स्थाचर्नक उत्सव पार पाडिे, र्ाविी वसाहत करिे, लाविी सरिीच्या कामाकडे लि प रचविे, 
र्ावात शातंता आचि स व्यवस्था प्रस्थाचपत करिे, संकटकाळी लोकािें संरिि करिे ही या वतर्नदारािंी 
जबाबदारी असे. शतेसारा जमा करिे, शतेकऱ्यारं्ना जचमर्नीत शतेी करण्यासाठी उते्तजर्न देिे ही कामे 
वतर्नदारािंी. त्याचशवाय वतर्नदार र्ावातील लहार्न-सहार्न र्भाडंिे चमटविे, पंिायतीतील सदस्यािें 
आपसातील तंटे तोडिे, र्ावातील उत्सवात व जते्रत र्भार् घेिे, ओस जमीर्न लार्वडीस आििे, र्नवीर्न 
वस्त्या वसचविे अशी कामे करीत. बाळाजी आवजी प्रर्भरेू्न चशवाजी महाराजासं स्वराज्य संपादर्नाच्या कामी 
अचर्नवायग मदत केली. त्याचं्या एकचर्नष्, अत ल सेवरेे्न महाराज र्भारावरू्न रे्ले. त्यारं्नी बाळाजी आवजीस 
मंत्रीपद देऊ केले. ते र्नाकारूर्न “महाराजारं्नी राज्यािे चिटिीस वतर्न आमच्या घराण्याकडे सोपवाव”े अशी 
चवरं्नती बाळाजी आवजीरे्न महाराजाकंडे केली. महाराजारं्नी बाळाजी आवजींिी ही चवरं्नती मान्य केली. अशा 
प्रकारे बाळाजी आवजीरे्न मतं्रीपद र्नाकारूर्न वतर्न स्वीकार केला. [चश.ि.सा. सगं्रह, र्भार् २ : १६५४.] यावरूर्न 
मराठ्ासं इतर र्ोष्टींपेिा वतर्नािा लोर्भ जास्त होता. स्वतः चशवाजी महाराजारं्ना स्वराज्य संपादण्यापूवी 
वतर्नदार म्हिरू्न घेण्यात र्भषूि वाटत असे. वतर्नदारीमध्ये मराठ्ासं र्भषूिलौचकक व कीती वाटे. क डाळ, 
राजापूर, दार्भोळ, प िे, जावळी, कल्याि, स पा चर्भवडंी ही स्थळे चशवाजी महाराज आपल्या वतर्नी जार्ा 
मार्नीत. चशवाजी महाराजासं आपल्या वतर्नदारीिे एवढे आकषगि होते की, त्यारं्नी राज्याचर्भषेकापूवी दोर्न 
वष ेअर्ोदर आपल्या अचधकाऱ्यासं आपल्या वतर्नी मालमते्तिे चर्नराळे जमाखिग ठेवण्यास साचंर्तले होते. 
महाराजारं्नी आपल्या अचधकाऱ्यासं अशी सक्त ताकीद चदली होती की, आपले वतर्नी उत्पन्न राज्याच्या 
कामी खिग करू र्नये. ते उत्पन्न वतर्नदारीतील पीचडत शतेकऱ्यावंर व िारं्ले पीक काढण्यावर खिग व्हाव,े 
तसेि वतर्नावर शत्रूिी धाड आली तर ती चर्नवारण्यासाठी खिग व्हावी. [म.इ.सा. र्भार् ८, ले. २१.] मध्यवती 
राजसत्ता कमक वत राहू र्नये चतला बळकटी यावी, चतरे्न प्रजेिे सरंिि कराव े म्हिूर्न वतर्नदार चर्नमाि 
झाले. पूवी उद्योर्धंदे वृद्धी व प्रवास सोय र्नसल्याम ळे आचि बह तेक पर्ारी व वतर्नी अंमलदार चमजासखोर 
बर्नल्यावर राजे चर्फरतीवर चर्नघाले म्हिजे त्यारं्ना र्ावर्न्ना असतील र्नसतील चततक्या वतर्नदाराचं्या सेविेी 
र्रज पडे. यािा तत्कालीर्न पचरिाम असा झाला की राजसत्ता चवकें चद्रत झाली. कारि जे तंटे उद र्भवत 
त्यािें चर्नकाल चतथल्याचतथे वतर्नदाराकंडूर्न ताबडतोब लार्त. त्याम ळे मध्यवती सते्तस मदतीसाठी हाक 
मारावी लार्ली र्नाही. एविं अर्दी सािेबद्ध वतर्नदारी पद्धत ही राज्याच्या स्थयैाला पोषक होती. [क लकिी, 
महाराष्ट्र इर्न ध एज ऑर्फ चशवाजी, पृ. २९-३०.] चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या राज्यात वतर्न पद्धतीतील दोष काढूर्न 
टाकले. त्यारं्ना माहीत झाले की पूवीच्या राजसते्तत वतर्नदारारं्ना प्रजेकडूर्न राजापेिा जास्त मार्न चमळत 
असे. वतर्नदारारं्नी शतेसारा वसूल करण्यािी पद्धत पडूर्न रे्ली, त्याम ळे सबधं शतेसारा वसूल करूर्न 
त्यातंील म ख्यर्भार् स्वतःकडे ठेवरू्न र्नाममात्र सारा ऐवज सरकारात र्भरिा करण्यािी पद्धत पडूर्न रे्ली. 
काहींच्या बाबतीत वतर्नदार सरकाररे्न ठरवरू्न चदलेल्या शतेसारा आकाराच्या जास्त आकार लावरू्न 
शतेकऱ्यारं्ना ल बाडीत असत. अशा रीतीरे्न स्वतःच्या त ंबड्या र्भरत असत. त्याम ळे वतर्नदारािें सरकारात 
वजर्न वाढले होते. 

 
वतर्नदारािें कजे्ज चशवाजी महाराज स्वतः जातीरे्न लि घालूर्न सोडवीत असत. [पैद ३१ : ४१.] असे 

असले तरी वतर्नदार त्याकाळी र्बर होऊर्न मोठमोठाल्या हवले्या, चकल्ल,े ब रूज बाधंीत. तसेि बंदूकधारी 
सैचर्नक र्नोकरीत ठेवीत. [क लकिी, ततै्रव, प.ृ ३०.] ते शासकीय अचधकाऱ्याशंी झर्डा करण्यास किरत र्नसत. 
एखादे समयी शासकीय अचधकाऱ्यारे्न शतेसाऱ्यािे जास्त पैसे माचर्तले तर ते देण्यास र्नकार देत. इतकेि 
र्नव्हे तर त्याचं्या मार्िीला चवरोध करीत. [श.ं र्ना. जोशी (सपंादीत) सर्भासद, चशवछत्रपतीिे िचरत्र, पृ. २७.] चशवाजी 
महाराजारं्नी वतर्नदारािें वाडा, ब रूज पाडले त्यारं्ना चर्नशस्त्र केले. त्यािें हक्क बाधूंर्न चदले. उरलेल्या 
ब रुजावंर आपले अचधकारी रे्नमले ह्या अचधकाऱ्यारं्ना शतेकरी जशा घरात रहात त्या पद्धतीच्या घरात 
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रहाण्यास र्भार् पाडले. काही लोकािंी वतरे्न जप्त केली तर काही लोकारं्ना त्यािें हक्क बाधूंर्न चदले. अशा 
रीतीरे्न राजसते्तरे्न वतरे्न देऊर्न त्यािें कायग ठरवरू्न चदले. [श.ं र्ना. जोशी (सपंादीत) सर्भासद, चशवछत्रपतीिे िचरत्र, पृ. २६-

२७.] ह्यािा पचरिाम असा झाला की राजसत्ता वतर्नदारारं्ना बाजूला ठेवरू्न शतेकऱ्याशंी हातचमळविी करू 
शकली र्नाही. राजाला जसे वतरे्न, इर्नामे देण्यािा अथवा िालू ठेवण्यािा अचधकार होता तसा तो रद्दबातल 
अथवा जप्त करण्यािाही अचधकार असे. प ण्याच्या देश क लकण्यारे्न मोर्लाशंी हात चमळविी केल्याम ळे 
राजारे्न त्यािे वतर्न जप्त केले. [पेद ३१, ले. ३८.] चशवाजी महाराजारं्नी मोर्लाशंी हात चमळविी करिाऱ्या 
काही म जोर वतर्नदारारं्ना चर्नःशस्त्र करूर्न त्यारं्ना र्ावकीच्या कामास ज ंपले. वतर्नदारारं्नी र्ावािे काम िोख 
कराव,े शतेकऱ्यावंर ज लूम, जबरदस्ती, अन्याय करू र्नये म्हिूर्न त्यािें हक्क बाधूंर्न चदले. वतर्नदार 
वठिीवर आला म्हिजे त्यािे जप्त केलेले वतर्न परत चदले जात असे. [चश. ि. सा. र्भार् ३, ले. ४२६, म. इ. सा., र्भार् 
८, ले. ३०.] र्ावकीिी कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या चठकािी चशवाजी महाराजारं्नी र्नवी वतरे्न चर्नमाि 
केली. ज्यारं्ना पूवी वतरे्न चदली होती. ती कायम केली. [चशवकालीर्न पत्रसार सगं्रह, र्भार् ३ : २७३९.] चपढीजात 
वतर्नदार आचि त्यािंी अरे्नकचवध कामे लिात घेऊर्न वतर्नदार वठिीवर आला म्हिजे त्यािे जप्त केलेले 
वतर्न परत चदले जात असे, आचि रयतेच्या िारं् लपिारे्न त्याचं्या सहकायारे्न वतर्नदार राजसते्तरे्न रे्नमरू्न 
चदलेली कामे करीत असत. म ख्य वतर्नदार असे:—पाटील, क लकिी, देशम ख, देशपाडें, िौर् ला. 

 
पाटील : पाटील हा र्ाविा राजा होय. त्यािा पाटील, र्ाव पाटील, मोकादम पाटील, मोकादम, 

ग्रामिी, ग्रामप असा मराठी साधर्नात उल्लेख सापडतो. राज्य व्यवहार कोशातं “ग्रामर्ोपक” असे म्हटले 
आहे. [चशविचरत्र-साचहत्य, र्भार् १ : ४९.५५, २ : ९३, म.इ.सा., खंड २१, ले.६, राज्यव्यवहार कोश : ९ : ३२.] त्यास वतर्नपत्र 
र्नावाच्या शासकीय पत्रार्न सार आपले पद व सत्ता प्राप्त होई. त्या वतर्नपत्रात त्यािी कतगव्ये, ह द्दा, दजा, 
हक्क चवचशष्ट आचि वतर्नार्न सार आचि पदार्न सार र्ावच्या जचमर्नीच्या र्भार्ावरिा त्यािा हक्क (लाचजमा) 
यािा उल्लखे असे. कार्दपत्रातूर्न चर्नव्वळ मोकादम असा जेव्हा उल्लखे येतो तेव्हा त्यािा अथग पाटील असा 
होतो. पि म कादम पाटील असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा त्यािा अथग असा की र्ावात इतर पाटील 
असतील तर त्यािंा तो प ढारी म्हिूर्नि र्ाविा सवाचधकारी होय. पाटील ह्या पदास इतका मार्न असे की, 
अत्यंत अडििी, संकटाच्या प्रसंर्ी वतर्नािा एखादा र्भार् जरी चवकण्यात आला तरी चवकिारी व्यक्ती 
रयतेच्या ज्येष्तेिे हक्क रयतेसाठी सारं्भाळण्यािी काळजी घेई. त्यास वडीलपिािी तिीम असे म्हित. 
[म.इ.सा. र्भार् १५, प.ृ ३७८.] अशावळेी पाटलािे हक्क आचि कतगव्येही चवर्भार्ली जात. तरी स्वतःच्या ज्येष्तेिे 
हक्क सारं्िारी व्यक्तीि म ख्य पाटील म्हिूर्न काम करी. त्यास मोकादम या चवशषे सजें्ञरे्न ओळखले जाई व 
तो वतर्नाशी संबंचधत काही चवशषे हक्कािंा उपर्भोर् घेई. पाटलाच्या पदािे शासकीय चिन्ह ( ) र्नारं्र 
असे. ते त्याच्या जचमर्नीसंबधंी कतगव्यािें चर्नदशगक आहे. पाटलािे हे अचधकृत चिन्ह प्रत्येक अचधकृत 
शासकीय कार्दावर त्याच्या र्नावासमोर उमटचवले जाई. [चश.ि.सा. र्भार् २, ले. ९२, ४ : ७२१.] 

 
काळया जचमर्नीवर जेव्हा वसाहतीला स रुवात झाली तेव्हापासूर्न पाटीलकीिा उदय झाला असे 

स्थूलमार्नारे्न म्हिता येईल. कार्दपत्रातूर्न काळीवर पाढंरी रिली असा शब्द प्रयोर् केलेला आढळतो. तो 
पाटलाच्या वसाहतींच्या कायािा चर्नदशगक होय. सवग पडीक जमीर्न लार्वडीखाली आिूर्न चतच्यातूर्न 
धान्योत्पादर्न करिे हे त्यािे म लर्भतू आवश्यक कतगव्य होते. [हिंमते रघ र्नाथ : राज्यव्यवहार कोश : ९ : ५२ (चशविचरत्र 
प्रचदप).] राजवाडे यारं्नी खं. १७ लेखाकं २१ मध्ये पाटलािंी कामे थोडक्यात साचंर्तली आहेत. चशवाजीच्या 
काळातंही दादाजी कोंडदेवारे्न चशवाजीच्या जहाचर्रीतील सवग पडीक जमीर्न लार्वडीखाली आिण्याच्या 
अटींवर काही व्यक्तींर्ना पाटीलकी देऊ केली होती. [चश.ि.सा. र्भार् २ : १०४.] 
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खेड्याच्या महस लािी चर्नच ती करण्यापूवी कारक र्नास पाटलाशी सल्लामसलत करावी लारे्. 
क लकण्याच्या साहाय्यारे्न दरवषी चपकािा अंदाज बाधंिे व रं्नतर र्ावाच्यावतीरे्न कारक र्नाशी वाटाघाटी 
करिे, हे पाटलािे काम असे. महस लामध्ये सूट देण्याबद्दल सरकारला चवरं्नती करिे हे पाटलािे म ख्य 
कतगव्य होते. [म.इ.सा. १७ : १२, २४ चश.ि.सा. १ : ३९] जमीर्नमहसूल (शतेसाऱ्या) बाबत शतेी करिाऱ्या लोकािंी 
मते सरकारला कळचविे हेही पाटलािें काम असे. र्ावातील जचमर्नी, त्यामध्ये दरवषी येिारी चपके आचि 
जमा झालेला महसूल याबद्दल सरकारला अिूक आचि तपचशलवार माचहती प रचविे ही पाटलािी 
जबाबदारी होती. [ततै्रव : १५ : ३४०.] तो जमीर्न महस लाबद्दल पूिगतः जबाबदार होता. त्याला र्ावातरे्फ एक 
चवचशष्ट ठरवरू्न चदलेली रक्कम जमीर्नमहसूल म्हिूर्न सरकारात जमा करिे ही जबाबदारी पत्करावी लारे्. 
महस ली रक्कम र्ोळा करतार्ना तूट आल्यास पाटलास खोट सहर्न करावी लारे्. र्न कसार्न सहर्न कराव े
लारे्. [ततै्रव : १७ : २१.] पाटलाला आपले वशंपरंपरा पद र्हाि ठेवरू्न सावकराकडूर्न ३५० रुपयािें कजग 
घेऊर्न महस लात कमी पडलेल्या रकमेिी र्भरपाई करावी लार्ली होती, असे उदाहरि आढळते. [ततै्रव : २८ : 
२७ जोशी, एस.एर्न. “पाटीलकी वतर्न” र्भा.इ.स.ंमं. तै्रमाचसक वषग १३, खंड ३.] यािे कारि प्रत्येक शतेजमीर्न कसिाऱ्या 
जमीर्नधारकाकडूर्न शतेसारा वसूल करण्याऐवजी सरकाररे्न पाटलास र्भाडेम क्त जार्ा बिीस म्हिरू्न बहाल 
केली होती. काही वळेा पाटील जमीर्नधारकासाठी जामीर्न राही. त्याबद्दल र्ावकरी पाटलास काही 
ठरावीक रक्कम आचि वस्तू इत्यादी, प्रथा म्हिूर्न बहाल करीत. र्ावपंिायतीिा पाटील हा मार्नर्नीय 
सर्भासद असे. ग्रामपिंायतीच्या सर्भािें संिालर्न पाटीलि करी. [चश.ि.सा. ३ : ५६७.] कोित्याही 
कायद्याचवषयी कार्दपत्रावर त्यािी सही आवश्यक असे. [ततै्रव : १ : २६.] र्ावात शातंता व स व्यवस्था राखिे 
हे पाटलािे एक महत्त्वािे कतगव्य होते. [त लर्ना : चवल्सर्न-शब्दकोश : पृ. ४०७.] जर र्ावकरी द ष्ट्काळ, अवषगि, 
लढाया इत्यादी कारिासंाठी र्ाव सोडूर्न रे्ले तर चवशषे प्रयत्र्नारं्नी र्ावी परतण्याबद्दल आचि त्याचं्यासाठी, 
सरकारकडूर्न कौल (सामान्य करारपत्र) व तर्ाई (बयार्ना) घेऊर्न प र्नःशतेी करण्यासंबधंी त्यािें मर्न 
वळचविे हीस द्धा पाटलािी म ख्य जबाबदारी असे. काही वळेा पावसाळयाच्या प्रारंर्भी मामलेदार, पाटील व 
क लकिी याचं्यासह चजल्ह्यात दौरा करूर्न, पाटलाशंी चविारचवचर्नमय करूर्न हंर्ामाच्या महस ली रकमेिी 
चर्नच ती करत. महसूल र्भरिा करण्यािे वळेी, महार ज्यारं्नी पाटलास महसूल चदला असेल अशा रयतेस 
बोलावी आचि क लकिी, पोतदाराच्या समि त्यारं्ना पावती देई. जर आवश्यकता वाटली तर पाटलास 
महसूल र्ोळा करतार्ना चशबदंीिे साह्य घेता येत असे. महसूल र्ोळा केल्यारं्नतर िौर् ला आचि महार याचं्या 
देखरेखीखाली तो मामलेदाराकडे पाठवरू्न त्याचं्याकडूर्न पावती घेिे ही पाटलािी रं्नतरिी जबाबदारी असे. 
[एलचर्फल्स्टर्न, चरपोटग ऑर्न दी टेचरटरीज कॉन्कडग फ्रॉम धी पेशवाज.] 

 
पाटलास दंडाचधकाऱ्यािे (मचॅजस्रटेिे) अचधकार असत. त्यास बारीक सारीक र् न्हे हाताळिे, 

त्यािंा तपास करिे ही कामे त्याचं्या प्राथचमक दंडाचधकाऱ्याच्या जबाबदारीवर करावी लार्त. शतेी 
करिाऱ्या जमीर्नधारकािंी र्ाऱ्हािी दूर करिे व र्ावातील तंटेबखेडे सोडचविे ही त्यािी कामे असत. 
ि ल्लक र् न्ह्याच्या बाबतीत र् न्हेर्ारािी कार्न उघाडिी करिे हकवा त्यास र्फटक्यािी चशिा देिे, ह्यािें त्यास 
अचधकार असत. पि त्यास द्रव्यरूप दंड करण्यािा अचधकार र्नव्हता. र्ंर्भीर स्वरूपािा र् न्हा घडल्यास, 
त्याचवषयी सरकारात खबर द्यावी लारे्. [पेशवे रोजचर्नशी : खंड १, क्र.३०१, यादी-सर्नदा आचि पते्र, पृ. ६१.] न्यायाचधकार 
म्हिूर्न पाटलािी कतगव्ये न्यायाचधशािंी र्नसूर्न र्ावकामर्ारािंी होती. वादी-प्रचतवादीमध्ये समेट घडवरू्न 
आििे हे त्यािे म ख्य कायग. ब्राह्मि आचि मराठे ह्यारं्नी पाटलािे पद सारं्भाळले आहे. पाटीलकीिे वतर्न 
राजाकडूर्न प्राप्त होई हकवा खरीदता येई. [चश.ि.सा. २ : ९५.] 
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शातंतापूिग ग्राम-प्रशासर्नासाठी पाटील हा अत्यावश्यक अचधकारी होता. [ततै्रव : ३ : ६११.] “जो 
पाटलािा रोष स्वतःवर ओढवरू्न घेतो, तो खेड्यात राहू शकत र्नाही” असे संत त कारामही म्हितात. 
[त काराम र्ाथा अर्भरं् क्र. ६७३, ३८८१.] 

 
(१) मार्नपार्न :— 

 
पाटलास, र्ावच्या आचि ग्रामपंिायतीच्या इतर सदस्यासंह सिास दीच्या उत्सवाच्या प्रसंर्ी 

मार्नापर्नािा अचधकार होता. सामान्यतः र्ावच्या सवग उत्सवात पाटील म ख्य असे. तसेि होळीच्या चदवशी 
प रिपोळी, र्भाद्रपदात र्िेशमूती, संक्रातीिा चतळर् ळ आचि र्नार्पंिमी, पोळा, दसरा, र् ढीपाडवा 
यासारख्या सिास दीच्या चदवशी इतर अरे्नक र्ोष्टी पाटलास मार्न म्हिरू्न चमळत. [चश.ि.सा. : २ : ९८ जोशी, एस. 
एर्न., मराठेकालीर्न समाजदशगर्न : पृ. ४-१५.] 

 
(२) द्रव्यरूप प्राप्ती :— 

 
खेड्याच्या शतेसाऱ्यातील ठरावीक र्भार् द्रव्यरूपारे्न व काही र्भार् वस्त रूपारे्न (र्ल्ला) घेण्यािा हक्क 

असे. [चशविचरत्र साचहत्य : २ : १०४ ; ३ : ६२७.] 
 
(३) वस्त रूप प्राप्ती :— 

 
“पळकी” पाटलास प्रत्येक शतेजचमर्नीतूर्न काही धान्य उदा.“घ र्री”, “र्फस्की”, “ह रडा” 

चमळण्यािा हक्क असे. तद्वति र्ावच्या कारक र्नाकडूर्न चर्नत्योपयोर्ी वस्तू, उदा. जोडे, पासोडी, िोळखि, 
तेले, र्नारळ, तूप, मासं इत्यादी वस्तू मोर्फत चमळण्यािा हक्क असे. त्यास ‘पळकी’ असे म्हित. [चकत्ता : २ : 
९८.] 

 
(४) सेवा :— 

 
पाटलास र्ावातील महार, ताशवेाले, िौघडेवाले, र्नर्ारावादक आचि इतर काराचर्राकंडूर्न 

चर्नःश ल्क (मोर्फत) सेवा घेण्यािा अचधकार असे. [चकत्ता :२४९.] 
 
(५) चवचवध कर (Levies) :— 

 
पाटलास सरकाररे्न शतेजमीर्नधारकावंर बसचवलेल्या करातूर्नही ठरावीक र्भार् चमळे. त्या करामंध्ये 

चववाह कर, काडीमोड कर, स्थार्नातंर कर (Transit Tax) यािंा समावशे असे. [चकत्ता.] 
 
ह्या हक्कािंा आचि चवशषे करािंा प्रत्येक सर्नदेत हकवा महजरात उल्लेख येत र्नाही. काही बाबतीत हे 

हक्क आचि कर क ट ंबात प ढे िालू राहावते असे उल्लखे येतात. या करािंी शतेजमीर्नधारकारं्ना परंपरेरे्न आचि 
रीवाजीम ळे माचहती होती. आचि म्हिरू्न प्रत्येक सर्नदेत हकवा महजरात त्यािंा उल्लखे अथाति आवश्यक 
वाटत र्नसे. पाटलाचं्या न्यायदार्नासबंंधी तसेि कायाचवषयी कोठेही स्पष्ट उल्लखे आढळत र्नाहीत परंत  
काही कार्दपत्रात पाटलास काही तंटेबखेडे सामोपिारारे्न तडजोडीरे्न चमटचवण्यािे अचधकार होते असे 
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उल्लेख आढळतात. चमराशी घरात एखाद्यास राहू देिे, मालकारे्न र्फार पूवीि सोडलेल्या घरािा ताबा घेिे 
यासारखे त्यास अचधकार असत. [पेशवे रोजचर्नशी : क्र. ११२, १२३-१२६.] 

 
पाटील र्ावातील पोलीस व्यवस्थेिा प्रम ख असे. याबाबतीत महार हा त्यािा चवश्वसर्नीय व 

र्भरवशािा मदतर्नीस असे. र्ावात र्नवीर्न येिारे व र्ावातूर्न जािारे इसम यािंी र्नोंद ठेविे हे महारािे 
कतगव्य असे. पाटलािे हकलाचजमे हे परंपरेरे्न आचि रूढीरे्न ठरचवले असल्यािी कल्पर्ना र्ावकऱ्यारं्ना असे. 

 
र्स्त घालिाऱ्या र्ावकामर्ारावंर-वसेकरावंर देखरेख ठेवरू्न स रिेिी व्यवस्था करिे ही पाटलािी 

जबाबदारी होती. त्याला रे्नहमीच्या महाराव्यचतचरक्त शातंता स व्यवस्था राखण्यासाठी जादा पोलीस दल 
ठेवण्यािे अचधकार होते. [एस्ल्र्फन्स्टर्न, पृ. ३६.] सामान्यतः जादा पोलीस दलासाठी लार्िारे पोलीस रामोशी, 
बेरड, चर्भल्ल याचं्यामधूर्न र्भरती करण्यात येत. आपल्या जातीिे लोक र् न्ह्याकडे प्रवृत्त होिार र्नाहीत आचि 
र् न्हे घडल्यास र् न्हेर्ारािंा मार्ग शोधिे ही त्यािंी प्रम ख कतगव्ये होती. [प रंदरे दप्तर क्र. १२२-१२६.] अथाति 
अंचतम जबाबदारी पाटलावरि असे. कोित्याही प्रयत्र्नारे्न िोर शोधिे हकवा िोरीच्या मालािी र्भरपाई करिे 
हे त्यािे कतगव्य असे. [चकत्ता.] सरकाररे्न स्वीकारलेली ही पोलीस यंत्रिा व व्यवस्था एकमेवाचद्वतीय होती. 
िोरी झाल्यािी खबर येताि, र्ाविा पहारेकरी (वसेकर-जार्ल्या) िौकशी व तलाश स रू करी. 
सामान्यतः िोरािा मार् त्याचं्या पावलाचं्या ख िाम ळे लारे्. जर वसेकर-जार्ल्या िोरािा र्भार द सऱ्या 
र्ावापयंत शोधू शकला हकवा त्या र्ावात िोरािा मार् त्यास सापडला, पि िोरीिा माल सापडला र्नाही, 
तर प ढल्या र्ावात िोरािा शोध घेिे, र्ावाति माल हस्तर्त करिे ही द सऱ्या र्ावातील वसेकर 
जार्ल्यािी जबाबदारी असे. जर र्ावात िोरीिा माल सापडला र्नाही तर र्ावकऱ्याकंडूर्न त्यािी र्भरपाई 
वसूल करण्यात येई. [एलचर्फन्स्टर्न : प.ृ ३५-३६.] 

 
कुलकिी : 
 
तत्कालीर्न कार्दपत्रातूंर्न क ळकिीिा उल्लेख र्ावक ळकिी हकवा ग्रामलेखक असा केला आहे. 

[प रंदरे दप्तर क्र. १२-१२६.] क ळकिींच्या वतर्नािे विगर्न लेखर्नवृत्ती असे केलेले आहे. [ततै्रव.] क ळकण्यांस 
ग्रामलेखी हकवा र्ाविा लेखापाल असेही म्हित. [एलचर्फन्स्टर्न, पृ. ३५-३६.] प्रत्येक चमरासदाराकडे र्ाविी 
जमीर्न चकती आहे आचि त्याच्यावर सरकारी सारा चकती आकारला आहे यािा तपशील क ळकिींच्या 
दप्तरात असे. शतेसारा र्ोळा करण्यािा मोसम संपल्यावर, त्यास शतेकऱ्याकंडूर्न येिे असलेली 
शतेसाऱ्यािी रक्कम व प्रत्यि जमा झालेली रक्कम यािंी ज ळविी करूर्न शतेसाऱ्यािी थकबाकी चकती आहे, 
चतिी दखल र्नोंद घ्यावी लारे्. [पे. द. र्भार् ३१ : २४ ; चश. ि. सा. ५:९७५.] ज्यायोरे् र्ावातील अचधकाचधक जमीर्न 
लार्वडीखाली येईल. त्यासाठी शतेकऱ्यारं्ना शतेीसाठी उद्य क्त-आकृष्ट करिे हा त्यािा कतगव्यािा एक 
र्भार् होता. [चश. ि. सा. : ३ : २५९२ ; म. इ. सा. १८:१९.] अथाति ही र्ोष्ट त्याच्याकडूर्न अपेचित असली तरी त्यार्ना 
ती अचर्नवायग र्नव्हती. जर क लकण्यारे्न र्ाविे चहशबे योग्य रीतीरे्न ठेवण्यात िूक हकवा हलर्जीपिा केला 
तर तो चशिेस पात्र होई. [चकत्ता : ३ : २६१०.] 

 
शासर्न पद्धतीच्या यंत्रिेत क लकिी हा प्रत्येक र्ावच्या शासर्न पद्धतीमध्ये अचर्नवायग हकवा 

अत्यावश्यक घटक होता असे वाटत र्नाही. यािे कारि कारक र्नी काम करण्यास पात्र अशा प रेशा स चशचित 
मािसािी कमतरता हे असू शकेल. [चश. ि. सा. : १ : २८.] हकवा त्याच्या वाट्यास जे काम असे ते स्वतंत्र 
पदािी चर्नय क्ती करण्याइतके प रेसे वाटत र्नसाव े हेही कारि प्रत्येक र्ावात क लकिी र्नसण्यािे असू 
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शकेल. हे अर्न मार्न बरोबर आहे असे वाटते ; कारि काही चठकािी ११ खेड्यासंाठी चमळूर्न एकि क लकिी 
रे्नमलेला होता असे आढळते. [ततै्रव : १ : २९ : १ : ३०.] काही चठकािी र्ावात रे्नमलेला क लकिी ब्राह्मि असे 
आचि त्यास ग्रामजोशी व क लकिी अशी दोहोंिी कामे करावी लार्त. तेव्हा एकाि क लकण्यांच्या 
देखरेखीखाली अरे्नक र्ाव ेअसत. त्यास वरे्वरे्ळया र्ावात चहशबे िोख ठेवण्यासाठी सहायक रे्नमण्यािी 
म र्भा असे. [चश. ि. सा. : १ : ३१ ; चश. प. सा. स.ं १ : २८.] क लकिी पदावर काम करिाऱ्या अप्रामाचिक मािसास 
शतेजमीर्न कसिाऱ्याकडूर्न वाजवीपेिा अचधक शतेसारा वसूल करूर्न त्यािा अर्न चित उपयोर्/अपहार 
करिे अर्दी शक्य व सोपे होते. “अप्रामाचिकपिािा आिखी एक वाईट प्रकार म्हिजे जमा झालेल्या 
शतेसाऱ्यािी र्नोंद र्न करिे, हकवा ि कीिी र्नोंद करिे आचि अचजबात थकबाकी र्नसतार्ना चहशबेात ती आहे 
अशी दाखचविे हा होता. [म. इ. सा. : १८ : २३.] चशवाजी महाराजारं्नी िौलच्या क लकण्यांिी “आपले कतगव्य 
र्नीट र्न बजावल्याबद्दल” कार्नउघाडिी केल्यािी र्नोंद ऐचतहाचसक कार्दपत्रात आढळते. [सरदार, र्ं. बा; 

सतंवाङ्मयािी सामाचजक र्फलश्र ती (महाराष्ट्र साचहत्य पचरषद-प िे : १९५०) ३ : २६१०.] पाटलारे्न शासर्नाच्या प्रचतचर्नधीस 
चदलेल्या रकमेिा समावशे र्ावाच्या चहशबेात करिे हेही क लकण्यांिे काम असे. क लकिी अर्न पस्स्थत 
असल्यारे्न र्ावकऱ्यारं्नी र्भरलेला शतेसारा महसूल येिे थकबाकी म्हिूर्न सतत दाखचवण्यात आला अशी 
तक्रार ज लै १६६६ रोजी केलेली आढळते. [म. इ. सा. : १८ : २३.] जेव्हा क लकण्यांिे काम वशंपरंपरेरे्न 
करण्यास व्यक्ती उपलब्ध र्नसे तेव्हा र्ावकरी क लकिीिे काम करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीिी तात्प रती 
रे्नमिूक करीत. तरीही ते वशंपरंपरेरे्न क लकिी वतर्न िालव ू इस्च्छिाऱ्या व्यक्तीिा शोध घेण्यात तत्पर 
असत. परंत  अशी योग्य व्यक्ती र्न आढळल्यास ते वतर्न चवकण्यात येई, क लकिी पद-वतर्न १५० होर्नारं्ना 
चवकले रे्ल्यािा उल्लेख आढळतो. [चश. प. सा. स.ं ३ : २७२५.] त्याला “शरेिी” म्हित. क लकिी र्ावािा 
लेखापाल असल्यारे्न त्यािा ग्रामशासर्नासंबधंी अरे्नक बाबींवर प ष्ट्कळि प्रर्भाव पडे. प्रशासर्नासंबधंी अरे्नक 
र्ोष्टींच्या बाबतीत पाटलास क लकण्यांिा वारंवार सल्ला घ्यावा लारे्. वास्तचवक पहाता दोहोंर्नी परस्पर 
सहकायारे्न व सामंजस्यारे्न काम कराव.े र्ाविा कारर्भार िालवावा अशी अपेिा होती. [कवे म ंजेरी पाटील 
क लकिी यामंधील करार : (र्भा.इ.स.मं. तै्रमाचसक : खंड २४ : पृ. ११८.)] तरीही पाटील क लकण्यांहूर्न ज्येष् असे. पि त्यास 
काहीवळेा क लकण्यावर अवलंबूर्न राहाव ेलारे्. साहचजकपिे काही प्रसंर्ी क लकिी पाटलास र्नामोहरम 
करू शके, चर्नष्ट्प्रर्भ बर्नव ू शके. आपि केवळ प्रम ख असूर्न खरी सत्ता क लकण्यांच्या हातीि आहे. अशी 
तक्रार एका पाटलारे्न केलेली आढळते. [चश. प. सा. स.ं : ३ : २३८२.] इतर पदाप्रमािेि क लकिी पदही 
वशंपरंपरा झाले. ग्रामीि र्भार्ातं सािर व प रेशा चशचित व्यक्तींिी कमतरता हेही कदाचित त्यािे कारि 
असू शकेल. [चश. ि. सा. : १ : २९ : ३४७९.] एकदा एक व्यक्ती क ट ंबात सािर-चशचित झाल्यावर, स चशचित 
झाल्यावर, सािरता/चशििािी परंपरा त्या क ट ंबात प ढे सातत्यारे्न िालू राहील हे र्ृचहत धरले जाई. 
क ट ंबािे एखादे व्यक्तीस र्ाविे चहशोब इत्यादी चलचहण्यासाठी र्ावच्या सेवसे देिे ही एक कृपा मार्नली 
जाई. क लकण्यांरे्न केवळ र्ावािे व शतेजमीर्नीिे दप्तर आचि चहशोब ठेवावते असे र्नव्हे तर त्यारे्न खरेदी-
चवक्री व्यवहारािे कार्दपत्रही तयार करावते व र्ावकऱ्यािंा खाजर्ी पत्र व्यवहारस द्धा बघावा हेस द्धा 
त्याच्यापासूर्न अपेचित होते. [एस्ल्र्फन्स्टर्न, वरीलप्रमािे : पृ. १७.] 

 
जर क लकण्यांिा वशं र्नष्ट झाला तर र्ावकरी त्याच्या जार्ी कायम “क लकिी” रे्नमला जाईपयंत 

थोड्या कालावधीसाठी म ताचलकािी रे्नमिूक करीत. त्यारं्नतर र्ाव-पंिायतीिे अचधकारी क लकिी पद व 
वतर्न चवकू शकत. त्या चवक्रीपासूर्न चमळालेला पैसा साऱ्यािी थकबाकी ि कचवण्यासाठी वापरण्यात येई 
अथवा र्ावच्या खात्यात जमा होई. [चश. ि. सा. : ४ : ९६९२ चश. प. सा. स.ं ३ : २७२५.] क लकिी पद वतर्न खरेदी 
करिाऱ्यास अथाति त्या पदासंबधंीिे सवग हक्क प्राप्त होत ; र्ावकरीही र्नवीर्न क लकण्यांस आश्वासर्न हमी 
देत की, जर प र्नः कोिी र्नव्यारे्न क लकिी पदावर हक्क साचंर्तल्यास त्यािी जबाबदारी त्याचं्यावर राहील. 
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[ततै्रव : ४ :] क लकिी पदास पात्र अशा व्यक्ती मोजक्याि असल्यारे्न, र्ावकऱ्यारं्ना क लकिी पद खरेदी 
करिे क्वचिति जमे. अतएव र्ावकरी योग्य त्या व्यक्तीस क लकिी पद चतच्याकडूर्न कोितेही द्रव्य र्न घेता 
रे्नमण्यास राजी असत. [चश. ि. सा. : ४ : ६९२.] क लकण्यांिा शासर्नाच्या प्रचतचर्नधींशी रे्नहमीि संबंध येई, म्हिूर्न 
त्यािी रे्नमिूक करतार्ना र्ावकऱ्यारं्ना सरकारिी परवार्नर्ी घ्यावी लारे्. जर सरकाररे्न क लकण्याचवरुद्ध 
त्याच्या अपराधाबद्दल कारवाई करण्यािे ठरचवले तर त्यािे पद वशंपरंपरा असले तरीही त्यास शासर्न दूर 
करू शके. अशी पचरस्स्थती उद र्भवल्यास सरकार इतर क ट ंबाच्या हक्कािी दखल घेऊर्न योग्य त्या व्यक्तीस 
क लकिी पदावर रे्नमी. [चकत्ता. म. इ. : १५ : २७०.]कोकिामध्ये क लकण्यांिी रे्नमिूक प्रथम चशवाजी महाराजारं्नी 
केली. तोपयंत आचदलशाही अंमलाखाली असलेल्या िौल स भ्यामध्ये वतर्नदार क लकण्यांिी रे्नमिकू 
झाली र्नव्हती. र्ावािे चहशबे ठेवण्यािे काम ह जूरदारावंर सोपचवण्यात आले होते. त्यािा दजा कारक र्नािा 
असूर्न ते दोर्न ते िार र्ावािंा चहशबे ठेवत. त्यास रोख वतेर्न चमळे. जेव्हा चशवाजी महाराजारं्नी हा प्रदेश 
(िौलस र्भा) हजकला, तेव्हा या ह जूरदारारं्ना देण्यात येिारे रोख वतेर्न थाबंचवण्यात आले. क लकण्यांस 
द्यावयािे द्रव्य इत्यादी पाटलामार्फग त स र्ीच्या हंर्ामात र्ावकऱ्याकडूर्न वसूल करण्यात येई आचि 
क लकण्यांस देण्यात येई. [र्भा. इ. स.ं म.ं तै्रमाचसक : शके १८६९-७० : क्र. ३, पृ. ९] चशवाजी महाराजारं्नी 
“सरस रे्भदाराच्या” साहाय्यारे्न िौल स भ्यासाठी क लकण्यांिे हक्क ठरवरू्न चदले. [पे. द. : ३१ : २४.] 
क लकण्यांच्या वतर्नपत्रात त्यािा “हक्क” असा उल्लेख येतो. ते खालीलप्रमािे आहेत :--- 

 
(१) रोख रक्कम (र्नक्त).— आपल्या पर्ाराव्यचतचरक्त, क लकण्यांस अचतचरक्त रोख रक्कम 

चमळण्यािा हक्क असे. काही कार्दपत्रात लेखर्नसामग्रीबद्दल चमळिाऱ्या रोख रकमेिा उल्लखे आहे. [चश. ि. 
सा. : ४ : ६९२.] 

 
(२) महसूल.— क लकण्यांस ठरवरू्न चदलेल्याप्रमािे दर खंडीत महसूल चमळे. [चकत्ता.] 
 
(३) पायपोशी.— प्रचतवषी क लकण्यांस र्ावच्या िारं्भाराकडूर्न जोडे चमळत. 
  
(४) खिगपट्टी आचि साचदलवारपट्टी.— खिगपट्टी म्हिजे ग्रामसंस्थेिे अचधकारी व सेवक यासं 

र्ावकऱ्यारं्नी द्यावयाच्या परंपरार्त र्ोष्टी होत. सादीलवारपट्टी म्हिजे स्थाचर्नक अचधकाऱ्यारं्नी लादलेल्या 
योग्य महसूलाव्यचतचरक्त अचतचरक्त देय रक्कम होय. प्रसंर्ोपात्त होिारे खिग र्भार्चवण्यासाठी ती र्ोळा 
करण्यात येई. जर सादीलवारपट्टी र्ोळा करण्यात आली तर क लकण्यांस त्यातला रास्त चहस्सा चमळे. 

 
(५) तूप.— र्ावच्या लोिी चवक्यापासूर्न क लकण्यांस ठरावीक प्रमािात तूप चमळे. 
 
(६) वठेचबर्ारी.— वठेचबर्ारी म्हिजे सत्ताधारी अचधकाऱ्यारे्न व्यक्तीकडूर्न घेतलेली चर्नवेतर्न सेवा 

होय. 
 
(७) घ र्री.— घ र्री म्हिजे तयार झालेल्या चपकातील चहस्सा होय. स र्ीच्या हंर्ामात 

क लकण्यांच्या हजेरीत तयार पीक मोजले जाऊर्न त्यािा वाटा बाजूस राखण्यात येई. त्यास 
“सलई”(Salai) असे म्हितात. त्यास “ह रडा व लोंब्या” घेण्यािा हक्क असे. [चशविचरत्र सा.] 
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(८) वार्नवळा .— सरकारी अचधकारी व खेड्यातील वशंपरंपरार्त अचधकारी तयार झालेल्या 
चपकािें व र्फळािें र्नम रे्न र्ोळा करत, त्यास वार्नवळा म्हित. प्रत्येक चठकािी क लकण्यांिे हक्क सारखे 
र्नव्हते तर ते त्या-त्या चठकािच्या रुढीर्न सार वचहवाटीप्रमािे ठरलेले असत. [ततै्रव : ४ : ६८२ ; १ : ३१.] 

 
क लकण्यांच्या कामात ग्रामपंिायतीिे चहशबे ठेवण्याखेरीज, र्ावातील सवग जचमर्नीिे तपशीलवार 

दप्तर र्नोंदीत जचमर्नीिे र्नाव, आकार-िेत्रर्फळ, मालकािे र्नाव यािे तपशीलवार विगर्न र्नोंदलेले असे. तद्वत 
थळझाड्यात, र्ावाच्या सवग रचहवाशािंी ते शतेी करिारे असोत वा र्नसोत र्नोंद असे. याबाबतीत 
क लकण्यांस पाटलाचं्या सहकायारे्न काम कराव ेलारे्. [म ंजेरी पाटील-क लकिी यामधील करार (र्भा. इ. स.ं मं. तै्रमाचसक. 
खंड २४, पृ. ११८).] 

 
क लकण्यांस शतेी करिाऱ्याकडूर्न (म शचहरा) माचसक र्भत्ता घेण्यािा पदचसद्ध अचधकार होता. 

त्याला घर बाधंण्यासाठी चमराशी जमीर्न देण्यात येई. तद्वति सरकारात पूिग महसूल र्भरल्यारं्नतर जे बचिस 
चमळे; त्यास बह मार्नािा पोशाख म्हित. क लकण्यांस तेल्याकडूर्न प्रचतचदर्नी ९ “टक” तेल, दरवषी 
िारं्भाराकडूर्न एक पायताि जोड. सिावारी सरपिािी मोळी, दसरा चदवाळीच्या चदवशी पाटलाच्या 
मार्नारं्नतर त्याच्या घरासमोर सर्नई-िौघडा वाजचवण्यािा मार्न, ताबंोळयाकडूर्न पाटलासं चमळत त्याच्या 
चर्नम्मी चवड्यािी पारे्न, माळयाकडूर्न र्भाज्या या र्ोष्टी चमळत. शाई तयार करण्यासाठी तेल आचि दप्तरािे 
कार्दपत्र बाधंण्यासाठी कापड यािंी तरतूद र्ावाच्या राखीव चर्नधीतूर्न होई. [चश. ि. सा. खंड १ : क्र. २८३.] 
क लकिी पदावरील व्यक्ती सामान्यतः ब्राह्मि असे. क लकण्यांस “जोश्यािें” (ज्योचतष्ट्यािे) काम कराव े
लारे्. त्यािा उल्लखे वर आलेलाि आहे. त्याला त्याच्या ह्या अचधक कतगव्याबद्दल जादा मेहर्नतार्ना चमळे. 
[ततै्रव.] ही र्ोष्ट येथे र्नमूद केली पाचहजे. क लकिी पद वशंपरंपरार्त असे ; पि ते चवकत हकवा र्हािही 
टाकता येई. 
 

❑❑ 
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५५. णिवकालीन ग्रामिासन व्यवस्था 
 
या काळातील ग्रामीि वस्त्या प्रशासकीय दृष्ट्ट्या स्वायत्त आचि आर्शथकदृष्ट्ट्या स्वयंपूिग होत्या. 

र्ावकऱ्यािंी एकजूट आचि संघटीतपिे र्ाविे प्रशासर्न पाहण्यािी त्यािंी पद्धत प्रशसंर्नीय होती. त्या 
समाजािे घटक म्हिजेि र्ावकरी हे चवचवध सामाचजक र्टामंधील आचि चवचवध स्तरामंधील लोक होते. ते 
सवगजि र्ावातील प्रशासर्न एकत्रपिे आचि स संबद्धपिे पहात असत. यावरूर्न त्या ग्रामीि स्वायत्त 
शासर्नािे वरे्ळेपि, वैचशष्ट्ट्य स्पष्ट होते. प्रत्येक र्ाव हे वरे्ळे पडल्यासारखे व एकमेकापासूर्न दूर-दूर 
अंतरावर वसलेले असे. त्याम ळे र्ावकऱ्याचं्यात संघटीतपिािी व र्ावातंील सवगजि एक असल्यािी 
र्भावर्ना साहचजकि दृढ होत असे. 

 
प्रत्येक ग्रामीि वस्ती संरिि आचि आर्शथक व्यवहाराच्या बाबतीत स्वयपूंिग असिे आवश्यक असे. 

र्ावकऱ्याचं्या दैरं्नचदर्न अर्र रै्नचमचत्तक र्रजा र्भार्वतार्ना र्ावातल्या र्ावाति उपलब्ध साधर्नािंा वापर 
करूर्न वस्त  चर्नमाि करीत असत. तसेि सवगसाधारि लोकोपयोर्ी काम करतार्ना र्ावाच्या उपयोर्ािी 
एखादी चर्नर्शमती करतार्ना र्ावातील साधर्नािंा वापर केला जाई. प्रसंर्ी सवग र्ावकरी एकचत्रतपिे पैसा 
उर्भारूर्न ते काम पूिग करीत. शजेारच्या र्ावाशी कधी र्भाडंि-तंट्यािा प्रसंर् उद र्भवला असता सवग 
र्ावकरी एकत्र येऊर्न र्ावाच्या चहताकरता एक र्भक्कम र्फळी उर्भारत असत. 

 
प्रत्येक र्ावािे स्वतःिे असे वैचशष्ट्ट्य बर्नलेले असे. र्ावातील समाजजीवर्न वैचशष्ट्ट्यपूिग होते. ही 

समाजरिर्ना िात वगण्यग व्यवस्थेवर आधाचरत, उच्चर्नीि जाती मार्निारी र्नव्हती. हकबह र्ना त्या समाजात 
जातीरे्भद-विग दोष यारं्ना स्थार्नि र्नव्हते. 

 
मराठ्ाचं्या राज्यात ग्रामीि शासर्न व्यवस्था पूवापार पद्धतीरे्नि िालत होती. प्रािीर्न काळापासूर्न 

दृढमूल झालेल्या शासर्न व्यवस्थेमध्ये र्ावंातील रचहवाशी हे कें द्रस्थार्नी असूर्न र्ावािंी आर्शथक हकवा 
सामाचजक व्यवस्था त्याच्या सर्भोवती एकवटलेली असे. र्ावातील रचहवाशाचं्या जीवर्नास उपयोर्ी व 
त्याचं्या चवकासात पूरक असेि सामाचजक आचि आर्शथक व्यवहार तेथेि होत असत. आचि ते र्ावकऱ्याचं्या 
जीवर्नाशी संपूिगपिे चर्नर्चडत असत. [बोडेज-पोवेल, इंचडयर्न व्हीलेज कम्य चर्नटीज, पृ. ६२०-२१.] जवळजवळ सवगि 
लोकािें (र्ावकऱ्यािें) िचरताथािे साधर्न म्हिजे शतेी [मराठी दप्तरात यािा उल्लखे काळी आचि पाढंरी असा केलेला 
आढळतो. आते्र, र्ावर्ाडा, पृ. १.] हा एकमात्र व्यवसाय असल्याम ळे सवगि आर्शथक व्यवहार शतेी आचि जचमर्नी 
आचि त्याचं्या उत्पन्नापासूर्नि स रू होत असत. र्ावातील रचहवाशी मात्र एकाि प्रकारिे जीवर्न जर्िारे 
हकवा एकसमार्न राहिीिे असे र्नव्हते ; एकाि जातीिे हकवा रीतीिेही र्नव्हते. वरे्वरे्ळया प्रदेशातील 
वस्त्यामंधील लोक, वरे्वरे्ळया प्रकारिे जीवर्न जर्िारे, वरे्वरे्ळे राहिीमार्न, आिार, चविार असिारे 
होते. सवगसाधारिपिे ग्रामीि वस्त्याचं्या व्यवस्थापर्नािे रयतवारी आचि सामाईक (Joint-Village) असे 
दोर्न प्रकार होते. रयतवारी पद्धतीमध्ये र्ावातील वरे्वरे्ळे र्ावकरी आपआपल्या जचमर्नीिे मालक होते. 
तर सामाईक पद्धतीमध्ये र्ावातील सवग चपकाऊ आचि पचडक चमळूर्न सवग जमीर्न सवग र्ावकऱ्याचं्या एकचत्रत 
मालकीिी असे. [राजवाडे, म. इ. सा. खंड १५, ले. २७४.] र्ावाच्या संपूिग जचमर्नीिे दोर्न प्रकार म्हिजे (१) शते 
जमीर्न जी शतेी करण्यालायक असे आचि, (२) वस्तीिी जमीर्न, ज्यावर घरे, वसाहत बाधंण्यात येत असे. 
उपलब्ध दस्तऐवजामंध्ये र्ावािा तत्कालीर्न उल्लेख ग्राम, देहे, मौजे, खेडे इ. अरे्नक र्नावारं्नी केलेला 
आढळतो. र्ावाच्या उप चवर्भार्ारं्ना माजरा, वाडीपाडी, खारी इ. र्नाव ेआढळतात. ग्राम, मौजे, देहे, खेडे ही 
समार्नाथी र्नाव े होती परंत  मौजे हे अचधक प्रिचलत र्नाव होते. दोर्न र्ाव े जर एकमेकालर्त वसलेली 
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असतील तर त्यातील मोठ्ा र्ावठािास “ब द्र क” आचि लहार्न र्ावठािास “ख दग” म्हित असत. [ब द्र क 
आचि ख दग यारं्ना ससं्कृतमध्ये बृह त आचि “लघू” असे सबंोधर्न आहे. ] त्या र्ावातील वस्ती जर काही कारिारे्न चवख रली 
हकवा घटली तर ब द्र क, ख दग ही र्नाव ेबदलण्यात येत असत. एखादे र्ाव जेव्हा अचतशय र्भरर्भराटीस येत 
असे, इतके की त्यास वरे्ळया प्रशासकीय चवर्भार्ािे स्वरूप प्राप्त होत असे, तेव्हा त्याला त्याच्याहूर्न पूवी 
मोठे असलेल्या र्ावािे र्नाव प्राप्त होत असे व याप ढे ख दग असे म्हिण्यात येई. मूळ मोठे असिाऱ्या र्ावािा 
मोठेपिा चटकवण्यािा हा काहीसा प्रकार म्हिता येईल. उदा. रे्नवासे ब द्र क आचि रे्नवासे ख दग. [म. इ. सा. खंड 
१५, ले २७४.] र्ावाच्या उप चवर्भार्ाला/उप र्नर्राला सामान्यतः माजरा म्हित. जेव्हा र्ावातील काही क ट ंब े
त्याचं्या शतेी जचमर्नीवर जाऊर्न वस्ती स रू करीत, र्नवीर्न घरे वस्ती तयार होत असे [म. इ. सा. खंड ३१, ले. ४१.] 
चतला “माजरा” असे म्हिण्यात येत असे. काही वळेा त्या शते जचमर्नीवर ती वस्ती तयार होत असे त्या 
जचमर्नीच्या र्नावारे्न ओळखण्यात येत असे. वाडी, पाडी, खारी. आचि माजरा ही अशी वस्त्यािंी समार्नाथी 
संबोधरे्न होती. देशावर “वाडी” हे संबोधर्न जास्त प्रिचलत होते तर कोकिात वाडी आचि पाडी ही दोन्ही 
र्नाव ेप्रिचलत होती. [चश. ि. सा., पृ. ८७६.] सम द्र चकर्नाऱ्यालर्त असिाऱ्या र्ावाला “खारी” अथाति खारट 
जचमर्नीिे म्हित असत. सम द्रालर्तिी जमीर्न खाजिािी खारट असल्याम ळे चतला खारी असे र्नाव पडले. 
[चश. ि. सा. खंड ८, ले. ७६.] 

 
जेव्हा र्ावातील रचहवाशासंमोर कारार्ीर, कसबी कलाकारािें प्रमाि जास्त असे आचि ते 

कारार्ीर स्वतःिे छोटेसे द कार्न एखाद्या जवळपासच्या र्ावात िालवीत असत तेव्हा त्या वस्तीला 
“कसबा” असे र्नाव देण्यात येत असे. अशा कसब्यामध्ये आठवड्यािा बाजार र्भरत असे. अशाप्रकारे दर 
आठवड्याला बाजार र्भरूर्न, त्या वस्तीत खूप र्दी र्जबज होत असे. चतथे खूप देवािघेवाि आचि आर्शथक 
उलाढाली होत असत तेव्हा त्यास “पेठ” असे म्हित. [ग्रटँडर्फ, मराठाझ, खंड १, पृ. २८.] काही वळेा शासर्न 
एखाद्या जबाबदार व्यक्तीस बोलावरू्न एखाद्या चठकािी पेठ वसचवण्यािी जबाबदारी आचि अचधकार देत 
असे. थोडेसे कजग व काही अटीिे बंधर्न घालूर्न त्या त्या व्यक्तीस पेठ वसचवण्यािे सवग अचधकार चदलेले 
असत. ज्यायोरे् अशा वस्तीच्या चठकािी रचहवाशारं्ना इतर जवळपासच्या र्ावातील वस्तू चवकत घेिे शक्य 
होत असे. [म. इ. सा., पृ. २०, १०७.] सम द्रचकर्नाऱ्यावरील बदंरास “चमरा” असे म्हित. र्ावामध्ये काही काही 
पूवापार राहत असलेले रचहवाशी असत. ते र्ावािे प्रशासर्न आचि इतर घडामोडी यािें चर्नरीिि करीत. 
वशंपरंपरेरे्न ते र्ावािी व्यवस्था पाहत असत, चपढीजात र्ावािे प्रशासर्न पाहिाऱ्या ह्या अचधकाऱ्यािंा दजा 
र्फार श्रेष् होता. र्ावातील काही जचमर्नीिे ते मालक असत. आचि शासर्नातरे्फही त्यारं्ना अचधक उत्पन्न प्राप्त 
होत असे. अचधकाऱ्यारं्ना “देशक” असे र्नाव होते. [क लकिी, चशवाजी, पृ. २६.] र्ावातील हवालदार, म ज मदार 
इ. अचधकाऱ्यापेंिा “देशक” वरे्ळे होते. [चशविचरत्र साचहत्य ४ : ६९९.] त्यािंी चर्नय क्ती परर्िा, कसबा, पेठ हकवा 
र्ाव अशा चठकािी केली जात असे. [म. इ. सा. १६ : ५६.] कार्दपत्रामंधील प राव्यावरूर्न असे समजते की, 
देशक हा कोिी एक चवचशष्ट अचधकारी र्नसूर्न तो देसाई, देशम ख, क लकिी हकवा पाटील, देशक लकिी, 
देशपाडें याचं्यासारख्या उच्च दजािा चपढीजात अचधकारपद असिारा एक अचधकारी होता. [चश. ि. सा. २ : 
३४६, ४ : ६९९, ५ : ९५९.] काही वळेा तर देशक या र्नावामधूर्न देशम ख, देशपाडें, पाटील आचि क लकिी 
यासारख्या चपढीजात अचधकाऱ्यािंा चर्नदेश करण्यात येई. काही देशकारं्ना शतेसारा मार्फ केलेला असे. 
त्यारं्ना स्वतःच्या जचमर्नीवरील महसूल सरकारात (राज्यकत्यांकडे) र्भरावा लार्त र्नसे. आचि त्या 
करमार्फीबद्दल ते सरकारिी िाकरी करीत असत. अशा मक्तेदार लोकारं्ना “वतर्नदार” म्हिण्यात येत 
असे. वतर्नदारी पद्धत या प्रदेशात ज न्या काळापासूर्न रूढ झालेली होती. वतर्न या शब्दािा अथग करमार्फी 
करूर्न चदलेली जमीर्न. वतर्नदाराला अशी जमीर्न कायमस्वरूपी प्राप्त होत असे. वतर्नदार अशा वतर्नाच्या 
मोबदल्यात सरकारच्या वतर्नी र्ावात काम करीत असे. र्ावातील पाटील हा राज्यकत्यांरे्न र्ावात चर्नय क्त 
केलेला शासकीय अचधकारी असूर्न तो “क लकिी” म्हिूर्न अशाि द सऱ्या शासकीय अचधकाऱ्याच्या 
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सहकायारे्न र्ावात काम करीत असे. [चश. ि. सा. ९ : ८, ३४ : ४०.] र्ावातील सवग जमीर्नधारक र्ावकऱ्याकंडूर्न 
जचमर्नीिा महसूल र्ोळा करूर्न तो सरकारी खचजन्यात जमा करिे हे पाटील आचि क लकिी यािे काम 
असे. क लकिी चवचवध जमीर्नधारकारं्नी चदलेल्या शतेसाऱ्यािा चहशोब व्यवस्स्थत र्नोंद करूर्न ठेवत असे. 
प्रत्येकाकडूर्न शतेसाऱ्यािी वस ली व्यवस्स्थतपिे करण्यात आली आहे की र्नाही आचि तो सरकारी 
खचजन्यात योग्यप्रकारे जमा केला आहे की र्नाही हे पाहण्यािी जबाबदारी पाटलािी असे. अशाप्रकारे 
राज्यकत्यांिा प्रत्यि जमीर्नधारकाशंी व्यस्क्तर्तरीत्या सबंंध येत र्नव्हता. पाटील हा सरकार आचि सामान्य 
र्ावकरी याचं्यातील मध्यस्थ होता. या कामात काही िालढकल झाल्यास शासर्न त्याला जाब चविारीत 
असे व वस ली करूर्न घेत असे. अथात कर जमा करण्याच्या कामात काही त्र टी राचहल्यास पाटलाला 
त्यािा र्भरिा पूिग करावा लार्त असे. [म. इ. सा. १८ : २७, जोशी एस. एर्न., मराठेकालीर्न समाजदशगर्न, पृ. ९.] र्ावात 
शतेसारा र्भरिारे र्ावकरी बह संख्येरे्न होते. [म. इ. सा, ६ :६९२.] त्यारं्ना “चमरासदार” असे म्हित असत. 
चमरासदार हा चपढीजात वतर्नदार असे. ज्या र्ावकऱ्याचं्या मालकीिी र्भाडोत्री थोडीस द्धा जमीर्न र्नव्हती 
अशा र्भचूमहीर्न लोकारं्ना शतेमजूर म्हित असत. त्यारं्ना स्वतःिे असे स्थार्न र्नसल्याम ळे त्यारं्ना उपरे हकवा 
परके म्हित असत. 

 
र्ावात लोकोपयोर्ी कामे करूर्न लोकाचं्या र्रजा र्भार्चविारे, सेवा उपलब्ध करिारे अरे्नक 

र्ावकरी असत. त्यारं्ना बल तेदार म्हित असत. त्याचं्या सेवाबंद्दल त्यारं्ना अन्नधान्याच्या स्वरूपात वार्शषक 
मोबदला चदला जात असे. ज्यायोरे् त्याचं्याही जीवर्नावश्यक र्रजा र्भार्चवल्या जात. या मोबदल्यास 
“बल त” असे म्हित. [चकत्ता, बावडा दप्तर १ : ९, म. इ. सा. खंड १६, पृ. २२ साधरे्न, १६, पृ. २२.] र्ावार्ावामध्ये र्ावाच्या 
र्रजापं्रमािे बल तेदारािंी सखं्या बदलत असे. क लकिी आचि जोशी याचं्या कायालयातील कायगिेत्राचं्या 
मयादामंध्ये अशा प्रकारच्या चमरासदारािंा व बल तेदारािंा उल्लखे ह्या दस्तऐवजामंध्ये दहा बल तेदाराचं्या 
त्याचं्या व्यवसायाच्या चिन्हासह केलेला आढळतो. [चशविचरत्र साचहत्य, खंड ३, ले. ४२६.] त्यामध्ये र्ोतसरे्भमध्ये 
बल तेदारािा चर्नच त दजा कोिता, यािेही स्पष्टीकरि केलेले आहे. चमरासदार आचि बल तेदार ह्या 
र्ावातील चपढीजात अचधकारी व व्यावसाचयकारं्ना र्ावात उद र्भवलेल्या समस्येवर महत्त्वािे चर्निगय 
एकामेकाचं्या चविारारे्न घेण्यािे योग्य अचधकार चदले होते. बल तेदारामंध्ये धोबी, न्हावी, मारं्, क ं र्भार, 
महार, स तार, तेली, लोहार, र्नकलाकार इ. व्यावसाचयक आचि कलावतं/काराचर्रािंा समावशे केला जात 
असे. बल तेदार त्यारं्नी चर्नमाि केलेल्या वस्तू आचि सेवा र्ावाकचरता उपलब्ध करूर्न देत असत. आचि 
र्ावकरी त्यािा उचित मोबदला वस्त रूपारे्न त्यारं्ना देत असत. बल तेदारारं्ना साचलर्ना ठरवरू्न चदलेला 
मोबदला धान्य-वस्तू स्वरूपात चमळत असे. हा वस्त चर्नयम परंपरार्त पद्धतीरे्न चर्नयमापं्रमािे िालत असे. 
[चश. ि. सा. खं. ३, ले. ४२६.] र्ावाच्या इतर सेवकेऱ्यामंध्ये जोशी, र् रव आचि म लािी यािंीही र्िर्ना केली जात 
असे. ते र्ावकऱ्यािंी धार्शमक कृत्ये पार पाडत असत. देवकायग करीत असत. त्यारं्ना त्याचं्या सेविेा मोबदला 
दोर्न प्रकारे चमळत असे. वस्त रूपारे्न हकवा कर मार्फी केलेली जमीर्न त्यारं्ना दार्न देण्यात येत असे. देशक 
त्याला शासर्नाकडूर्न चमळालेली स्वतःिी सवगच्या सवग जमीर्न र्नारं्रिीकचरता/शतेीकचरता एकटा वापरू 
शकत र्नसे. त्याम ळे त्या जचमर्नीिा काही र्भार् तो इतर लोकारं्ना शतेीच्या वापराकचरता देत असे. ते म्हिजे 
र्भचूमहीर्न शतेमजूर-र्भाडोत्री शतेकरी त्यारं्ना उपरे असे सबंोधर्न होते. जमीर्नमालकाला उत्पन्नातील ठरावीक 
चहस्सा हकवा र्भाडेपट्टी देऊर्न उपरे त्या जचमर्नीवर शतेी करत असत. [म. इ. सा. खंड १८, ले, ३३, खंड २०, ले. ३१.] 
अशाप्रकारे वतर्नदार, बल तेदार आचि उपरे या सर्ळयारं्नी चमळूर्न र्ावातील वस्ती तयार होत असे. 
एकमेकाचं्या सहकायारे्न आचि स संवादारे्न त्यािें सामाचजक जीवर्न संपन्न होत असे. र्ावामधील शतेीिे 
हकवा जमीर्नमालकीिे तीर्न प्रकार होते. चमराशी हकवा तळवाचहका, स खवस्तू उपरे आचि वतर्नदार म्हिजे 
र्ावातील अचधकारी, कारार्ीर, बल तेदार याचं्या सवांिी चमळूर्न असिारी जमीर्न होय. चमराशी पद्धतीमध्ये 
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जचमर्नीिी मशार्त करिारा शतेकरी हा जचमर्नीिा प्रत्यि मालक असे. ही त्यािी वैयस्क्तक मालमत्ता होती. 
जी वशंपरंपरेरे्न त्यािी होती आचि चतिा चवचर्नयोर्/चवक्री करण्यािे सवग अचधकार त्याला होते. 
तालवाचहकेिा चमरासदार जोपयंत जचमर्नीिा महसूल सरकारात र्भरत असे तोपयंत त्याला जचमर्नीवरूर्न 
कोिीही काढूर्न टाकू शकत र्नसे. इतकेि र्नव्हे तर तीस वषांिा काळ मध्ये उलटला तरी त्या जचमर्नीवर 
त्याला हक्क सारं्ता येत असे. उपरा पद्धतीमध्ये शतेकरी ज्या जचमर्नीवर शतेी करत असे ती त्यािी स्वतःिी 
मालकी र्नसे. ती जमीर्न त्याला काही काळाप रती कसण्यासाठी करारार्न सार चमळत असे. त्या कराराच्या 
अटी सवग र्ावात समार्न/एकि र्नसत. अशाप्रकारे उपरे हे केवळ र्भाडोत्री शतेकरी होते. ते जमीर्न मालक 
र्नव्हते. परंपरेप्रमािे हकवा दंतकथाचं्या आधारे र्ाव े चर्नमाि होत असतार्ना स रुवातीला र्ावातील सवग 
जचमर्नीही “चमरासदारी” पद्धतीरे्न चवर्भार्लेली व मालकी र्ावच्या मूळ रचहवाशारं्नी (वसाहत 
करिाऱ्यासंाठी) ठरवल्याप्रमािे चवर्भार्लेली असे. तेव्हा मराठा काळातील तत्कालीर्न चमरासदार हे 
मूळच्या चमरासदारािें वशंज होते. उपरे म्हिजे म सलमार्न राज्यकत्यांच्या ज लमी राजवटीमध्ये ज्यािें 
जमीर्न ज मले बळकावले रे्ले असे ज रे्न जमीर्न मालक होत. एलचर्फन्स्टर्नच्या मते उपरे ज्या जचमर्नीिी 
मशार्त करीत असत त्यापकैी बऱ्यािशा जचमर्नींिी र्नोंद मालक अर्न पस्स्थत हकवा अज्ञात अशा प्रकारे 
केलेली सापडते. 

 
प्रत्येक र्ावाच्या सीमा चर्नच तपिे ठरवलेल्या आचि स्पष्ट केलेल्या असत. आचि र्ावकरीही 

कटािारे्न त्या जपत असत. र्ावािी एकूि जमीर्न वरे्ळया जचमर्नीच्या खंडामध्ये चवर्भार्लेली असे. त्या 
र्भखंूडािी मालकी आचि त्याचं्या सीमारेषादेखील चर्नच तपिे सवांर्ना माहीत असत आचि त्या जपल्या जात. 
सवगसाधारिपिे जचमर्नीच्या या खंडारं्ना र्नाव चदलेले असे आचि त्या र्भखंूडािा मालक बदलला तरी त्या 
खंडािे र्नाव बदलत र्नसे. प्रत्येक र्ावात चपकाऊ शतेजचमर्नीखेरीज काहीशी पडीक जमीर्नही असे. त्या 
जचमर्नीिा उपयोर् सवगि र्ावकरी आपल्या र् रारं्ना िरायला म्हिूर्न करीत असत म्हिूर्न त्या जचमर्नीला 
“र्ायरार्न” असेही र्नाव होते. र्ावाच्या एकूि वस्तीवरूर्न आचि त्याचं्या सूिरे्नवरूर्न, व्यवहारावरूर्न असे 
जािवते की र्ावातील सवग व्यवस्था शतेीचधचष्त जचमर्नीवर आधाचरत होती. 

 
अशा प्रकारे र्ावातील रचहवासी म्हिजे शतेकरी, व्यापारी, कलाकार, कारार्ीर आचि शासकीय 

अचधकारी यारं्नी चमळूर्न बसलेला समूह होता. जे आपापले काम करूर्न परस्पराचं्या र्रजा र्भार्वीत असत. 
द सऱ्या प्रकारे असे म्हिता येईल की र्ावात तीर्न प्रकारिे जर्नसमूह होते. शतेकरी, बल तेदार आचि 
र्ावातंील अचधकारी आचि व्यापारी ह्या तीर्न र्टामंधूर्न व तीर्न प्रकारच्या जमीर्नधारिा/जमीर्नमालकी 
प्रिचलत झाल्या. (१) चमराशी, (२) उपरे, (३) वतर्न. यापकैी बल तेदार आचि पाटील, देशम ख, देशपाडें 
इत्यादी अचधकाऱ्यारं्ना वतर्न चमळत असे. 

 
शतेी करिाऱ्यािें जमीर्न मालकी असिारे चमराशी आचि मालकी र्नसिारे उपरे असे दोर्न प्रकार 

होते. [र् िे, ज्य डीशीयल चसस्टीम, पृ. ६०-६३.] चमराशी म्हिजे जचमर्नीिी चपढीजात मालकी असिारे र्भधूारक 
शतेकरी. र्ावामध्ये न्यायचर्नवाडा असिाऱ्या सरे्भमध्ये त्यारं्ना खूप मार्नािे स्थार्न असे. सवग र्ावकरी त्यारं्ना 
मार्न देत. र्ावच्या सरे्भमध्ये त्याचं्या शब्दाला खूप मार्न व महत्त्व असे. उपरे शतेकरी म्हिजेि जे स्वतःच्या 
जचमर्नीिे मालक र्नव्हते अशा शतेकऱ्यारं्ना र्ावातील सरे्भस येण्यािी परवार्नर्ी असे. परंत  त्यारं्ना ििेत र्भार् 
घेण्यािा अचधकार र्नव्हता. “वतर्न” या शब्दामधूर्नि त्या मािसाला परंपरेरे्न चमळिारा अचधकार आचि 
त्यापासूर्न त्याला होिारे र्फायदे स्पष्ट होतात. [चकत्ता, पृ. ५१-५२.] हा अचधकार चपढीजात होता. वतर्नदारी 
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पद्धतीमध्ये परर्ण्यािे सवोच्च अचधकारी देशम ख-देशपाडें याचं्यापासूर्न ते र्ावातील पाटील-क लकिी या 
अचधकाऱ्यारं्ना राजाकडूर्न वतर्न चमळत असे. 

 
तथाचप, प ष्ट्कळवळेा र्ावातील अचधकाऱ्यारं्नी र्ावाकरता केलेल्या कायाबद्दल सेवबेद्दल “इर्नाम” 

देण्यात येत असे. तसेि त्यारं्ना प्रसंर्वशात काही खास अचधकार आचि सवलती देण्यात येत असत. [चकत्ता, 
प.ृ ६२.] वतर्न हे त्या अचधकाऱ्यास वशंपरंपरेरे्न चमळत असे आचि ती जमीर्न चवकण्यािा त्यास अचधकार असे. 
र्ावातील समाजात सवगि वतर्नदारािंा दजा एक समार्न र्नव्हता. र्ावातील अचधकारी आचि कारार्ीर यारं्ना 
वतर्न म्हिरू्न देण्यात येिारी जमीर्न एकसमार्न हकवा एकाि प्रकारिी र्नसे. वतर्न देतार्ना जातीच्या श्रषे् 
कचर्नष्तेेिा चविार केला जात र्नसे. तर ज्या व्यक्तीस वतर्न द्यावयािे त्यािा उपयोर् ग्रामसमाजास चकतपत 
होऊ शकेल हे शासर्न पाहत असे. जचमर्नी वतर्न चमळालेले वतर्नदार आचि चमरासदार हे र्ावातील 
सामाचजक आचि आर्शथक स व्यवस्थेबद्दल दि असत आचि र्ावातील शासर्न स संर्तपिे िालचवण्यासाठी ते 
जबाबदार धरले जात. 
 

❑❑ 
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५६. णिवकालीन िेिी, महसूल व्यवस्था व िमीन धारिा 
 
महाराष्ट्रावर म सलमार्न पूवगकाळी यादवािंी सत्ता होती. ती र्नष्ट झाल्यावर म सलमार्न सत्ताधीश 

झाले. बहामर्नी पातशाही इ. स. १३४७ मध्ये स रू झाली. ह्या म सलमार्न सत्ताधीशािंा हेतू र्फक्त राज्य 
िालवायिे हा होता. र्ाव ेवसाहतीस आििे हकवा शतेीस वर्ैरे उते्तजर्न देिे हा र्नव्हता. त्याम ळे म सलमार्न 
काळात जचमर्नीिी मालकी पाटलािी व र्ाविी राचहली, त्यात राजसत्ता ढवळाढवळ करीत र्नसे. 
र्ावकऱ्यािें व शतेकऱ्यािें बरे वाईट चहत राजसत्ता क्वचिति पाही. इतकेि र्नव्हे तर क्रमाक्रमारे्न जचमर्नीिा 
सारा वाढचवण्यािी पद्धती चर्नजामशाहींत होती. [चश. ि. सा. खंड १, ले. ३.] 

 
णिवछिपिींची िेिकी व्यवस्था 

 
छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या ताब्यात जो म लूख आला त्यातील र्ाव े वसाहतीस आिरू्न त्यात 

शतेीिी व्यवस्था करिे हे एक म ख्य काम होते. ह्या कामािी म ख्य अंरे् तीर्न (१) र्नाचपकी जमीर्न चपकाऊ 
करिे ; (२) चपकािें व र्ावकरी आचि शतेकरी ह्यािें रिि करिे व (३) राज्यातंील सवग जचमर्नीिे मोजमाप 
करूर्न सारा आकारिी करिे. ह्या चतन्ही र्ोष्टीस त्यावळेी लाविी, संििी, व उर्विी आचि िकबंदी, 
टकबंदी आचि जमाबंदी ही र्नाव े होती. सामान्यतः प्रत्येक वषी जमीर्नझाडा पाहूर्न त्या त्या र्ावािे 
पाहिीपत्रक तयार करीत. त्यात जचमर्नीवरील सरकारी दस्त दरवषी ठरत असे. 

 
िेिी 

 
मराठेशाहीमध्ये स्वराज्यातं आर्शथक जीवर्न शतेीशी चर्नर्चडत होते. महाराष्ट्रातंील प्रदेशावर पचरपूिग 

ताबा चमळाल्यारं्नतर चशवाजी महाराजारं्नी प्रशासकीय सोयीसाठी त्या प्रदेशािे तीर्न चवर्भार् केले. हे चवर्भार् 
पेशव ेमोरोपंत हपर्ळे, अण्िाजी दत्तो आचि दादाजीपंत वाकर्नीस यािें देखरेखीखाली महाराजारं्नी ठेवले. 
पेशव्याकंडे कल्याि, चर्भवडंी ते वारघाट आचि कोकि असा प्रदेश होता. अण्िाजी दत्तोकडे दार्भोळ, 
राजापूर, क डाळ, व बादें धरूर्न िौल ते कोपल असा र्भार् होता. वाईपासूर्न त ंर्र्भद्रा र्नदीपयंतिा प्रदेश 
दत्ताजीपतं वाकर्नीसाचं्या देखरेखीखाली होता. [ सर्भासद, पृ. १०६.] अण्िाजी दत्तोंिे म्हिूर्न सारं्ण्यात येिाऱ्या 
एका पत्रात जचमर्नीच्या तेरा प्रकारािंा उल्लेख केलेला आहे. [जोशी, म. इ. रा. अ. र्भार् १, पृ. १४९.] एका यादीत र्भात 
चपकिाऱ्या जचमर्नीिे वर्ीकरि अवल, द म, सीम, िारहम, बाचवल, खारवट, रहू, खारी, कदायत व 
त रवट इतक्या प्रकारे केले आहे. [र्भा. इ. स.ं म. वार्शषक समेंलर्न १८३५, पृ. ३२३-३२७.] परंत  सामान्य व्यवहारातं मात्र हे 
वर्ीकरि अवल, द म, सीम व कधीकधी िारहम असेि असे. [राजवाडे, म. इ. सा. र्भार् २१, ले. २०३.] 

 
जचमर्नीला र्भमूाता समजत असत. [ततै्रव.] शतेकऱ्यारं्नी शतेी केल्यावर ती उपजाऊ होत असे. 

शतेकरी हा समाजािा उत्पादक घटक असे. तत्कालीर्न कार्दपत्रात शतेकऱ्यािंा उल्लेख क िबी, म जारी, 
रय व रयत असा केलेला आढळतो. [चश. ि. सा. र्भार् ९, पृ. ५५.] 

 
मराठी राज्यात म्हिजे स्वराज्यात ह्या शतेकऱ्यासं प्राधान्य चमळाले. त्यास र्नापीक जमीर्न चपकाऊ 

करण्यासाठी ; म्हिजे ती लार्वडीस आिण्यासाठी मोठमोठ्ा सवलती चदल्या. जो शतेकरी पड पडलेल्या 
जचमर्नीस चपकाऊ करील, पीक काढेल त्याला पचहली पाि वष ेसारा मार्फ ; प ढे काही वष ेर्फारि थोडा 
म्हिजे आठवा चहस्सा, मर् सहावा व मर् िवथा, चर्नम्मा आचि पूिग आकार आकारावा अशा प्रकारे काही 



 

अनुक्रमणिका 

वषांच्या प्रमािात वाढत्या साऱ्यारे्न जचमर्नी लार्वडीस आिण्यासाठी शतेकऱ्याशंी करार केले. [चश. ि. साचहत्य 
खंड ८, ले. २६.] ज्या जार्ी झाडी असेल ती जार्ा झाडी तोडूर्न खत माती घालूर्न पेरिीयोग्य करण्यास त्यास 
उते्तजर्न चदले. र्नदीच्या पाण्याम ळे अदृश्य झालेल्या जारे्स दृश्य स्वरूपात आिण्यासाठी पाण्याला बाधं 
बंचदस्ती घालूर्न त्या जचमर्नीला अरे्नक वष े मेहर्नत मशार्त करण्यास सवलती चदल्या. खेड तारं्नी र्ाव 
वसवाव ेह्याकचरता त्यारं्ना र् रेढोरे, बैल प रचवले. [९१ कलमी बखर, २१.] चबजास व खाण्यास प्रथम धान्य चदले. 
[सर्भासद बखर, पृ. २६.] एखाद्या र्ावातील क िबी शतेकरी अवषगिाम ळे उठूर्न रे्ले, तर त्यासं र् राढोरासंह परत 
आिचवण्यासाठी पटट्या मार्फ केल्या. लष्ट्कराम ळे चपकािंी पायमल्ली होई, टोळधाड पडे, रोर्साथ येई, 
त्याकाळी वारंवार हल्ल,े स्वाऱ्या चशकाऱ्या होऊर्न शतेीस हव ेअसिारे स्वास्र्थ्य चबघडे, र्ावावंर धाड पडे, 
धान्यािी कोठारे ल टूर्न रे्नत, र् रा मािसाचं्या म सक्या बाधूंर्न रे्नत, इत्यादी चकतीतरी अडििी त्याकाळी 
देशावर येत. त्या चर्नवारूर्न शतेकऱ्याला चर्नर्भगय करावयािे काम चशवाजी महाराजाचं्या राजवटीरे्न केले. [चश. 
ि. सा. खंड ८-८४, ऐचतहाचसक र्फारसी साचहत्य खंड २, १५, २७.] खोत, पाटील महाजर्न ह्या र्ावप्रम खारं्नी जचमर्नी 
स्स्थरस्थावर करण्यास उते्तजर्न देऊर्न योग्य ती मदतही चदली. पडीक जचमर्नी लार्वडीस आिल्या जाव्या 
ह्या हेतूरे्न त्या देवस्थारे्न, मठ, मचशदी ह्यारं्ना इर्नाम चदल्या. कोकिातील खाड्याचं्या काठच्या र्नवीर्न 
खाजिात र्भात जमीर्न बर्नावी म्हिूर्न चवशषे सवलती देण्यािे स रू केले. खार जचमर्नी खाडी काठी, 
सम द्रालर्त असल्यारे्न र्भरतीिे उधाि पािी खारीच्या बाधंास जोरािा आघात देऊर्न बाधं र्फोडण्यािा धोका 
रे्नहमीि असतो. हा धोका पावसाळयात मोठ्ा उधािाचं्या वळेेस मोठा असतो. त्यारे्न बाधं बंचदस्ती ढासळू 
र्नये म्हिरू्न खार मालकासं जार्रूक राहाव ेलार्ते. पाण्याच्या जोरारे्न एखाद्या जार्ी बाधं कमजोर झाल्यास 
लरे्ि द रुस्ती रे्फरबाधंिी करावी लारे्. र्नाहीतर खारीिी वाट लार्ली म्हिूर्न समजाव.े [खोबरेकर, मराठा 

अंमलािे स्वरूप, प.ृ ४३-४४.] काही वळेा हे काम र्फार मोठ्ा खिािे व मेहर्नतीिे असते म्हिूर्न सरकारातूंर्न 
जाहीर केले की, जो कोिी बाधं बंचदस्ती करील व र्नवीर्न खार जमीर्न चपकास आिील त्यास पचहली काही 
वष े मार्फी देण्यात येईल, रं्नतर एकरी िार आिे महसूल घेण्यात येईल. [सेर्न, ॲडचमचर्नस्रेटीव्ह चसस्टीम ऑर्फ द 
मराठाझ, पृ. ५४.] 

 
गावकरी, िेिकरी आणि णपकाचें रक्षि करिे : 

 
त्यावळेी लार्वडीखाली जास्तीत जास्त जमीर्न आिण्याकचरता उते्तजर्न चदले जात असे. 

लार्वडीखाली येिाऱ्या जचमर्नीत बार्ायत आचि र्भातशतेी होई व त्यापासूर्न उत्पन्न चर्नघे. 
 
चशवरायािंी पचहली जहार्ीर जी कयात मावळ ती ३६ र्ावािंी. पि त्यारं्नी राज्यचवस्तार 

कोकिातही केला. कोकिात र्भातशतेी व बार्ायती जचमर्नी. त्या दोन्हीही लार्वडीस आिण्याकचरता 
उते्तजर्न चदले. बार्ायत जचमर्नीत र्नारळ, स पारी, उंडी, र्फिस, ताड इत्यादी झाडे येत. बार्ायतीिा मोठा 
शत्र ूवादळे होय. पावसाळयात प्रिंड वादळे होऊर्न झाडे मोडत, घरे पडत, वाड्यािंा र्नाश चवलिि होई, 
तेव्हा प न्हा बार्ायतीिी पाहिी होऊर्न जेवढी मोडतोड झाली असेल तेवढीि चविारात घेऊर्न सरकार 
आकारात सूट देई. [म. इ. सा. खंड १८, ले. ३३ ; खंड २०, ले. २८.]  

 
अणिवृष्टी आणि अवषपि 

 
शतेीिा मोठा शत्र ू अचतवषाव, अवळेी पजगन्य आचि अवषगि हा होय. त्यावळेी पजगन्य र्नसल्यास 

र्ावातील मंचदरात पजगन्यक ं ड उघडीत. होमहवर्न झाल्यावर कधीकधी पजगन्यवृष्टी होई. कोकिात मृर्ािा 



 

अनुक्रमणिका 

पाऊस पडला र्नाही आचि आद्रा र्नित्रापासूर्न पाऊस स रू झाला तर लाविीिा व चपकािंा हंर्ाम लाबंे. 
लाविीच्या वळेी पजगन्य अल्प पडत रे्ला तर जोरदार पाऊस पडावा म्हिूर्न देवळातूर्न प्राथगर्ना होत असत. 
पजगन्यवृष्टी कमी झाली म्हिजे पटिी, वरंर्ळ, आंबेमोहर इत्यादीिे पीक कमी येई. द ष्ट्काळािे स्वरूप येई. 
अवषगि झाले म्हिजे द ष्ट्काळ पडे, लोक उपासमारीरे्न मरू लार्त, अर्भगके चवकली जात, म्हिजे रयतेवरील 
सवग प्रकारिे कर रद्द केले जात. सैन्यात र्भरती जोरािी होई. द सरीकडूर्न धान्य आिूर्न उपासमार 
थाबंचवण्यािे इलाज होत. [चश. ि. सा. ७:४४.] पि अचतवृष्टी झाली म्हिजे शतेात पािी त ंबे, र्नद्या ओढे वाहू 
लार्त. अशावळेी सर्ळे पीक हाती लार्त र्नसे. हाती लारे् ते चर्भजके होई. वर साचंर्तल्याप्रमािे रै्नसर्शर्क 
कारिामं ळे चपकािें उत्पन्न दरवषी बदलत असिार म्हिरू्न सरकार शतेातं पीक उरे्भ असतार्ना वसूल चकती 
होईल यािी पाहिी करीत असे. [क लकिी, चशवकालीर्न महाराष्ट्र, पृ. ६२.] चशवाजी महाराज चतला “अजमास 
पाहिी” अर्र “कचलत पाहिी” असे म्हित. चपके तयार होण्याच्या स मारास ही पाहिी सरकारी अंमलदार 
करीत. शतेीच्या उत्पन्नािा अंदाज बाधंीत. आचि र्तवषी जेवढे वसूल झाले असेल तो आकडा आधार 
मारू्नर्न शतेकऱ्यारं्ना शतेसाऱ्यातं सूट चमळे. [क लकिी, चशवकालीर्न महाराष्ट्र, पृ. ६३.] ऐर्न चजर्नसी वसूल सरकार 
करीत असे म्हिजे र्नक्त व र्ला रोकड व धान्यरूपारे्न महसूल होत असे. र्ावचशवारातं जर बाद जमीर्न 
असेल तर ती चकदीस म्हिजे लार्वडीस आिण्यासाठी शतेकऱ्यास पाटलाकडूर्न र्नारं्र चदला जाई. 
शतेीच्या मशार्तीसाठी बलैािी जोडी, चवशषेतः ध रवीिे बैल प्रसंर्ी चदले जात आचि पेरिीसाठी बीजही 
चदले जाई. त्यासाठी सरकारी म्हिजे खालसा जचमर्नीच्या उत्पन्नात “बीजह डा” म्हिूर्न स्वतंत्र र्ल्ला 
जमवरू्न ठेविे तो पेरिींच्या हंर्ामात क ळारं्ना चदला जात असे. [राजवाडे खंड १५: ३४०.] 

 
राज्यािील सवप िणमनींचे मोिमाप करून सारा आकारिी करिे : 

 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या ताब्यात आलेल्या जचमर्नीिे मोजमाप करूर्न त्यावर सारा 

आकारण्यािे काम म ख्यतः अण्िाजी दत्तो या सचिवास साचंर्तले. अण्िाजी दत्तोरे्न चवशषेतः कोकिातील 
जमीर्न मोजिी करूर्न सारा आकारिी केली आचि सरकारी दस्त ठरचवला. अण्िाजी दत्तोप्रमािे 
चशवाजीच्या इतर प्रधार्नारं्नी राज्यातील अन्य प्रातं चवर्भार्ात जमीर्न मोजिी व सारा आकारिीिे काम केलेले 
तत्कालीर्न कार्दपत्रावरूर्न चदसूर्न येते. [सर्भासद पृ. २६, २७: चिटिीस, पृ. १८३.]  

 
आचदलशाही, चर्नजामशाही काळात काही चठकािी “मीर ज मले पद्धतीरे्न” तर काही चठकािी 

मचलक अंबर पद्धतीरे्न जमीर्न मोजिी होत होती. चशवकाली कोकिच्या जमीर्न मोजिीिे काम अण्िाजी 
दत्तो ह्यारं्नी इ. स. १६६२ मध्ये केल्यािे पेशव े दप्तरातंील उत्तर कोकि या रुमालातील माचहतीवरूर्न 
समजते. अण्िाजी दत्तोच्या चबघाविी पद्धतीबरोबर मीरज मले पद्धतीिा उल्लेख ह्या कार्दात सापडतो. पि 
चतिे स्पष्टीकरि ह्या कार्दात आढळत र्नाही. 

 
िणमनीचे प्रकार 

 
चशवकालीर्न चजरायती जचमर्नीिे अरे्नक प्रकार मार्नले जात होते. (१) अव्वल म्हिजे वरच्या प्रतीिे, 

(२) दूम म्हिजे द सऱ्या प्रतीिे, (३) सीम म्हिजे कचर्नष् प्रतीिी. अशी प्रतवारी ढोबळ मार्नारे्न करीत. 
कोकिात यासमवते आिखी प्रकार व र्फरक होते ते असे (१) पेरि,ू (२) म रमाड, (३) ध ळपट, (४) 
दरवट, (५) खारी, (६) खस्ती. चशवाय जेथे रहू करूर्न र्भातािी पेरिी होई, त्या जचमर्नीस पेिू आचि जीत 
आवि म्हिजे र्भातािी रोपे करूर्न रं्नतर लावावयािी चतला अवलू म्हित. लाविी, रब्बी, खरीप, एकचपकी, 



 

अनुक्रमणिका 

द चपकी, कोरडवाहू म्हिजे चजराईत व बार्ाईत. बार्ाईतातंही मोटस्थळ व पाटस्थळ, बार्मळा, राई असे 
र्भार् असूर्न हे सवग चमळूर्न एकूि पोटर्भार् ठोकळ १७ आहेत. [सेर्न, उपरोक्त, पृ. ९१.] 

 
जचमर्नीवरील सरकारी सारा आकारिे व तो कायम करण्यािे तीर्न टप्प्यारे्न होत असे. पचहला टप्पा 

जचमर्नीिी चबघाविी होऊर्न चपकािंा चर्नमतार्ना करिे. चबघाविीिी पद्धती पेशवाई संपेपयंत होती. ८२ 
तसूंच्या काठीरे्न जमीर्न मोजीत. [र्भा.इ.स.ंमं.तै्र. वषग ६, पृ. ८८.] शते अर्र जमीर्न पेटाऱ्या लावरू्न समपातळीत 
आचित. पहािी करिारा अमीर्न, कारकूर्न, काटकर म्हिजे काठीस काठी लावरू्न मोजिी करिारा, ह्या 
सवग कामदारारं्ना मचहर्ना वतेर्न चमळे. पाहिी पूिग झाल्यावर पाहिी खिग रयतेवर आकारला जाई. तसा 
चशरस्ता होता. जचमर्नीिे मोजमाप होऊर्न जमीर्न अम क चबघे हे ठरे, ह्यालाि िावरािा आचि िकबंदी 
म्हित. चबघे ठरले म्हिजे अम क िावर वा िाहूर हे ठरलेि आचि त्याचं्या सीमा ठरल्या म्हिजे िकबंदी 
झाली. [क लकिी, उपरोक्त, पृ. ६२.] अमक्या र्ावािे चशवार इतक्या िाह रािे असे उल्लेख चशवकालीर्न कार्दात 
सापडतात. जमीर्न मोजिी केल्यारं्नतर त्यातील प्रतवारी ठरली, चमरासदार, क ळे रयताव्यारे्न शतेी करू 
लार्ली. शतेकरी ह्याचं्या र्नावाचं्या सर्नदा ठरल्या, सर्नदामधूर्न शतेािा उल्लखे होऊर्न “जमीर्नझाडा” 
र्ाववार तयार झाला, म्हिजे आकारिीिा पचहला टप्पा संपे. [म. इ. सा. १७, ले. २१.] रयतेरे्न जर ह्या 
आकारिीबद्दल असमाधार्न व्यक्त केले आचि प न्हा पाहिी आकारिी करण्यािा अजग केला तर प न्हा 
आकारिी होत असे. आचि हे काम रयतेच्या मर्नपसंत झाले म्हिजे धारा र्ोळा करण्यास जड जात र्नसे. 
पि दोर्नदा आकारिी करूर्नही रयतेिी त्या कामास पसतंी चमळाली र्नाही तर ते काम अण्िाजी दत्तोपंतार्नी 
देशम ख, क लकिी, मोकादम, पोख्तर व िार रयता ह्याचं्या मेळाव्यावर सोपवरू्न त्यारं्ना शतेीच्या चसरी 
बैसवरू्न साि पाहूर्न आकार करण्यास साचंर्तले आहे, हे चदसूर्न येते. [स्टोचरया द मोर्र, र्भार् ३, पृ. ५००.] 

 
सरकारी र्नोकर पाठवरू्न आकारिी केली तर र्ाववाले ती मार्नण्यास र्फारसे उत्स क र्नसत. तेव्हा 

पंत देशम खारं्ना वा पाटलारं्ना चलहीत की, “पन्नास पाऊिश ेवषापूवी मचलक अंबररे्न जी आकारिी केली त्या 
आकारिीशी आपल्या ह्या आकारिीिी त लर्ना करा, शते चशवारामध्ये इतक्या अवधीत काही कमी अचधक 
झाले की काय हे लिात घ्या ; िार जाित्या मंडळीर्ना जमवरू्न एकमतारे्न ठरवा ; ह्या कामास त म्हास 
आजपासूर्न र्फ रसत प ढील सालपावतेो चदली आहे. इतक्यामध्ये आकार करूर्न आम्हास कळवा.” 

 
देशम ख व पाटील ह्याजंकडूर्न सारा आकारिीिा पाहिी खडा तयार होऊर्न आल्यावर पतं स्वतः 

त्या तर्फात जात. आपल्या पाहिीसाठी र्ाव ेतीर्न तीर्न प्रतीिी चर्नवडीत. र्ावात एक डोंर्र, एक खािर, 
तळे, जमीर्न एक, काळी एक असा र्ाव तपासिीसाठी चर्नवडीत. र्ावािी िौकशी, त्यातंील चपके ह्यािंी 
पाहिी कारक र्नासह स्वतः पाहूर्न र्ावातंील िार प्रचतचष्त मािसासं बोलावरू्न आिरू्न त्यािंी समजूत घालूर्न 
मचलकंबरी जमान्याहूर्न आता चपकािंी सवाई चदढी द िी बेरीज झाली आहे हे समजावरू्न सारं्ूर्न सारा वाढ 
करण्यािे मर्नात असले तर तेही सारं्रू्न सारा आकारिीिे काम प रे करीत असत. अशा रीतीरे्न जमीर्न 
मोजिी, पीक पाहिी व सारा आकारिी ही कामे होत असत. हे काम अण्िाजी दत्तोरे्न इतक्या िोख रीतीरे्न 
बजाचवले म्हिूर्न मराठेशाहीत “अण्िाजी पतंािंा धारा” रूढ झाला. [राजवाडे, खंड १५, ले. ३४०.] 

 
अण्िाजीपंताचं्या ह्या कायात इतर प्रधार्नािंाही वाटा होता. जमीर्न मोजिी व सारा आकारिीिे हे 

काम त्यारं्नीही चशवाजी महाराजाचं्या राज्यातील अन्य प्रातं चवर्भार्ात केलेले आहे. मोरोपंत प्रधार्न ह्यारं्नी 
चशरवळ परर्ण्यात जाऊर्न परर्िा मोजूर्न कीदी जचमर्नीस धारा बाधंोर्न चदल्यािा तपशील उपलब्ध आहे. 
[राजवाडे, खंड २०, ले. ५५-५८.] 
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पीक पाहिी : 
 
चिटिीस बखर सारं्ते की, चशवकालात दादाजी कोंडदेव यारे्न इ. स. १६३६ च्या स मारास प िे, 

म ठे-मावळ या र्भार्ात धारा ठरचवण्यािे काम केले. त्यारं्नतर चशवाजी महाराजारं्नी कसबे प ण्यािी पाहिी 
करूर्न दस्त ठरचवण्यािी आज्ञा केली. त्याप्रमािे अचधकाऱ्यारं्नी शतेजचमर्नीिी पाहिी केली. कसब्यातील 
बार्ायत, चजरायत व इर्नामती जचमर्नीिी मार्िी केली. व शतेकऱ्यारं्नी चकती खंडिी द्यावयािी हे ठरचवले. 
[चश. ि. सा. ७/५४.] कसबे रचहमतपूर तर्फग  कोरेर्ावंच्या जचमर्नीिे मोजमाप करण्यािे ह कूम इ. स. १६७५ला 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या अचधकाऱ्यासं चदले त्याप्रमािे जचमर्नीिी चबघाविी केली रे्ली. [राजवाडे, खंड ८, 
ले. ८४.] स र्भा मावळातंील रोचहडा खोऱ्याच्या शतेकऱ्यारं्नी चशवाजी महाराजासं चवरं्नती केली की, शतेी जमीर्न 
मोजूर्न सारा ठरचवण्यात यावा हे काम महाराजारं्नी अण्िाजी दत्तो स रर्नीस यास चदले. [राजवाडे, खंड १५, ले. 
३४०.] परर्िा चशरवलमधील मौजे न्हावी र्ाविी लार्वडीिी ४१ वावर जचमर्नीिी मोजिी मोरो चत्रमल प्रधार्न 
यारं्नी केली. त्या र्ाविी ८ वावर जमीर्न वाजट (ओसाड) चर्नघाली. ती मोजिीत धरली र्नाही. [राजवाडे, खंड 

२०, ले. ५५.] वरकस हकवा डोंर्री जचमर्नीिी मोजिी र्नारं्रारे्न करीत, चबघ्यारे्न र्नव्हे. [जेरवीस, पृ. ९४, ९७.] 
 

णिवकालािील धरि व पाटबंधारे यावरील िेिी : 
 
ऊस, आले (ginger), हळद आचि र्भाज्या याचं्या लार्वडीकचरता वषगर्भर पािी लार्ते हे पािी 

चवचहरी आचि कालव ेहकवा पाटबंधारे यातूर्न चमळते. चशवाजी महाराज चशवाप रास आल्यावर त्यार्ना आंबराई 
तयार करण्यािी इच्छा झाली म्हिूर्न त्यारं्नी पाण्यासाठी कालवा खिण्यािे काम हाती घेतले. [चशवकालीर्न 
पत्रसार सगं्रह र्भार्, १, ६५७.] जे कोिी प ढाकार घेऊर्न पाटबंधारा बाधूंर्न ते पािी शतेीसाठी वापरीत. त्यास 
चशवाजी महाराज शतेजमीर्न इर्नाम देत असत. [राजवाडे, खंड १५, ले. ७०.] वाई परर्ण्यातंील र्ोवा र्ावी 
कालव्यािे पािी शतेीसाठी वापरले जाई. सरकारातूर्न चदर्नाकं १५ रे्फब्र वारी १६५० ला अशी आज्ञा केली 
रे्ली की, शतेीसाठी कालव्यािे पािी दर आठ चदवसारं्नी एकदाि वापराव.े [चकत्ता, ८८.] कालव्याच्या 
पाण्यािा वापर शासर्नाच्या अखत्यारीत आला. चपकासंाठी र्नाल्याच्या पाण्यािा वापर कसा करावयािा 
ह्यासंबधंी शासकीय ह कूम त्यावळेी चर्नघाला होता. [चकत्ता.] केळीच्या वर्नासाठी कालव्यािे पािी चमळत 
असल्यास एका चबघ्याच्या लार्वडीस ३ होर्न व २ होर्न आकार केला जाई. [चशविचरत्र साचहत्य, खंड ७, ६७.] 

 
स्वराज्य मुलुखाची कारभाराच्या सोईसाठी णवभागिी : 

 
स्वराज्य म लूख तीर्न प्रातंात चवर्भार्ला होता. एका प्रातंात दोर्न हकवा अचधक चजल्हे. चिटिीस 

बखरीतील उल्लेखाप्रमािे चशवाजीरायािें राज्य िौदा चजल्ह्यािें होते. ते असे—सातारा, वाई, कराड, 
पन्हाळा, मावळ, कोकि (र्भडंारी आचि जलद र्ग), ठािी, हत्रबक, बार्लाि, चबदरू्नर, कर्नाटक, येलूर, 
बार्नर्ड, कोल्हार आचि िंदी. स्वराज्यािी चवर्भार्िी प्रातं तर्फग  व मौजा यात केली होती. प्रत्येक प्रातं 
सरकारकडे हकवा सरस रे्भदार याचं्या अखत्यारीत असे. तर्फग च्या म ख्यास कारकूर्न हकवा हवालदार म्हित. 
मौजा हकवा र्ाव (खेडे) हा सवात लहार्न र्ट, र्ाव पाटलाच्या अखत्यारीत असे. 
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महसूल वसुली : 
 
चशवाजी महाराजाचं्या ह कूमाप्रमािे अण्िाजी दत्तो स रचर्नसारे्न महाराजाचं्या ताब्यातील कोकिच्या 

म ल खािी मोजिी इ. स. १६६२ मध्ये केली. [चिटिीस बखर, पृ. ३१५-३२३.] चशवाजी महाराजाचं्या ताब्यात 
चर्नरचर्नराळया कालखंडात कमी-अचधक र्ाव ेअसत. त्याप्रमािे कमी-अचधक महसूल आकारला जाई. इ. 
स. १६६७ मध्ये चशवाजी महाराजारं्ना तर्फग  प ण्यातील वीस र्ाव ेर्मवावी लार्ली. तसेि मावळ तर्फातील ३६ 
र्ाव ेर्मवावी लार्ली म्हिरू्न परर्िे प िे प्रातंातील २२४ र्ावािंा रोख महसूल रुपये २२५८९ ठरचवण्यात 
आला. [राजवाडे, खंड १८, ले. १३.] सारा म्हिूर्न र्भातािी वस ली सरकार मे व ऑक्टोबर या दोर्न मचहन्यातं करीत 
असे. सारा वस ली र्भात आचि र्नक्त रक्कम यात केली जाई. चशवाजी महाराजारं्नी र्भात वस ली करिाऱ्या 
कारक र्नासाठी काही चर्नयम केले होते. त्या चर्नयमािें पालर्न सारा वस ली करतार्ना कारक र्नास कराव ेलारे्. 
शतेकऱ्यािे जचमर्नीतूर्न पीक कमी आल्यास त्यास र्तवषीच्या आकाराएवढा सारा र्भरण्यािी सक्ती र्न करता 
त्याला सूट द्यावयास हवी अशा महाराजाचं्या आज्ञा असत. 

 
िेिी, महसूल व्यवस्था आणि िमीन धारिा : 

 
चशवाजी महाराजािंी महसूलचवषयक व्यवस्था कोकिात खालीलप्रमािे होती :— 
 
वसईिा स रे्भदार, कल्याि प्रातंािा स रे्भदार, दार्भोळ प्रातंािा स रे्भदार अशा चशवाजी महाराजारं्नी 

रे्नमि का केल्या होत्या. महसूल संदर्भात स रे्भदारारं्ना र्भरपूर अचधकार असत. कमाचवसदारािंी संख्या, त्यािें 
वतेर्न, त्यारं्ना द्यावयािी उिल कमी-जास्त करिे वर्ैरे सवग र्ोष्टी ठरचवण्यािे त्यारं्ना अचधकार असत. 
परर्ण्याच्या महस लािी िौकशी करिे, त्यािे तपचशलवार चहशबे मार्ूर्न घेिे, त्यारं्ना योग्य वाटेल 
त्याप्रमािे महस लात सूट देिे आचि र्फडचिसारं्ना रे्नमिे व काढूर्न टाकिे इत्यादी अचधकारहीत्यारं्ना होते. 
मामलेदार आचि कमाचवसदार हे शासकीय यंत्रिेिे महस लाच्या बाबतीत महत्त्वािे घटक असत. आचि 
त्यारं्ना आपले वतेर्न अन्य देय र्ोष्टी व अवातंर अर्न जे्ञय वस ली घेण्यािे अचधकार असत. कोकि प्रातं हजकूर्न 
घेतल्यावर कोकिातील जमीर्न महस लािी आकारिी करण्यासाठी चशवाजी महाराजारं्नी अण्िाजी दत्तोिी 
रे्नमिूक केली. चशवाजी महाराजाचं्या राज्यात प्रातंािी परर्ण्यात परर्ण्यािंी तरर्फातं व तरर्फािंी मौजेमध्ये 
चवर्भार्िी असे. कोकिातील जमीर्न चजरायत (पािीप रवठा र्नसलेली) व बार्ायत पािीप रवठ्ािी अशी 
दोर्न प्रकारिी आहे, बार्ायत जचमर्नीत बह तेक र्नारळी व अन्य र्फळझाडािंी लार्वड असे. जेरचवसाच्या 
म्हिण्यार्न सार डोंर्री र्भार्ात र्नारं्र पद्धतीिा वापर करत. [जेस्व्हगस, कोकि, पृ. ७४.] र्नारं्र पद्धतीत जचमर्नीिे 
स्थार्न हकवा स्वरूप लिात घेता चतला चकती र्नारं्र लार्तात त्यावरूर्न महसूल ठरवीत असत. त्या काळी 
परर्ण्यािे अचधकारी, र्ावातील अचधकारी व ग्रामस्थ याचं्या साहाय्यारे्न शासकीय अचधकारी दरवषी जमीर्न 
महसूल ठरवीत असत. चशवाजी महाराजािें पंतप्रधार्न मोरोपतं हपर्ळे यारं्नी अशा प्रकारच्या एका महसूल 
चर्नधारिाच्या प्रकरिाला अंचतम स्वरूप चदले होते. असे करतार्ना त्यारं्नी र्भाताला चर्नरचर्नराळया कारिारे्न 
झालेले र्न कसार्न चविारात घेतले होते. [चश. ि. सा. र्भार् ९, ले. ५६.] स्थाचर्नक लोकारं्नी मोरोपंताचं्या पद्धतीला 
र्नापसंती दाखवली आचि अण्िाजी दत्तोंर्नी [जोशी, महाराष्ट्रेचतहास राज्यकारर्भार, पृ. ८०.] ठरचवलेला महसूल वसूल 
करावा असे सारं्ूर्न तो र्भरण्यािी तयारी दाखवली. तेव्हा मोरोपतं चपर्ळयारं्नी कडक ताकीद देऊर्न आपि 
ठरचवलेल्या महस लािी वस ली करचवली. कोकिात म ख्य उत्पादर्न तादूंळ व र्नारळ यािेंि होते. अण्िाजी 
दत्तोंर्नी दार्भोळ स भ्यात चपकािी आिेवारी ठरवरू्न उत्पर्नाच्या २/५ शासकीय महसूल ठरवरू्न चदला, असे 
सर्भासद म्हितो. शासकीय र्भार् अपेिेपेिा अचधक असल्यािे लोकारं्नी शासर्नाला दाखवरू्न चदले. आचि 
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र्नजर पाहिीरे्न महसूल ठरवावा असे स िचवले. अण्िाजी दत्तोरे्न हे मान्य केले व शासर्नािा चहस्सा 
पन्नासहजार र्नारळावंरूर्न वीस हजार र्नारळावंर आिला. [चश. ि. सा. स.ं र्भार् २, ले. १८८५.] इ.स. १६७६ च्या 
चडसेंबर मचहन्यात पेशव ेमोरोपंत हपर्ळे आचि र्नारायि शिेवी िौलला आले आचि त्यारं्नी चहशबे तपासूर्न 
महसूल व्यवस्थापर्नािे काम प रे केले. तसेि मोरोपंत हपर्ळे यारं्नी चशरवळ परर्िा मोजूर्न चकदी जचमर्नीस 
धारा बाधूंर्न चदला होता. [राजवाडे, खंड २०, पृ. ९४-१११, जोशी, ततै्रव, पृ. १५६.] इ. स. १६७७ मध्ये चशवाजी 
महाराजारं्नी महसूलचवषयक आपले चर्नयम व पद्धती कोकि प्रातंाला लार्ू केले. 

 
कोकिातील पीक पाहिी करिे व महसूल चर्नधारिािे काम अण्िाजी दत्तो यािेंकडे होते. त्यारं्नी 

इ. स. १६७८ मध्ये रत्र्नाचर्री ताल क्यातील तरे्फ संर्मेश्वरमधील देशम ख, देशक लकिी, म कादम आचि 
पाटील यारं्ना एक पत्र चलहूर्न त्यारं्नी प्रत्येक र्ावाला रे्भट देण्यािे आदेश चदले. या अचधकाऱ्यारं्नी र्ावामंध्ये 
जाऊर्न र्नीट पाहिी व िौकशी करूर्न जचमर्नीिी प्रत ठरवावी, कोिती चपके घेतली आहेत यािी र्नोंद करावी 
आचि जमीर्न महसूल चर्नच त करावा असे आदेश चदले होते. त्यारं्नी आपले सचवस्तर अहवाल अण्िाजी 
दत्तोला पाठवायिे होते. अण्िाजी दत्तोरे्न असेही कळचवले होते की, तीर्न चर्नरचर्नराळया चवर्भार्ातील म्हिजे 
डोंर्राळ, पािथळ आचि काळया कसदार जचमर्नीिी तीर्न र्ावातं स्वतः जाऊर्न ते पाहिी करिार होते. 
म्हिूर्न अण्िाजी दत्तोिे जमीर्न महसूल चर्नधारि शासकीय अचधकारी आचि वशंपरंपरार्त वतर्नदार यारं्नी 
केलेल्या पाहिीवर आधाचरत होते. म्हिूर्न डॉ. बाळकृष्ट्ि यारं्नी अण्िाजी दत्तोंिे महसूल चर्नधारि हे 
लोकारं्नी केलेले चर्नधारि होते असे जे विगर्न केले होते ते बरोबर आहे. [बाळकृष्ट्ि, चशवाजी ध गे्रट, र्भार् ४, पा. १०९.] 

 
कोकिात सामान्यतः ताबंडी जमीर्न आढळते. र्नापीक जचमर्नीला वरकस म्हितात. सम द्रकाठच्या 

खाऱ्या जचमर्नीला खारवट म्हितात. [म ंबई इलाख्यािे र्झेॅचटअसग - र्भार् १० क लाबा चजल्हा.] चशवाजीच्या काळी 
कोकिातील जीवर्न शतेीर्भोवती कें चद्रत झालेले होते. कोकिातएचप्रलच्या अखेरीस पेऱ्यासाठी जमीर्न तयार 
केली जाते आचि र्भातािी रोपे अचधक मोठ्ा िेत्रावर लहार्न लहार्न मळयात पाऊस जोरात स रू झाल्यावर 
लावतात. कोकिात रत्र्नाचर्री चजल्ह्यात र्भात, र्नार्ली (र्नाििी) ही म ख्य चपके होती आचि अळशी, तीळ व 
तार् (अंबाडी)ज्यािाउपयोर् दोऱ्या आचि शडेे करण्यासाठी करत, यािीही चपके घेत. 
 
महसूल णनधारिाची ित्त्वे : 

 
पाहिी हकवा प्रत्यि चर्नरीििाच्या आधारारे्नि रे्नहमी महसूल चर्नधारि केले जाई. प्रत्येक चबघ्यामारे् 

उत्पन्नाच्या दोर्न पंिमाशं चहस्सा इतका शासकीय म्हिूर्न मार्िी करावी असे चशवाजीरे्न चर्नच त ठरवरू्न चदले 
होते. [सर्भासद, पृ. २६.] अण्िाजी दत्तोरे्न एकूि उत्पन्नाच्या ४० टके्क शासकीय वसूल ठरचवला होता. परंत  रं्नतर 
चशवाजी महाराजारं्नी इतर कर व जादा जकाती वर्ैरे रद्द [जेस्व्हगस, कोकि, पृ. ९३.] करूर्न एकचत्रत शासकीय 
वसूल म्हिरू्न ४० टके्क महसूल र्नक्की केला. जचमर्नीिी प्रत आचि घेतलेले पीक याचं्याप्रमािे महसूल 
कमीअचधक होत असे. रं्नतरच्या काळातील एका पत्रावरूर्न जचमर्नीच्या प्रतीप्रमािे महस लात होिारे र्फरक 
कळू शकतात. काळया कसदार जचमर्नीला प्रत्येक चबघ्यामारे् [चश. ि. सा. र्भार् ८, पृ. २६.] दोर्न मि आचि 
बार्ायत जचमर्नीत धान्योत्पादर्न केल्यास दर चबघ्यामारे् पाि मि महसूल असे. [चकत्ता.] र्नापीक जचमर्नीसाठी 
दर चबघ्यामारे् सरासरी सव्वा मि वसूल असे. असे चदसते की चजरायत जमीर्नही अव्वल (िारं्ली), द म 
(सामान्य) अचि चसम (कचर्नष्) अशी प्रतवारी करूर्न त्यार्न सार महसूल ठरचवला जात असे. अव्वल, द म 
आचि चसम चजरायत जचमर्नीिा महसूल अर्न क्रमे तेरा, र्नऊ आचि पाि मि असे. [चश. ि. सा. र्भार् ७, पृ. ६७.] 

र्ावच्या वसूल चर्नधारिाच्या वळेी बह धा ओसाड शतेी र्न होण्यासारखी जमीर्नवर्ळण्यात येई. [म. इ. सा. र्भार् 
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२०, ले. ९४.] महसूल चर्नधारिापूवी प ष्ट्कळदा पेशव ेसरकार र्ावात आचि परर्ण्यात पाहिी आचि तपासिी 
पथके पाठवीत असत. आचि परर्ण्यातं पाहिी व तपासिी प री होइपयंत पेशव ेसरकार अमीर्न व कारकूर्न 
यारं्ना दरमहा प्रत्येकी ८ रुपये पर्ार देत असे. [राजवाडे, म. इ. सा. र्भार् ३, ले. ३३०.] 

 
मचलक अंबरच्या पद्धतीतही र्नजर पाहिीिी व्यवस्था होतीि. लार्वडीखालील जमीर्न र्फक्त त्यारे्न 

चविारात घेतली व सरासरी उत्पन्न ठरचवले. महसूल संबधंीच्या कार्दपत्रात खालील तीर्न प्रकार 
उल्लेचखलेले आहेत :— 

 
(१) एका व्यक्तीच्या मालकीिी जमीर्न; 
(२) दोघाचं्या मालकीिी जमीर्न; 
(३) धार्शमक ससं्थािंी जमीर्न. 
 
वरील जमीर्न सोडूर्न बाकीिी खालसा जमीर्न महसूल चर्नधारिासाठी चविारात घेत. चशवाजीरे्न 

मचलकंबरिी पद्धत मान्य केली व स्वीकारली व ती प ढे मराठा अंमल सपेंपयंत प ष्ट्कळ काळ िालू राचहली. 
 
चशवाजी महाराजारं्नी र्नवीर्न माप स रू केले. त्याला चशवशाही काठी म्हित. त्यािी लाबंी पाि हात 

आचि पाि म ठी असे. जमीर्न मोजण्यािे चबघा हे पचरमाि त्यारे्न िालू ठेवले. तोडरमल व मचलकंबर यारं्नी हे 
पचरमाि आधीि (पूवी) वापरले होते. प ढे चदलेला तक्ता चशवाजी महाराज वापरत असत. [सर्भासद बखर (स.ं 
सारे्न), पृ. २९.]:— 

 
२५ अंर् ळे = १ हात (१८ इंिािा) 
पाि हात पाि म ठी = १ काठी 
२० काठ्ा = १ पाडं 
२० पाडं = १ चबघा 
 
महसूल चर्नधारिासाठी चबघा वापरत असल्यारे्न महसूल चर्नधारिाला चबर्ोटी हकवा चबघोटी म्हित. 

चशवशाही काठी ही पाि हात आचि पाि म ठी इतक्या लाबंीिी असे. 
 
मराठेशाहीतील जमीर्न महसूल पद्धतीिा प्रचसद्ध र्भाष्ट्यकार मेजर जेर्शवस म्हितो की, चशवाजीरे्न 

जरी जमीर्न महसूल उत्पन्नाच्या बटाईच्या ५० टके्क ठरचवला तरी प्रत्यिात त्यारे्न तेवढा महसूल वसूल केला 
र्नाही. प्रत्यि ताब्यात असलेल्या हकवा मालकीच्या जचमर्नी चबघ्यामध्ये कमी मोजल्या जात आचि जमीर्न 
महस लािी आकारिी बेतारे्न केली जाई. वस ली पैशात र्न करता वस्तंूच्या स्वरूपात करावी असे चशवाजीिे 
आदेश होते. [सर्भासद बखर (स.ं सारे्न), प.ृ २९.] चशवाजीच्या महसूल चर्नधारिािी म ख्य सूते्र अशी होती :- 

 
(१) र्नवीर्न चबघा; 
(२) चशवशाही काठीिे र्नवीर्न माप; 
(३) चवचवध घटक चविारात घेऊर्न केलेली जचमर्नीिी प्रतवारी; 
(४) शतेकऱ्यािें कल्यािािे उचद्दष्ट आचि मध्यस्थार्ना कमी करिे; 
(५) र्ाव जचमर्नीच्या महस लािी चर्नच ती करूर्न अंमलबजाविी; 
(६) महसूल रोख पैशात हकवा वस्तंूच्या स्वरूपात र्भरण्यािा पयाय; 
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(७) बेतािी सारा आकारिी (महसूल); 
(८) शतेकऱ्यारे्न जचमर्नीवर पे्रम कराव ेयावर जोर. 
 
संर्भाजीच्या वळेी सवग कोकिावर अबाचधत सत्ता चमळवण्यासाठी कल शारे्न प्रयत्र्न केले. त्यारे्न 

अण्िाजीिी पद्धत र्न वापरता महस लात वाढ केली. आकारिी पद्धतशीरपिे र्न करता स्थूलपिे केली. 
आकारिीसाठी सवगि प्रदेश लार्वडीखाली आहे असे समजूर्न आकारिी करण्यािी पद्धत त्यारे्न स रू 
केली. अर्न र्भवी अचधकारी रे्नमण्यात आले. चर्नम्या उत्पादर्नािे र्नव ेचजल्हे ठरचवण्यात आले. ही र्भयंकर पद्धत 
प ढे सहा वष े म्हिजे चजल्ह्यातील एक महत्त्वािा बाजार संर्मेश्वर येथे कल शा पकडला जाईपयंत िालू 
होती. 

 
तादूंळ आचि इतर अन्नधान्याखेरीज कोकिातील जमीर्न बार्ायतीसाठी प्रचसद्ध आहे. र्नारळ आचि 

पोर्फळी हकवा स पारीसाठी कोकि प्रचसद्ध आहे. या दोहोंर्नी क लाबा आचि रत्र्नाचर्री चजल्ह्यािंी स मारे ९५ 
(टके्क) जमीर्न व्यापली आहे. उडीदआचिक ळीथस द्धा कोकिात पेरतात. तीळ, वाल, र्नाििी, वरीस द्धा 
पेरतात. 

 
बार्ायती जचमर्नीिा महसूल ठरचवण्यािे चर्नयम अचधक र् ंतार् ंतीिे होते. र्फळे येिारी झाडे मोजूर्न 

प्रत्येक झाडािा महसूल दर ठरवीत आचि अशा सवग झाडािंा चमळूर्न त्या बारे्िा महसूल दर धरला जाई. 
ठरावीक दरारे्न त्या र्नारळािंी हकमत धरूर्न बारे्िा महसूल ठरवीत. र्नारळािंा दर काय धरत ते सारं्ता येत 
र्नाही. र्फिसाला दर झाडामारे् ३ आिे दर होता. पार्नमळावाल्याला प्रत्येक १०० वलेींमारे् १२ आिे द्याव े
लार्त. ताडीच्या झाडारं्ना दर झाडामारे् १ रु. असे. र्नारळाचं्या झाडाला त्याचं्या दजाप्रमािे प्रत्येक 
झाडामारे् ५० ते २१/२ ½र्नारळ द्याव ेलार्त. पोर्फळीला पोर्फळीच्या दजाप्रमािे ३ ½ ते १/८ शरे स पारी 
द्यावी लारे्. [िोक्सी-एकॉर्नॉचमक लाईर्फ इर्न ध बॉम्ब े कोकि, पृ. ४१-४२.] आबं्याच्या झाडािंी आकारिी चर्नराळी करत 
असत. 

 
राजापूरिी रयत धान्यािा र्भरिा करत र्नसत म्हिूर्न त्याचं्याकडूर्न खंडीमारे् रुपये १५ 

(पधंराप्रमािे) रोख वस ली घ्यायला परवार्नर्ी होती. तर्फग  र्नार्नामवल आचि पोर्नमावच्या र्नारो केशव 
यारं्नीस द्धा महस लािी काही बाकी धान्याच्या स्वरूपात र्न घेता पैशात घ्यावी अशी शासर्नाला चवरं्नती केली 
होती. 

 
वरकस अचिडोंर्री जचमर्नीिी वसूल आकारिी चबघ्यारं्न सार र्न करता र्नारं्रावर करत. चकती 

र्नारं्र वापरीत त्यावर बह धा आकारिी अवलंबूर्न असते. 
 
शासर्न दोर्न प्रकारे आकारिी करी, कर जचमर्नीच्या प्रतीप्रमािे आचि दोर्न काढलेल्या चपकाप्रमािे. 
 
१. आवळसकर, चश. ि. सा. र्भार् १०, ले. ५५. 
 
कोकिात तादंळािे महस लािे दर चठकचठकािी बदलत. खारेपाटि व पोलादपूर या र्ावात 

िार्ल्या प्रतीच्या जचमर्नीसाठी हे दर चबघ्याला दहा मि आचि अन्य जचमर्नीसाठी चबघ्याला सहा मि असे. 
देवरूख येथे हा दर चबघ्याला साडेसात मि होते [राजवाडे, म. इ. सा. २१, ले. ४७.] महसूल व्यवस्थापर्नातील 
खाबूचर्रीला चशवाजीमहाराजारं्नी काबूत आिले. प्रर्भार्नवल्लीच्या स रे्भदाराला त्यारं्नी अशी ताकीद चदली की, 
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महस लापैकी काहीही त्यारे्न आपल्यासाठी राखूर्न ठेव ूर्नये [चशविचरत्र साचहत्य र्भार् ९, ले. ५५.] त्यारे्न शासर्नाशी 
एकचर्नष् राचहले पाचहजे आचि र्भाजीपाल्यािी एकही काडी स्वतःसाठी घेऊ र्नये. शतेकऱ्याकंडूर्न शासकीय 
येण्यापेिा अचधक काही घेऊ र्नये. महसूल अचधकारी शतेकऱ्याकंडूर्न कापिी झोडिीच्या वळेी धाऱ्याच्या 
स्वरूपात जमीर्न महसूल करीत असत. चशवाजी महाराजारं्नी असे आदेश चदले होते की वसूल केलेले धान्य 
र्नीट साठवरू्न ठेवरू्न योग्यवळेी चवकूर्न टाकाव.े वस ली अचधकाऱ्यारं्ना असे आदेश होते की त्यारं्नी बाकीसाठी 
शतेकऱ्यारं्ना तर्ादा लाव ूर्नये आचि रयतेपासूर्न वसूल चपकािे चपकावर घ्यावा. [सारे्न, सर्भासद बखर, पृ. २९.] 
 
िेिकऱ्यानंा प्रोत्साहन : 

 
चशवाजी महाराज शतेकऱ्यारं्ना द ष्ट्काळ, पूर, जीवर्नोपयोर्ी वस्तंूिा त टवडा इत्यादी रै्नसर्शर्क 

आपत्तीमध्ये आचि सैन्याच्या हालिालींम ळे झालेले र्न कसार्न लिात घेऊर्न र्भरपाई देऊर्न साहाय्य करीत 
असत. शतेकऱ्यािें कल्याि आचि शतेीस धारिा या दृष्टीरे्न ते रे्नहमी प्रयत्र्नशील असत. बी-चबयािे, शतेीिी 
अवजारे, र् रेढोरे, पैसे वर्ैरे शतेीला आवश्यक अशा सवग सवलती चशवाजी महाराज शतेकऱ्यारं्ना देत असत. 
[चकत्ता.] कधीकधी तर शतेकऱ्यारं्ना केवळ शतेीच्या कामासाठीि र्फक्त र्नव्हे तर खावटीसाठीही 
सरकारकडूर्न पसेै चमळत. सर्भासदारे्न अशा एका आदेशािा उल्लखे केला आहे की ज्याच्यार्न सार र्नवीर्न 
चठकािी आलेल्या रयतेला त्याचं्या र्रजेर्न सारर् रेढोरे, धान्य, पैसास द्धा देण्यास साचंर्तले आहे. 
वशंपरंपरार्त वतर्नदारी अचधकाऱ्याचं्या ज लमी वस लीपासूर्नही चशवाजी महाराज शतेकऱ्यािें संरिि 
करण्यािे प्रयत्र्न करीत असत. [सर्भासद बखर (स.ं सारे्न) प.ृ २२.] 

 
जेथे चपके घेतली जात र्नसत अशी पडीक, खराब जमीर्नही शतेीखाली आिण्यासाठी चशवाजी 

महाराज प्रयत्र्न करीत असत. शतेीखाली र्नवीर्न आिलेल्या जचमर्नीिा महसूल हळूहळू वाढचवला जाई. जो 
शतेकरी पडीक जमीर्न लार्वडीखाली आचि त्यारे्न पचहल्या वषी चबघ्यामारे् र्फक्त एक बाराशं रूका द्यावा; 
द सऱ्या वषी एक ित थांश रूका द्यावा आचि िवर्थ्या वषी तीर्न ित थांश रूका व पािव्या वषी िार रूके, 
सहाव्या वषी आठ रूके, सातव्या वषी एक रुपया आचि यारं्नतर शवेटी रे्नहमीच्या चर्नयमाप्रमािे वसूल 
त्यािेकडूर्न घ्यावा, अशी सामान्यतः पद्धत होती. [चकत्ता.] अशा प्रकारे ही सवलत सात वष ेअसे. वस लीिी 
आकारिी कमी दरारे्न शतेकऱ्याकडूर्न करावी असे आदेश असतार्ना एखाद्या वषी पीक िारं्ले येत र्नसे. 
(र्न कसार्न साल) अशा पचरस्स्थतीत त्या वषाच्या वस लािा आकडा एकूि आकारिीतूर्न वजा जाई. 
शासकीय वसूल र्भरतार्ना एखाद्या शतेकऱ्याला अडिि आली तर र्भरण्यािी रक्कम व आकारिी कमी 
करण्यात येई. [वाकसकर, ९१ कलमी बखर, पृ. २१.] प्रर्भार्नवल्ली मामलतच्या स रे्भदाराला चशवाजी महाराजारं्नी 
प्रत्येक र्ावात जाऊर्न शतेकऱ्यारं्ना एकत्र बोलावरू्न घेण्यास साचंर्तले व ज्याचं्याजवळ बैल, र्नारं्र, धान्य 
र्नसेल त्यारं्ना त्या र्ोष्टी प रवरू्न त्यातूर्न त्यािेंकडूर्न पीक घेऊर्न धान्य उत्पादर्न करूर्न घेण्यािे आदेश चदले 
होते. अशा प्रकारे शतेकऱ्यारं्ना प रचवलेल्या वस्तंूसाठी झालेल्या खिावर स रे्भदारारे्न व्याजही घ्यायिे र्नव्हते. 
[चशविचरत्र साचहत्य, खंड ७-५०.] 

 
महसूल वस लीिी जबाबदारी पाटलावर असे. दचििेतील इतर चठकािाप्रमािेि कोकिातस द्धा 

वस लीिी वळे आली म्हिजे महार करदात्यारं्ना िावडीवर बोलावी व तेथे पाटील आपली किेरी 
थाटी.शतेीवर लि ठेवरू्न र् राढोरापंासूर्न चतिे रिि करिे व पाटलािे आदेश पाळिे आचि हमाली कामे 
करिे हे महारािें काम असे. द सऱ्या बाजीरावारे्न शतेी आधाचरत महसूल वस ली पद्धत िालू करीपयंत 
परंपरार्त िालत आलेले महार, पाटील, क लकिी, सरहवालदार, जमेर्नीस, देशम ख,देशपाडें हे सवग 
महसूल अचधकारी कोकिातही होते. यािंी कामे थोडक्यात अशी होती. कोकिात काही चठकािी क ळकिी 
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असे. परंत  प ष्ट्कळ चठकािी र्ाविा चहशोबर्नीस म्हिरू्न तलाठी असे. यािेकडे ८ ते १० र्ाविे काम असे व 
वषाला त्याला १२० ते १८० पयंत वतेर्न असे. दर मचहन्यात प्रत्येक र्ावात जािे, लोकाचं्या र्रजा, 
आवडीचर्नवडी समजूर्न घेिे, कमाचवसदाराला चहशोब देिे, प्रत्येक मालकाला त्याच्याकडील झालेली 
वस ली व येिे बाकी दाखचविे ही कामे असत. तलाठ्ारं्नतर पाटील हा महत्त्वािा अचधकारी. र्ावात र्नवीर्न 
स्थाचर्नक होिारे लोक याचं्याबद्दल अहवाल देिे, शतेीला िालर्ना व प्रोत्साहर्न देिे, जमीर्न महसूल चर्नच त 
करिे, र्ाविी वस ली करूर्न ती कमाचवसदारािे कायालयात र्भरिे ही पाटलािी कामे असत. [चशविचरत्र 
साचहत्य, खंड ९, ले. ५५.] त्याला पोचलसािें अचधकार असत. आचि रयतेिे ज लूमापासूर्न रिि करिे व तंटेबखेडे 
सोडचविे ही पि त्यािी कामे होती. त्यािे वतेर्न चर्नरचर्नराळया चठकािी वरे्वरे्ळे असे. कल्याि ताल क्यात 
र्ावच्या महस लाच्या पाि टक्क्यातंील दोर्न तृतीयाशं (२/३) चहश्श्याइतके त्यािे वतेर्न असे. चकर्नारपट्टीच्या 
र्भार्ात त्याला वतेर्नाऐवजी अधा ते १० चबघे हकवा २० चबघ्यापयंत जमीर्न चमळे. [सारे्न, [स]ं सर्भासद बखर, पृ. २९.] 

 
कुलकिी : 

 
तत्कालीर्न कार्दपत्रात क लकिींिा र्ावक लकिी असा उल्लखे आहे. पाटलाबरोबरि क लकिी 

हा पि महत्त्वािा अचधकारी असूर्न त्यालाही र्ावात चवचशष्ट कामे व अचधकार असत. [चकत्ता.] चवक्री खाते, 
र्हाि खाते, वतर्नासबंंधी केवलर्नामे चलचहण्यािे काम क लकिी करत. ही कार्दपते्रचलचहण्याच्या 
वळेेबद्दल पाटलाला माचहती द्यावी लारे् आचि बह धा पाटील अशी कार्दपते्र चलचहण्यासाठीच्या बठैकीला 
उपस्स्थत राही. र्ावािी व्यवस्था पाहण्याबाबत पाटील क लकण्याला चवश्वासात घेऊर्न ते काम करी. 
महसूल वस ली आचि र्ावाकचरता करावा लार्िारा खिग पाटील व क लकिी चमळूर्न एकचत्रतपिे करीत. 
र्भाडंिातील व्यक्तींर्नी केलेल्या तक्रारी क लकण्याला चलहूर्न द्याव्या लार्त. त्याच्या कामािे श ल्क म्हिूर्न 
त्याला काही रक्कम चमळे. र्ावािा महसूल वसूल करण्यािी जबाबदारी पाटील व क लकिी या दोघािंी 
असे यािा उल्लेख केला आहेि. जर त्यारं्नी यात कधी क िराई केली तर महस लाच्या रकमेिा र्भरिा 
होईपयंत कधी कधी त्यारं्ना कोठडीत ठेवत असत. [वाकसकर, [स]ंसर्भासद बखर, पृ. २६.] शासकीय महसूल आचि 
र्ावात झालेला अवातंर खिग वजा करूर्न बाकी वस ली पाटील व क लकिी चवर्भार्रू्न घेत. [चकत्ता.] 

 
❑ ❑ 
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५७. णिवकालीन स्वराज्याचे तत्पन्न 
 

चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्यािी स्थापर्ना केली. स्वतःस राज्याचर्भषेक करूर्न घेतला. 
अष्टप्रधार्नाच्या रे्नमि का केल्या राज्य िालचवतार्ना पत्रव्यवहार होऊ लार्ला. राज्याच्या वार्शषक आयव्ययािे 
तक्ते तयार झाले. पत्रव्यवहार, सर्नदापते्र, आचि आयव्ययािे तक्ते व्यवस्स्थत राखण्यासाठी 
राजवाड्याजवळ दप्तरखार्ना बाचंधला. ह्या दप्तरखान्यात चशवकालीर्न व संर्भाजीकालीर्न राज्यािे दप्तर 
राखूर्न ठेचवले होते. झ स्ल्र्फकारखार्नारे्न रायर्ड सर्न १६८९ त काबीज केल्यावर राजवाडा जाळला व इतर 
इमारतींिी पाडापाड केली. त्यािवळेी त्यारे्न दप्तरखार्नाही जाळला. त्याति चशवकालीर्न आयव्ययािे तक्ते 
र्भस्मसात झाले. ह्याम ळे चशवकालीर्न स्वराज्यािे उत्पन्न चकती होते ह्यासंबधंीिे आकडे चमळत र्नाहीत. 
त्याम ळे कार्न जाबत्यामध्ये १४ महालािें उत्पन्न दाखचवले आहे तेि स्वराज्यािे उत्पन्न असे समजले जाते. 
म्हिूर्न स्वराज्यािे उत्पन्न कारू्नजाबत्यातंील जमा तपचशलाप्रमािे होते असे म्हिाव ेलार्ते. 

 
चशवाजी महाराजािें राज्यारोहि प्रसंर्ी मोर्ल सम्राट हहद स्तार्नावर राज्य करीत होते व त्यािें 

साम्राज्य एकंदर बावीस स भ्यात चवर्भार्लेले होते. या स भ्यातील एकूि उत्पन्नािी बेरीज दाखचविारा 
जाबता चशवाजी महाराजारं्नी राज्यारोहि प्रसंर्ी चमळचवला होता. त्यात जमेिा व खिािा तपशील 
दाखचवला असूर्न दचििेतील सहा स भ्यापंैकी चशवाजी महाराजाकंडे वर चर्नदेचशलेला जो म लूख होता तो 
१४ महालात चवर्भार्ला होता. ह्यालाि प ढे स्वराज्य म लूख म्हिू लार्ले. 

 
या दचििेतील सहा स भ्यापंकैी चशवाजी महाराजाकंडे “स्वराज्यािा” म्हिूर्न जो म लूख होता 

त्यािा जमा तपशील प ढीलप्रमािे सापडतो : 
 
अकलूज महाल ५,००,३११, बेळर्ावं १३,२४,३८९, दार्भोळ १६,९१,०८४, राजापूर ९,३१,९७०, 

तोरर्ल १६,७१,१२६, बंकापूर १०,००,१७२, चमरज ५५,९१०, रायबार् ९,८२,६७३, पन्हाळा ५,९६,१०४, 
कल्याि २,०७,०००, रामचर्री ७,८२,८४४, येतचर्री १,३४,३६५, अक्कलकोट ४,८०,०००, टाकलीखेड 
१,१४,५६८, म्हिूर्न एकूि जमा १,०४,७२,५१६ रुपये. 

 
साम्राज्याच्या स भ्यातील एकूि उत्पन्नािी बेरीज दाखचविारा वर उल्लेचखलेला जाबता चशवाजी 

महाराजारं्नी चमळचवला. त्यािे कारि असे असाव े की, एवढ्या अर्फाट साम्राज्यात आपि सपंाचदलेले 
स्वराज्य हे २२ स भ्यापंैकी एका स भ्यातील काही महालािे आहे ही जािीव आपल्या अष्टप्रधार्नास होऊर्न 
त्यारं्नी राज्यवदृ्धी करावी. 

 
त्या काळात शतेी हेि उत्पन्नािे म ख्य साधर्न होते. शतेीिे उत्पन्न जास्तीत जास्त चमळण्याकचरता 

चशवाजी महाराजारं्नी जो म लूख स्वराज्यात आिला त्यातील शतेजचमर्नीिी पाहिी व मोजमाप र्नव्यारे्न 
करण्यािी कामचर्री अण्िाजी दत्तो या मंत्र्यावर सोपचवली, ह्याबद्दलिी माचहती इतरत्र चदली आहे. 
शतेकऱ्याकंडूर्न शतेसारा धान्याच्या रूपारे्न वसूल करीत असत. एकूि उत्पन्नाच्या ३३ टके्क सारा द्यावा लारे्. 
त्याचशवाय स्वराज्याच्या उत्पन्नाच्या आिखी काही बाबी होत्या, कर, जकात, अबकारी उत्पन्न, र् न्हेर्ारी, 
अपराध्यारं्ना दंड, जंर्लातील मालािे उत्पन्न ह्या उत्पन्नाच्या म ख्य बाबी होत्या. त्या अशा :– 

 



 

अनुक्रमणिका 

(१) र्नारळ, स पारी, र्भात याचं्या उत्पन्नावर सारा आकारला जाई त्यािी उदाहरिे चशविचरत्र 
साचहत्य खंडात र्भरपूर आहेत. (२) माडावर कर. (३) घरावर कर. (४) चमठावर कर. (५) व्यापाऱ्यावंर 
व्यवसाय कर. (६) र्ाई, म्हशींवर कर, (७) दत्तक घेिाऱ्यास कर. (८) उत्पन्न कर. (९) हळद, ऊस, 
आले, हळद, र्भाजीपाला, कादंा,बटाटे, केळी यावर कर आकारिी होत असे. (१०) पाटाच्या पाण्यावर 
कर. (११) वतर्नदारारं्ना पािपट्टी द्यावी लारे्. (१२) इर्नामदाराकंडूर्न खंडिी वसूल केली जाई. (१३) 
चमरासपट टी. (१४) व्यवसाय कर. (१५) सरार्फी हकवा सरार्फपट टी. (१६) स तार, न्हावी, र् रव, सोर्नार, 
धोबी, लोहार, साळी, कोष्टी, क ं र्भार या सवग धंदेवाल्यारं्ना कर द्यावा लारे्. (१७) वठेचबर्ारी र् लामावर कर 
आकारिी केली जाई. (१८) हसहासर्न पट टी अथवा तक्त पट टी हा राज्याचर्भषेक समारंर्भािे वळेी सवग 
वतर्नदाराकंडूर्न वसूल केलेला एक प्रासचंर्क कर होता. (क लकिी, चशवकालीर्न महाराष्ट्र पृ. १०९) (१९) 
खालील मालावर चर्नयातीसाठी कर र्भरावा लारे्:र्ूळ, मसाले, ऊस, स ंठ, तंबाखू, कापड, ब्लँकेट स, घोडे, 
म्हशी, बैल इत्यादी. (२०) परप्रातंातूर्न येिाऱ्यामालावर कर आकारला जाई. (२१) धर्नर्र पट टी. (२२) 
चविकर पट टी. (२३) हेजीब पट टी. (२४) खिग पट टी. (२५) मोहतर्फा. (२६) तूट पट टी. (२७) 
जर्नावराचं्या खरेदी-चवक्रीवर कर आकारला जाई. 

 
आयाि-णनयाि कर: 

 
चशवाजी महाराज, संर्भाजी महाराजाचं्या कारकीदीत इंग्रज व्यापाऱ्याशंी तह होऊर्न इंग्रजारं्नी 

आयात-चर्नयात केलेल्या मालावर जकात घेतली जाई. 
 
जकातीसंबधंी तपशीलवार माचहती सरं्भाजी महाराज आचि इंग्रज याचं्यात सर्न १६८४ साली 

झालेल्या तहात आढळते. 
 
(१) इंग्रजार्नी व्यापारासाठी माल आयात व चर्नयात करिे तो रे्नहमीिी ठरीव जकात देऊर्न करावा. 
 
(२) एखादे जहाज वादळारे्न र्फ टूर्न जर चकर्नाऱ्यास लार्ले तर त्यातंील जो माल आयात होईल 

त्यावर रे्नहमीप्रमािे जकात घ्यावी. 
 
(३) जो माल इंग्रज आयात करतील त्यावर २½ टके्क जकात देतील. चर्नयातीवर जकात र्नाही. 
 
(४) राजाप राहूर्न बालाघाटाकडे जािाऱ्या इंग्रजी मालावर आचदलशाहीत जी जकात घेतली जाई 

तशीि घेतली जावी. 
 
(५) इंग्रज व्यापाऱ्याकंडूर्न स रे्भदार हकवा इतर अचधकाऱ्यारं्नी रीतसर जकात घ्यावी. 
 
(६) इंग्रज म ंबई बेटावर जळिासाठी मराठी राज्यातूर्न लाकूड रे्नतील त्यावर मार्ील प्रघाताप्रमािे 

जकात घ्यावी. 
 
(७) इंग्रजारं्नी र्नार्ोठिे व पेि येथे वखारी काढल्यावर त्यारं्ना घाटावरूर्न आयात-चर्नयात केलेल्या 

सवग मालावर राजापूरला जशी जकात घेत असत. तशीि ती घेण्यात येईल. 
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इंग्रजाचं्या मालावर जकात घेण्यािी जी िाल चशवाजी महाराजापंासूर्न िालत आली तीि संर्भाजी, 
राजाराम, व ताराबाईच्या कारकीदीत इ.स. १७०७ पयंत िालू राचहली. [र्भा. इ. स.ं मं., िै. व्हा. २, पृ. २७-३७.] 

 
इंग्रजाशी व्यवहार करतार्ना मराठ्ारं्नी चशवाजी महाराजारं्नतर महाराजािंी र्नीती व धोरि १७०७ 

पयंत िालू ठेचवले होते. 
 

गुलामावरील कर : 
 
इंग्रज वखारवाले हहद स्तार्नात र् लाम चवकत घेऊर्न त्यािंी चवक्री करत असत. चशवाजी महाराजारं्नी 

प्रत्येक र् लामामारे् दोर्न ते तीर्न पार्ोडे कर म्हिरू्न घेण्यािी प्रथा पाडली होती. सरं्भाजी महाराजारं्नी हा 
र् लामावरील कर २-३ पार्ोड्यापासूर्न १२ पार्ोड्यापयंत वाढचवला त्याम ळे सरकारी उत्पन्नात र्भर पडूर्न 
र् लामाच्या व्यापाराला आळा बसला. ही प्रथा मराठी राज्यात १७०७ अखेरपयंत िालू राचहली. [र्ोखले, 
चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ३७७.] 

 
िकाि : 

 
सतराव्या शतकात मराठी राज्यातील प्रदेशामध्ये बाजारपेठामधूर्न जो व्यापार होई त्या चर्नचमत्तारे्न 

हरेक प्रकारच्या मालािी जी रे्न-आि होई त्यावळेी जकात या र्नावािा कर घेतला जाई. 
 
जकातीच्या कारर्भारव्यवस्थेिे म ख्यतः खालील चवर्भार् होते:— 
 
१. प िे ज न्नर कडे राजंिर्ाव 
२. कल्याि चर्भवडंी 
३. सरकार संर्मरे्नर 
४. तापी दचिि तीर 
५. जकात बंदर रोहे अष्टी 
६. जकात रेवदंडा 
७. परर्िे र्नाचशक 
 
वरील प्रत्येक चवर्भार्ािे खालीलप्रमािे पोट चवर्भार् हकवा महाल होते. त्या सवांिी वस ली 

कमाचवसदारामार्फग त होत असे. 
 
ते महाल खालीलप्रमािे:- 
 
१. र्नकाशा कसबे प िे  १६. महाल पाबल 
२.  िौकी र्िेश खेड  १७. महाल चर्नरोज र्भाईरे 
३.  िौकी वडर्ाव हवलेी  १८. महाल अवसरी 
४.  महाल पारस  १९. कसबे तळेर्ाव ढमढेरे 
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५.  यात्रा मोरर्ाव  २०. िौकी बार्भळू कोरेर्ाव 
६.  िौकी वडकी  २१. घाट िोंढा 
७.  िौकीयवत साडंस  २२. िौकी चकदग हपपळे 
८.  महाल लोहीर्ाव  २३. महाल बोरी 
९.  राजूर  २४. महाल ओतूर 
१०.  िौकी वडर्ाव वडे  २५. घाटर्नािा 
११.  महाल चर्नरथडी  २६. आळंदी 
१२.  इंदोरी तळेर्ाव  २७. पेठ 
१३.  िौकी िादंरखेडी  २८. साडंस 
१४.  महाल िाकि  २९. र्भोर 
१५.  महाल खेड    
 
वरील जकातीिे उत्पन्न कमाचवसदार कारक र्नास रे्नमरू्न जमा करीत असे. जकात उत्पन्न जमा 

झाल्यावर सरकारकडे जो चहस्सा पाठवावयािा त्यािे चर्नयम व पद्धत ठरलेली असे. ह्या जकात वस लीवर 
खिािे ताळेबंद चशवकालािे तसेि इ. स. १७०७ पयंत दप्तरात चमळत र्नाहीत. जकात वस लातूर्न दोर्न 
प्रकारिे खिग होत. एक जकात वस लीसाठी जी कारर्भारयंत्रिा होती त्यासंबधंातील खिग आचि द सरा खिग 
जकातीच्या व्यवहाराशी अथाअथी काहीि संबधं र्नसतार्ना काहींच्यासाठी केला जािारा खिग. 

 
वरील चवर्भार्ाच्या प्रदेशातूंर्न व्यापारासाठी जी रे्न-आि होई त्यावरील जकातीिे वार्शषक उत्पन्न 

स मारे एक लाख रुपयापेिा अचधक चमळे. त्यापैकी स मारे ¾इतके उत्पन्न सरकारला चमळत असे. [आपटे, र्भा. 
इ. स.ं प . २१, पृ. १५-२१.] छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या मृत्यूपासूर्न (इ. स. १६८०) ते औरंर्जेबाच्या इ. स. 
१७०७ मधील चर्नधर्नापयंत मराठे आपले स्वराज्य चटकचवण्यासाठी लढत होते.सतत िाललेल्या २७ वषांच्या 
जीवर्नमतृ्यूच्या लढ्यात संर्भाजी, राजाराम व ताराबाई या चतघारं्नाही शासर्नाच्या इतर अंर्ाकडे लि देण्यास 
र्फ रसत चमळाली र्नाही. त्याम ळे छत्रपती चशवाजी महाराज यारं्नी शासर्न कायासाठी उर्भारलेली कायगपद्धती 
अबाचधतपिे िालू ठेचवल्याचशवाय संर्भाजी, राजाराम व ताराबाई यारं्ना र्त्यंतर र्नव्हते. या तीर्न राजकीदीत 
चशवाजी महाराजारं्नी घालूर्न चदलेली शासर्न यतं्रिा व शासर्न पद्धती िालू राचहली. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या कारकीदीत शतेातूर्न येिाऱ्या उत्पन्नाच्या ३३ टके्क एवढा शतेसारा 

शासर्नाकडे र्भरावा असे ठरचवले होते. परंत  रं्नतर त्यारं्नी शतेकऱ्यारं्ना द्याव े लार्िारे चवचवध कर आचि 
उपकर रद्द करूर्न सरसकट ४० टके्क शतेसारा ठरवरू्न चदला होता. इ. स. १७०७ पयंत ही कर पद्धती िालू 
राचहली. 

 
नगदी णपकावंरील कर : 

 
पाटाच्या पाण्यावर बार्ायती जचमर्नीतूर्न ऊस, हळद, आले ही चपके तसेि कादें, बटाटे इ. 

र्भाजीपाला चपकचवला जात असे. ही चपके चवकूर्न र् जराि करिारेही लोक होते. र्नर्दी चपकावंर कर ही 
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उत्पन्नािी बाब म्हिूर्न मराठी राज्यात चशवाजी महाराजाचं्या कारकीदीपासूर्न ते १७०७ पयंत वसूल केला 
जात असे. 

 
चडसेंबर, १७०३ च्या कारू्न जाबत्यापासूर्न (पे.द. ३१, क्र. १०४) असे समजते की, चशवकालीर्न 

(१६४७-१७०७) इर्नामदार, पाटील, क लकिी, स तार, वािी, द कार्नदार, लोहार, हजाम, परीट, क ं र्भार, 
र् रव, तराल, कोळी, तेली, सोर्नार, मोमीर्न या सवांकडूर्न शासर्न त्याचं्या उत्पन्नावर कर आकारूर्न तो 
वसूल करीत असे. 

 
चशवकालात जेव्हा शासर्न आर्शथक पेिात असे तेव्हा तेव्हा इर्नामदारावंर इर्नामपट्टी बसचवली जाई. 

चशविचरत्र साचहत्य र्भा. १, लेखाकं ५५ वरूर्न असे समजते की, चशवकालात चमरासदारीच्या उत्पन्नावर 
चमरासपट्टी बसचवली जात असे. 

 
चशवाजी, संर्भाजी, राजाराम व ताराबाई काळातं जवळजवळ सवगि व्यावसाचयकावंर कर बसवरू्न 

कर वसूल केला जात असे. 
 

अप्रत्यक्ष कर : 
 
अप्रत्यि कर ही सरकारी उत्पन्नािी खास बाब असे. त्याकाळी म ख्य र्ावात आठवड्यातूंर्न एकदा 

बाजार र्भरे आचि त्यामध्ये कापड, र्नारळ, लोिी, चवड्यािी पारे्न, स पाऱ्या, र्फळे, र्भाज्या, मासं आचि इतर 
अरे्नक वस्तंूिी खरेदी-चवक्री होई. अशा बाजाराच्या व्यवस्थेस जबाबदार असिाऱ्या व्यक्तीस शटेे म्हित. 
त्यास त्याचं्या सेवपे्रीत्यथग र्भाडेम क्त जमीर्न देण्यात येई. [चशविचरत्र साचहत्य खंड, १०-२२.] शटेे म्हिजे म ख्य 
व्यापारी. त्यास द कार्नदारावंर लादलेला कर र्ोळा करण्यािी परवार्नर्ी होती. (चशविचरत्र साचहत्य ३ 
:५१,५३,४३९) त्यास बाजारपेठेतील चवके्रत्यािंी यादी ठेवावी लारे्. 

 
जकात (Octroi) वसूल करण्याच्या कामात “घाट पाडं्यास” मदत करावी लारे् आचि स्थाचर्नक 

अचधकाऱ्यासं प्रसंर्ोपात साहाय्य कराव ेलारे्. [र्भा. इ. स.ं म.ं तै्रमाचसक ३५, १, २, पृ. ४.] 
 
कोकि व देश प्रदेशातूर्न रहदारी हखडीतूर्न व घाटाद्वारे होत असे. कोकिातील आंबाघाट, 

र्फोंडाघाट, आंबोली घाट यामधूर्न लोकािंी ये-जा व मालािी रे्न-आि िाले. प्रख्यात र्नार्ना (र्नािे) घाट हा 
प िे चजल्ह्यातील ज न्नर आचि ठािे चजल्ह्यातील म रबाड या शहरारं्ना जोडतो. याप्रचसद्ध घाटाखेंरीज 
लोकािंी ये-जा असलेले छोटे-मोठे मार्गही होते. [चकत्ता, प-ृ. ११-१२.] प्रत्येक रस्त्यावर जकात वसूल 
करण्यासाठी िौक्या असत त्यावरील“घाटपाडें” हा अचधकारी प्रत्येक घाटात वशंपरंपरेरे्न रे्नमलेला असे. 
ज्याच्यावर जकात र्ोळा करावयािे काम सोपचवले असेल त्याच्यावर देखरेख ठेविे हा त्याच्या कतगव्यािा 
र्भार् होता. पत्कीडारं्ी, पार्नसरे, मोडवी, मेटकरी हे आचि इतर “घाट पाडं्या” िे सहायक अचधकारी 
असत. पत्की हा िौकीिा प्रम ख असूर्न, पार्नसरे मालािे वजर्न करूर्न त्यास मदत करी, हे दोघे जकात 
र्ोळा करण्याच्या कामात घाटपाडं्यास मदत करीत, घाटात व्यापाऱ्याचं्या मालािे संरिि करण्यासाठी 
शासर्न पहारेकरी आचि रखवालदार रे्नमत असे त्यासं शासर्न वतेर्न देई. [चशविचरत्र साचहत्य, खं. ५ : ७७१.] 
वशंपरंपरेरे्न र्नोकरी करिाऱ्या अचधकाऱ्यासं सरकाररे्न ठरवरू्न चदलेला वसूल जकातीसह घेण्यािा हक्क असे 
या अचधकाऱ्यारं्ना दरमचहर्नाअखेर र्ोळाकेलेल्या जकातीिा चहशबे देशपाडं्यारं्ना द्यावा लारे् आचि योग्य ते 
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देिे वजा करूर्न ती उरलेली जकातीिी संपूिग रक्कम सरकारला र्भरावी लारे्. जर ही रक्कम सरकारातं 
र्भरली रे्ली र्नाही तर सरकारकडूर्न ताकीदपत्र येई. [र्भा. इ. स.ं मं. तै्र., ३५:२.] मोडवी ह्या पदर्नामािा चशपाई 
घाटपाडं्यास जकात र्ोळा करण्याच्या कामात मदत करी. राज्यािा वशंपरंपरा अचधकारी शटेे महाजर्न 
याचं्यातरे्फ जकात ि कचविाऱ्या व्यापाऱ्याकंडूर्न जकात वसूल करण्यासाठी बाजारपेठेत एक खास जार्ा 
पत्कीस देण्यात येई. [ऐचतहाचसक सकंीिग साचहत्य ४ : १५-१७.] अशा रीतीरे्न स्वराज्यातंील रयतेकडूर्न अप्रत्यि कर 
वसूल केला जात असे. 

 
स्वराज्यािा चवचवध र्भार्ात जीवर्नोपयोर्ी वस्तंूिी रे्न-आि होत असे. त्या वस्तंूच्या आयातीवर 

जकात वसूल करिाऱ्यािा प्रघात स्वराज्यात होता. अशा वस्तंूत अन्नधान्य, मसाल्यािे पदाथग, केशर, 
कस्त री, र्ूळ, साखर, कादें, बटाटे, लसूि, काकवी, हळद, हिि, काळीचमरी, घोंर्ड्या, चवचवधप्रकारिे 
कापड व सूत, टोप्या, कहलर्डे, र्नारळ, र्फिस, स पारी, कािेच्या वस्तू, छोट्या होड्या, बैलर्ाडी 
(खटारा) पालखी इत्यादींिा समावशे होता. [बेंदे्र, महाराष्ट्रचतहासािी साधरे्न खं. २, ले. १५८.] चशवकालात राज्यकते 
स्वराज्यातील रयतेकडूर्न लग्र्नावर लग्र्नटका हकवा वराडटक्का कर वसूल करत असत. तसेि पाट 
लावण्यास (प र्नर्शववाह केल्यास) पाट दाम व प्रत्येक घरमालकास घरटक्का इ. कर वसूल केला जाई. [पे. द. 
खं. ३१, ले. १०४.] हशरे् असिाऱ्या प्राण्यािंी खरेदी-चवक्री करिाऱ्यास हशर्ोटी र्नावािा कर द्यावा लारे्. तसेि 
मीठावरही कर होता. [चशविचरत्र साचहत्य खं. ९, ले ६९, पृ. ७३-७५] 

 
युद्धािील लुटीचे तत्पन्न : 

 
मराठ्ारं्नी मोंर्लाच्या ताब्यातील प्रदेशात घ सूर्न ल टालूट केल्यास चतिा पैका, सरकारात र्भरावा 

लारे्. र्भाडेपट टीरे्न चदलेल्या म ल खािी दरसाल र्भाडे पट टी सरकारात जमा होई तेही सरकारिे उत्पन्न 
असे. अशी र्भाडेपट टी सोंधेिा राजा, र्ोवळकोंडेकर याजंकडूर्न मराठ्ासं चमळत असे. हास द्धा एक 
प्रकारिा करि होता. [चश. ि. सा. खं. ३, ले. ४८३, पृ. ८८-८९] अशा रीतीरे्न मराठी राज्यािे उत्पन्न स मारे १ कोटी 
होर्न म्हिजे ३ ते ४ कोटी रुपये होते. असे ९१ कलमी बखरीत म्हटले आहे ते योग्य असाव.े 

 
णिवकालीन चलन व्यवस्था : 

 
चशवाजी महाराजारं्नी १७ व्या शतकात महाराष्ट्रातं स्वराज्यािी स्थापर्ना केली त्यावळेी त्याचं्या 

राज्यात व र्भोवतालील म स्स्लम प्रदेशात वरे्वरे्ळया आकारािी व वजर्नािी “होर्न” र्नावािी एकंदर २६ 
सोन्यािी र्नािी प्रिचलत होती. होर्न हा कार्नडी शब्द असूर्न त्यािा अथग स विग असा आहे. त्यावळेी दचििेत 
स्वराज्य प्रदेशात मोर्ल, चवजापूर र्ोवळकोंडे, पोत गर्ीज, इंग्रज सत्तािंी र्नािी प्रिचलत होती. मोर्लारं्नी 
दचिि देश काबीज केला तेव्हा त्यारं्नी ज र्नी िलर्न पद्धती िालूि ठेचवली. तरीही त्यारं्नी 
अकबरी/आलमचर्री मोद आचि िादंीिीही स्वतःिी र्नािी स रू केली. मोर्ल सरकाररे्न बाजार पेठामंध्ये 
त्यािें स्वतःिे मूल्य मान्य केले. उत्तरआचि दचिि र्भारतातील िलर्न पद्धतीमध्ये एक महत्त्वािा र्फरक 
होता. त्यावळेी उत्तर र्भारतात िादंीिा रुपया म ख्यतः प्रसारात असूर्न सोन्यािी मोहर पूरक र्नािे होते. [न्या. 
रार्नडे, चमसेलेचर्नअस रायहटर्, पृ. ३३२.] परंत  दचिि र्भारतात चवशषेतः कृष्ट्िेच्या दचििेस सोन्यािी र्नािी मोठ्ा 
प्रमािवर प्रसारात होती व िादंीिे रुपये हे पूरक र्नािी मार्नण्यात येत. चशवाजी महाराजाचं्या काळी वतेर्न 
होर्नामध्ये मंजूर केलेले आढळते. 
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राज्याचर्भषेक झाल्यावर इंग्रजारं्नी महाराजाशंी व्यापारचवषयक तह केला. त्यात शवेटिे कलम 
मराठी राज्यात इंग्रजािंी र्नािी िालावीत असे होते. चशवाजी महाराजारं्नी ह्या कलमास चवरोध केला. इंग्रज 
आमच्या राज्यात त्याचं्या र्नाण्यािा वापर िलर्नासाठी-देवघेवीसाठी करू इस्च्छतात. कोितेि सावगर्भौम 
राज्य हे मान्य करिार र्नाही. आमच्या राज्यात आमिेि र्नािे असले पाचहजे. [फ्रायर जॉर्न : अ न्य ूअकाऊंट ऑर्फ इस्ट 
इंचडया अँड पर्शसया (स.ं), चवल्यम कूक, खंड १, पृ. ३४५.] अशाप्रकारे स्वतंत्र र्नािे हे स्वराज्यािे अंर् असले पाचहजे हे 
महाराजारं्नी राज्याचर्भषेकापूवीि चर्नच त केले होते. 

 
राज्याचर्भषेकापासूर्न महाराजारं्नी रायर्डी टाकसाळ स रू केली. त्यावळेी आचदलशाही-चर्नजामशाही 

रुपये र्फार मोठ्ा प्रमािात प्रसारात होते असे न्या. रार्नडे सारं्तात. 
 
सर्भासद सारं्तो की, महाराजाचं्या खचजन्यातं ३२ प्रकारिी स विग र्नािी होती. [सारे्न (स.ं) सर्भासद, ९६-

९७] तसेि ६ प्रकारिी िादंीिी र्नािी होती. रायर्ड येथील टाकसाळीत सोन्याच्या र्नाण्याचंशवाय िादंीिी, 
ताबं्यािी र्नािी पाडण्यात येत. [रार्नडे, पूवोक्त, पृ. ३३२.] ताबं्याच्या र्नाण्याच्या एका बाजूवर “श्री चशवराज” असे 
शब्द व द सऱ्या बाजूस “छत्रपती” असे कोरलेले असे त्यास चशवराई असे म्हित. हे र्नािे स मारे १५० वष े
िलर्नात रूढ होते. त्यािे वजर्न १०/१२ तोळे इतके होते. ढबूिे (२ पैशािे) र्नािेही पाडण्यात येई, त्यािे 
वजर्न २२ मासे असे. 

 
चशवकालीर्न देवघेवीिे व्यवहार मोर्ली म ल खात रुपये, आिे, मोहरा या र्नाण्यातं होत असत. 

आचदलशाही व चशवाजी महाराजाचं्या राज्यात होर्न व त्यािे लहार्न र्भार्, ससर्ािी ख दा म्हिजे रूके व 
त्याचं्या पटी इत्यादी र्नाण्यात व्यवहार िालत असत. कोकिात लारी हे र्नािे चवशषे प्रिारात होते. पोत गर्ीज 
व इंग्रज लोकािें व्यवहार त्यारं्नी पाडलेल्या र्नाण्यात होत असत. सतराव्या शतकात दचिि र्भारतात 
राजकीय पचरस्स्थती अस्स्थर होती. चशवाजी महाराज जसजसे आचदलशाहािा म लूख घेत रे्ले, दचििेतील 
र्ोवळकोंडे स लतार्नाच्या ताब्यातील म लूख स्वराज्यात आचिला, पाळेर्ारािा म लूख चमळचवला त्या त्या 
वळेी राज्याच्या सीमा बदलत राचहल्या. तेव्हा राज्यकारर्भाराच्या सोईसाठी दचििेत त्यावळेी प्रिचलत जी 
र्नािी होती त्यािा वापर चशवराज्यातंही केला जाऊ लार्ला. पि सवगि र्नािी सारख्या दजािी व कसािी 
चमळिे शक्य र्नसे. म्हिरू्न र्नाण्यािंी दशगर्नी हकमत व ऐर्न हकमत हा र्फरक ठरवरू्न त्यावळेिे आर्शथक व्यवहार 
होत असत. ही र्नािी पारखिारे सरार्फ त्यािें बाजारर्भाव ठरवीत असत. चशवपूवगकाळात सजर्िी हे 
हलक्या चकमतीिे र्नािे कोकिात प्रिारात होते. चशवकाली कोकिात लारी र्नािे प्रिचलत होते. लारी र्नािे 
इरािातील लार र्नावाच्या शहरात पाडले रे्ले. त्या चठकािी पाडल्या जािाऱ्या एका चवचशष्ट आकाराच्या 
र्नाण्यास कोकिातं लारी म्हिू लार्ले. कालातंरारे्न लारी र्नािे र्फारि लोकचप्रय झाले. टाकसाळीच्या 
र्नावावरूर्न पाडल्या जािाऱ्या र्नाण्यारं्ना दार्भोळी लारी, िौली लारी, इत्यादी र्नावारं्नी ओळखू लार्ले. 
कोकिात िादंीच्या दार्भोळी लाऱ्या र्फार प्रिारात होत्या. हे िादंीिे र्नािे असूर्न ते साडीस लावावयाच्या 
पीर्नसारखे लाबंट होते. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी र्नाण्याचं्या बाबतीत म सलमार्नी राज्यािंी र्नक्कल केली र्नाही. त्यािंी र्नािी 

अत्यंत साधी वाटतात. चशवाजी महाराजाचं्या र्नाण्यावर देव-देवतािंी चिन्हे हकवा चिते्र आढळत र्नाहींत. 
टाकसाळींिी खूि हकवा चर्नदेश र्नसतो. कालािाही (तारीख वर्ैरे) चर्नदेश र्नसतो; र्नाण्यािे (होर्न, प्रताप 
वर्ैरे) र्नावही त्यावर र्नसते आचि र्नाण्याच्या दशगर्नी चकमतीिाही उल्लेख आढळत र्नाही. चशवाजी 
महाराजारं्नी वर चर्नदेचशलेले उल्लेश र्नाण्यावर करण्यािे का टाळले असाव?े चशवराई हे चशव काळातील 
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सवांत लहार्न र्नािे होय. बारा चशवराई-अर्र सहा ढबूिंी एक लारी होई. अशर्फी (अश्रर्फा) हे अध्या 
रुपयाच्या चकमतीिे र्नािे कोकिात प्रिचलत होते. चवजयर्नर्र साम्राज्याच्या सोन्याच्या र्नाण्यािे होर्न हे र्नाव 
चशवाजी महाराजारं्नी स्वीकारले होते. चशवकालीर्न कार्दपत्रात र्नाण्यासबंंधीिी माचहती क्वचित सापडते. 
सर्भासद आचि चित्रद र्ग बखर र्नाण्यािंी माचहती देतात. सर्भासदारे्न २१ प्रकारच्या होर्नािी यादी चदली आहे. 
चशवकालात खालील होर्न प्रिारात होते असे सर्भासद सारं्तो. र्ाहर, मोहरा, प तळया, पातशाही होर्न, 
सिर्री होर्न, अच्य तराई होर्न, देवराई होर्न, रामिंद्रराई होर्न, र् त्ती होर्न, धारवाडी होर्न, सतलाम्या, 
इब्राहीमी, चशवराई, कावरेी, पाला, प्रलरबटी होर्न, पालाब र्नाईकी होर्न, आदविी होर्न, जडमाल होर्न, 
ताडपत्री होर्न व र्फलम. 

 
चशवराई होर्नाचशवाय बाकीिे होर्न महाराष्ट्राबाहेरूर्न आलेले. त्यापैकी देवराय, अच्य तराय, 

रामिंद्रराय हे होर्न चवजयर्नर्र राजे देवराय, अच्य तराय आचि रामिदं्र देवराया यारं्नी पाडलेले होते. काही 
होर्न टाकसाळींच्या जार्ावरूर्न पाडलेले होते. जसे कावरेी पाक, र् त्ती, धारवाडी, अडवार्नी, ताडपत्री, 
र्डमळ, ह केरी, शलैर् त्ती, एलोरी. 

 
चवजापूरच्या आचदलशहारे्न कावरेी पाक, धारवाडी, ह केरी, अडवार्नी, वलेोरी होर्न ही र्नािी पाडली 

होती. र्ोवळकोंड्याच्या क त बशहारे्न र् त्ती व शलैर् त्ती ही दोर्न होर्न र्नािी पाडली होती. 
 
पातशाही आचि इब्राहीमी होर्न चवजापूर पातशहारे्न पाडले होते. मोहर र्नािे मोर्ल बादशहारे्न स रू 

केले. इसं्ग्लश, डि व पोत गर्ीज व्यापारी स्वतःिी र्नािी एतदे्दशीय सत्ताधाऱ्याचं्या परवार्नर्ीरे्न वापरीत असत. 
डॉ. फे्रअरिे म्हििे असे की, ह बळीच्या इंस्ग्लश रॅ्फक्टरीरे्न चटपकी हा होर्न काढला, वेंर् ला पर्ोडा डि 
रॅ्फक्टरीरे्न काढला. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी िादंीिी र्नािी पाडली र्नसावीत, चशवकालीर्न होर्न व त्याच्या खालोखाल 

प्रताप, धरि, िवल, द वळ, ब्याल, व वीस ही र्नाण्यािंी र्नाव ेराज व्यवहार कोशातील ३८ ते ४१ श्लोकात 
आढळतात. [चशविचरत्र प्रदीप, प.ृ१४७.] 

 
ह्या र्नाण्यािें एकमेकाशंी असलेले चकमतीिे र्नाते व पटी यािे कोष्टक खालीलप्रमािे :– 
 
२ प्रताप = १ होर्न 
४ धरि = १ होर्न 
८ िवल = १ होर्न 
१६ द वल = १ होर्न 
३२ ब्याल = १ होर्न 
६४ वीस = १ होर्न 
 
होर्नाच्या खालोखाल चशवकाळात टक्का हेही र्नाव प्रिचलत होते. टक्क्याच्या खालिे ताबं्यािे र्नािे 

रूके होय. एक टक्का म्हिजे ४८ रूके असा चहशोब चदसतो. सजर्ािी व चशवराई ही एकाि चकमतीिी पि 
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र्नावारे्न चर्भन्न असलेली र्नािी चशवकालात प्रिारात होती आचि त्यािी हकमत ६ रूके होत असे. [ल. चव. दीचित, 
चशवकालीर्न र्नािी, र्भा.इ.सतैं्र. वषग, प . ४३, पृ. ३४.] 

 
सापं्रत चशवाजी महाराजािंा एक होर्न म ंबई येथील चप्रन्स ऑर्फ वले्स म्य चझयम मध्ये आहे. (२) एक 

होर्न सातारा राजा प्रतापहसह याचं्या वशंजाकडे (३) एक होर्न चदल्लीच्या रॅ्नशर्नल म्य चझयममध्ये.(४) 
इंग्लंडच्या म्य चझयममध्येही एक होर्न आहे. महाराष्ट्रातील वस्त संग्रहालयात होर्नाच्या प्रचतकृतीप्रदशगर्नात 
ठेचवलेल्या आहेत. 
 

❑ ❑ 
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५८. णिवपूवपकालीन व णिवकालीन लोकिीवन 
 

णिवपूवपकाळ : 
 
म सलमार्न सत्ता महाराष्ट्रात स्थापर्न झाल्यावर सवग राज्यातंील अचधकाराच्या जार्ा परदेशी 

म सलमार्नाचं्या ताब्यात राचहल्या. चतथपासूर्न हहदू प्रजा म सलमार्नी ज ल माखाली र्भरडूर्न रे्ली होती. ही 
स्स्थती १६व्या शतकाच्या उत्तराधात थोडी स धारली, कारि १६व्या शतकात म सलमार्न सलतर्नीमध्ये काही 
मराठे सरदार उच्च पदाला िढले होते. इब्राहीम आचदलशाह द सरा (१५८०-१६२७) हा तर मराठी 
बोलिारा होता. तो आपिास जर्द र् रू म्हिवी. वाङ् मयीर्नदृष्ट्ट्या सोळाव े शतक हे जर्नादगर्न स्वामी, 
एकर्नाथािें म्हिाव े लारे्ल. असे असले तरी म सलमार्नी अंमलात बाटवाबाटवी, र्ाईिा वध करिे, 
ब्राह्मिािंी चवटंबर्ना करिे, हहदू देवताचं्या मूती लहर आल्यास र्फोडूर्न टाकिे. हहदू बायकाचं्या अब्रवूर 
चर्नदगयपिे धाड घालिे हे प्रकार सरास क ठे र्ना कोठेतरी िालू असत. त्यावळेच्या शासर्न पद्धतींत र्ाविा 
पाटील व क लकिी याचं्या खेरीज बाकीच्या सवगसामान्य जर्नािंा राजसते्तशी हकवा राजकीय घडामोडीशी 
र्फारि थोडा संबधं येत असे. त्याम ळे एक स लतार्न जाऊर्न द सरा आला हकवा राजा आला हकवा एक 
राजवट सपूंर्न द सरी राजवट आली, तरी त्याम ळे खालच्या थरातील लोकाचं्या दैरं्नचदर्न जीवर्नात र्फारसा 
र्फरक पडत र्नसे. चकत्येक राजवटी आल्या आचि रे्ल्या परंत  शदू्राचतशदू्रािंी आर्शथक चपळविूक थाबंली 
र्नाही. म सलमार्न प्रजा आचि तचदतर प्रजा असा पंक्तीप्रपिं बह तेक म सलमार्न सत्ताधीश करीत होते. हहदू 
प्रजेरे्न रे्नहमी र्नम्रतेरे्न, लािारीरे्न राचहले पाचहजे अशी अपेिा म स्स्लम राज्यकते बाळर्ू लार्ले. त्याम ळे 
म सलमार्नास खूष ठेवण्यासाठी हहदू चपराचं्या दग्यांत प्रसाद म्हिरू्न उस्च्छष्टाचं्या चमटक्या मारायला 
किरेर्नासे झाले होते. हहदू देवताचं्या ऐवजी चपरािें महात्म्य हहदू समाज श्रदे्धरे्न आळव ूलार्ला. [र्न. र. र्फाटक, 
श्री एकर्नाथ वाङ् मय आचि कायग, पृ. ७.] 

 
संत एकर्नाथ (इ. स. १५३३-१५९९) यारं्नी तत्कालीर्न समाजािे अवलोकर्न केले आचि 

समाजसन्म ख अशी साचहत्यचवषयक र्भचूमका स्वीकारली. काही चठकािी हहदू अचधकारी होते. र्ावर्ाड्यािे 
देशम ख, देशपाडें, पाटील हेही होते पि म सलमार्नी ज लूम त्यारं्ना म काट्यारे्न सहर्न करावा लार्त होता हे 
संत एकर्नाथारं्नी आपल्या कवर्नाद्वारे दाखवरू्न चदले आहे. देशम ख, देशपाडें, पाटील, क लकिी हे कसे 
हरामजादे, कामि कारू होते त्याम ळे लोकजीवर्नािी कशी पडझड झाली हे सतं एकर्नाथारं्नी आपल्या 
अजगदस्तात दाखवरू्न चदले आहे ते असे:— 

 
“अजगदस्त अजगदार बंदर्ी बदेंर्नवाज साहेब आलेकम् सलाम। कायाप रीकर चजवाजीपंत स रे्भदार। 

ब धाजीपंत र्फडिीस। परर्िे शरीराबाद। हकीर्त। दंर्भाजी शटेे। कामाजीराव महाजर्न। मार्नाजीराव देशम ख। 
ममतारग देशम खीि। रसर्नाईक पाटलीि। केसोजीपतं क लकिी। जराजीराव देशपाडें। हे र्फार हरामजादे 
आहेत. किेरीत जोम धरूर्न बसतात, सरकारिे काम स रू होऊ देत र्नाहीत। त्या धास्तीरे्न तमाम परर्िा 
ओस पडला।---चदव े लाविी मोडली दोर्न र्ाव े तर पार उजाड झाली.” त्या काळातील व्यचर्भिार, 
बलात्कार, चर्फत री, जाळपोळ, ल टालूट या हहसक प्रवृत्तीिे बधेडक चित्रि र्नाथारं्नी केले आहे. र्ोरर्रीब 
लोकारं्ना त्याकाळी जर्िे कसे कठीि होऊर्न बसले होते. यािेही हृदयचवदारक चित्रि र्नाथािा एक 
“महार” करतो. तत्कालीर्न ग्रामजीवर्न कसे उद ध्वस्त झाले होते व अरै्नचतकता कशी बोकाळली होती हे 
र्नाथािंी‘महारीि’ सारं्ते ते असे :-“र्ाविी पाटलीि ओढाळर्भारी। चदवसा र्नार्वी रस्तेिारी। र्ावातील 
रयत पळाली सारी। वाडर्ी हाव धरीता र्भारी। स ढे बरे र्नाही ॥३॥ [चकत्ता, र्भारूड ४ थे महारीि (४) ओवी ३ री, पृ. ११०.] 
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अवतीर्भवतीच्या हहसक राजकीय स्स्थतीचवरुद्ध प्रिोर्भ व्यक्त करिारे “बया दार उघड” सारखे उद र्ार 
र्नाथाचं्या वािीतूर्न बाहेर पडतात. [मोर्ल-मराठे कालीर्न मराठवाड्यातंील प्रबोधर्न-लेखक डॉ. यशवतं साधू व सोमर्नाथ शेंडे-र्भा. इ. 

स.ं वषग २०, पृ. ८०.] हे म सलमार्न सलतर्नीत हहदूिी स्स्थती म्हिण्यासारखी वाईट र्नव्हती असे म्हििाऱ्यारं्नी 
लिात घ्यायवा हव.े 

 
१. डॉ. शीला टेंब,े एकर्नाथािंी र्भारुडे, (सकंलक) र्भारूड अजगदस्त (१६०), प-. ७१-७२. 
 

लोकस्स्थिी : 
 
आपिासं जर्द र् रू म्हिवरू्न घेिाऱ्या आचदलशहारे्न एक ह कूम काढूर्न हहदूर्नी सावगजचर्नक रीतीरे्न 

उत्सव करण्यास बंदी घातली. चशवपूवग काळातं महाराष्ट्रातील जमीर्नदारवर्ग, मर् तो कोित्याही र्भार्ातंील 
वजातीिा असो वतर्नाच्या हकवा मर्नसबीच्या लालसेरे्न परकीय सते्तप ढे (म सलमार्न सते्तप ढे) लाळ 
घोटण्यास रे्नहमीि तयार असे. 

 
त्याकाळी मराठे सरदाराचं्या स्वाचर्भमार्नशनू्यतेिी उदाहरिे र्फारसी कार्दपत्रात सापडतात. ह्या 

कार्दापत्रातंील हचकर्ती प्रचसद्ध करिारे डॉ. र्ो. त्र्यं. क ळकिी सारं्तात [र्ो. त्र्यं. क ळकिी, र्भा.इ.स.ं तै्र. व १२, प . 
४८, पृ. ५६-५७.] की कृष्ट्िाजी र्भोसले सरदारािी म लर्ी र्नर्र जवळील करडे चर्नमोिे या र्ावी रहमत र्नावाच्या 
एका श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या हाती सापडली. त्यारे्न चतला सर्न १६३६ च्या माह लीच्या मोचहमेतील मोर्ल 
सरदार खार्न जमार्न याजंकडे पाठचवले. मालोजी र्भोसले यारे्न चतला सोडचवण्यासाठी रु. ३०००देण्यािे 
मान्य केले. तेव्हा कृष्ट्िाजीच्या म लीस सोडूर्न देण्यात आले. हा प्रसंर् चशवकालीर्न मराठे सरदाराचं्या 
मर्नोवृत्तीवर चवदारक प्रकाश टाकिारा आहे. कृष्ट्िाजी र्भोसल्यासंारख्या प्रचतचष्त आचि मोर्ल बादशहाशी 
एकचर्नष् मराठा सरदारािी म लर्ी मोर्लारं्नी पळवावी आचि चतला सोडचवण्यासाठी चशवाजी महाराजािें 
ि लत ि लते मालोजी र्भोसले यारं्नी पसेै र्भरावते यापरता दैवद र्शवलास कोिता? आपल्या मराठे सरदारारं्नी 
शातंीब्रह्म राहूर्न षंढपिारे्न स्त्रीिी होत असलेली चवटंबर्ना सहर्न केली. अशाि प्रकारिे द सरे उदाहरि असे 
की, शहाजी महाराजािंा एक ि लत र्भाऊ खेळोजी र्भोसले याचं्या बायकोला म घल सरदार महाबतखार्न 
यारे्न पळवरू्न रे्नले चतच्या स टकेसाठी मोठी रक्कम त्याला म घलारं्ना द्यावी लार्ली. [चकत्ता.] 

 
म सलमार्न सत्ताधीश हहदूिी देवळे पाडूर्न त्या जारे्वर कबरी व मचशदी बाधंीत. इ.स. १६०३ च्या 

स मारास र्नाचशक र्भार् अहमदर्नर्रच्या ताब्यात होता तो मोर्लाचं्या ताब्यात रे्ला तेव्हा १६०३ च्या स मारास 
र्नाचशकच्या श्रीस ंदर र्नारायिािा उच्छेद मोर्लारं्नी केला. देवालय जमीर्नदोस्त करूर्न त्या चठकािी कबरी 
व मचशदी बाधंल्या. [र्भा. इ. स.ं मंडळ, वार्शषक इचतवृत्त, शके १८३५, पृ. ३१६-१७.] 

 
देशावर म सलमार्न सत्ताधीश तर कोकि र्भार्ात पोत गर्ीज हहदू प्रजेस छळीत होते. 
 
चशवाजी महाराजािें स्वराज्य संपादण्यािे कायग िालू असतार्नाि र्ोव्यातील पोत गर्ीज व्हाईसरायरे्न 

बारदेस, र्ोवा प्रातंात हहदूचवरुद्ध धार्शमक मोहीम िालचवली. पोत गर्ीज सत्ताधीश हहदूर्ना र्नोकऱ्या देत र्नसत. 
त्याचं्या मालकीच्या जचमर्नीही ते चहरावरू्न घेऊ लार्ले. हहदूर्ना हाकलण्यािे धोरि होते. हहदूर्ना चिस्ती धमग 
स्वीकारल्याखेरीज राहिे म श्कील होते. तीर्न मचहन्यातं हहदूर्ना हद्दपार करण्यािा बेत होता. प्राथगर्ना 
मंचदरात सक्तीरे्न जायला लावीत. हहदूिी देवालये पाडण्यात आली. धमोपदेश केल्याबद्दल चशिा 
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करण्यातआल्या. हहदूर्ना बाटवरू्न चिस्ती धमग स्वीकारावयास लाविे, र्न ऐकल्यास चजवतं जाळिे 
(इन्क्वीझीशर्न) असे हहदू प्रजेवर ज लूम होत होते. [सरकार, चशवाजी (५वी आवतृ्ती), पृ. ३५४.] 

 
चशवकालातील लोकस्स्थतीिे चित्र रामदासाचं्या दासबोध गं्रथात यथातर्थ्य आढळते. रामदासािें 

वडील क लकिीपि करीत होते. त्यारं्ना स लतार्नाकडूर्न त्रास होत होता. हे त्यारं्नी स रुवातीस अर्न र्भवले 
होते. म सलमार्न चरयासतींत रामदासारं्नी बारा वष े तीथगयाते्रत घालचवली. इस्लामी राज्यकारर्भाराच्या 
अर्नथाम ळे जे देवासबंंधी अर्न र्भवले ते असे : देव िोरीस जािे, द रािारी लोकारं्नी देव र्फोडिे, इस्लामच्या 
र्भीतीरे्न देवारं्ना पाण्यात ढकलिे, म सलमार्नारं्नी र्फोडलेल्या देवळाच्या मूती मचशदीच्या पायात र्ाडिे, तीथे 
उद ध्वस्त करिे, िोहोकडे मारामाऱ्या, कलह, हेवदेाव,े ल टालूट होत होती. दरोडे, खूर्न, जाळपोळ, 
पळापळ हे तर चर्नत्यािे होते. चर्नवाचसत होऊर्न कोिाच्यातरी आश्रयािी मार्िी करीत, र्नकार चमळाल्यास 
लािार होऊर्न हातापाया पडूर्न कोिासही चवर्नविी करीत, हकवा आश्रय र्न चमळाल्यास कबरस्थार्नािा, 
पडक्या देवालयाच्या-मंचदराच्या हर्भतीिा चर्नवारा शोधीत, झोपडीत आश्रय र्न चमळाल्यास झाडाखाली 
चवश्रातंी घेिे वर्ैरे प्रकार चवशषे करूर्न हहदू जर्नतेच्या बाबतीत सवगत्र आढळूर्न येत. हहदूर्ना रोजच्या 
चर्नवाहाच्या दृष्टीरे्न चदवस कठीि होते. र्फकीर, अवचलया, र्ोसावी, बैरार्ी व इतर र्भीक मार्िारे प ष्ट्कळि 
होते. कोित्यावळेी कशा रूपारे्न हे लोक िोऱ्या करतील, कसे र्फसवतील, म स्स्लम अचधकाऱ्यारं्ना र् प्तपिे 
खोटीसाि, खोटी माचहती देऊर्न कटकटी, उपद्रव देतील हे केव्हाि कळत र्नसे. कोि काही लोक जमवरू्न 
कसा घाला घालील, सवगस्व ल बाडील, प्रसंर्ी प्रािही घेईल याबद्दल सारं्ता येत र्नसे. तत्कालीर्न हहदू, 
चिस्ती, जैर्न, बौद्ध, हलर्ायत या सर्ळयािें जीवर्न अस्स्थर बर्नलेले होते. कार्फरारं्ना ल बाडिे हे प्रत्येक 
म सलमार्नािे पचवत्र कतगव्य असा खोटा अपप्रिार जर्नतेत म स्स्लम मौलवी, र्फकीर करीत व हहदूर्ना 
हाकलले जाई हकवा त्याचं्यावर ज लूम जबरदस्ती करूर्न दंड वस ली करण्यात येई. 

 
चशवपूवगकालीर्न सामान्य मािसािे व्यवहार अथवा लोकव्यवहार देश चवर्भार्ामध्ये कसे काय िालत 

याबद्दल चवस्तृत माचहती तत्कालीर्न पा ात्त्य प्रवासी बर्शर्नयर व टॅव्हर्शर्नयर हे देतात. ते म्हितात की, राजे, 
धचर्नक व्यापारी, जमीर्नदार, स लतार्न उमराव वर्ग यािें जीवर्न िैर्नीिे ख्यालीख शाली, ऐषारामािे, र्नाि, 
र्ायर्न, व तरुिी याचं्यात मग्र्न झालेले. सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, शतेकरी, कारार्ीर, श्रचमक व मजूर हे 
सदैव दाचरद्र्ारे्न पीडलेले होते. लढाया, मारामाऱ्या, खूर्न याम ळे चर्नवाचसत झालेले सैरावैरा हहडत-र्भटकत 
असलेले ल टाल टीत सापडलेल्यािें सवगस्व रे्ल्याम ळे र्भीक मार्िाऱ्यािंी संख्या वाढीस लार्लेली; त्याति 
म स्स्लम, र्फकीर, अवचलया, ब वाबाजी करिारे महंत साध -बैरार्ी यािंी र्भर पडलेली. अशािंी अन्न, वस्त्र, 
चर्नवारा ह्या मािसाचं्या तीर्न आवश्यक र्रजापासूर्न विंर्ना झालेली. त्या तीर्न र्रजा धामध मीच्या वळेी आचि 
म स्स्लमाचं्या ज लूमशाहीत र्भार्तील ही आशाि सर्ळया र्रीब व काही वचशले र्नसलेल्या धचर्नकारं्नी 
सोडलेली होती. त्या काळात साधे खाद्यपदाथग कादंा, र्भाकर, ििे-र्फ टािे, र्नाििी, वऱ्यािी रोटी, 
र्भ ईम र्ाच्या शेंर्ा र्नाही मक्यािी किसे खायला चमळिेही र्रीबारं्ना म श्कील व द रापास्त झालेले 
होते.अंर्ावर र्फारसे वस्त्र र्नाही, र्फक्तलंर्ोटी हकवा पंजावजा कमरेर्भोवती र् ंडाळण्याजोर्ा कपडा अथवा 
आखूड धोतर, डोक्याला घालायला असेलि व चटकूर्न राचहले असेल तर तसे म ंडासे-रे्फटा, पटका, 
अंर्ामध्ये बाराबंदी हकवा बंडी असेल र्नसेल असे प्रकार वस्त्र प्रावरिािे होते. 

 
चशवपूवगकाली ज लूम तर इतक्या प्रकारे होत की जर्नता त्रस्त होऊर्न दडपूर्न टाकलेली, चवरोधी 

आवाज व प्रचतचक्रया करिारािंा छळ अमार्न षरीत्या होई. हाताखालील र्नोकराचं्या ि काबद्दल त्यारं्ना 
िाबकारे्न, दाडंक्यारे्न, छडीरे्निोपण्यात येई. म स्स्लम धचर्नक तरुि रूपवतींर्ना आिरू्न जर्नार्नखान्यात 
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डाबंीत; थोडासा चवरोध वा रार् दाखचवल्याबद्दल िाबकािे र्फटकारे खाव े लार्त. र् लामचर्री अशा 
प्रकारिी होती. म स्स्लमात र् लाम स्त्रीप रुषािंी चवक्री होई आचि त्याचं्याकडूर्न चर्नरचर्नराळी कामे करवरू्न 
घेऊर्न त्यारं्ना प रेसे अन्नपािीदेखील चमळत र्नसे. कोिाही धडधाकट मािसास वाटेरे्न जात असता 
श्रीमंताकडील र्नोकरिाकर एकदम अिार्नक पकडूर्न वाड्यातील काम सक्तीरे्न करावयास र्भार् पाडीत. 
त्यास वठेचबर्ार म्हित; बरे, श्रमािे मूल्य मोबदला मज री म्हिूर्न चमळेल ही चबलकूल आशा र्नसे; दोर्न-तीर्न 
चदवस अथवा धचर्नकास वाटेल चततके चदवस त्यास राबवरू्न मर् हाकलले जाई; तेवढ्या काळात त्यास 
खाण्यास चमळाले तर चमळाले तेही धचर्नकाचं्या मजीर्न सार. सामान्येकरूर्न र्रीब लोक बह संख्य आचि तेही 
धचर्नक व सत्ताधारी अचधकारी वर्ाच्या छळाम ळे र्ाजूंर्न लािार झालेले. सामान्य लोक दचरद्री, पि ज र्नाट 
अंधश्रद्धा लोकभ्रम, जाद टोिा, ज्योचतष, मंत्रतंत्र, दैववाद यावर चवसंबूर्न आय ष्ट्य चवर्फल आचि चर्नराशामय 
पचरस्स्थतीमध्ये व्यतीत करिारे. 

 
शतेकरी लोक शतेीिी मेहर्नत मशार्त स्स्थरब द्धीरे्न करीत र्नसत कारि जीवर्नाला स रचितताि 

र्नसे. म स्स्लम अचधकारी चपकाचं्या उत्पन्नाच्या चर्नम्म्यापेिा जास्त वस ली करिारे, तसेि जचमर्नीिा सारा 
र्भरला र्नाही म्हिरू्न केव्हा घरावर जप्ती येऊर्न घरातील सर्ळे धान्य दंड म्हिूर्न घेऊर्न जातील ह्यािी 
आर्ाऊ सूिर्ना हकवा कल्पर्नाही येत र्नसे. तसेि र् ंड केव्हा येऊर्न जचमर्नीतले उरे्भ पीक कापूर्न रे्नतील हे 
सारं्ता येत र्नसे. त्याम ळे शतेीवर खपूर्न द सऱ्यािी धर्न कशास करावी या चविारारे्न शतेकरी वर्ग उदासीर्न 
असे. ज्या शतेकऱ्यारं्ना अचधकाऱ्यािंा व धचर्नकािंा पाहठबा चमळे तेि शतेीमध्ये खपत. 

 
कारार्ीर लोक उद्योर्धंदे करण्यामध्ये र्फारसे लिघालीत र्नसत; ज्यारं्ना सैचर्नक अचधकारी, 

धचर्नकाकडील हत्यारबंद लोक यािें साहाय्य स रचिततेबद्दल तेि काराचर्रािे काम करीत अथवा द कारे्न 
उघडूर्न व्यापार उदीम करीत. बिीस चदल्याचशवाय कोिताही उद्योर् स रळीत िालत र्नसे. र्फकीर 
बैराग्यारं्ना द्रव्य चदले र्नाही तर म स्स्लम र्फकीर द कार्नदारारे्न, व्यापाऱ्यारे्न क रािािी अल्लािी हर्नदा, हेटाळिी 
केली, चशव्या चदल्या, अपमार्नास्पद र्भाषा वापरली असे खोटे आरोप व खोट्या सािी, सािीदार करूर्न त्या 
व्यापाऱ्यासं, द कार्नदारास, कारार्ीरास काजीप ढे पकडूर्न रे्नत व तेथे त्यासदंड होई, र्फटके मारले जात 
हकवा त रंुर्ात घातले जाई, हे मारे् साचंर्तले आहेि. पि त्या तशा ज ल मामं ळे काराचर्रािंी कामे 
स्वतंत्ररीत्या करण्यास कोिीि धजत र्नसे. धचर्नकािें, उमरावािें राजे, जमीर्नदार, मर्नसबदार यािें 
आश्रयारे्न कारार्ीर वर्ग कसातरी प्राि म ठीत, कंठात धरूर्न सदैव धास्ती बाळर्ूर्न आय ष्ट्य घालवी. तरीपि 
सोरे्न, िादंी, जडावािी, लाकूड, हस्स्तदंत, संर्मरवर यावरील कोरीव कामे कारार्ीर वर्ग उत्कृष्टतेरे्न 
करीत असे बर्शर्नयररे्न म्हटले आहे. [बर्शर्नयसग, रॅव्हल्स इर्न इंचडया, पृ. २५४.] 

 
म स्स्लमाचं्या चशिाही जबर व चर्नदयगतेच्या, छळि कीच्या द्योतक होत्या. हात तोडिे, डोळे काढिे, 

डोळयातं तापलेल्या सळया ख पसिे, उपाशी ठेविे, मारहाि- दाडंकी िाबकारे्न करिे, राखेिे तोबरे देिे, 
तापलेल्या सळयारं्नी डार्िे, शरीरािे चर्नरचर्नराळे अवयव प्रत्येक चदवशी छाटूर्न त्यास वदेर्ना सोसावयास 
लाविे, त रंुर्ात डाबंिे, खडी र्फोडावयास लाविे, वर्ैरे चकत्येक प्रकार असत. 

 
वरील कारिामं ळे व्यस्क्तर्त स्वाथासाठी हकवा स्वतःिी कातडी बिावण्याकरता कोितेही हर्नद्य 

हकवा अहर्नद्य, स ष्टद ष्ट, बरे वाईट प्रसंर्ोपात्त कृत्ये करण्यास कोिताही मािसू किरत र्नसे, तशी 
मर्नोर्भचूमका मािसािी बर्नलेली. चर्फत री, दे्वष, मत्सर, परस्पर हेवदेाव े यारं्नी मािसारं्ना झपाटलेले असे. 
परस्पर र्फसवार्फसवी, विंर्ना, कारवाया, डावपेि स्वाथगपद असे प्रत्येकािे कृतीत असे. 
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म स्स्लम प्रदेशामध्ये जचमर्नीिा सारा द प्पट वसूल केला जाई म्हिजे अथात प्रजेिी अर्दीि 
र्नार्वि करण्यात येई; र्भात-तादूंळ, चशवपूवगकाली चपकािंी पाहिी करूर्न चर्नम्मे उत्पन्न सरकारिे व चर्नम्मे 
जमीर्न मालकािे असा प्रकार होता. चवजापूरच्या राज्यात हहदू प्रजाजर्नार्ना चजझीया कर द्यावा लारे्. त्यािा 
आकार दर मचहन्याला प ढीलप्रमािे होता. जो चहदंू व्यापार व कसब र्न करता एक वषग हकवा एक वषावर 
प्रपंि करील त्याच्याकडूर्न एक तोळा पाविे पाि र् जंा रूपे घेतले जाई. जो हहदू सरासरी द्रव्यवार्न असे 
परंत  व्यापार केल्याचशवाय प्रपंि चर्नवाह करू शकत र्नसे व जो काहीतरी व्यापार अर्र कसब करूर्न राही 
त्यापासूर्न आधी साचंर्तल्याच्या चर्नम्मे रूपे घेतले जाई. ब्राह्मि र्भटजी मंडळी व जंर्म लोक सवांशी 
देवघेवीिा व्यापार करतात म्हिूर्न त्याचं्याकडूर्न चजचझया कर घेतला जातअसे. ब्राह्मिािंी स्स्थती छत्रपती 
चशवाजी महाराजािंा जो समकालीर्न चवजापूरिा बादशाहा महंम्मद होता त्याच्या कारकीदीत अशी होती 
की, ते र्फक्त एकि वळे जेवि करूर्न राहत असत. [आपटे द. चव., चशवकालीर्न आचदलशाही, र्भा, इ. स.ं मं. तै्र. वषग २ अं. १ ते 
४, पृ. २३. श्री. आपटे यारं्नी ही माचहती श्री. मोडक याचं्या चवजापूरिा इचतहास ह्या गं्रथाधारे चदलेली आहे. प. श.ं जोशी र्भ. इ स.ं प . ४१, पृ.९२-
१०५.] 

 
णिवकाल : 

 
श्री चशवाजी महाराज सर्न १६४० साली बंर्लोरास आपल्या मातोश्री चजजाबाई यासह रे्ले. चतथे 

शहाजीराजारं्नी चशवाजी महाराजासं दोर्न वष ेराष्ट्रोद्योर्ास लार्िारे सवग चशिि चदले. त्यारं्नतर दोर्न वषांर्नी 
त्यारं्ना बंर्ळूरहूर्न प ण्यास पाठचवले. त्यावळेी त्याचं्याबरोबर, राज्यकारर्भारास लार्िारे पेशव,े म ज मदार, 
डबीर, सबर्नीस इत्यादी अचधकारी चदले. यावळेी चशवाजी महाराजाकंडे “प्रचतपचं्चद्ररेखेव” हा चशक्का होता. 
बंर्ळूरला आईवडील व म लर्ा असे चतघेही दोर्न वष ेराचहले. त्यावळेी ह्या चतघारं्नी स्वराज्य चर्नर्शमतीबाबत 
खल केला असावा. शवेटी असे ठरले असाव े की, चशवाजी राजारं्नी मातोश्रींच्या साहाय्यारे्न व 
मार्गदशगर्नाखाली स्वराज्य स्थापण्यािा उद्योद स रू करावा व स्वराज्य स्थापर्न कराव.े त्याप्रमािे बंर्लोरहूर्न 
चशवाजी महाराज प ण्यास आले. ते आपल्याबरोबर वर चर्नदेचशलेला चशक्का व स्वराजािा ध्वज घेऊर्न प ण्यास 
आल्यारं्नतर मावळ चर्फरले. त्यात त्यारं्ना मावळातंील लोकािंी हीर्नदीर्न स्स्थती, म सलमार्नी अत्यािार, 
धमािा प्रचतचदर्न होिारा ऱ्हास, चस्त्रयािें अपहरि या र्ोष्टीचदसल्या. हे पाहूर्न म सलमार्नी सते्तचवरुद्ध त्यािें 
मर्न चवटूर्न रे्ले. म्हिरू्न महाराजारं्नी मावळापासूर्न स्वराज्य स्थापरे्नस स रुवात केली. बरं्ळूरहूर्न आल्यारं्नतर 
महाराजारं्नी एक तप र्ावोर्ावं हहडूर्न मावळातील देशम ख शतेकरी आचि कष्टकरी प्रजा यारं्ना आपलेसे 
केले. ह्या िळवळीपासूर्न आपला र्फायदा आहे हे मावळवासीयासं महाराजारं्नी पटचवले आचि स्वराज्य 
स्थापरे्नसाठी चजवास जीव देिारे मावळे चशवाजी महाराजाबंरोबर म सलमार्न सते्तशी लढू लार्ले. “हे राज्य 
व्हाव ेही श्रींिी इच्छा आहे” हा मंत्र मावळयाचं्या मर्नावर ठसवरू्न त्याचं्या साहाय्यारे्न स्वराज्य चवस्तार केला. 
कोकि व देश स्वराज्यातं आचिले आचि हहद त्वाच्या रििासाठी हसहासर्न, छत्रिामरे, चबरूदावली, 
अष्टप्रधार्न, स्वतंत्र शक, अठरा कारखारे्न,स्वतंत्र र्नािे, ध्वज, राज्यव्यवहारकोश या चवचवध र्ोष्टी चर्नमाि 
केल्या. त्याकाळी शतेी हा प्रधार्न उद्योर् होता. महाराजारं्नी शतेकऱ्यास खूश राखण्यासाठी स्वराज्यातील 
जचमर्नीिी मोजिी करूर्न चतिा सारा एकदा कायमिा ठरवरू्न चदला व तो र्ोळा करण्याकचरता सरकारी 
अंमलदार रे्नचमले. चशवाजी महाराज प्रजापालर्न दि होते. ते स्वराज्यातील लोकस्स्थती पाहण्याकचरता 
स्वतः सवगत्र हहडत असत. कर्नाटकात जाण्यापूवी त्यारं्नी असाि मोठा दौरा काढला होता. त्यावळेी 
महाराजारं्नी चकल्ल्यािंी पाहिी करूर्न त्यावंर सामग्रीिा जय्यत प रवठा केला. सवग लोकारं्ना रे्भटूर्न त्यास 
न्याय चमळेल अशी व्यवस्था केली; सवगत्र शातंता, स व्यवस्था व आबादार्नी राहावी इकडे महाराजारं्नी लि 
प रचवले. चशवाजी महाराजारं्नी जे स्वतंत्र राज्य स्थाचपले त्यात परशत्रूपासूर्न आपल्या प्रजेस संरिि चदले. 
तसेि सामाचजक अन्याय, आर्शथक, धार्शमक प ष्ट्कळसे कमी होतील हे पाचहले. िोऱ्या, दरवडे, र्फसवि कीिे 
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प्रकार होता कामा र्नयेत असे अचधकाऱ्याकंरवी लोकारं्ना जाहीर केले. महाराजािें ह कूम हेि कायदे असत. 
ते कोिी मोडू र्नयेत यावर त्यािी सक्त र्नजर असे. स्वराज्यात मारामाऱ्या, िोऱ्या, दरोडे कोिी घातले तर 
महाराज त्यास देहान्त शासर्न करीत. स्वराज्यातूर्न प्रवास करिाऱ्यास प्रजेकडूर्न कसलाही उपसर्ग पोि ू
र्नये अशी त्यािंी आज्ञा असे. महाराजावंर जसे प्रजेिे पे्रम होते तसे त्यािंी र्भीतीही प्रजेला वाटत असे. 
कास्मा चद र्ाडा चलचहतो :– 

 
“स्वतंत्र सत्ता स्थापूर्न हहदूजर्नतेिा धमगछळ, आर्शथक चपळविकू थाबंचवली. ल टीच्या वळेी 

चस्त्रयािंा छळ चशवाजीिे सैचर्नक करीत र्नसत असे कार्फीखार्न म्हितो. चशवाजी महाराजारं्नी स्वतंत्र हहदवी 
राज्य स्थाचपले त्यातंील प्रजाजर्नास आपआपल्या देवतािंी पूजाअिा करण्यास स्वातंत्र्य चदले. देवतािंी 
चमरविूक काढण्यास स्वातंत्र्य चदले. तीथगयात्रा करण्यास स्वातंत्र्य चदले. बह सखं्य हहदू प्रजाजर्नािंा 
धमगछळ, आर्शथक चपळविकू होिार र्नाही प्रजा स खी राहील हे पाचहले. त्याम ळे ज लमी राजवटीला आळा 
घातला रे्ला. चशवाजी महाराजारं्नी लोकसगं्रह प ष्ट्कळ केला. चजवास जीव देिारे वीरप रुष चमळचवले. 
महाराजारं्ना एकाि चविारारे्न व ध्येयारे्न र्भारूर्न टाकले होते. तो चविार म्हिजे हहदूधमग पे्रम आचि स्वराज्य 
प्राप्ती. ह्याि चविारािंा जप महाराजारं्नी आपल्या चपढीस करण्यािा मतं्र चदला. लोकात चर्नर्भगयपिा आिरू्न 
त्यार्ना िढाईिे धोरि चशकचवले. अशा रीतीरे्न चशवाजी महाराजारं्नी मराठ्ािें स्वतंत्र राष्ट्र चर्नमाि केले. 

 
१ लोकराज्य, १६ एचप्रल १९८५. प.ृ४७ 
 
सचहष्ट्ि ता आचि लोकरंजर्न यािे चदग्दशगर्न चशवाजी महाराजारं्नी केले असे कार्फीखार्न म्हितो. 

चशवसैचर्नकारं्नी कोठेही ल टालूट केली तरी चस्त्रयारं्ना उपद्रव देता कामा र्नये ह्या महाराजाचं्या ह कूमािे त्यारं्नी 
पालर्न केले. तसेि सैचर्नकासं क रािािी प्रत सापंडल्यास ते त्यास वदंर्न करीत. महाराजारं्नी चिस्ती चस्त्रया, 
बायबल याबद्दल आदरर्भाव व्यक्त करण्यािी चशकवि आपल्या प्रजेस चदली. चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या 
कामचर्रीरे्न प्रजेमध्ये स्वातंत्र्य पे्ररिा व देशाचर्भमार्न चर्नमाि केला. महाराजारं्नी आपली सैन्य र्भरती केवळ 
मराठ्ामंधूर्न केली असे र्नसूर्न, मेंढपाळ, र् जराथी, धर्नर्र, शतेकरी, कातकरी, रामोशी, मोलमज री 
करिारे ह्यातूर्न केली. त्याच्यामध्ये लढण्यािी ईषा उत्पन्न केली; शसे्त्र वापरण्यािे चशिि चदले आचि देश 
परकीय म सलमार्नाचं्या हाती जाऊ र्नये यासाठी शत्रूबरोबर झर्डण्यािे चशिि चदले. 

 
चशवाजी महाराजारंं्नतर छत्रपती संर्भाजीिी कारकीदग स रू झाली. त्यारं्नी प्रजेस आश्वासर्न चदले 

की, थोरले महाराजारं्नी जसे प्रजाचहत साधले तीि िाल आपल्या कारकीदीत िालू राहील. स्वराज्याला 
िारी बाजूरे्न शत्रूरे्न वढेले होते. अंतर्गत कलह िालूि होते. अशा पचरस्स्थतीतूर्न जात असता संर्भाजी 
महाराजारं्नी प्रजेकडे द लगि केलेले चदसत र्नाही. शत्रूरे्न म लूख ल टला तर तेथील रयतेला सवलती देण्यात 
येत असत. कोिी काही कारिारे्न परार्ंदा झाले तर त्यारं्ना प्रोत्साहर्न देऊर्न प र्नवगसर्न करण्यासाठी सूट 
चदली जाई. ओसाड पडलेल्या जचमर्नीत लोकारं्नी प न्हा शतेी करावी म्हिरू्न जास्तीत जास्त सवलती 
देण्यात येत असत. संर्भाजी महाराज आचि त्याचं्या अचधकाऱ्याकंडूर्न अर्भयपते्र कौलर्नामा चदला जात असे. 
काही लोक वस लीबाकी थकली म्हिजे र्ाव सोडूर्न जात. अशा प्रसंर्ी त्यारं्नी आपआपल्या र्ावी येऊर्न 
राहाव ेम्हिूर्न अचधकारी त्यारं्ना पते्र देऊर्न अर्भय देत. कोित्याही कारिारे्न शतेीिे र्न कसार्न होता कामा र्नये 
यािी दिता घेतली जाई. लोकारं्ना हरप्रकारे चदलासा देऊर्न राज्यातं स्स्थरस्थावर राहूर्न कारर्भार र्नीट 
िालू व्हावा म्हिूर्न काळजी घेण्यात येई. [कमल र्ोखले, चशवप त्र सरं्भाजी, पृ. ३८३.] 
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रािारामकाल : 
 

संर्भाजी महाराजािंा वध इ. स. १६८९ त झाल्यावर औरंर्जेबारे्न मराठी म लूख व चकल्ले ताब्यात 
घेण्यािा सपाटा िालचवला. यावळेी मोर्ल-मराठा संघषग िालू झाला. मोर्लारं्ना उत्तरेतूर्न लष्ट्कर र्भरती 
होऊर्न येत होती पि मराठ्ारं्ना स्थाचर्नक लोकाचं्या जमावारे्न सहकायग केले. राजाराम महाराज कर्नाटकी 
रे्ल्यावर इकडे जमाव लष्ट्कर िाळीस हजार व एक लाख पंिवीस हजार जहाला आहे. [राजवाडे खं. १५, पृ. 
३७७.] अशारीतीरे्न मराठेही मोर्लाशंी य द्ध करण्यासाठी मोठ्ा र्फौजा उर्भारीत होते. 

 
ह्यावळेी मोर्ल-मराठे य द्ध हे स्वातंत्र्यय द्ध होते. चशवाजी महाराजारं्नी जर्नतेला स्वराज्यािा मतं्र 

चदला त्यािी जतिूक करण्यासाठी महाराष्ट्रातील आम जर्नतेरे्न शत्रूशी लढा िालू ठेचवला. तत्कालीर्न कवी 
चवठ ठलदास म्हितो की, र्ावच्या पाटलापासूर्न ते म लाचं्या पयंत सवांर्नी हे य द्ध आपले मार्नले आचि 
चमळेल त्या साधर्नारं्नी शत्रूस तोंड चदले. त्यावळेच्या मराठी चपढीरे्न र्चर्नमी काव्यारे्न मोर्लाशंी लढा चदला. 
मोर्लारं्नी हजकलेला म लूख ते बळजबरीरे्न आपल्या ताब्यात घेत असत. मराठ्ाचं्या त र्फार्नी हालिाली प ढे 
मोर्ल सैन्यािी दमछाक होऊ लार्ली. ते मराठ्ाचं्या सैन्यास र्भ ताटकी असे संबोधू लार्ले. 

 
मोर्ल सैन्याच्या हालिालीम ळे प्रदेश उजाड पडला. त्याचं्या उमगट वार्ि कीम ळे स्थाचर्नक जर्नतेस 

त्रास होऊ लार्ला. म्हिरू्न मराठा सरदार हजजीस राजाराम महाराजाकंडे रे्ले. त्यािंी रे्भट घेतली व 
महाराजाकंडूर्न मोर्लाशंी लढूर्न हहदवी स्वराज्यातील प्रदेश म क्त करूर्न घेण्यासाठी त्यारं्ना स्वातंत्र्य असाव े
व जमावाच्या खिासाठी र्ावकीिी वर्ैरे पूवीच्या इर्नामती लोकासं परत चमळाव्यात अशी मार्िी केली. 
राजाराम महाराजारं्नी त्याचं्या मार्ण्या सर्नदा देऊर्न प ऱ्या केल्या. इतकेि र्नव्हे तर त्यारं्नी मोर्ली हद्दीतील 
केलेली ल टमारही राजािे बिीस म्हिूर्न घ्यावी असे सारं्ूर्न त्यारं्ना स्वराज्यािा प्रदेश सोडचवण्यास 
प्रोत्साहर्न चदले. त्याम ळे मराठा सरदारारं्ना र्फारि ह रूप िढूर्न त्यारं्नी स्वदेशास परतूर्न आपल्या कायास 
स्वतंत्रपिे स रुवात केली. मोर्ली सैन्यावर छापे घालूर्न ते डोंर्रात पळूर्न जाऊ लार्ले. स्थाचर्नक लोकािंी 
त्याचं्या कायास सहार्न र्भतूी असल्याम ळे त्यारं्ना अन्न पाण्यािी मदत त्यािेंकडूर्न होत असे. मोर्ली 
सैन्याकचरता जािारा दािार्ोटा ल टायिा व त्यातील चर्नम्मे अचधक र्भार् र्ावकऱ्याचं्या स्वाधीर्न करायिा. 
त्याम ळे मोर्लाशंी छ पे य द्ध करिाऱ्या मराठे सरदारासं स्थाचर्नकलोकाकंडूर्न प्रोत्साहर्न चमळू लार्ले. 
त्याम ळे हहदवी स्वराच्यािा म लूख म क्त करिारारं्ना जास्त जोर िढत असे. अशा रीतीरे्न मराठ्ाचं्या 
डोंर्रदरींच्या प्रदेशात त्याचं्या य द्धचवषयक धावत्या हालिालींर्ना तोंड देण्यात मोर्ली सैन्य अयशस्वीि 
होत राचहले. हे पाहूर्न औरंर्जेब बादशहा हताश झाला आचि तो अहमदर्नर्रास चवश्रातंीकरता आला. 
चतथेि त्यास मृत्यूरे्न र्ाठले. (इ. स. १७०७) 

 
राजाराम महाराजािंा मृत्यू इ. स. १७०० मध्ये झाला. त्यारं्नतर पत्र्नी महारािी ताराबाई ह्यारं्नी 

अल्पवयीर्न म लाच्या र्नाव े राज्यकारर्भार िालचवला. त्यारं्नास द्धा स्वराज्याकचरता “जीवर्नमरिािा लढा 
औरंर्जेबाशी” द्यावा लार्ला. त्याम ळे चशवाजी महाराजाचं्या वळेेपासूर्न िालत आलेल्या शासर्न यंत्रिेत 
त्या बदल करू शकल्या र्नाहीत. 

 
त्यारं्नी स्वराज्यातील शतेी हा जो म ख्य व्यवसाय त्यावर र्भर चदला. शतेकऱ्याचं्या र्रजा र्भार्चवल्या. 

शतेातूंर्न येिाऱ्या उत्पन्नािा ३३ टके्क एवढा शतेसारा सरकारला चमळावयािा असे ठरले होते. पि 
शतेकऱ्यारं्ना द्याव ेलार्िारे चवचवध कर लिात घेऊर्न सरसकट ४० टके्क शतेसारा ठरवरू्न चदला. चशवाजी 
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महाराजारं्नी र्नर्दी चपकावंरील, प्रत्यिकर, इर्नामपट टी, चमरासपट टी, व्यवसाय कर बसचवले होते. ते 
महारािी ताराबाई यारं्नी इ. स. १७०० ते १७०७ या काळात िालू ठेवले होते. तसेि मराठ्ाचं्या र्फौजेरे्न 
मोर्लाचं्या ताब्यातील प्रदेशावंर स्वाऱ्या करूर्न जी लूट चमळचवली चतिा र्भरिा सरकारात करावयास 
साचंर्तले. त्याम ळे शासर्नाच्या उत्पन्नात र्भर पडली. 

 
इ. स. १६८९ ते १७०० पयंत महाराष्ट्रातील जर्नजीवर्न ओढाळ स्त्रीिे होते. ताराबाईकंालीर्न 

मराठ्ािंी सवग बाजूरे्न सरशी झाली. मराठी सैन्यारे्न, बार्लाि, औरंर्ाबाद, वऱ्हाड, माळवा, र् जराथ, 
खार्नदेश या प्रदेशात घ सूर्न ल टालूट करूर्न पसैा चमळचवला. मोर्लािंी र्भीती र्नाहीशी झाली. जर्नजीवर्नातं 
आबादी आली. 
 

❑ ❑ 
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५९. कुटंुब, णववाह आणि णस्त्रयाचें सामाणिक स्थान 
 
या काळािे जात हे महत्त्वािे अंर् होते. त्या काळात एखाद्या व्यक्तीच्या वर असलेला जाती 

संस्थेिा पर्डा हा क ट ंबसंस्थेच्या दृष्टीरे्न अत्यंत महत्त्वािा होता. अशा प्रकारे क ट ंब हे संघचटत समाजािे 
प्रम ख माध्यम होते. 

 
महाराष्ट्रात चपतृसत्ताक क ट ंबपद्धती ही पूिगत्वास पोहोिलेल्या अवस्थेत अस्स्तत्वात होती. 

घरातील मोठा प रुष हा क ट ंबातील सवांिा वादातील प्रम ख असूर्न त्यास सवग मार्न देत व त्यािेप ढे र्नम्र होत 
असत. 

 
त्या काळातील क ट ंबपद्धती एकत्र क ट ंबपद्धती होती आचि ती म्हिजे प्रािीर्न काळापासूर्न हहदू 

समाजात िालत आलेली पद्धत होती असे म्हिता येईल. 
 
र्भारतीय समाजात क ट ंब हे र्नवरा, बायको व म ले याप रतेि मयाचदत र्नव्हते. त्या काळिे क ट ंब 

म्हिजे चपतृक लातंले र्नातेसबंंधातील प्रथा ज्याला चपतृक लोत्पन्नत्वािीि मान्यता होती. एकत्र क ट ंबात 
घटक दोर्न हकवा तीर्न चपढ्या एकत्र राहत आचि त्यािंा प्रम ख हा चपता असे. काही बाबतीत सवग र्भाऊ एकत्र 
राहत, सावत्र र्भावासचहतदेखील. आचि त्यािंा प्रम ख हा मोठा र्भाऊ असे. काही क ट ंबात, चवधवा आज्या, 
बचहिी आचि त्यािंी अपत्ये, दूरच्या र्नात्यातंील अर्नाथ आचि तसेि इतरही काही यािंा समावशे करण्यािी 
पद्धत होती. र्भारतीय समाजाला ह्यािी जािीव होती की, क ट ंब हे प ढील चपढीच्या चर्नमािािी इच्छापूती 
आचि चशशूिी काळजी घेऊर्न त्यारं्ना वाढचविे यासंारख्या मूलर्भतू सामाचजक र्रजाकंरता आवश्यक आहे. 
र्भारतीय क ट ंब आई-वचडलाचं्या अतीव काळजीसाठी उल्लेसखर्नीय आहे. आचि र्भारतीय आई-वचडलािें 
म लावंरील पे्रम हे अर्दी स्र्फचटकासारखे असते. प्राम ख्यारे्न म लग्यािंी इच्छा असते, कारि क ट ंबािे 
सातत्य आचिपरंपरा त्याचं्याप ढे राखल्या जातात. चशवाय हहदूत मृतािंी सवग काये म लारे्न करावयािी असत 
आचि आजही आहेत आचि ती पचवत्र कतगव्य समजली जातात. [र्फॉबगस्,ओचरयंटल मेमोआयसग र्भा. २, पृ. ११०.] म लर्ा 
झाला र्नाहीतर दत्तक घेण्याला मान्यता होती. आचि तसे हहदू क ट ंबात केलेही जात असे. हहदू व म स्स्लम 
दोर्नही क ट ंबात म लािा जन्म हा उत्सव मार्नला जाई तर म लीिा जन्म ही वाईट व द घगटर्ना समजली जाई. 

 
क ट ंब प्रम ख हा सम्राट समजला जाई व त्याला क ट ंब व्यवस्थेत सवगश्रेष् स्थार्न असे. क ट ंबातील 

सवग त्याला मार्न देत व त्याच्या आजे्ञत असत. त्यािप्रमािे आर्शथक व्यवहारही पूिगपिे त्यािे अखत्याचरत 
असत. धार्शमक चवधी, कामे, समारंर्भ आचि घरातील चस्त्रयारं्ना त्याचं्या माहेरी हकवा सासरी जािे यासारख्या 
व्यस्क्तर्त बाबतीतही क ट ंब प्रम खािी संमती चमळवावी लारे्. 

 
क ट ंबाच्या कल्यािासाठी क ट ंब प्रम ख परंपरािें काटेकोरपिे पालर्न करीत असे. उदा. क ट ंबाच्या 

देवतािें पूजर्नअिगर्न, श्राद्धकमग, पूवगजािें वषगश्राद्ध धार्शमक कृत्ये आचि समारंर्भ. तसेि क ट ंबातील मािसािंी 
लग्रे्न आचि उच्च जातींतील क ट ंब असेल तर म लािें उपर्नयर्न संस्कार ह्या र्ोष्टीही त्याला पाहाव्या लार्त. 

 
क ट ंब प्रम खाला प्रथम जन्माला आल्याबद्दल अचधकार असे. क ट ंबातील वाटपािे वळेी मोठ्ा 

म लाला जादा चहस्सा चदला जाई. मात्र हा अचधकार ब्राह्मि जातीत र्नव्हता. [ऐचतहाचसक सकंीिग साचहत्य र्भा. ५ (र्भा. 
इ. स.ं म. काळर्ावकर आचि खटावकर यािें र्ृह कलह), पृ. ५३.] वतर्नदार व जमीर्नदार यासं खास कौट ंचबक परंपरा 
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होत्या. वतर्न असलेल्यारं्ना काही खास अचधकार होते. त्यातंील काही उत्सवािे प्रसंर्ी प्राधान्य, चशक्का 
वापरिे, सरकारकडूर्न बिीस घेिे इ. ज्यारं्ना वडीलकीिे अचधकार म्हित ते ज्येष्तेवरि अवलंबूर्न असत 
आचि मोठार्भाई हकवा ज्येष् मर्न ष्ट्यि त्यारं्ना पात्र असे. [राजवाडे, म. इ. सा. र्भा. २४, ले १०९, पृ. ७२.] 

 
क ट ंबातील प्रत्येक व्यक्तीिे उत्पन्न जरी वरे्वरे्ळे असले तरी वाटिीिे वळेी हकवा सैन्यातंील 

सेवबेद्दल चमळालेली चमळकत ही एकत्र क ट ंबािी समजली जात असे. त्यािप्रमािे क ट ंबाच्या देण्यालाही 
क ट ंबातील प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार असे. [आठले, आठले घराण्यािा इचतहास, ले. ६४, ६८.] एकत्र क ट ंबातूर्न 
चवर्भाजर्न झाल्यावर कोिाही व्यक्तीला द सऱ्यारे्न व्यस्क्तर्त प्राधान्यावर चमळचवलेल्या सपंत्तीवर चहस्सा 
सारं्ता येत र्नसे. [चकत्ता, पृ. २२७-२२८.] क ट ंबाच्या कल्यािासाठी क ट ंबातील द सऱ्या व्यक्तींच्या संमतीचशवाय 
क ट ंब प्रम खाला चमळकतीिी चवल्हेवाट लावता येत असे. [र् िे, सोशल डेव्हलपमेंट इर्न महाराष्ट्र, पी. के. र्ोडे कमामोरेशर्न 

व्हा, पृ. १४७.] र्फार मोठ्ा द ष्ट्काळातंील टंिाईत पाटलारं्नी पाटीलकीिे वतर्न चवकाव ेलार्ल्यािी उदाहरिे 
आहेत. त्यावळेी आपल्या क ट ंबातील कोिीही या वतर्नावर हक्क सारं्िार र्नाही असे कबूल केलेले असे. 

 
चस्त्रयाकंडूर्न आलेल्या चमळकतीच्या समाज चवरुद्ध होता. मूळ वतर्न आपल्या क ट ंबात राहण्यासाठी 

जावयाला देण्यािे हकवा दत्तक म लाला देण्यािे असल्यास न्यायालयाला ते मान्य र्नव्हते. [र् िे, ज्य चडचशयल 
चसस्टीम ऑर्फ द मराठाझ, पृ. ७२.] 

 
कुटंुबाचे कायप : 

 
स्थूलमार्नारे्न पाहता एक क ट ंब िार सामाचजक कामे करीत असे. शरीरसंबंध, प र्नरुत्पादर्न, 

आर्शथक आचि शिैचिक. यापैकी पचहली दोर्न ही मर्न ष्ट्यािी शारीचरक आचि सामाचजक र्रज र्भार्चविारी 
होती आचि म्हिूर्न क ट ंब हे पायार्भतू एकक मार्नलेले होते. प्रत्येक चठकािी क ट ंब ही काये करीत असते. 
आचि सामाचजक चर्नयम आचि परंपरा याप्रमािे प्रत्येक समाजात क ट ंबािे काम बदलत असते. संदर्भीय 
कालात म लाला सामाचजक रीतीचरवाज, सामाचजक वर्ग, वाचंशक चक्रयाचवधी याचं्या चशििात क ट ंबारे्न 
उत्तम शाळा म्हिरू्न काम बजावले आहे. अशाप्रकारे मूल क ट ंबात संस्कृती आचि समाज याबद्दल मूलर्भतू 
र्ोष्टी चशकत असे. क ट ंब प्रत्येक व्यक्तीला िारं्ली वतगिूक िालिालविूक यािें चशिि देत असे. 
मोठ्ाचं्या बाबतीत आदर, र्नम्रता, आचि लहार्नाचं्या बाबतीत हळ वारपिाव पे्रम या र्ोष्टी तेथे चशकवल्या 
जात. म लर्ा वचडलाचं्या आजे्ञचशवाय त्याचं्या उपस्स्थतीत बसत र्नसे. लहार्न म लारं्नी मोठ्ाचं्या समोर 
धूम्रपार्न करिे अपमार्नास्पद समजले जाई. 

 
मृतािें अतं्यचवधी हे क ट ंबातील महत्त्वािे कतगव्य होते. परलोकात रे्लेल्याचं्यासाठी आवश्यक 

समजले जािारे चवधी, चक्रया या अत्यतं कोटेकोरपिे केल्या जात. [र्फोबगस् र्भा. १, पृ. ५५-५७, र्भा. २, पृ. १८८.] एकत्र 
क ट ंबपद्धती शकेडो वष े िालू राचहली यािी कारिे आर्शथक बाबी संदर्भात शोधावी लार्तील. शतेी हा 
अथगव्यवस्थेिा पाया होता. संधीिी अर्न पलब्धी आचि अस्थलातंचरता याम ळे मर्न ष्ट्य क ट ंबाच्या व्यवसायावर 
अवलंबूर्न असे. म्हिूर्न त्याच्या स्वतःच्या चहतासाठी त्याला क ट ंबाशी धरूर्न राहाव े लारे् की जेिेकरूर्न 
त्याला िारं्ले र्नाव चमळेल आचि आपल्या धंद्यातील कौशल्य चमळचवता येईल. कारि क ट ंबाचशवाय 
धंदेचशिि देिाऱ्या औपिाचरक संस्था र्नव्हत्या. 
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णववाह : 
 
र्भारतीय समाजात लग्र्न ही सावगचत्रक समाचजक रीत होती. चववाह क ट ंबाकडूर्न ठरचवले जात. 

जोडप्याच्या चर्नवडीत त्याचं्या िमतेिा चविार र्फारि थोड्या प्रमािात केला जात असे. सामाचजक आदशात 
लग्र्न हेस्त्रीच्या जीवर्नािा आवश्यक र्भार् मार्नला जाई आचि म्हिूर्न आईवचडलारं्ना म लींिे चववाह योग्य 
वयात कराव ेलार्त. जोडप्याचं्या चर्नवडीत महत्त्वािा घटक म्हिजे त्याचं्या क ं डल्या, कौट ंचबक पाश्वगर्भमूी, 
जात, र्ोत्र, प्रवर यािंी योग्यता. जातीयतेम ळे उपजातीतील चववाहदेखील चर्नचषद्ध मार्नले जात.जातीबाह्य 
वतगर्न जाचतबचहष्ट्कृत करिे हकवा आपल्या जातीकडूर्न सरकारकडूर्न चशिेस पात्र होत असे. उदाहरिाथग, 
आपल्याला एके चठकािी असे आढळते की र्नवऱ्याम लाच्या क ट ंबात सप्रवर चववाह झाल्याम ळे म लीच्या 
वचडलारं्नी लग्र्नास र्नकार चदला. [राजवाडे म.इ.सा.व्हा. २ ले. ६७, र्भा. ६, ले. ९९.] द सऱ्या चठकािी म लीिा चववाह 
सर्ोत्राशी केला या र् न्ह्याबद्दल एका इसमावर खटला र्भरण्यात आला. [चकत्ता, ले. १७३.] ज्या कालखंडािा 
अभ्यास िालू आहे त्यात चववाह हे म लाम लींच्या आईवचडलारं्नी अर्र पालकारं्नी ठरचवलेले असत. 

 
लग्नसमारंभ : 

 
जेव्हा उच्च  जातीय हहदू क ट ंबात चववाह चर्नच त केला जाई तेव्हा दोन्ही बाजंूिे प रोचहत श र्भचदवस 

आचि तास (घचटका) एकमेकाचं्या चविारारे्न र्नक्की करीत. आज ज्या प्रकारिे लग्र्नचवधी केले जातात तेि 
चवधी तेव्हाही केले जात होते. वाङ् चर्न य म्हिजेि साखरप डा (बरेोथल), सीमान्तपूजर्न, मध पकग , 
अंतरपाट, सूत्रवषे्टर्न, लाजाहोम, सप्तपदी, आचि अयरिीप्रदार्न धमगशास्त्राच्या बंधर्नाप्रमािे खालीलप्रमािे 
चवधी केले जात असत. 

 
अक्षद : 

 
लग्र्नािा चदवस र्नक्की केल्यावर र्ृहदेवतेपासूर्न स रुवात करूर्न पत्राद्वारे सवगत्र चर्नमंत्रिे धाडण्यात 

येत. र्नवराम लर्ा व र्नवरीम लर्ी यािें र्नातेवाईक चमरवि कीरे्न र्िपती व देवीच्या देवळातं जाऊर्न त्यारं्ना 
र्नारळ, पार्नस पारी, हळदक ं कू अपगि करूर्न एका श र्भचदवशी आमंत्रिे जाण्यािी परंपरा होती. [देशम ख, शारदा, 
चशवकालीर्न आचि पेशवेकालीर्न स्त्री जीवर्न, पृ. ६०.] बरोबर असलेल्या प रोचहतािे देवतेला जार्ृत करूर्न चववाहाला 
येऊर्न त्यावळेी येिारी चवघ्रे्न टाळण्यािे आवाहर्न करिे हे कतगव्य होते. हे झाल्यावर एक चववाचहत जोडपे 
र्नातेवाईक व चमत्रमंडळी यारं्ना आमंत्रि करण्यास जात असे. [महाराष्ट्र र्ॅझेचटअर, ठािे चजल्हा, पृ. ३१४.] 

 
सीमान्िपूिन : 

 
चववाहाच्या पूवीच्या संध्याकाळी सीमान्तपूजर्न हकवा सीमेिी पूजा केली जात असे. म लीिे 

आईवडील त्याचं्या र्नातेवाईकासंमवते म लािे घरी रे्भटी घेऊर्न जात. तेथे त्यारं्ना र्िपती (स पारीत 
प्रचतकृत), वरूि (पाण्याच्या र्भाडं्यात प्रचतकृत), दीप आचि र्भमूी यािंी पूजा करावी लारे्. रं्नतर र्नवऱ्या 
म लािे पाय ध वरू्न त्याला पोशाख चदला जात असे. रं्नतर म लीिी आई र्नवऱ्याम लािे पाय धूत असे. त्याचं्या 
व आपल्या स्त्रीर्नातेवाईकाचं्या ओट्या र्भरीत असे. (ओटीत तादूंळ, र्नारळ र्भरीत) जमलेल्या पाह ण्यारं्ना 
चवडास पारी व ब्राह्मिाला दचििा चदली जाई. [िापेकर, बदलापूर, पृ. २००.] 
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वाङ णनश्चय : 
 
वाङ् चर्न य हकवा तोंडी विर्न देण्यािा समारंर्भ रात्रीच्या वळेी होतअसे. र्नवऱ्याम लािे आईवडील 

आचि र्नातेवाईक र्नवऱ्याम लीच्या घरी पोशाख व दाचर्रे्न घेऊर्न जात. वधू-वरािें आईवडील एकमेकारं्ना 
र्नारळ देऊर्न रे्भटत. वराच्या वचडलारं्नी वधूला दाचर्रे्न व कापड देण्यािा हा समारंर्भ असे. पार्नस पारी 
वाटल्यावर ते परतत. [महाराष्ट्र र्ॅझेचटअर, ठािे, पृ. ३५१.] 
 
हळदीसमारंभ : 

 
लग्र्नाच्या चदवशी सकाळी वधूच्या अंर्ाला चतच्याकडील व वराकडील स वाचसर्नी हळद लावीत व 

उरलेली हळद वराच्या घरी रे्नऊर्न त्याि प्रकारे त्याच्याही अंर्ाला िोळीत. [िापेकर, बदलापूर, पृ. २०१.] 
 
चववाचहत चस्त्रयारं्नी वधूला उष्ट्िोदकारे्न स्र्नार्न घातल्यावर देवक बसचवण्यािा कायगक्रम स रू होई. 

त्यारं्नतर म लीिे आईवडील ग्रहािंी पूजा अचवन्धकलशारे्न स रुवात करीत. अचवन्धकलशात हळदीिी म ळे, 
स पारी, ताबं्यािे र्नािे आचि र्ोड पदाथग ठेवलेला असे. त्यारं्नी चवघ्र्न हरण्यासाठी प्राथगर्ना केली जाई. हाि 
चवधी म लाच्याकडेही केला जाई. र्ौरीपूजर्न र्नवऱ्याम लीरे्नि करावयािे असे. “र्ौरी र्ो, मला िारं्ले 
वैवाचहक जीवर्न दे, आचि दारी आलेल्याला आय ष्ट्य दे” [चकत्ता.] (र्ौरी र्ौरी आवति दे, दारी आलेल्याला 
आय ष्ट्य दे) 

 
रूखवि : 

 
जेव्हा चववाह समारंर्भािी वळे समीप येई तेव्हा, म लाकडिे काहीजि र्ोड पदाथांिी ताटे घेऊर्न 

र्नवरा, त्यािे र्नातेवाईक यारं्ना देत आचि र्नवऱ्या म लािे स्वार्त करूर्न त्याला पोशाख आचि इतर रे्भटवस्तू 

अपगि करीत. [चकत्ता, पृ. २०३.] 
 

मंगलाष्टक : 
 
वधूच्या घरी चमरवि कीरे्न आल्यावर वराला चववाह वदेीवर रे्नले जाते. त्यारं्ना एकमेकारं्ना पाहू र्नये 

म्हिूर्न अंतरपाट (स्वस्स्तक काढलेला पडदा) मध्ये धरला जातो. मंर्लािता (रंर्ीत तादूंळ) वाटल्या 
जातात. प रोचहतमंर्लाष्टका म्हितात. आचि शवेटी सर्नई िौघडा, टाळया याचं्या र्जरात वधू-वर 

एकमेकारं्ना हार घालतात. रं्नतर चमत्र, र्नातेवाईक, पाह िे यािें आदराचतर्थ्य केले जाते. [िापेकर, बदलापूर, पृ. 
२०४,] त्यारं्नतर कन्यादार्न, लाजाहोम, हकवा चववाहातील आह ती आचि सप्तपदी हे चवधी केले जातात. 

 
साडीसमारंभ आणि सुनमुख : 

 
वधूला र्नवीर्न साडीिोळी, दाचर्रे्न देऊर्न चतिी र्हू, र्नारळ यारं्नी ओटी र्भरण्यात येते. ही ओटी 

प रोचहत आचि काही स वाचसर्नींर्नी र्भरावयािी असते. रं्नतर म लीच्या वचडलारं्नी आलेल्या सवांर्ना र्भोजर्न 

द्यावयािे असते. रं्नतर वधू-वरारं्ना घोड्यावर हकवा र्ाडीत बसवरू्न वाजंत्री, म लाकडील व म लीकडील 
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र्नातेवाईक चमत्र, स्त्री, प रुष यारं्नी चमरवि कीत वरािे घरी पोिचवण्यािी प्रथा आहे. रं्नतर लक्ष्मीपूजर्न, र्नाव 

ठेविे व मार्नपार्न झाल्यावर समारंर्भािी सारं्ता होई. 
 
खालच्या जातींत आचि जमातीच्या लोकातं जोडा जमचवण्यािे आचि चववाहसंबधं जोडण्यािे काम 

चतसऱ्या मर्न ष्ट्यावर सोपचवलेले असे. त्यारं्ना मध्यस्थ म्हित. बऱ्यािदा हे मध्यस्थ धंदेवाईक असत. त्यारं्नी 
केलेल्या मदतीसाठी हे मध्यस्थ काही श ल्क घेत असत. [राजवाडे, र्भा. २ क्र. २६०, २६७, र्भा. २६, रं्न. २१.] 

 
वधूसंबधंी मध्यस्थारे्न माचहती चदल्यावर वराकडील लोकारं्नी जाऊर्न वधू पाहण्यािा कायगक्रम होत 

असे. रं्नतर वधूिी उंिी, पचत्रका, क ट ंब इत्यादी, चवषयी समाधार्नकारक आढळल्यास तो स्वतःचवषयी 
माचहती सारं्त असे. हकवा चववाह ठरवरू्न देत असे. तारीख, वार चर्नच त करूर्न आईवचडलारं्ना तशी माचहती 
देत असे. [ओत रकर, पेशवेकालीर्न सामाचजक व आर्शथक पत्रव्यवहार, ले. ४८, पृ. १०८, वैद्य दप्तर, र्भा. ५, रं्न. ४०, पृ. ३६.] 

 
मराठा आचि तत्सम जातीत सोयरीक हकवा मार्िी म्हिजे चववाह चर्नच त झाल्यािी उद घोषिा 

करण्यािी प्रथा होती. 
 
वराकडील मंडळी वधूला दाचर्रे्न व चतच्या आईवचडलारं्ना पैसे हकवा धान्य देत. तसेि त्याि वळेी 

लग्र्न म हूतग ठरचवण्यातं येई. [पे. द. र्भा. ३०, ले. २२, पृ. १३-१५.] 
 
मराठा आचि काही इतर समाजात म लींिी हकमत घेण्यािी प्रथा होती. मराठ्ाचं्यात म लीकचरता 

पैसे चमळतात. म लीसाठी चतच्याबरोबर वाटा द्यावा लार्त र्नाही. अशी माचहती सापडते. म लीच्या द सऱ्या 
चववाहािे वळेीदेखील बापाला पैसे चमळतात. [ब्राउटर्न, लेटसग फ्रॉम ध माराठा कॅम्प, पृ. १४०.] 

 
संपूिग समारंर्भात र्ावकऱ्यारं्ना सहर्भार्ी करूर्न घेतले जाई. त्यािंा सल्लास चविारला जाई व त्यािंा 

आदरसत्कार करण्यात येत असे. चवधी साधारिपिे पाि चदवस िालत. वदेीिी उर्भारिी, हळदीसमारंर्भ व 
देवक, पचहल्या दोर्न चदवसात केले जाई. म ख्य चववाहसमारंर्भ चतसऱ्या चदवशी असे. वरात िौर्थ्या चदवशी 
आचि पािव्या व अखेरच्या चदवशी “धार्ासोड” (हळक ं ड सोडण्यािा) समारंर्भ केला जाई. 

 
हे चवधीआचि त्यािंा क्रम हा मराठी बोलिाऱ्या सवगि जातींमध्ये सवगसाधारिपिे तोि असतो. 

चववाहवदेी तयार करण्याच्या कामाला “माडंवडहाळे” म्हितात. माडंव म्हिजे मंडप आचि डहाळे म्हिजे 
तो तयार करतार्ना वापरावयाच्या डहाळया. खोबऱ्यािे त कडे आमंत्रि म्हिूर्न वाटीत असत. यजमार्न 
र्ावातील लोकारं्ना योग्यप्रकारे चर्नमंत्रि रे्ले की र्नाही आचि प्रत्येकजि काही अपचरहायग अडिि आली 
र्नाहीतर या कायगक्रमाला हजर राहील हे जातीरे्न पाहत असे. र्ावातील महारािे काम, हे पाि पार्नािा 
आंब्यािा टहाळा मंडपाला लाविे हे असे. तो मध्यर्भार्ी हकवा प्रवशे दाराजवळ लावला जाई. त्याला तोरि 
म्हित. [िापेकर, बदलापूर, पृ. ३८.] आजही र्ावातील लोकारं्ना सायंकाळीिे जेवि देण्यािी प्रथा आहे. बह धा 
शाकाहारी र्भोजर्न चदले जाई. काही बोकडािे जेवि देत. [चकत्ता.] वधू व वर याचं्या घरिे मंडप तयार 
झाल्यावर सायकंाळी दोन्ही घरी तीर्न चवधी केले जात. त्यातंील पचहला तादूंळ सडण्यािा चवधी त्याला 
घािा म्हितात. द सरा तेल हशपडण्यािा त्याला तेलवि म्हितात. चतसरा आचि शवेटिा देवरेवड हकवा 
देवकायग यातं र्ृहदेवतािंी पूजा केली जाई. हे सवग चवधी सामान्यपिे कोकिात सवगि हहदू क ट ंबात केले 
जात. 
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ब्राह्मिेतर क ट ंबातील वरारं्ना चववाहाच्या चदवशी आदल्या चदवसाप्रमािे समारंर्भपूवगक स्र्नार्न घातले 

जाते. त्यारं्नतर तो वधूच्या घरी चववाहासाठी जातो. त्याम ळे लग्र्नाच्या म हूतािा चविार करूर्न स्र्नार्नािी वळे 
काटेकोरपिे पाळावी लार्ते. [घ ये, ध महादेव कोळी, पृ. १२६.] र्ावामधूर्न जातार्ना हकवा र्ावाजवळ आल्यावर या 
चमरवि कीला समारंर्भािे स्वरूप येत असे. वधूच्या र्ावाबाहेर चमरविूक थाबंत असे. त्याचदवशी वधूकडील 
लोक वराकडच्या मंडळीिे स्वार्त करण्यास येत असत. वाजंत्री व वराकडील स वाचसर्नी म लीिी साडी व 
इतर वस्तू घेऊर्न चर्नघत असत. ते झाल्यावर वधूिे आईवडील, र्नातेवाईक, पाह िे आचि र्ावकरी 
चमरवि कीरे्न जाऊर्न वराला लग्र्नचवधीसाठी घेऊर्न येतात. अशाप्रकारे वराला वधूकडे चमरवि कीरे्न 
आिण्यात येते. लग्र्नमंडपाच्या प्रवशेदारात वधूच्या आईरे्न वरािे स्वार्त केल्यावर वर मंडपात प्रवशे 
करतो. त्यारं्नतर चववाहािा म ख्य चवधी स रू होत असे. वराच्यासमोर प रोचहत व पाटील हकवा द सरा एखादा 
प्रचतचष्त मािूस अंतरपाट धरीत. वधू व वर एकमेकासंमोर उरे्भ राचहल्यावर तलवार हकवा काठी वधूवराचं्या 
मस्तकावंर धरली जाई. आचि प रोचहत मंत्र म्हिण्यास स रुवात करीत. या मंत्रार्ना मंर्लाष्टके 
म्हितात.जेव्हा प रोचहत हे मंत्र संपवीत तेव्हा टाळया वाजवरू्न वधू-वरारं्ना एकमेकारं्ना हार घालण्यास 
सारं्त. त्यािवळेी वाजंत्री घोष करतात, वधू-वर पती-पत्र्नी होतात. [िापेकर, बदलापूर, पृ. ३७, २०४.] लग्र्नचवधी 
चकत्येक चदवस खूप खिग करूर्न केले जात. त्या काळात र्ावकऱ्यािंा सहर्भार् चववाहात महत्त्वािा मार्नला 
जाई. बल तेदार, र्ावातील कारार्ीर यारं्ना यात चवचशष्ट काम असे आचि तसेि त्यारं्ना काही खास 
अचधकारही असत. [पेशवा डायरी, र्भा. ७, क्र. ७६८.] 

 
समािािील स्त्रीचे स्थान : 

 
हहदू क ट ंबात चस्त्रयारं्ना आपल्या वचडलार्शजत संपत्तीत वाटा र्नसे. कारि धमारे्न त्यारं्ना तो वारसा हक्क 

चदलेला र्नाही. 
 
प्रिचलत दृचष्टकोर्नात स्त्रीरे्न स शील पत्र्नीत्व आचि चवर्नम्रता यािें पालर्न करिे हेि महत्त्वािे ध्येय 

ठरलेले होते. आपि अभ्याचसत असलेल्या काळातं चस्त्रयारं्ना सवग प्रकारच्या सामाचजक त्र टीिा सामर्ना 
करावा लारे्. काही अपवाद सोडले तर त्यारं्ना िारं्ले चशििही चमळत र्नव्हते. चतिे लहार्न वयात लग्र्न होत 
असे. आपला जीवर्नसाथी चर्नवडण्यािे स्वातंत्र्य चतला र्नव्हते. लग्र्नाच्यावळेी वधूचपत्याला वराला मोठा ह ंडा 
द्यावा लारे्. [खरे, ऐ. ले. स.ं, पृ. २७३.] पती व पत्र्नी यािें क ट ंबात जवळिे सबंंध र्नव्हते. पती हा आपल्या 
पत्र्नीपेिा आई बचहिींच्या प्रर्भावाखाली असे. अशा प्रकारे तरुि सूर्न ही आपल्या चवशषेकरूर्न सासूच्या 
ह कूमात असे व ती करीत असलेल्या स रे्नच्या छळात चतिा पतीदेखील सामील झालेला चदसे. अशा छळािा 
पचरिाम म्हिरू्न स र्नारं्नी आत्महत्या केल्यािी उदाहरिे आहेत. बालचववाहािी पद्धत प्रिचलत होती. १६४० 
मध्ये चशवाजीिे सईबाईशी लग्र्न झाले त्यावळेी चशवाजी १० वषांिा व सईबाई र्फक्त ६ वषांिी होती. 
येस बाईंिे लग्र्न १६६७ मध्ये झाले तेव्हा ती आठ वषािी होती. र्ोचपकाबाई ५ वषांिी असतार्ना १७३० मध्ये ८ 
वषाच्या बाळाजी बाजीरावाशी चतिा चववाह झाला.ही पद्धती खालच्या जातीतही रूढ होती. बालचववाहात 
र्नवऱ्यािे वय १३ ते १४ वषांिे असे आचि म लीिे वय १० ते ११ वष ेअसे. [ऐ. स.ं सचहत्य, र्भा. १, ले. ४५, पृ.४४.] 

 
जर द दैवारे्न काही वषांरं्नतर पत्र्नीिा मृत्यू झालाि तर त्याला प र्नर्शववाह करण्यािी सवलत असे. ८ 

हकवा ९ वषांवरील म ली चमळत र्नसत आचि त्याम ळे लहार्न वयाच्या म लीशी त्यािे द सरे लग्र्न होत असे. या 
पद्धतीम ळे वयात खूपि अंतर असलेले चववाह घडूर्न येत. त्यािम ळे क ट ंबात स्त्रीिे जीवर्न अचतशय कष्टमय 
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असे. बह र्भाया आचि उतारवयातील चववाह याम ळे म लींर्ना लहार्न वयात वैधव्य प्राप्ती होण्यािी र्भीती असे. 
चवधवाचववाहाला धमगशास्त्रािी अर्न मती र्नसल्यारे्न स्त्रीला मात्र एकदाि चववाह करता येई. अशी पचरस्स्थती 
असल्यारे्न बालचवधवारं्ना जचटल प्रश्र्न चर्नमाि होई. पत्र्नीिे जीवर्न जर्ता याव ेम्हिूर्न र्वळी जातीतील एक 
स्त्री कल्याि प्रातंातील आबटे र्ावी एका हरजी र्वळयाकडे सेवक म्हिूर्न राचहली होती. चतला 
त्याच्यापासूर्न संर्भाजी र्नावािा म लर्ा झाला आचि संर्भाजीला जातीत घेण्यािी व्यवस्था त्यारं्नी केली. परंत  
त्याच्या मृत्यरंू्नतर लरे्िि त्यारं्नी त्यािा वारसा तोडूर्न टाकला आचि आपले उवगचरत आय ष्ट्य त्याला अर्नाथ 
म्हिूर्न घालवाव ेलार्ले. चवधवलेा सती जाण्यापासूर्न परावृत्त करण्यासाठी दत्तक घेिे हकवा चतला काही 
आर्शथक आश्वासर्न देिे या र्ोष्टीही केल्या जात. [महाराष्ट्र र्झेॅचटअसग, रत्र्नाचर्री चज., पृ. २३२.] 

 
महाराष्ट्रात सतीिी िाल र्फार मोठ्ा प्रमािात होती. ब्राह्मि,मराठा आचि तत्सम लढवय्या 

जमातीत ही प्रथा प्राम ख्यारे्न होती. आपल्याला असेही आढळते की, केवळ पत्र्नीिे र्नव्हे तर रखेल्या आचि 
दासीदेखील आपल्या मालकाच्या चितेवर स्वतःला जाळूर्न घेत. [राजवाडे, र्भा. २१, ले. २१५.] मात्र ही प्रथा तेवढी 
प्रिारात र्नव्हती. उच्चर वर्ात ह ंडापद्धती प्रिचलत होती. काही जातीत म लींच्या बापाला म लाकडूर्न 
िारं्ल्या प्रकारिी रक्कतम चमळत असे. लग्र्नासाठी म लींिी खरेदी केली जाई. [खोबरेकर, मराठेकालीर्न कोकििे 
सामाचजक व आर्शथक जीवर्न, पृ. ५५.] ब्राह्मिाचं्या म लीिे लग्र्न ९ वष े वयापूवी करण्यािा कायदा होता. मराठा 
राजवटीत ब्राह्मिेतर क ट ंबातील चवधवारं्ना प र्नर्शववाहािी परवार्नर्ी होती. आपले धार्शमक विगस्व 
वाढवण्यासाठी प्रर्भ ूआचि सोर्नार ह्यारं्नीदेखील आपापल्या जातीत चवधवा चववाहाला बदंी घालण्यािा प्रयत्र्न 
केला. मराठ्ात चवधवा चववाहाला “पाट” असे म्हितात. “पाट” लावलेल्या द सऱ्या लग्र्नाच्या पत्र्नीला 
पचहल्या लग्र्नाच्या पत्र्नीप्रमािे हक्क र्नसत. वतर्न देतार्ना चतच्या म लारं्ना द य्यम स्थार्न चदले जाई. [र् िे, 
ज्य चडचशयल चसस्टीम ऑर्फ द मराठाझ, पृ. ७१.] स्त्रीिे समाजातील स्थार्न चतच्या र्नवऱ्याच्या स्थार्नावर अवलंबूर्न असे. 
जोपयंत चतिा पती चजवतं आहे तोवरि चतला क ट ंबात हक्क असे. यावर र्भर चदला जाई. पतीवरील आपल्या 
प्रर्भावाम ळेि चतला घरातीलव्यवहारात वादातील हक्क असे आचि घरच्या आचि धार्शमक समारंर्भात, 
उत्सवात, मेळाव्यात ती मार्गदशगक होत असे. [खोबरेकर, मराठेकालीर्न कोकििे सामाचजक व आर्शथक जीवर्न, पृ. ५५.] हहदू 
स्त्रीला आपल्या पतीिा चवश्वास कमवीत आचि क ट ंबािी चमळकत, पैसा, दार्दाचर्रे्न आदी सवांच्या त्या 
रिक असत. क ट ंबािी व्यवस्था म लािें चववाह यातं त्यािे म्हििे प्रर्भावी असे. कोकिातं चस्त्रयािें तीर्न वर्ग 
होते. घरंदाज चस्त्रया, सामान्य (देवदासी) चस्त्रया आचि वशे्या. 

 
वर साचंर्तल्याप्रमािे धमगशास्त्रार्न सार चववाचहत चस्त्रया या घरंदाज चस्त्रया होत्या. देवळाशी संबचंधत 

असलेल्या देवदासी त्यारं्ना कोकिात र्भावीि म्हित. र्भाचविी देवळाशी जोडलेल्या असत. दररोज त्यारं्ना 
पूजेच्या वळेी र्नािर्ािे कराव े लारे् तसेि देवाच्या चमरवि कीत सामील व्हाव े लारे्. र्ावातील श्रीमतं 
जमीर्नदार त्यािंा आश्रयदाता असे. क्रॉर्फडग त्यारं्ना “स खाला समर्शपत केलेल्या” म्हितो. [चकत्ता.] खरोखरि 
त्या त्या काळच्या सवांत अद्ययावत वर्ातील चस्त्रया होत्या. त्यािें सवग जीवर्न हे चवचवध अर्न र्भवारं्नी समदृ्ध 
झालेले असे. त्याच्या पद्धती श्रीमंती आचि र्भडक असत. त्याचं्या कला स ख देिाऱ्या व वश करिाऱ्या 
असत. रेमाल आचि ग्रॉस यारं्नी त्याचं्या बाह्य देखाव्यािा मोहकपिा चटकचवण्यासंबधंात बरेि चलचहले आहे. 
[रघ वंशी, इंचडयर्न सोसायटी इर्न ध एटीन्थ सेंच्य री, पृ. २३३.] 

 
र्नायचकिीच्या हातात पडलेल्या दासींर्ना वशे्या व्यवसाय करावा लारे्. काही स्त्रीर् लामारं्ना केवळ 

आपल्या मालचकिीिी अर्र मालकािी कामे करावी लार्त. काहीवळेा र् लाम चस्त्रया या मालक शारीचरक 
र्भकू र्भार्चवण्यासाठी ठेवत असत. राजे राजवाड्याचं्यात र् लाम म लींर्ना र्नािर्ािी चशकचवले जाई व त्यारं्ना 
जर्नार्नखान्यात ठेवण्यात येत असे. अशाप्रकारे “बटक्या” ठेविे हे सतराव्या शतकातं रे्नहमीिेि होते. 
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श्रीमंत लोकातं म ली पळवरू्न रे्नऊर्न त्याचं्याशी जबरदस्तीरे्न चववाह करण्यािी प्रथा होती. रार्नटी 
जमातीत ही प्रथा प्रिचलत होती. मात्र आचदवासी तरुिाचं्या चववाहाकचरता पैशािंी र्रज असे. [ॲर्न इरंोडक्शर्न 
टू सोशल ॲन्रोपोलॉजी, पृ. ८७.] म लर्ी पळवरू्नजबरदस्तीरे्न चववाह केल्यािी उदाहरिे ब्राह्मि क ट ंबातदेखील 
आहेत. म लींिा चवक्रय करूर्न लोक अमाप पैसा चमळवीत, असे आपिासं आढळूर्न येते. चर्भवबूाई व्यास 
र्नावाच्या मचहलेरे्न १७७०-१७७१ मध्ये आपल्या म लीिे दोर्नदा लग्र्न करूर्न चदले व दोन्ही र्नवऱ्याकंडूर्न पसैा 
वसूल केला. जेव्हा पेशव्यार्ना हे कळले तेव्हा त्यारं्नी त्या स्त्रीला चतच्या र्भावाला व म लीला कैद करण्यािा 
आदेश चदला. जबरदस्तीरे्न केलेल्या चववाहापासूर्न स टका मार्ता येत र्नसे. त्याकचरता चववाह हा चवचशष्ट 
धार्शमक ससं्काराचशवाय घाईर्दीरे्न झाला असल्यािे चसद्ध कराव ेलारे्. 

 
बह पत्र्नीत्व आचि जरठचववाह याम ळे म लींर्ना बालवैधव्यािे र्भय असे. ब्राह्मिात चवधवा चववाहाला 

बंदी असल्यारे्न बालचवधवािंा प्रश्र्न अचधक जचटल होत असे. खालच्या जातींत लग्र्न मोडण्यािी 
“काडीमोड” प्रथा होती. पतीच्या चितेवर स्वतःला चजवतं जाळूर्न घेण्यािे चदव्य करण्यािी िाल होती. 
पतीच्या मतृ्यरंू्नतर स्त्रीिी दयर्नीय अवस्था या प्रकारच्या र्भयार्नक चर्निगयािा आश्रय करण्यािे प्रम ख कारि 
होती. पतीच्या मृत्यूरं्नतर स्त्रीिे दार्दाचर्रे्न घेतले जात, चतिे केशवपर्न करण्यात येई आचि अशा चवदू्रप 
अवस्थेत चतला र् लामापेिादेखील हलके चजिे जर्ाव ेलारे्. ह्या कठीि पचरस्स्थतीम ळेि जीवर्नािा उदे्वर् 
येऊर्न आय ष्ट्यर्भर जर्ाकडूर्न चतरस्कार आचि चधक्काकर सहर्न करीत राहण्यापेिा आपल्या पतीच्या चितेवर 
स्वतःला चजवतं जाळूर्न घेण्यािा मार्ग चतला अर्न सरावा लारे्. [टॅव्हर्शर्नयर रॅव्हल्स इर्न इंचडया, खं. २, पृ. २०९.] त्याचं्या 
पतीच्या मतृ्यूरं्नतर त्यािें वपर्न केले जाई व त्यापासूर्न त्याचं्या पदरी उपेचित जीवर्न येत असे. [टेरी, अ व्हॉएज टू 
ध इस्ट इंचडज, पृ. २७४.] 

 
जर एखाद्या चवधविेा पती क ट ंबातूर्न चवर्भक्त झाला असेल आचि त्याला वारस र्नसेल तरि 

चवधवलेा त्यािी मालमत्ता चमळत असे. एकत्र क ट ंबात चवधवलेा केवळ अन्नवस्त्रािाि अचधकार होता. [पेशव े
रोजचर्नशी, र्भा. ३, क्र १७४, १७५.] एकत्र क ट ंबात वडील हकवा पती याचं्या संपत्तीतील स्त्रीिा चहस्सा समाज संमत 
करत र्नव्हता.परंपरा आचि सामाचजक चविारसरिी यारं्नी चवचवध बधंरे्न घालूर्नदेखील त्या काळच्या चस्त्रयारं्नी 
कोिती प्रत्यि कामचर्री केली ते आपि पाहू. 

 
आपि अभ्यासत असलेल्या काळातं सरदार घराण्यातंील चस्त्रया चलहायला व वािायला चशकत. 

हहद स्थार्नातील इतर कोित्याही समाजात आढळिार र्नाही अशी तीव्र र्नजर मराठा चस्त्रयािंी होती असे 
ब्रावटर्नरे्न म्हटले आहे. [ब्रॉवटर्न, लेटसग फ्रॉम मराठा कँप, पृ. ११६.] मराठी चस्त्रया धीट होत्या. त्या पडदा घेत र्नसत. 
चस्त्रयाचं्या सवगि वर्ांवर रूढी आचि धार्शमक चर्नयमािंा पचरिाम होत र्नसे. कामकरी वर्ात स्त्री व प रुष 
दोघारं्नाही उदरचर्नवाहासाठी काम कराव ेलारे् आचि स्त्रीिी आर्शथक मदतही कमी असली तरी महत्त्वािी 
असे. शतेकरी क ट ंबातील चस्त्रयादेखील महत्त्वािे कायग करीत. अशाप्रकारिी उल्लाेखर्नीय मदत हीि स्त्रीिे 
खालच्या वर्ात महत्त्व वाढण्यािे कारि असले पाचहजे. खालच्या जातींत घटस्र्फोट आचि प र्नर्शववाहाला 
मान्यता होती. त्या चस्त्रया चवदू्रपता आचि सती यापासूर्न म क्त होत्या.चशवाय या जातींत चववाहचवषयक 
कायदे काटेकोरपिे पाळले जात र्नसत. थॉमस् कोटस म्हितो की बह पत्र्नीत्व मान्य असले तरी 
सवगसाधारि र्नव्हते. केवळ श्रीमंतार्ना पचहल्या लग्र्नापासूर्न अपत्य र्नसेल तरि ते द सरे चववाह केले जात. 
[स धा देसाई, सोशल लाईर्फ इर्न महाराष्ट्र अन्डर ध पेशवाज, पृ. ८८.] 

 
मध्यमवर्ीय चस्त्रयािंीि पचरस्स्थती इतरापेंिा र्भयार्नक होती. बह पत्र्नीत्व आचि रखेल्या, तसेि 

घटस्र्फोटाला बंदी याम ळे त्यारं्ना अचर्नच ततेच्या वातावरिातं राहाव ेलारे्. [चकत्ता, पृ. ८९.]  
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६०. धार्णमक आणि सामाणिक चालीरीिी 
 

धमप आणि समाि 
 
धार्शमक श्रद्धा-परंपरावादी (कमगठ) हहदंूिे धार्शमक जीवर्न हे प्राम ख्यारे्न जातीय जर्थ्याच्या ज्या 

र्टामध्ये ते असत त्याचं्या परंपरारं्नी म ख्यत्व ेव्यापलेले असे. जात पाळिे म्हिजेि धमगपालर्न म्हिता येईल. 
 
धार्शमक िालीरीतींच्या बाबत महाराष्ट्रातील समाज खालीलप्रमािे चवर्भार्ता येईल :— 
 
(१) ब्राह्मि (२) ब्राह्मिेतर (३) अस्पृश्य (४) म सलमार्न (५) चि र्न, इत्यादी. धार्शमक आचि 

सामाचजक िालीरीतींबाबत ब्राह्मिावंर चर्नयंत्रि करिारे प्रम ख चमतािर आचि धमग व चर्निगयहसधू होते. 
ब्राह्मिाचं्या देशस्थ, चित्पावर्न, कऱ्हाडे अशा जाती होत्या. सामान्यपिे ब्राह्मि दैचर्नक प्राथगर्नासंध्या करीत. 
प्रर्भ ूआचि र्ौड सारस्वतदेखील त्याचं्या देवाच्या दररोज पूजा करीत. वािी (व्यापारी) जे जातीसंस्थेत 
द सऱ्या क्रमाकंावर होते त्यारं्ना दररोजिी पूजा र्नव्हती. त्यािप्रमािे मराठा, क िबी आचि इतर कारार्ीर 
जातींच्या बाबतीतही होते. सकाळच्या स्र्नार्नारं्नतर र्ृहदेवतेिी पूजा करिे हकवा देवळात जािे हे 
त्याचं्याकडूर्न अपेचित होते. घरातील देवािी पूजा ही घरातील प्रम खारे्न हकवा वयोवृद्ध मािसारे्न 
करावयािी प्रथा होती. पि सामान्यपिे घरातील आचश्रत मािसावर अर्र लहार्न म लावंर हकवा शवेटिा 
आधार म्हिरू्न चस्त्रयावंर सोपचवली जात असे. स स्स्थतीतील क ट ंबात या पूजेसाठी ब्राह्मिािी रे्नमिकू केली 
जाई. 

 
ब्राह्मि आचि उच्चर्नविीय हहदूच्या घरात एक देवघर र्नावािी खोली देवपूजेसाठी राखूर्न ठेवलेली 

असे. (आजही हहदूच्या घरात आपल्याला देवघर आढळते.) या घराण्याचं्या देवातं पंिायतर्न, महादेवािे 
दर्डी हलर्, चवष्ट्िूिी प्रचतमा म्हिूर्न दर्डािा शाळीग्राम, शखं, कोक्रा (ताटली), धातूिा त कडा (देवी द र्ा 
म्हिूर्न) सूयग म्हिरू्न स्र्फचटक आचि र्िेश लाल दर्डाच्या स्वरूपात असे. पंिायतर्नाचशवाय काही क ट ंबात 
त्या क लदैवताचं्या मूती असत. उदा. र्भवार्नी, खंडोबा, चवठोबा इत्यादी. [महाराष्ट्र स्टेट र्ॅझेचटअसग, र्भार् ३ (मराठा 
चवर्भार्), प.ृ २३३.] तसेि दत्ताच्या पाद का व र् रूिी प्रचतमा ही देवघरात असे. सकाळी प्रातर्शवधीरं्नतर मराठे 
काम स रू करण्यापूवी आपल्या देवघरात काही वळे व्यतीत करीत. [चदवेकर सपंाचदत ९१ कलमी बखर.] उच्चविीय 
दररोजच्या चक्रयाकमात अचधक पैसा व वळे खिग करीत. एकादशी, सोमवार, शचर्नवार, पौर्शिमा असे खास 
चदवस आचि इतर काही चदवस हे हहदूिे उपासािे चदवस असत. आचि या चदवशी सावगचत्रक पूजा हकवा 
चवचशष्ट देवतेला धूप, र्फ ले, र्फळे आचि इतर काही उपिार ब्राह्मिाकंडूर्न केले जात. [पिालपवगता ग्रहिाख्यार्न, पृ. 

३०-३१.] सामान्य मािसािंा धमग त्याचं्या देवताचं्यावरूर्न अभ्यासता येतो. कोकिातंील हहदंूच्या देवता 
खालीलप्रमािे चवर्भार्ता येतील. (१) लोकचप्रय देवतािी पूजा, (२) ग्रामदेवता, (३) क लदैवत, (४) 
इष्टदेवता, (५) र्ृहदेवता, (६) वास्त देवता या प्रकारच्या देवता घरावर सत्ता िालचविाऱ्या होत आचि 
त्यािंी प्रचतष्ापर्ना र्ृहशातंीच्या हकवा वास्त शातंीच्या वळेी करण्यात येई. 

 
महाराष्ट्रातील प्रम ख ग्रामदेवता अशा होत्या आचि आहेत---बचहरोबा हकवा र्भरैव, हर्न मार्न हकवा 

मारुती, म्हसोबा, िंचडका, द र्ा, र्िेश, र्भवार्नी, वाघेश्वरी, चशव, रवळर्नाथ आचि इतर लोकचप्रय 
देवतामंध्ये महाराष्ट्रातंील पंढरपूरिा चवठोबा, त ळजापूरिी र्भवार्नी, जेज रीिा खंडोबा आचि कोल्हापूरिी 
महालक्ष्मी या प्रम ख आहेत. त्यािंी ब्राह्मिापंासूर्न ते अस्पशृ्यापंयंत सवगि र्भक्ती करतात. 
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णवठोबा : 
 
या देवतेिी दोर्न र्नाव ेरूढ आहेत. चवठोबा आचि पाडं रंर्. त्यािी म ख्य मूती पंढरपूर येथे आहे, 

आचि तेि वारकरी संप्रदायािे म ख्य पीठ आहे. आषाढी आचि कार्शतकी एकादशी हे दोर्न चदवस पंढरपूरच्या 
याते्रसाठी पचवत्र मार्नतात. देशाच्या कार्नाकोपऱ्यातूर्न या वार्शषक उत्सवाला लाखो र्भाचवक चवठ्ठल पूजेसाठी 
पंढरपूरला येतात. [खरे, र्. ह., महाराष्ट्रातील िार दैवते. पृ. १८७.] 
 
िुळिापूरची भवानी : 

 
बह तेक मराठे त ळजापूरच्या र्भवार्नीिे र्भक्त आहेत. ही देवता वाघावर बसलेली, स ंदर आचि रे्नहमी 

पापी क चटल रािसािंा र्नाश करण्याच्या पाचवत्र्यातं दशगचवलेली असते. [चिटिीस, चशवाजी महाराजािें सप्तप्रकरिात्मक 
िचरत्र, प.ृ १५.] ही मराठ्ािंी पालर्नकती मार्नली जाते. चशवाजी महाराजारं्नी र्भवार्नीपासूर्नि स्रू्फती घेतली 
होती. [सर्भासद बखर, प.ृ ८, ९, २९, ४८ आचि ८७.] महाराजारं्नी चतच्या सन्मार्नाथग प्रतापर्ड येथे मंचदर बाधंले आहे. 
[चकत्ता.] 
 
खंडोबा : 

 
जेज रीिा खंडोबा ही मराठ्ािंी पालर्नकती देवता असूर्न चतला र्भक्तर्िाचं्यात र्भवार्नीदेवी इतकेि 

स्थार्न आहे. [९१ कलमी बखर, कलम ७०, सर्भासद, पृ. २१.] खंडोबा यािा शब्दशः अथग तलवारीिा (बा) बाप, की जो 
प्रदेश रिि करतो तो, दचििेिा पालर्नकता हकवा ईशदेव होय. उजव्या हातात तलवार घेऊर्न घोड्यावर 
स्वार अशी यािी प्रचतमा असूर्न त्याच्या शजेारी त्यािी पत्र्नी म्हाळसा बसलेली असते. सतराव्या शतकातील 
मराठ्ािंी खंडोबा आचि र्भवार्नी मोठी दैवते होती. 
 
महालक्ष्मी : 

 
ही महाराष्ट्रािी प्रािीर्न देवता आहे. ती अंबाबाई या र्नावारे्नही ओळखली जाते. चतिी म ख्य मूती 

कोल्हापूरला आहे. महाराष्ट्रातील सवग जातीिे लोक चहिे र्भक्त आहेत. 
 
लोक र्नाचशक, त्र्यंबकेश्वर, पठैि आचि हरेश्वर या चठकािारं्नाही रे्भटी देतात. 
 
वर उल्लेचखलेली स्थारे्न आचि देवता याचं्या यात्रा करिे हेदेखील एक प ण्यकमग मार्नले जाते. 

आय ष्ट्यातं एकदा तरी यातील एक हकवा त्यापेिा अचधक स्थार्नारं्ना रे्भट देण्यािी तीव्र इच्छा मर्नात वास 
करीत असते. [चशविचरत्र साचहत्य, खंड २, ले. १४१.] 
 
कमपकाडं-णक्रयाणवधी : 

 
हहदंूच्या िालीचरतींिा बरािसा र्भार् हा धार्शमक चवधींशी चर्नर्चडत असतो. त्याला संस्कार म्हितात. 

हे समारंर्भ ज्यात चवशषेतः श द्धीकरिािे चक्रयाचवधी असतात, ते परंपरार्त पद्धतीरे्न ब्राह्मि प रोचहताचं्या 
अचधपत्याखाली केले जातात. सवग जातीत ६ संस्कार केले जातात. त्यातील प्रम ख संस्कार प ढीलप्रमािे 
होत. मौजीबंधर्न, चववाह, र्र्भादार्न, आचि अन्य संस्कार. र्र्भादार्न (म लर्ी वयात आल्यारं्नतरिा) संस्कार 
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मोठ्ा धामध मीरे्न केला जात असे. कारि त्या काळातं म लींिी लग्रे्न र्फार लहार्न वयात केली जात असत. 
ब्राह्मि चर्नत्यकमग करीत. उदा. स्र्नार्न, संध्या, तपगि इत्यादी. यज्ञारं्ना प्रोत्साहर्न चदल्यारे्न धार्शमक कतगव्य पार 
पाडल्यािे समाधार्न लोकारं्ना चमळत असे. वसई चवर्भार्ातील रयतेरे्न पोत गचर्जािें अमंलाखाली दीघगकाळ 
राचहल्याम ळे धमगकायात द लगि झाल्यारे्न र्भरपाई करण्यासाठी कल्यािच्या ब्राह्मिाला त्यारे्न केलेल्या 
सोमयज्ञासाठी धमादायवृत्ती चदली होती. अशा रीतीरे्न त्या र्भार्ात स्वधमािरि झाल्यािे समाधार्न त्यारं्ना 
लार्भले. अथात कोिाही व्यक्तीच्या र्भस्क्तमार्ािे आचि पद्धतीिे चर्नयंत्रि जाति करीत असे. काही जातींर्ना 
काही मंचदरात जाण्यािी अर्र तेथील देवतारं्ना स्पशग करण्यािी मर्नाई होती. आपल्या जातीधमाबाहेर 
जािाऱ्या मािसाला बचहष्ट्कृत केले जाई. धमग बदललेल्या मािसािा धमगि केवळ बदलत र्नसे तर त्यािे 
जातीचर्नहाय स्थार्नही र्नष्ट होत असे. सालसेटीिे पारथरेपंि काळसे यारं्ना पोत गचर्जारं्नी धमांतचरत केल्यावर 
त्यािें चशवाजी काळात चर्फरूर्न हहदू होण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्र्न हे एक उदाहरि सारं्ता येईल. 

 
स्थाणनक देविा : 

 
र्ावािी स्थापर्ना करतार्ना ग्रामदेवतेिी स्थापर्ना करण्यािी प्रथा होती. प्राम ख्यारे्न र्भजल्या जािाऱ्या 

स्थार्नीय देवता म्हिजे—हिंगलज्, जाखमाता भगवती, महिंकावती, चंपावती आहि गोलमबादेवी. 
 
महाराष्ट्रात म स्स्लम आचि चि र्न सवगत्र पसरलेले चदसत. बह संख्य चि र्न हे ठािे चजल्ह्यातील 

वसई ताल क्यात होते. स मारे १·५० लाख हिश्चन कोकिात वस्ती करून राहिंल्याचा अंदाज आिें. 
कोकिातील ठािे हजल्िंा िंा अगदी मूळच्या लोकाचें वस्तीस्थान म्िंिून ओळखला जातो. त्यारं्ना आचदवासी 
म्हितात. अभ्यासाच्या कालखंडात त्यािी संख्या एकूि चजल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या ¼ होती. द सरी 
अर्न सूचित जमात म्हिजे वारली. चजल्ह्याच्या अर्न सूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या ४५% इतकी त्यािंी 
लोकसंख्या आहे. संख्येरे्न ते कोित्याही जमातीपेिा सवाचधक आहेत. [सेन्सस ऑर्फ इंचडया, १९६१ र्भार् १०, चवर्भार् ७ 
बी, रे्फअसग ॲन्ड फे्रस्टीवल इर्न महाराष्ट्र, प.ृ ७८-७९.] या प्रदेशातील लोक पाि प्रम ख प्रकारात मोडतात. ब्राह्मि, 
क लकिी, वािी, र्वळी, उत्पादक, कारार्ीर, खेळे, िाकर, धर्नर्र, कोळी, श्रचमक, आचदवासी, िारं्भार, 
अत्यजं आचि र्भक्त. [चकत्ता, ठािे चज., पृ. २०१.] 

 
आपि वर हहदूच्या धार्शमक आिाराचवषयी थोडक्यात माचहती घेतली आहे. आता या चवर्भार्ातील 

चि र्नाचं्या धार्शमक आिाराचवषयी थोडक्यात पाहू. 
 
महाराष्ट्रातील चि र्नािें धार्शमक आिार आचि उत्सव हे जर्र्भरच्या रोमर्न कॅथॉचलक 

र्नीतीचर्नयमार्न सार चर्नयंचत्रत आहेत. परंत  प्रत्यि शासर्न व अंमलबजाविी यासाठी या प्रदेशातील रोमर्न 
कॅथॉचलक स रुवातीपासूर्न र्ोव्याच्या चबशपाच्या कायगकिेत आहेत. त्याच्याखाली चवकार जर्नरल आचि 
चवकार जर्नरलच्या हाताखाली चवर्भार्वार ििगिे धमगर् रू असूर्न लहार्न ििग हे चवर्भार्ीय ििग व प्रम ख ििगला 
जोडलेले आहेत. [चकत्ता, पृ. २५०.] चवर्भार्ीय ििगमध्ये धमगर् रू महार, धमांतचरत व अर्नौरस म ले यासारख्या 
हलक्या वर्ाखेरीज सवग वर्ातूर्न चर्नवडले जातात. प्रीस्टिे चशिि र्ोव्यात केले जाते व वयाच्या २४व्या वषी 
र्ोव्यािे आिगचबशप हकवा त्याचं्या प्रचतचर्नधीकडूर्न त्यारं्ना दीिा चदली जाते व ते आय ष्ट्यर्भर ब्रह्मिारी 
राहतात. महाराष्ट्रातील रोमर्न कॅथॉचलकािंी र्भस्क्तस्थारे्न म्हिजे व्हर्शजर्न मेरी, सेंट ॲर्नी, सेट फॅ्रन्सीस 
झेवीयर, सेंट ॲन्टोर्नीओ, सेंट सेबातशीयर्न आचि सेंट जोसेर्फ असूर्न त्याचं्या प्रचतमा चिस्ताच्या 
प्रचतमेबरोबर प्राथगरे्नसाठी त्याचं्या घरात ठेवलेल्या असतात व क्रॉसवरील चिस्तािी मूती आचि आवडत्या 
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संतािी प्रचतमा ही आदरारे्न वदेीवर अर्र कोर्नाड्यात ठेवलेली असते. त्यातंील सवात धार्शमक लोक 
चदवसातूंर्न पाि वळेा प्राथगर्ना करतात; सकाळी उठल्यावर, मध्यान्ही, सूयास्ताच्यावळेी, सूयास्तारं्नतर 
लरे्ि आचि झोपण्यापूवी. [ब्राऊटर्न, लेटसग चरटर्न इर्न मराठा कँप ड हरर् ध इयर १८०९, प.ृ ७६-७७.] 

 
महाराष्ट्रातील म सलमार्नातं अरब आचि पर्शशयर्न रक्तािें दृढ संबंध आहेत. परकीय मूळ पे्रचषत 

पैर्ंबरच्या (५७०-६३२ इ. स.) [जंचजऱ्यास पचहली अरबािंी रे्भट झाली असे पेचरप्लस सारं्तो.] पासूर्न तसेि सातव्या आचि 
दहाव्या शतकातील म स्स्लम सते्तच्या प्रसाराच्या काळातील असाव.े कारि अरब हे मोठ्ा प्रमािात 
र्भारताच्या पच म चकर्नाऱ्यावर खलाशी, व्यापारी, र्नचशबािी परीिा पाहण्यासाठी म्हिूर्न आले. कोकिातील 
राजामंध्ये बल्हार इतका अरबाचं्या बाजूिा द सरा राजा र्नव्हता आचि त्याच्या प्रजेरे्न त्यािे अर्न करि केले. 
दहाव्या शतकात अरब मोठ्ा संख्येरे्न कोकिातील शहरात स्थाचयक झाले. तेथील चस्त्रयाशंी त्यारं्नी चववाह 
केले आचि तेव्हापासूर्न ते त्याचं्या धार्शमक कायद्याप्रमािे जीवर्न जर्त आहेत. [महाराष्ट्र र्ॅझेचटअसग, रत्र्नाचर्री चज., प.ृ 
२६३ वर प्रत्येक र् रुवारी म सलमार्न लोक प्राथगर्ना करतात असे साचंर्तले आहे.] 

 
िौदाव्या शतकापासूर्न ते अठराव्या शतकापयंत खलाशी अरबाचं्या सेवसे खूप मार्िी होती. 

कोकिी म स्स्लमाचं्या परंपरेर्न सार आचि म स्स्लम इचतहासकाराचं्या म्हिण्यार्न सार ७व्या शतकाच्या (इ. स. 
८००) स मारास य फे्रटीसच्या खेड्यातूर्न हजारो म सलमार्न, हजाज चबर्न य स र्फ या र्भयार्नक सत्ताचधशाचं्या 
हातूर्न कत्तल होऊ र्नये म्हिूर्न र्भारतात पळूर्न येऊर्न पच म चकर्नाऱ्यावर स्थाचर्नक झाले. [चकत्ता.] कोकिी 
म सलमार्न िार प्रम ख जमातीत चवर्भार्ले जातात. हैदर, शखे, म घल आचि पठाि. 

 
प्रत्येक र् रुवारी म सलमार्न लोक मचशदीत अर्र खास बाधंलेल्या घरात एकत्र येऊर्न प्राथगर्ना 

करतात आचि ईश्वर व पे्रचषत यािंी र्ौरवर्ीते र्ातात. त्यारं्नतर िहापार्न होते व चमठाई वाटली जाते. 
[चकत्ता.] 

 
जातीव्यवस्था, र्ाव आचि धमग यारं्नाही मध्यय र्ीर्न लोकाचं्या जीवर्नात महत्त्वािे स्थार्न होते. 

त्याम ळे मध्यय र्ीर्न समाजाला स्थैयग आचि स रचितता लार्भली होती. मध्यय र्ीर्न महाराष्ट्रािे धार्शमक जीवर्न 
दोर्न प्रकारिे होते. एक उच्च धमग ताचत्त्वक चर्नदार्न, हे केवळ चशचित आचि चवद्वार्नासाठी राखीव होते आचि 
द सरे साधा उपासरे्निा मार्ग, सामान्यािे पठडीतील प्रिचलत रीतीचरवाज. श्रेष् धमािा अथग चवश्वात व्यापूर्न 
राचहलेले परम तत्त्व म्हिजेि प्रत्येक मािसािा आत्मा होय. आचि म्हिूर्न ब्रह्माबरोबर मीलर्न हे प्रत्येक 
मािासािें अंचतम साध्य होय. [सेर्न, र्फॉरेर्न बॉयॉग्रार्फी ऑर्फ चशवाजी, र्भार् २, पृ. १६१-१६३.] त्याकचरता पचवत्र आिरिािी 
आवश्यकता असे. र्भस्क्तमार्ारे्न वासरे्नवर चवजय चमळवरू्न जन्ममृत्यूिा रे्फरा टाळिे हे जीवर्नािे अंचतम ध्येय. 
श्रदे्धिी सत्त्वपरीिा झाल्यावर जो आत्मा ब्रह्माच्या शरीराला िेतर्ना देतो तो या कृपेला सवांत अचधक पात्र 
असतो. [ग्रँट डर्फ, चहस्री ऑर्फ ध मराठाज, र्भार् १, पृ. ८-९.] मोि हाि जीवर्नमतृ्यूिा रे्फरा ि कव ूइस्च्छिाऱ्या हहदूिे 
अंचतम साध्य असते. त्यासाठी तीर्न मार्ग आहेत. कमग मार्ग, ज्ञार्न मार्ग आचि र्भक्ती मार्ग. मध्यय र्ीर्न 
महाराष्ट्रातं म क्तीसाठी सामान्यतः सवग मार्ांिे आिरि लोक करीत. ईश्वरी अंश हाि केवळ 
जर्राहाटीसाठी व त्याच्या अस्स्तत्वासाठी कारिीर्भतू र्नाही, असे मार्नले जात होते. प्रकृतीदेखील त्यात 
आपला खेळ करीत असते. प्रकृती ब्रह्मािे, चवष्ट्िूिे आचि चशवािे अर्न क्रमे चर्नमाि, स्स्थती आचि चवलयािे 
रूप घेतले आहे. देवारं्नी त्याचं्या पत्र्नींबरोबर (चस्त्रयाबंरोबर) कठीि समयी आपल्या कायासाठी प ष्ट्कळ 
अवतार घेतले. [चशवर्भारत, पृ. ४३, ४७.] 
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चवष्ट्िूच्या अवतारािी कल्पर्ना र्फार प्रचसद्ध होती. या अवताराच्या कथारं्नी चकत्येक कथा, र्नाटके व 
इतर धार्शमक करमि कींर्ना कथावस्तू प रचवल्या आहेत. 

 
ग्रामदेविाचंी तपासना : 

 
ग्रामदेवता आचि द ष्ट आत्मे याचं्या उपासरे्नला खास करूर्न वाढचविारा एक लोकचप्रय धमािा 

प्रकार रूढ असावा असे चदसूर्न येते. प्रत्येक र्ावात चर्नयचमतपिे ग्रामदेवतािंी उपासर्ना व आराधर्ना केली 
जाई. यमाई, सटवाई, वतेाळ, वाघोबा, कल्यािी, चवर्नयी, काळी, कर्नकेली इत्यादी प्रम ख ग्रादेवता होत्या. 
त्याचशवाय मारुती, खंडोबा, म ंजा, पीर, त काई, र्ीरमाई आचि स री या देवताही होत्या आचि आहेत. [जोशी, 
मराठेकालीर्न समाजदशगर्न, प.ृ २१२.] 

 
मॉर्नीयर चवल्यम्सच्या मते ह्या ग्रामदेवता प्रािीर्न जमातीच्या लोकारं्नी चर्नमाि केलेल्या काल्पचर्नक 

मूती असूर्न त्यारं्ना हहदंूतील ित र ब्राह्मिारं्नी आपल्या धमाकडे सामान्यारं्ना वळचवण्यासाठी सामावरू्न घेतले. 
ग्रामदेवता ही संकट काळातं शक्ती देिारी समजली जाई व ती शक्ती र्ावकऱ्यािंा आरं्नद आचि 
र्भरर्भराटीचवषयी असे. दसरा, होळी इ. सारख्या खास उत्सवािें चदवशी या देवारं्ना रेडा, बकरा यािें बळी 
र्ावच्या वशेीवर त्यारं्ना खूश करण्यासाठी आचि त्याम ळे र्ावाला र्भरर्भराट येण्यासाठी देण्यािी प्रथा होती. 
ग्रामदेवतेिे काम हे र्ावािे रिि करिे हे होते. परंत  खास करूर्न रोर् आचि आपत्ती याचं्यापासूर्न रिि 
करण्यािी शक्ती त्याचं्यात होती असे मार्नले जाई. [बेंदे्र, महाराष्ट्र ऑर्फ चशवशाही चपरीयड, पृ. १७.] चवचशष्ट प्रकारिे 
धार्शमक समज आचि समारंर्भाला उपय क्त म्हिूर्न ग्रामदेवतािंी वैचशष्ट्टे्य चर्नच त झाली होती. त्यािंी पूजा 
करिारे केवळ ब्राह्मिि र्नसत तर इतर जातींतीलही असत. उच्च हकवा र्नीि जातीपैकी कोिीही आपि 
पूवगजािें वारस आहोत असे म्हिचवतार्ना अचर्भमार्न हकवा मत्सर बाळर्ीत र्नसत. [आते्र, र्ावरं्ाडा, पृ. १४३-१४४.] 
जर ग्रामदेवतारं्ना त्यािंी परंपरार्त देिी चदली र्नाहीत हकवा त्यारं्ना सताचवले अर्र चडविले तर संतापारे्न 
त्या सूड घेतात असे मार्नले जाई. 

 
ग्रामदेवतेस प्रत्येक पौर्शिमेला र्नारळ तसेि पेरिी, कापिीच्या वळेी बकरा, कोंबडा अशी देिी 

चदली जात. रवळर्नाथ, मौली, वतेाळ, रामेश्वर, जैर्न आचि हर्न मार्न या देवता सामान्यपिे सवगत्र प जल्या 
जातात. ग्रामदेवता कॉलरा, देवी, प्लेर् यासारखे रोर् सूड घेण्यासाठी आितात असे मार्नले जाई. हे रोर् 
टाळण्यासाठी र्ावकरी योग्यवळेी प्रािी आचि इतर देिी देऊर्न त्यािंी वैचशष्ट्ट्यपूिग पूजा वळेोवळेी करीत. 
देवीच्या रोर्ािी देवता लक्ष्मी चहिी आराधर्ना करण्यासाठी चतच्याकरता जत्रा र्भरवरू्न प्राथगर्ना करण्यात 
आल्यािे प राव ेदाखल आहेत. [राजवाडे, र्भार् २१, ले. २१५.] एखादे रोर्ी मूल अर्र मािूस ज्याला देवीच्या 
रोर्ारे्न ग्रासले आहे त्यात बायारं्नी प्रवशे केला आहे असे मारू्नर्न त्यािंी पूजा अबीर, र्फ लािें हार यारं्नी करीत 
असत. त्या देवीिी काही चदवस सतत पूजा करण्यात येई. 

 
साथीिे रोर् हे खालच्या जातीच्या लोकारं्नी केलेले िेटूक समजण्यात येई आचि ते टाळण्यािी 

िमता ग्रामदेवतेत असल्यािे मार्नीत. र्ावकरी त्यारं्ना कोंबडे, बकरे आचि र्नारळ देऊर्न प्रसन्न करीत. 
 
हहदू अपत्यप्राप्तीसाठी हकवा तसेि काही चमळचवण्यासाठी र्नवस करीत आचि इच्छापूती झाल्यावर 

तो र्नवस रे्फडीत. शकंराकचरता लघ रूद्रासारखे खास समारंर्भ करीत. पेढ्यासंारख्या र्ोडाच्या वस्तू 
र्नवसपूतीसाठी देवाला अपगि करीत. धमगशाळा बाधंिे, र्नवीर्न चवचहरी खििे, र्रीबारं्ना अन्न आचि कपडे 
दार्न करिे यासंारख्या र्ोष्टी र्नवस रे्फडण्यासाठी करीत. चस्त्रया औद ंबर हकवा हपपळाला प्रदचििा घालिे, 
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र्नारळ, साखर, र्ूळ, ताबं,े िादंी, इत्यादी आपल्या म लाचं्या वजर्नाइतके दार्न करिे असे र्नवस सामान्य 
रोर् हकवा कौट ंचबक आपत्ती टाळण्यासाठी करीत. राजा हकवा शासर्न यािें प्रजेिे कल्याि हे कतगव्य 
समजले जाई. व्यक्तीच्या जीवर्नातील र्भचवष्ट्य काळातंील प्रसंर् हकवा महत्त्वािे कालखंड यािें र्भचवष्ट्य 
वतगचवण्यासाठी क ं डल्या तयार करीत. चस्त्रया या िेटूक करिे व र्भ ते उठचविे यात तरबेज असत. अचशचित 
खालच्या समाजात श्रेष् व्यक्ती या मृत्यरंू्नतर सामान्यपिे र्भतू होऊर्न अदृश्य चर्फरत असतात या समज तीरे्न 
र्ोंधळ उडूर्न जाई आचि त्याम ळे त्या अदृश्य जर्ातील र्भ तािंी पूजा केली जाई. त्यारं्ना संत ष्ट करिे र्भार् 
असे कारि ते वळेोवळेी सजीवारं्ना चर्भववीत असत. [ब्राऊटर्न, पृ. १७८-१७९.] क ठे अर्नाकलर्नीय रोर्, आजार, 
द दैवी आघात आचि कधीकधी मृत्य देखील घडवरू्न आिण्यािे िाळे करतात असे मार्नले जाई. मराठा 
राजवटीत जे लोक एखाद्या व्यक्तीला अर्र क ट ंबाच्या चवरुद्ध उठवीत, त्यारं्नी जर त्या व्यक्तीला त्यातूर्न 
म क्त केले र्नाही तर र्फार मोठी चशिा त्यारं्ना चदली जाई. ज्या रोर्ािें चर्नदार्न होत र्नसे ते र्भ तारं्नी केले असे 
मारू्नर्न माचंत्रकाला बोलाचवले जाई. हे माचंत्रक हा एक धंदेवाईक वर्ग होता. त्यारं्ना र्भर्त, दरवशे, ताचंत्रक 
आचि पंिािरी म्हिूर्न ओळखत आचि ते अंर्ात आलेल्या र्भ ताला ओळखूर्न बंधर्न करण्यात तरबेज असे 
समजले जात. िेटूक हकवा जाद टोिा करिाऱ्या मािसािा र् न्हा चसद्ध झाल्यास त्याला मृत्यूदंडािी चशिा 
चमळे. त्याला कामावरूर्न कमी करूर्न त्यािे वतर्न असल्यास रद्द करण्यात येत असे. काहीवळेा त्याला 
हद्दपार करण्यात येई. उच्चक लीर्न लोकदेखील या तंत्रचवदे्यवर चवश्वास ठेवीत. 

 
द ष्ट र्नजर-दृष्ट लार्ण्यािी र्भीती ही अंधश्रद्धा सावगचत्रक होती. म लाच्या जन्माच्यावळेी द ष्ट आचि 

मत्सरी मािसािी र्नजर टाळण्यािा प्रयत्र्न केला जाई. लोक र्नजर लार् ू र्नये म्हिूर्न आपल्या म लारं्ना 
हलक्या प्रतीिे कपडे घालीत असल्यािे प राव ेआहेत. [ब्राऊटर्न, पृ. २०७-२०८.] 

 
संिाचंी भक्िी 

 
हहदू व म स्स्लम साध सतंािंी आराधर्ना आचि सन्मार्न सवग समाजातं करीत असत. त्यारं्ना अलौचकक 

शक्ती असल्यारे्न त्यािंा आदर करण्यात येत असे. ते िाचरत्र्यािे प्रतीक असे. ईश्वरारे्न त्यारं्ना काही खास 
शक्ती बहाल केल्या आहेत असा चवश्वास असे. संतारं्ना र् रू मार्नीत आचि हहदू व म स्स्लम संताचं्या वारसारं्ना 
मार्न चदला जाई व मंचदरे, मशीद, मठ हकवा समाधी याचं्या धारिेसाठी त्यारं्ना धमगदाय चर्नधी देत. [राजवाडे, 
र्भार् ३, ले. ११.] 

 
वारकरी पंथ 

 
वारकरी पंथ हकवा वारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्र आचि कोकि यातील मध्यय र्ीर्न वैष्ट्िव 

संप्रदायािे रूप होय. या सपं्रदायात केवळ चवष्ट्िू आचि चवष्ट्िूिीि म्हिजे कृष्ट्िावतारातंील चवष्ट्िूिी र्भक्ती 
चशकचवली जाई. आचि तोि मार्ग म क्तीिा मार्ग म्हिूर्न ओळखला जात असे. वारकरी संप्रदायार्न सार 
पंढरपूरच्या चवठोबारायािी केवळ र्भक्ती हे तत्त्व सवगमान्य होते. पंढरपूरच्या प्रम ख देवता म्हिजे चवठोबा व 
रख माई. दरवषी पंढरपूरला िार यात्रा र्भरतात आचि वर उल्लेचखलेल्या वळेी वारकरी या जत्रारं्ना जातात. 
या देवळाच्या बाधंकामाबद्दल मतरे्भद आहेत. मात्र मंचदर र्फार काळापासूर्न आहे असा चवश्वास आहे. असे 
मार्नतात की १११७ ते ११३७ मध्ये सदर देवालय बाधंले रे्ले. होयसाल राजघराण्यातंील चवष्ट्ि वधगर्न राजारे्न 
मूळिा जैर्न धमग टाकूर्न वैष्ट्िव पंथ स्वीकारल्यावर प ंडचलक र्नावाच्या र्भक्ताच्या चवरं्नतीवरूर्न हे देऊळ 
बाधंल्यािे सारं्तात. मंचदरािे बरिसे बाधंकाम १६ व १८ व्या शतकात झाले आहे. हेमाद्रीच्या िात वर्ग 
हितामिी या स मारे १२७० मध्ये चलचहल्या रे्लेल्या कृतीवरूर्न आपिास असे समजते की, र्भीमतरीच्या 
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तीरावर पंढरपूर हे िेत्र होते आचि तेथे पाडं रंर्ािी र्भक्ती केली जाई. यावरूर्न असे स्पष्ट होते की त्यावळेी 
याते्रिे एक प्रचसद्ध चठकाि म्हिूर्न पंढरपूर प्रचसद्ध होते. [वारकरी पंथ आचि चवठोबा यावरील चवद्वार्नािें चलखािािा साराशं 

येथे चदला आहे.] वारकरी हा एक पंथ आहे. एका चवधीरं्नतर या पंथात प्रवशे करता येतो. त्याला पंथािी शपथ 
घ्यावी लार्ते. तसेि पंथािी तत्त्व ेस्वीकारावी लार्तात. ती त्याला जो धार्शमक मर्न ष्ट्य देतो त्याला महाराज 
हकवा ब वा म्हितात. [इरावती कवे, महाराष्ट्र लँड ॲड इट्स चपपल, प.ृ १८८.] त्या मािसाला र् रू म्हितात. र् रू मंत्र 
देतो. (लहार्न प्राथगर्ना- “ओम र्नमो र्भर्वते वास देवाय” सारखी चशष्ट्याला काही र्ोष्टी-दारू, मटि मासळी, 
परदारा सोडण्यािी शपथ घ्यावी लार्ते. त्यारं्ना “म” रे्न स रू होिाऱ्या र्ोष्टी म्हितात. मद्य, मोह, मत्स्य, 
म द्रा, मथै र्न. [एम्. डी. साठे तंत्रशास्त्र व शाक्त सपं्रदाय या चवषयी काहंी चविार, र्नवर्भारत, सप्टेंबर १९६६, इरावती कवे, उपरोक्त, पृ. १८८.] 
र्ळयात त ळशीिी माळ घालावी लार्ते. शरीराच्या काही र्भार्ावर व िेहऱ्यावर र्ोपीिंदर्नािे चटळे लावाव े
लार्तात. प्रत्येक एकादशीला उपवास, चवठोबािी पूजा वषातूर्न एकदा पंढरपूरच्या चवठोबािे दशगर्न कराव े
लार्ते. या वार्शषक याते्रला वारी म्हितात. म्हिूर्न वारकरी यािा अथग वारंवार पंढरपूरला जातो तो. मराठी 
साचहत्यािी परंपरा ज्ञारे्नश्वरारं्नी १३ व्या शतकात चलचहलेल्या र्भर्वद्र्ीतेवरील “ज्ञारे्नश्वरी” या 
टीकागं्रथापासूर्न होते. हा गं्रथ वारकरी पचवत्र मार्नतात व ते ज्ञारे्नश्वरारं्ना पचहला वारकरी म्हिूर्न 
ओळखतात. ज्ञारे्नश्वरारंं्नतर सवग संतारं्नी त्यािें अर्न करि केले. ते सवग जातीिे होते. [इरावती कवे, ततै्रव, पृ. १८८-
१८९.] दरवषी र्भक्त पंढरपूरला जर्थ्थारे्न जातात. त्याला हदडी म्हितात. या हदडीत पंढरपूरला जाईपयंत 
वैष्ट्िव संताच्या काव्यािे र्ायर्न केले जाते. या अर्भरं्ातूर्न शकेडो वष े र्भस्क्तपूिग आचि ताचत्त्वक चविार 
अचशचित समाजापयंत पोिचवले जात आहेत. हे एकत्र िालिे, एकत्र र्ािे, सवग पालख्या पंढरपूरच्या बाहेर 
एकत्र होिे याम ळे संपूिग मराठी र्भाचषकातं शकेडो वषे एकात्मतेिी र्भावर्ना दृढ झाली आहे. त्यात कोकिी 
लोकािंाही समावशे आहे. महाराष्ट्रातील मािसाचं्या मर्नातं एकत्वािी र्भावर्ना जोपासण्यासाठी ह्या 
इष्टदेवता म्हिूर्न करण्यात येिाऱ्या चवठ्ठलर्भक्तीरे्न महत्त्वािी र्भचूमका बजावली आहे. 
 
गोिदंड : 

 
चर्नचषद्ध केलेल्या समाजातंील लोकाबंरोबर र्भोजर्न करिाऱ्या व्यक्तीला, “अचधकाऱ्यास” एक शलेा 

द्यावा लार्त असे. त्याचशवाय व्यक्तीस आपल्या पचवत्र गं्रथात रे्नमूर्न चदलेली अथवा त्याच्या र्ोताच्या 
रीतीप्रमािे सवग प्रायच ते्त र्भोर्ावी लार्त असत. ती म्हिजे त्याच्या र् न्ह्याच्या र्ारं्भीयार्न सार दार्नधमग हकवा 
यात्रा. 

 
िेटे : 

 
र्ावकीच्या कामात र् ंतलेल्या आिखी वतर्नदारािंा वर्ग म्हिजे वशंपरंपरार्त शटेे महाजर्नािंा 

होय. शटेे र्ावच्या पेठेिे अचधकारी होत. प्रत्येक र्ावात पेठ असेि असे र्नाही. मात्र पेठ वसावायिी असेल 
तर ते काम शटेेमहाजर्नाकडे असे. िौल ही एक महत्त्वािी बाजारपेठ होती. त्यातील शटेे म्हिजे 
बाजारपेठेिी व्यवस्था पाहिारे अचधकारी; सामाचजकस्तरात त्यािें स्थार्न उच्च दजािे होते. त्यारं्ना र्नर्रशटे 
या र्नावारे्न ओळखत असत. धमाजी र्ंर्भीरराव शटेे यारे्न दशकापं ढे (ग्रामसरे्भिे सर्भासद) इ. स. १६०० मध्ये 
त्यािें पूवगजारं्ना प्रािीर्न काळापासूर्न ज्या अरे्नक सवलती चमळत होत्या, त्या तशाि सतत िालू ठेवाव्या असा 
अजग केला. शटेे यारं्ना चमळिाऱ्या काही सवलती प ढे चदल्या आहेत; कोिािाही चववाह झाल्यास एक शलेा, 
क ट ंबात म लर्ा जन्माला आला की एक लारी; िौलमधील प्रत्येक घरातूर्न दरवषी एक मेजवार्नी व बारी; 
र्ावातील काराचर्रािंी म्हिजे न्हावी, हशपी, स तार, सोर्नार, लोहार, र्वडंी, रंर्ारी, बाधंकाम करिारे 
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यारं्ना मेजवार्नी ऐवजी एक लारी हकवा अधी लारी; आचि बाजारातील व्यापाऱ्यारं्नी काही र्नर्द रक्कम 
द्यायिी. शटेे यारं्ना चमळिाऱ्या या होत्या काही सवतली. छत्री, चदवटी, रे्नजा, (र्भाला) र् लाम (र्नर्फर) 
िाकर व घोडा हे वापरण्यािा हक्कािा मार्न पि त्यास देण्यात आला होता. स्वतःच्या जामातीच्या मंडळािा 
अध्यि म्हिूर्न तो आपल्या सेवबेद्दल श ल्क वसूल करीत असे. जारकमग आचि म लर्ा र्नसिे अशा बाबींमध्ये 
त्यास पैसे चमळत असत. त्याचं्या परवार्नर्ीचशवाय “चदव्य” उरकता येत र्नसे. ग्रामसरे्भिा एक सर्भासद 
म्हिूर्न र्ावातल्या सवग कायामध्ये त्याला महत्त्वािी र्भचूमका बजावयािी असे. शटेे याचं्याबरोबर झालेल्या 
करारात असे र्नमूद केलेले असायिे की यापकैी कोित्याही वचहवाटीिा र्भरं् झाल्यास त्यािी र्ंर्भीर दखल 
घेतली जाईल. शटेे यासं चवरोध करिाऱ्या व्यक्तीला हकवा त्याच्या हक्काकंडे द लगि करिाऱ्या व्यक्तीला 
आपले प्राि र्मवाव ेलार्त असत, हकवा त्यास साखळीरे्न बाधंण्यात येत असे. [आवळसकर, चशविचरत्र साचहत्य, 
खंड ९, ले. १६.] 

 
ब्राह्मि : 

 
ब्राह्मिारं्ना सरकारकडूर्न अर्न दारे्न व सवलती चमळत असत. त्याप्रमािे जर्नतेकडूर्न त्यारं्ना 

चर्नवाहासाठी श ल्क चमळत असे. प्रत्येक र्ावात एक जोशी हकवा र्ावािा र्फलज्योचतषी असे. र्ावच्या 
“बल ता” पद्धतीिा तो एक सदस्य असायिा आचि राजकीय स्स्थत्यंतराम ळे र्ाविे कामकाज अडूर्न राहत 
र्नसे हकवा बदलत र्नसे. आपल्या अशीलारं्ना कसे उपयोर्ी पडाव े हे त्यारं्ना माहीत होते. ज्योचतषी त्यास 
पंिार् वािूर्न दाखवीत असे. र्नववषाच्या चदवशी पंिारं् पाहिे हा एक महत्त्वािा कायगक्रम होता. सवग ब्राह्मि 
त्या चदवशी पंिारं् पालखीत घालूर्न हदडी काढीत असत. [आवळसकर, आंगे्रकालीर्न पत्रव्यवहार, प.ृ ५८.] 

 
तथाचप, जोशीब वारं्नी प्रथम कोिास पंिारं् वािूर्न दाखवाव ेअसा प्रश्र्न चर्नघाला. जमीर्नदारारं्ना की 

सरकारी अचधकाऱ्यारं्ना. िौलमध्ये हा एक मोठा यिप्रश्र्न ठरला. इ. स. १७०१ मध्ये मोर्लाचं्या 
हवालदारारे्न दंड वसूल केला. जमीर्नदारारं्ना पंिारं् प्रथम वािूर्न दाखचवल्याबद्दल केलेला हा द्रव्य दंड 
होता. जोशी जमीर्नदार यारं्नी र्फौजदाराकडे संय क्त अपील केले. त्यािा म द्दा असा होता की ही एक ज र्नी 
वचहवाट राजकीय बदल झाले तरी बदललेली र्नव्हती. जोशी व जमीर्नदार यािें हे प्रचतपादर्न मान्य 
करण्यात आले, र्फौजदारारे्न दंड परत केला आचि सरकारी अचधकाऱ्यारं्ना ज न्या पद्धतीप्रमािे कृती 
करण्यास सारं्ण्यात आले. [चकत्ता, पृ. २१.] देशसत्ता ही स्स्थर व “चदवािसत्ता” ही अशाश्वत आहे असे 
ग्रामस्थारं्नी रे्नहमीि मार्नले होते. 

 
जोशींर्ना त्यारं्नी केलेल्या धार्शमक कायाबद्दल श ल्क घेण्यािी परवार्नर्ी होती. ही काये म्हिजे 

र्ावातील वरे्वरे्ळया जमातींच्या चववाह, मौजीबधंर्न, र्िेशमूतीिी स्थापर्ना वर्ैरे सारखे सोहळे. एका 
जोशी मंडळींर्नी आपले श ल्क जवळजवळ द पटीरे्न वाढचवल्याम ळे, लोकारं्नी सरकारकडे ज रे्न दर प न्हा लार् ू
कराव ेअशी मार्िी केली. मजलीसरे्न या चवषयावर ििा करूर्न ज न्या दराच्या बाजूरे्न चर्नकाल चदला. 

 
धमप : 

 
िौलिी लोकसंख्या चमश्र स्वरूपािी होती. त्यात हहदू, म सलमार्न व चि र्न होते. म सलमार्न 

राज्यकते म स्स्लमेतराचं्या धमात ढवळाढवळ करीत र्नसत व हहदंूच्या धार्शमक चवधींमध्ये हस्तिेप करीत 
र्नसत. उदा. िौलमध्ये सतीिी काही स्मारके व हहदंूिी देवळे होती. तेथे प ष्ट्कळ चठकािाहूर्न हहदू लोक 
पूजाअिेसाठी व रे्भटीसाठी येत असत. हहदू लोक यािंी परतरे्फड म्हिूर्न कारकूर्न, हवालदार वर्ैरे 
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र्नोकरातं मचलकअबंर यारं्नी धार्शमक बाबतीत घालूर्न चदलेला धडा चर्रवावा असा सल्ला देत असत. [चशविचरत्र 
साचहत्य, खंड १०, पृ. ५२.] 

 
कोकिात र्नारळी पौर्शिमा हा महत्त्वािा चदवस, त्याचदवशी मोठ्ा चमरवि कीरे्न र्नारळ समारंर्भपूवगक 

सार्रास अपगि करण्यात येत असे. िौलिे रचहवाशी परंपरेर्न सार चमरविूक काढूर्न या समारंर्भासाठी 
रेवदंड्याला जात असत. रेवदाडंा रं्नतर पोत गचर्जारं्नी काबीज केले. िौलिा र्फौजदार, रेवदाडं्याच्या 
कॅप्टर्नला संदेश पाठवीत असे की र्नारळ घेऊर्न चमरविूक अमूक वाजता रेवदाडं्याला पेाहोिेल आचि म्हिूर्न 
कृपया वाटेतील झाडे-झ डपे काढूर्न टाकण्यािी व्यवस्था करावी. र्नारळी पौर्शिमेिा उत्सव साजरा 
करण्यासाठी लार्िारा पैसा व्यापाऱ्याकंडूर्न व शतेकऱ्याकंडूर्न घेतला जात असे. व िौल शहराच्या 
ख्यातीला साजेल अशा इतमामारे्न व शोरे्भरे्न खिग केला जात असे. जवळ जवळ १०० ते १२५ रेशमाचं्या 
र्ोंड्यारं्नी र्नारळािी झाडे शोचर्भवतं चदसतील अशा तऱ्हेरे्न तयार केली जात असत व ती काही अचधकाऱ्यारं्ना 
रे्भट म्हिूर्न चदली जात असत. यात रेवदाडं्यािंा पोत गर्ीज कॅप्टर्न अचधकारीस द्धा असे. तो या मार्नािी 
परतरे्फड चवड्यािी पारे्न व पाि रुपयािें बिीस देऊर्न करीत असे. [चकत्ता, खंड ९, पृ. १०, १३, १९, २३.] ही प्रथा 
काही चदवस थाबंचवण्यात आली होती, कारि पोत गचर्जारं्नी र्नारळी पौर्शिमेिा संदेश घेऊर्न येिाऱ्या मोर्ल 
जास दाला ठार मारले. त्याचं्यापकैी काही ल टारूवृत्तीिे होते. प ष्ट्कळदा ते िौलमध्ये घ सूर्न उर्भी चपके 
कापूर्न रे्नत असत. घरे जाळीत असत. द कारे्न ल टीत असत आचि काही लोकारं्ना र् लाम म्हिूर्न पकडूर्न रे्नत 
असत. चर्फरंग्यािी ही घ सखोरी शतेीला बाधक ठरत असे व त्याम ळे शतेकऱ्यारं्ना सरकारकडूर्न केल्या 
जािाऱ्या जमीर्न महस लािी पूतगता करिे कठीि होत असे. पचरिामी हे शतेकरी िौल सोडूर्न लाबंच्या र्ावी 
राहावयास रे्ले. 

 
चर्फरंग्यार्नी िौलमधल्या काही जचमर्नी ताब्यात घेतल्या होत्या; परंत  सरकारला ते कसलाही 

महसूल र्भरीत र्नसत. 
 
तथाचप िौलच्या म सलमार्न सरकाररे्न पोत गचर्जारं्ना िौलमध्ये कसलीही स्थावर चमळकत घेण्यास 

मज्जाव केला होता. चर्फरंग्यारं्ना जमीर्न चवकिाऱ्या एका व्यक्तीला मृत्य दंडािी चशिा र्भोर्ावी लार्ली; िौलिे 
जोशी याचं्या वतर्नाच्या तंट्यात तपासातंी असे आढळूर्न आले की तंट्यातील एका र्भार्ीदारारे्न-दादा वतगक 
यारे्न हा ह कूम मोडला होता. त्यारे्न सरकारच्या परवार्नर्ीचशवाय चर्फरंग्यास जमीर्न चवकली होती. त्यािा 
र् न्हा शाबीत झाला आचि त्यास मृत्य दंडािी चशिा झाली. 

 
वरे्ळया धमाच्या व्यक्तीबरोबर र्भोजर्न घेतल्यास असे कृत्य करिाऱ्या व्यक्तीस बचहष्ट्कृत मार्नले 

जाई. परंत  ज्ञाचतसरे्भिे चर्नयम हे काटेकोरपिे पाळले जात र्नसत आचि याबाबतीतिे अरे्नक व्यवहार 
र् प्तरीतीरे्न केले जात असत. म ंबईिे रचहवाशी असलेले श्री. रामजी कामत यारं्नी िौलिे देसाई, 
देशक लकिी व अचधकारी याचं्या र्नजरेस अशी अरे्नक प्रकरिे आिरू्न चदली होती आचि त्यासं ज्ञाचतचवषयक 
चर्नयम अचधक कडकपिे अमलात आिरू्न त्यास कस्पटासमार्न (तीळ-तूल्य) मारू्न र्नये अशी चवरं्नती केली 
आहे. िौलिा एक र्ोसावी अशा तऱ्हेरे्न बचहष्ट्कृत व्यक्तींर्ना हहदू धमात परत घेत असे, अथाति काहीतरी 
चिरीचमरी घेऊर्न एखाद्या व्यक्तीला समाजातील बह सखं्य लोकािंी मान्यता असल्यास त्यास बचहष्ट्कृत 
हकवा समाजात परत घ्याव ेआचि ढोंर्ी र्ोसाव्याला चशिा करावी अशी मार्िी करण्यात आली. [चशविचरत्र 
साचहत्य, खंड ९, पृ. ८६-८८.] 
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वेठणबगार : 
 
र्ाविा पाटील महार, वाजंत्री आचि कारार्ीर याजंकडूर्न चवर्नामूल्य काम करूर्न घेत असे, त्यास 

वठेचबर्ार म्हित असत. कोकिात क ळकिी पदाच्या हक्काच्या सर्नदेत खाजर्ी कामासाठी वठेचबर्ारींिा 
समावशे असे. वठेचबर्ार म्हिजे जबरदस्तीरे्न करूर्न घेतलेले काम. ही सरंजामशाहीतील पद्धत अस्स्तत्वात 
होती. शारीचरक श्रमाच्या स्वरूपात हकवा श्रमाऐवजी र्नर्द रकमेच्या स्वरूपात ही वठेचबर्ार करूर्न घेतली 
जात असे. त्यातूर्न स टका करूर्न घेण्यासाठी काही रयत रेवदाडं्याला पळूर्न जात असत व आपल्या जचमर्नी 
तशाि र्न कसता ठेवत असत. [चशविचरत्र साचहत्य, खंड ९, पृ. ८६-८८.] सरकारला जचमर्नी कसलेल्या हव्या 
असल्याम ळे, ज न्या पद्धतीर्न सार वठेचबर्ार वसूल करावी असा आदेश काढण्यात आला, जेिेकरूर्न या 
पद्धतीरे्न जर्नतेला त्रास सोसावा लार् ूर्नये. 

 
एखादा चकल्ला ताब्यात असिे हे शासकीय अचधसते्तच्या कायमपिािे एक म ख्य अंर् आहे असे 

मध्यय र्ीर्न काळात समजले जात असे. म्हिूर्न सरकार चकल्ल ेद रुस्त करण्यासाठी, ते मजबतू करण्यासाठी 
हकवा बाधंण्यासाठी प्रजेिी मदत घेत असे. जर्नता त्याचं्या कामाच्या मोबदल्याबद्दल र्फारशी हिता करीत 
र्नसे. त्यारं्ना अथाति या कामाम ळे त्याचं्या जचमर्नी पडीक राहत असत आचि यािी काळजी अचधक 
वाटायिी. म सलमार्नी राजकत्यांर्नी त्यारं्ना वठेचबर्ारीतूर्न वर्ळले होते, कारि त्यारं्ना शतेी अचधक 
महत्त्वािी वाटत होती. मराठ्ारं्नी िौल शहर हजकूर्न घेतल्यारं्नतर (१६७०-१६७१) वठेचबर्ारीसाठी 
चकल्ल्यात मािसे रे्नण्यािी ज र्नी प्रथा परत स रू केली. तेव्हा जर्नतेरे्न र्नव्या सरकारला अजग करूर्न या 
प्रदेशाच्या र्भरर्भराटीसाठी वठेचबर्ारीिी िाल र्नष्ट करावी असे त्यात म्हटले होते. सतत िालू असलेल्या 
लढाया संपल्या, शातंता प्रस्थाचपत झाली की ही पद्धत ताबडतोब र्नष्ट करण्यात येईल असे मराठा 
सरकारकडूर्न अचर्भविर्न देण्यात आले होते. [चशविचरत्र साचहत्य, खंड १०, पृ. २२.] रयतेला वठेचबर्ारीम ळे त्रास 
होता कामा र्नये अशा अथािे आदेश काढण्यात आले. [चकत्ता, खंड ९, पृ. ७१-७२.] वडवाल (जर्नजाती समाज) व 
अर्नाडी (अक शल समाजातील लोक) जे हसिर्नय क्त व हसिर्नरचहत जचमर्नीत शतेी करत असत, अशा 
लोकारं्ना वठेचबर्ारीसाठी म ख्यता राबचवण्यात येत असे. त्याम ळे शतेीत, हसिर्नाच्या कायात, खतपािी 
देण्यात आचि बार्ाचं्या सर्भोवताली क ं पिे घालण्यास व्यत्यय येत असे. म्हिूर्न १६८५ मध्ये मराठा 
स रे्भदारारे्न आपल्या अचधकाऱ्यारं्ना असा आदेश चदला की रयतेिे वठेचबर्ारीम ळे र्न कसार्न होता कामा र्नये व 
त्यारं्ना त्यािंी शतेीिी कामे कोिताही अडथळा र्न येता करूर्न द्यावी. [चकत्ता, पृ. ६३.] 

❑ ❑ 
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६१. व्यापार त पतोगधंदे 
 
चशवाजी महाराजारं्नी हहदवी स्वराज्य महाराष्ट्रात स्थापर्न केले. त्या महाराष्ट्रातील कोकि चकर्नारा 

महाराजाचं्या ताब्यात होता. सतराव्या शतकाच्या आरंर्भी पाच मात्यारं्नी र्नारळ, स पारी, मसाल्यािे पदाथग, 
कापड यासंारख्या व्यापारातूर्न प्रिंड र्नर्फा चमळचवला. अशा ह्या र्नरे्फबाज व आक्रमक य रोचपयर्नाचं्या 
बंदोबस्तासाठी आचि पच म चकर्नाऱ्यावर विगस्व प्रस्थाचपत करण्यासाठी छत्रपती चशवाजी महाराजारं्नी 
कोकि चकर्नाऱ्यावरील बंदरात लढाऊ व व्यापारी र्लबते बाचंधली व परदेशाशी व्यापार स रू केला. 
महाराष्ट्रात त्यावळेी ग्रामीि उद्योर्धंदे प्रिचलत होते. महाराष्ट्र शतेी प्रधार्न देश असल्याम ळे शतेीवर 
आधाचरत उत्पादरे्न उदा. स ती, रेशमी वसे्त्र, साखर, तंबाखू, अरू्फ तसेि जहाजे बाधंिे, मीठ चपकविे, तेले, 
स र्ंधी द्रव्ये, मसाले वर्ैरे चकरकोळ उद्योर्धंदे िालू होते. ह्याबरोबर र्भरतकाम, कापडावर छपाई, 
रत्र्नकाम हेही उद्योर् काही खेड्यातं िालू होते. 

 
चशवकालात महाराष्ट्रातील अंतर्गत व्यापार पूिगतः स्स्थरस्थावर अवस्थेत होता. चशवाजी 

महाराजाचं्या काळापासूर्न अस्स्तत्वात असलेले उद्योर्धंदे व व्यापार कोिताही खंड र्न पडता इ. स. १७०७ 
पयंत व प ढेही पेशव ेकाळातं िालू होते. परमारं्नदाच्या चशवर्भारतात सवांत ठाऊक असलेल्या काराचर्रािंी 
कारू-र्नारूिी माचहती चदली आहे. [परमारं्नद, चशवर्भारत, अध्याय ३१, श्लोक १७-२३.] चतच्यावरूर्नही महाराष्ट्रात 
र्भरर्भराटीत असलेल्या उद्योर्धंद्यािंी कल्पर्ना येते. राज्यव्यवहारकोशमधल्या उल्लेखावरूर्न या माचहतीस 
द जोरा चमळतो. पादत्रािे, काबंळी, कापड, लाकडी वस्तू कसब्याच्या बाजारात चवकण्यास येत. 
स विगकारािी कला तर पचरपूिगतेस पोिली होती. स विगकार चवचवध प्रकारच्या सोन्यािादंीच्या वस्तू व 
दाचर्रे्न बर्नवीत. परमारं्नद आचि सामराज यासंारख्या कवींर्नी या व्यवसायािे तपशीलवार विगर्न केले आहे. 
[चशवर्भारत, अध्याय ६, श्लोक ८२-९०.] बर्शर्नयररे्न स विगकाराचं्या कौशल्यािी अत्यतं वाखाििी केली आहे. त्याच्या 
माचहतीवरूर्न या कवीच्या विगर्नास द जोरा चमळतो. बर्शर्नयर म्हितो, “इतर वस्तंूप्रमािेि र्भारतीय कारार्ीर 
उत्तम अलंकार बर्नचवतात आचि य रोचपयर्न स विगकाराचं्या तोडीिे स ंदर स विालंकार तयार करतात.” 
[बर्शर्नयसग रॅव्हल्स, प.ृ २५४.] 

 
त्या काळी म ख्य म ख्य र्ावातं आठवड्यातूर्न एकदा बाजार र्भरत असे आचि त्यामध्ये कापड, 

र्नारळ, चवड्यािी पारे्न, स पाऱ्या, र्फळे र्भाज्या, मासं आचि इतर अरे्नक वस्तंूिी खरेदी-चवक्री होई यािा 
उल्लेख वर आलेलाि आहे. या बाजारातं धान्यािीही म बलक चवक्री होई. अशा बाजाराचं्या व्यवस्थेस 
जबाबदार असिाऱ्या व्यक्तीस शठे (श्रेचष्न्) म्हित. त्यास त्याच्या सेवपे्रीत्यथग र्भाडेम क्त जमीर्न देण्यात 
येई. [चशविचरत्र साचहत्य, खंड १० : २२.] जेव्हा कायम बाजारािे स्थळ-पेठ उघडण्यात येई, तेव्हा ती स्वयंपूिग 
होईपयंत चतला सरकार जकात आचि इतर करापंासूर्न मार्फीिी चवशषे सवलत देई. ही सवलत चशवाजीच्या 
काळापासूर्न मराठा राज्यकत्यांर्नी अवलंचबलेल्या धोरिािा एक र्भार् होता आचि पेशव्यारं्नी कटािारे्न आचि 
दितापूवगक ते धोरि प ढे अर्न सरले, िालू ठेवले. बाजारपेठेिा चवकास करिे हे त्या “शठे” िे कतगव्य असे. 
[चकत्ता, खंड ३, पृ. ५१, ५३, ४३९.] म ख्य व्यापाऱ्यास द कार्नदारावंर लादलेला कर र्ोळा करण्यािी परवार्नर्ी 
होती. त्यास पोलीस आचि मचॅजस्रटेिी कामेही करावी लार्त. ग्रामपिंायतीिा सदस्य आचि चमरासदार 
या र्नात्यारे्न, त्याला बाजापेठेत खास राखीव घर आचि कामकाजासाठी जार्ा असे. त्यास बाजारपेठेतील 
चवके्रत्यािंी यादी ठेवावी लारे्. [र्भा. इ. स.ं तै्रमाचसक क्र. ३५, १-२, पृ. ४.] जकात (Octroi) वसूल करण्याच्या 
कामात “घाटपाडं्यास” मदत करावी लारे् आचि स्थाचर्नक अचधकाऱ्यासं प्रसंर्ोपात्त साह्य कराव ेलारे्. 
कधी कधी सरकाररे्न चदलेल्या सर्नदेर्न सार “पेठे” िी स्थापर्ना करण्यात येई. (उदा. चजजाबाईच्या 
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स्मरिाथग पासर्न (Posan) येथे स्थापर्ना झालेली चजजापूर पेठ, मलप रा, खेलप रा, पारसप रा, चवठाप रा 
इत्यादी) [चशविचरत्र साचहत्य, खंड ८, प.ृ १, पृ. ३] र्नवीर्न चवके्रत्या-सर्भासदासं बाजारपेठेत प्रवेश चमळाल्यावर, ज न्या 
व र्नव्या सर्भासदािंी यादी बर्नचवण्यात येई. इंदापूर बाजारपेठेच्या यादीमध्ये : ३ सरार्फ, १ सोर्नार, ५ तेली, 
२ हशपी (ज रे्न सदस्य) आचि ५ सरार्फ, २ सोर्नार, ९ तेली (र्नव ेसदस्य) यािंा उल्लेख आढळतो. परंत  
चर्नवासी आचि बाहेरील सर्भासदामंध्ये रे्भद करण्यात येई ही र्ोष्ट लििीय आहे. बाजारपेठेिे संरिि 
करण्यािी व चतच्यार्भोवती र्स्त घालण्यािी जबाबदारी सरकारिी होती. चशराळे कसब्यातील व्यापाऱ्यारं्ना 
पेठेच्या संरििाबद्दल पूिग हमी देण्यात आली होती आचि जर पेठेवर दरोडा पडला तर सरकाररे्न र्न कसार्न 
र्भरपाई म्हिूर्न सोन्यािी साखळी देण्यािे विर्न चदले होते. आचि ही र्ोष्ट रामिंद्रपतं अमात्यारं्नी आखूर्न 
चदलेल्या मार्गदशगक तत्त्वाशंी स संर्ति होती. राजधार्नीच्या बाजारपेठेत मोठमोठे व्यापारी येऊर्न स्थाचयक 
होतील, यासाठी चवशषे काळजी घेण्यात येई. त्याकाळी महाराष्ट्रात पोत गर्ीज, इंग्रज, डि, फ्रें ि, डेन्स 
इत्यादी चवचवध राष्ट्रािें व्यापारी राहत होते. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, र्भार् १, पृ. ३१८-३२०.] सामान्यतः 
व्यापाराच्या अचर्भवृद्धीसाठी रस्त्यािे जाळे आवश्यक असते. परंत  महाराष्ट्रातील व्यापारासंाठी 
ब रहार्नपूरर्ोवळकोंडा हा एकमेव राजमार्ग उपलब्ध होता. महाराष्ट्रात चवशषेतः ठािे, क लाबा आचि 
रत्र्नाचर्री चजल्ह्यात जलमार्ग (खाड्या) अस्स्तत्वात होते. छोटी जहाजे सार्र चकर्नाऱ्यालंर्त प्रवास करूर्न 
खाड्यात पोि ूशकत. रत्र्नाचर्री चजल्ह्यातं, बािकोट, हिे, देवर्ड, दार्भोळ, राजापूर, संर्मेश्वर, मालवि 
आचि वेंर् ला ही बंदरे प्रचसद्ध होती. आचि त्यामंध्ये येिाऱ्या जहाजािंी रे्नहमी वदगळ असे. र्ोदावरी आचि 
कृष्ट्िा ह्या महाराष्ट्रातील मोठ्ा र्नद्या होत्या. र्ोदावरी र्नाचशक, अहमदर्नर्र, औरंर्ाबाद आचि र्नादेंड या 
चजल्ह्यातूर्न वाहते. र्भीमा आचि र्नीरा या इतर दोर्न छोट्या र्नद्या होत. अंबा र्नावािी छोटी र्नदी र्नार्ोठिे व 
पेि या र्ावारं्ना उपय क्त होती. ईस्ट इंचडया कंपर्नीरे्न आपल्या व्यापार उदीमाच्या संदर्भात र्नद्याचं्या 
उपय क्ततेिा अभ्यास करण्यासाठी थॉमस चर्नकोलला पाठचवले होते. [चकत्ता, पृ. २४३-३०२.] बैल, उंट, घोडे, 
र्ाढव,ं रेडे, बैलर्ाड्या आचि जहाजे ही वाहत कीिी म ख्य साधरे्न होती. व्यापाऱ्यािें मोठे ताडें शकेडो 
बैलासंह लाबं पल्ल्याच्या मजला र्ाठीत आचि अन्नधान्ये वाहूर्न रे्नत. ब रहार्नप राहूर्न औरंर्ाबाद येथे तोर्फा 
रे्नण्यासाठी शरं्भर बैल खरीदण्यात आले असे एका ज न्या वातापत्रावरूर्न समजते. तद्वति शत्रूस ल टूर्न 
चमळालेली धर्नदौलत वाहूर्न रे्नण्यासाठी रे्नहमी बैलािंा वापर करण्यात येई. डॉ. फ्रायररे्न ३०० बैल 
र्नािेघाटातूर्न मीठ वाहूर्न रे्नतार्ना पाचहले. साखरेिी वाहत कही अशाि प्रकारे होई. र्ाढव,े घोडे आचि उंट हे 
अशाि कामासाठी उपय क्त असत. बाहेरूर्न महाराष्ट्रात प्रवास करिारे प्रवासी आपले अवजड सामार्न 
वाहूर्न रे्नण्यासाठी उंट वापरीत. परंत  कधी कधी या कामासाठी मज रािंा-हमालािंा उपयोर् करिे अचधक 
स्वस्त आचि चकर्फायतीिे होई. [चशविचरत्र साचहत्य, खंड ५; १९; ॲबेकॅरे १, प.ृ २२६-२२७.] 

 
र्भात, र्नार्ली, मीठ इत्यादी पदाथग वाहूर्न रे्नण्यासाठी जहाजािंा उपयोर् करण्यात येई. [चकत्ता, खंड 

१०:६.] कोकिातील माल स रतेस सार्री मार्ारे्न जाई. चशवाजी महाराज आपल्या राज्यातंील आठ-र्नऊ 
बंदरातूंर्न इराि, बसरा, मोिा येथे आपली जहाजे धाडीत असत. र्नद्या व खाड्या ओलाडंण्यासाठी 
मिव्यािंा (ferry boats) उपयोर् करण्यात येई. आरामशीर प्रवासासाठी लोक पालख्या वापरत. थेव्हेर्नॉट 
आचि रॅव्हर्शर्नयर यारं्नी पालख्यािें तपशीलवार विगर्न चदले आहे. बैलर्ाड्या एक चदवसात ३५-४५ मलै या 
वरे्ारे्न ६० चदवसातं लाबंिा पल्ला र्ाठू शकत. म्हिूर्न लोकामंध्ये वाहत कीिे साधर्न म्हिूर्न सरास प्रिचलत 
होत्या. घोडे आचि बैल हे प्रत्यि पाठीवर बसूर्न जाण्यासाठी उपय क्त होते. रॅव्हर्शर्नयररे्न, स्वार्न र्भवावर 
आधाचरत घोड्यावर बसण्यासंबंधी सूिर्ना चदलेल्या आहेत. फ्रें ि प्रवासी ॲब ेकॅरे यास जलमार्ािा आचि 
ख ष्ट्कीच्या प्रवासािा वाईट अर्न र्भव आला. रॅव्हर्शर्नयरच्या मते स रचित प्रवास करू इस्च्छिाऱ्या आपल्या 
वाहर्नासोबत २० ते ३० सशस्त्र मािसािंा लवाजमा घ्यावा. त्या काळी रस्त्यावरूर्न प्रवास करिे धोक्यािे 
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होते आचि दरोडेखोर व्यापाऱ्यारं्ना व प्रवाशारं्ना रस्त्यावर एकटे र्ाठूर्न ल टत, असे इंग्लीश रेकॉडगसमध्ये 
उल्लेख आढळतात. थेव्हेर्नॉट आचि कॅरे यारं्नी अशा सशस्त्र मािसाचं्या संरिक लवाजमा घेण्याच्या र्रजेिे 
समथगर्न केले आहे. प्रवाशाकंडे ज्या राज्यातूर्न तो प्रवास करत असेल त्या राज्याच्या अचधकाऱ्यािा प्रवास 
परवार्ना असे. बैलर्ाडीिे र्भाडे दर चदवशी रु. १ असे तर रथािे र्भाडे दरमहा रु. ३४ असे. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न 
चशवाजी, र्भार् २, पृ. १०१.] मराठीतील मूळ साधरे्न व रॅ्फक्टरी रेकॉडगवरूर्न समजते की, १७व्या शतकात कोकि 
प्रदेश र्भरर्भराटीत होता. अधूर्नमधूर्न द ष्ट्काळािी झळ लार्त होती पि त्यािा व्यापारावर पचरिाम होत र्नसे. 
कोकिातील िौल, दार्भोळ, कल्याि, चर्भवडंी, पेि, वेंर् ला ही र्ाव ेव्यापार उद्योर्ासाठी प्रचसद्ध होती. िौल 
व दार्भोळ ही स रत र्ोव्याइतकीि महत्त्वािी बंदरे होती. डहाि,ू तारापूर, जैतापूर, आर्ाशी, कळव,े 
माहीम, वसई, वादें्र, खारेपाटि, र्नार्ोठिे, श्रीवधगर्न ही कोकिातील इतर महत्त्वािी व्यापार-उद्योर्ािी 
कें दे्र होती. म ंबईिा राजापूर, दार्भोळ, केळशी आचि वसई, िौल या शहराशंी घचर्नष् व्यापारी सबंंध होता. 
िौल हे दख्खर्नच्या सवग प्रकारच्या चवक्रीच्या वस्तंूिे मोठे वस्तूर्भाडंार emporium होते. पि मोर्ल मराठे 
संघषाम ळे त्यास हार्नी पोिूर्न त्यािा चवर्नाश झाला. [ॲबेकॅरे, खंड १, प.ृ १९०.] तशाही अवस्थेत १६७४ पयंत िौल 
हे क लाबा चजल्ह्यातील सवात महत्त्वािे बदंर होते. १६७४ मध्ये उद  र्भवलेल्या आकस्स्मक आर्ीरे्न ३००० 
घरािंा बळी घेतला आचि तेथल्या रचहवाशारं्नी तेथूर्न पळूर्न जाऊर्न बेटािा आसरा घेतला. िौलिे रेशीम 
चवििारे कारार्ीर व घोडे प्रचसद्ध होते. िौलहूर्न अरू्फ, र्नीळ आचि रेशीम मोठ्ा प्रमािावर चर्नयात होई. १६ 
व्या शतकात रेशीम उत्पादर्न व्यवसाय इतक्या बरकतीत होता की ते र्ोव्यासह सपूंिग र्भारतास रेशीमािा 
प रवठा करी. िौलच्या रेशमास चिर्नी रेशमापेिा अचधक दजेदार मार्नण्यात येई. िौलमध्ये स ंदर पेट्या, 
छोटे कोरीव चजन्नस, लाखेिे पदाथग तयार होत. [क ळकिी, अ. रा., पृ. २२०.] िौल दरवषी ५००० टरे्फट्यािे 
पदाथग तयार करी. रं्नतर िौल येथील चविकरारं्नी म ंबईत स्थलातंर केले. या प्रदेशातील चठकािामंध्ये 
दार्भोळ शहर अत्यंत दाट लोकवस्तीिे व र्भव्य होते. त्यामध्ये सरदारािें वाडे, उत्तम इमारती, श्रेष् मंचदरे व 
ज न्या मचशदी होत्या. मलबार व खंबायत येथूर्न येिारी जहाजे दार्भोळ येथे रे्भटत आचि मालािी 
अदलाबदल करीत. माल लादलेल्या बैलािें ताडें अंतर्भार्ातूर्न येत. चशवाजीच्या काळातही दार्भोळ हे 
प्रचसद्ध बंदर होते आचि तेथूर्न म ंबई आचि परत अशी जहाजािंी ये-जा िाले. चशवाजीिी आरमारी जहाजे 
दार्भोळ बंदरात र्नारं्र टाकूर्न असत. म ंबईकर इंग्रजारं्नी दार्भोळिे वैचशष्ट्ट्यपूिग स्थार्न ओळखले होते. यािे 
कारि म ंबईतील व्यापार-उदीमासाठी दार्भोळिी अत्यावश्यक र्रज होती. कारि स रत आचि इतर 
चठकािापेिा तेथे उपलब्ध माल स्वस्त दरारे्न चमळे. त्या वस्तंूमध्ये चमरी, जाडे र्भरडे कापड इत्यादींिा 
समावशे असे. कंपर्नी या वस्तू य रोपात चर्नयात करी. दार्भोळप्रमािेि कल्याि हे दाट लोकवस्तीिे शहर 
असूर्न तेथे मोठ्ा प्रमािावर व्यापार िाले. र्ोवळकोंडा, कॉरोमाडेंल इत्यादी प्रदेशातील अरे्नक प्रकारच्या 
मालािा ओघ कल्यािकडे वाही. फ्रॉयररे्न म ंबईहूर्न “बंडखोराचं्या (चशवाजीच्या) म लूखात जाण्यािे द्वार” 
असे कल्याििे विगर्न केले आहे. [फ्रायर जॉर्न, खंड १, पृ. ३०८-३०९.] 

 
चर्भवडंी शहर हे व्यापर व उत्पादर्न ह्यािें कें द्र म्हिूर्न मशहूर होते. इंग्रजारं्नी चर्भवडंीच्या चविकरारं्ना 

तेथूर्न म ंबई येथे रे्नण्यािे प्रयत्र्न केले. पि त्यारं्नी इंग्रजािंी चवरं्नती मार्नली र्नाही. त्यारं्नी इंग्रजारं्ना कापड 
प रचवण्यािे कबूल केले. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, खंड २, पृ. १११, ११५.] 

 
कल्याि व चर्भवडंी येथे लाकूड मोठ्ा प्रमािात होई. ते घरे व जहाजे बाधंण्यासाठी अत्यतं 

उपय क्त असे. इंग्रज त्या लाकडास “र्भारतािे ओक” म्हित. ते लाकूड म ंबईिी अत्यावश्यक र्रज होती. 
ते म ंबईजवळ चमळू शकत असल्यारे्न त्यािे दर र्भारी होते. इंग्रज ते लाकूड तोर्फर्ाड्या बर्नचवण्यासाठी आचि 
इतर कारिासंाठी वापरत. पि या शहराच्या स्वाचमत्वाबद्दल झालेल्या मराठा-मोर्ल संघषाम ळे इंग्रजारं्ना 
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या शहरातूर्न लाकूड चमळिे अशक्य झाले. १६७४ च्या स मारास मराठ्ारं्नी मोर्लापंासूर्न ही शहरे प न्हा 
हजकूर्न घेऊर्न त्यावंर आपले विगस्व प्रस्थाचपत केले. जहाजबाधंिीच्या कायासाठी लाकडािी र्रज लारे्. 
लाकूड चर्भवडंी कल्याि येथे उपलब्ध असल्यारे्न, ती जहाज बाधंिीिी कें दे्र बर्नली. चशवाजीिी अरे्नक 
आरमारी जहाजे येथे बाधंण्यात आली असे मार्नले जाते. [चशवकालीर्न पत्रसारसगं्रह, र्भार् २, १५०५.] 

 
रामिंद्रपतं अमात्यारं्नी र्नौदलाच्या महत्त्वािे पूिग समथगर्न केले आहे. [आज्ञापत्र (स.ं खरे, चर्भडे), पृ. २४७-

२४८.] रत्र्नाचर्री चजल्ह्यात राजापूर हे आिखी एक उद्योर्-कें द्र होते. ते पूवीपासूर्नि चमरी, चिटािे कापड, 
कापसािे सूत याचं्या व्यापारािे कें द्र म्हिूर्न महत्त्वािे होते. राजापूरमध्ये बस्तार्न टाकलेल्या फ्रें िारं्ना 
कोकिातील सवग बंदरातूर्न व्यापर करण्यािी म र्भा होती. राजापूर येथे फ्रें ि म ख्यतः चशसे आचि लोखंड 
यािंा व्यापार करीत. कॅरे म्हितो : “राजापूरमध्ये प्राम ख्यारे्न हहदूिी वस्ती असूर्न मूर आचि इतर परकीय 
तेथल्या व्यापारात र् ंतले आहेत. ज्यािंी जहाजे लाल सम द्र बसरा, इराि आचि सवग र्भारत याचं्याशी 
व्यापार करतात असे काही धर्नाढ्य व्यापारीही आहेत. [ॲबेकॅरे खंड १, पृ. २०१.] पि इंग्रजारं्नी मराठ्ाशंी संघषग 
उद् र्भवल्यारे्न आपली वखार बंद करूर्न टाकली. वेंर् ला हे सदैव जहाजािंी वदगळ असलेले बंदर होते; तेथे 
डिािंी पूवी वखार होती. बटॅचलया, जपार्न, लंका, पर्शशयर्न आखात, ताबंडा सम द्र इत्यादी प्रदेशातंील 
जहाजे या बंदरास रे्भट देत. महाड, चिपळूि, पेि, र्नार्ोठिे ही उदयास येिारी कें दे्र होती. राजापूर, 
दार्भोळ, केळशी येथूर्न म ंबईकरारं्नी घेतलेले चजन्नस स रतेस चमळिाऱ्या चजन्नसापेिा त लरे्नरे्न स्वस्त होते 
म्हिूर्न म ंबईकरारं्ना ही बंदरे महत्त्वािी वाटत. मीठ उत्पादर्न हा कोकिातील एक लोकचप्रय, मोठ्ा 
प्रमािावर िालिारा उद्योर् होता आचि ठािे, पर्नवले, पेि आचि र्नार्ोठिे येथे सवग वषगर्भर मीठ काढिारी 
चमठार्रे होती. ठािे हे म ख्य मीठ उत्पादर्न कें दे्र होते. मीठ उत्पादर्न शतेीस पूरक उद्योर् होता. 

 
या चठकािाहूर्न मीठ र्भारताच्या सवग र्भार्ाति जाई असे र्नाही तर त्यािी परदेशात चर्नयातही होई. 

[इंग्लीश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, र्भार् १, पृ. २८२.] कोकिातील मीठ उत्पादर्न उद्योर् महाराष्ट्रातील जहाज बाधंिी 
उद्योर्ाच्या वाढीस प्राधान्यारे्न कारिीर्भतू होता असे मार्नण्यात येते. मराठ्ारं्नी मीठ उत्पादर्नाच्या स्थाचर्नक 
उद्योर्ास उते्तजर्न देण्यासाठी आचि त्याच्या अचर्भवृद्धीसाठी कल्याि चर्भवडंीहूर्न येिाऱ्या चमठावर र्भारी कर 
लादला होता. रं्नतर आयात होिाऱ्या सवग वस्तंूवर अचधर्भार लादण्यात आला. या धोरिारे्न केवळ उद्योर्ास 
संरिि चमळाले असे र्नाही तर राज्याच्या महस ली उत्पन्नातं र्भर पडली. [म. इ. सा. खंड ८ : २७.] इंग्रज, डि, 
पोत गर्ीज, म सलमार्न, इरािी व्यापाऱ्यारं्नी महाराष्ट्रातील व्यापारी कें द्रात खालील पदाथांिी र्भर घातली. 
र्हू, मूर्, उडीद, वाल, मसूर, तीळ, मका, र्नाििी, वाटािे, इत्यादी धान्यपदाथग, तादूंळ, दाळ, महवार 
ताचलयासट, चखचवसाल इत्यादी प्रकारिा होंता. [सरकार, हाऊस ऑर्फ चशवाजी, पृ. १८७.] मसाल्याच्या पदाथात 
लवरं्ा, हहर्, जायर्फळ, लसूि, कादंा, चमरी, केशर, कापूर, र् लाल, दालचिर्नी, हळद, पारा, र्ूळ, 
र्ोपीिंदर्न, साखऱ्या, अरू्फ, स र्ंधी तेले, तूप, मध, स ंठ, हदीकी इत्यादी पदाथांिा समावशे असे. 
त्यािप्रकारे तेलंर्ि, र् जरात, वऱ्हाड, मलबार, बंर्ाल, अयोध्या इत्यादी र्भार्ातूर्न महाराष्ट्रातील चवचवध 
व्यापारी कें द्रात अरे्नक प्रकारिे कापड येई. सामराज ह्या कवीरे्न महाराष्ट्रातं लोकचप्रय असलेल्या 
वरे्वरे्ळया कपड्यािें विगर्न केले आहे. [श.ं र्ो. त ळप ळे (स)ं सामराज रुस्क्मिीहरि खंड ३, पृ. ४१.] त्यामध्ये टारे्फटा, 
चिर्नरे्फटा, सेल, महाबर्न, कोको, म ंर्ी पाटि, म सदार, पाटव, महम दी, कद, पीताबंर, सखर्नीय, खर, 
जाडे र्भरडे कापड, प तगकळी, पासोडी, र्ोधडी, अष्टप तळी, घाटी, साड्या, धोतरे, काबंळी, शाली, रंर्ीत 
चिटे, चकर्नखाब, खंबायत, मखमली टोप्या, रुमाल इत्यादींिा समावशे होता. याखेरीज कहलर्डे, र्नारळ, 
र्फिस, ऊस, हलब,े केळी, काजू, आंब,े अक्रोड, बदाम, र्भाज्या, स पाऱ्या, चवड्यािी पारे्न, दूध, लोिी, मासे 
इत्यादी पदाथगही बाजारपेठेत येत. चकरकोळ वस्तंूत, पादत्रािे, पंखे, छोटी जहाजे, लाकडी पेट्या, तार्, 
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साब,ू र्ाड्या, खाटा, कंदील, थाळया, ताबं,े चशसे, घर, कार्द, घोडे, बैल, रेडे-म्हशी, मेंढ्या, दास-दासी 
इत्यादींिा समावशे होई. र्भारतातील डि, फ्रें ि, इंग्रज, पोत गर्ीज यापंैकी काही पदाथग प रवीत. ईस्ट इंचडया 
कंपर्नी ही र्भारतातील प्रम ख परदेशी व्यापार संघटर्ना होती. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, र्भार् १, पृ. ३१८, ३२०.] 

 
ईस्ट इंचडया कंपर्नी ताबं,े चशसे, लोखंडी बंद कीिी दारू, तोर्फा-बंद का, जस्त, पारा, वरे्वरे्ळया 

दजािे कापड, रंर्ीत कापड, कापसािे लाल सूत, दोर इत्यादींिा प रवठा करी. [चकत्ता र्भार् १ : ४३, १५१, १६२.] 
ताबं े म ख्यतः जपार्नहूर्न डि आिीत आचि त्यािा सवग महाराष्ट्रातं प रवठा करण्यात येई. चशवाजीच्या 
कारकीदीत कोकि य द्धिेत्र बर्नल्यारे्न त्यािा कोकिातील व्यापारउदीमावंर घातक पचरिाम झाला व 
त्यािंा हळूहळू ऱ्हास झाला. पि चशवाजीच्या स्वाऱ्यारं्नी ईस्ट इंचडया कंपर्नीच्या व्यापारी कायावर घिाघाती 
प्रहार केला. [चशविचरत्र पत्रसारसगं्रह र्भार् १, १०४३, १०६१, १०७४.] चशवाजीला व्यापारउदीमाच्या महत्त्वािी पूिग 
जािीव असल्यारे्न त्यारे्न व्यापारउदीमास उते्तजर्न देण्यािी पराकाष्ा केली. त्यारे्न ईस्ट इंचडया कंपर्नीला 
चतिा व्यापारी माल चवकण्यासाठी घाटमार्थ्यावर देशात रे्नण्यािी परवार्नर्ी चदली र्नाही. पि तो व्यापार-
उदीमाप रते इंग्रजाशंी सलोख्यािे संबधं ठेवण्यास राजी होता. ईस्ट इंचडया कंपर्नीस व्यापाराच्या बाबतीत 
चशवाजी महाराजाकंडूर्न प्रोत्साहर्नािी वार्िूकि चमळाली. तरीही कंपर्नी लोकाचं्या साध्या राहिीम ळे 
महाराष्ट्रात मोठ्ा प्रमािावर व्यापर करू शकली र्नाही. चशवाजी महाराजासं त्याचं्या जवळ असलेल्या 
मोठ्ा प्रमािावरील मालाच्या चवक्रीसाठी म ंबईस आपल्या व्यापाऱ्यासंाठी एक र्ोदाम बाधंावयािे होते 
आचि कंपर्नी ह्या र्ोष्टीिा स्वार्ताहगसधंी म्हिूर्न उपयोर् करूर्न चशवाजी महाराजाचं्या म लखात आपला 
व्यापार वाढचवण्यास उत्स क होती. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी र्भार् १ : ३१५.] 

 
कोकि प्रदेशात मीठ, जहाजे बाधंिी, स की मासळी, आंब,े काजूच्या चबया, सार्वार्नी लाकूड, 

र्नारळ व कार्थ्यािे दोरखंड वर्ैरे धंदे आढळतात. 
 
कोकिात चमठािा धंदा चकर्नाऱ्यालर्तच्या प्रदेशात र्भरर्भराटीला आला. वसई, पेि, पर्नवले व 

इतर चकर्नारपट्टीवरील र्ावामंध्ये मीठ बर्नचवले जात असे. [चकत्ता, पृ. ३८२.] मीठ र्भरपूर प्रमािात तयार केले 
जाऊर्न ते या र्ावातूंर्न इतर चठकािी चर्नयात केले जात असे. परंत  कोकिातील बर्नचवलेल्या चमठाला 
पोत गर्ीज प्रदेशातूर्न होिाऱ्या चमठाबरोबर स्पधा करावी लार्त असे. चशवाजी महाराजासं या चमठाच्या 
र्ृहउद्योर्ाला या स्पधेपासूर्न संरिि द्यावयािे होते. म्हिूर्न त्यारं्नी पोत गर्ीज प्रदेशातूर्न आयात केल्या 
जािाऱ्या चमठावर र्भक्कम कर बसचवला. यािा द हेरी र्फायदा झाला. बाहेरूर्न आयात होिाऱ्या चमठावर 
चर्नयतं्रि घातल्याम ळे स्थाचर्नक चमठािी चर्नयात व चवक्री वाढली आचि सरकारी चतजोरीतही र्भर पडायला 
लार्ली. चशवाजी महाराजासं चमठाच्या धंद्यापासूर्न होिाऱ्या उत्पर्नािी िारं्ली कल्पर्ना होती. [इकॉर्नॉचमक 
आस्पेक्टस ऑर्फ मेचडकल इंचडया, पृ. २८१.] 

 
कोकि चकर्नारा म्हिजे उद्यारे्न व र्फळबार्ा यािें एक मर्नोहारी चित्रि होते. सम द्रातला र्ाळ, वाळू 

यारं्नी संपन्न अशी क लाबा चजल्ह्यातील सम द्र चकर्नाऱ्यालर्तिी जमीर्न ही र्फळबार्ारं्ना स योग्य अशी जमीर्न 
होती. देशावरच्या व कोकिातल्या पाण्यारे्न हशपल्या जािाऱ्या जचमर्नी र्फळबार्ाच्या वाढीला योग्य होत्या. 
या बार्ातूर्न आंब,े र्नारळ, रताळी, स पाऱ्या, दारू, खाण्यािी पारे्न, ताड, अर्नर्नस, र्फिस, आचि चवचवध 
प्रकारच्या र्भाज्या म बलक चमळत असत. र्फळबार्ािंा धंदा करिे हा प ष्ट्कळ क ट ंबािा चकर्फायतशीर उद्योर् 
होता. रामदासारं्नी र्फळबार्ावंरच्या प्रकरिात या चवषयी चवस्तृत माचहती चदली आहे. आंबा, र्नार्ना, ऐर्न, 
हेदू, कळंब, आसर्न, सावी, जारं्भळू, चर्भसू, चवजापाटा, चहरडा, मह वा (मोह) ही आिखी झाडे जी या 
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अरण्यात होत असत. संत रामदासारं्नी महाराष्ट्राच्या अरण्यात होिाऱ्या चवचवध प्रकारच्या झाडािें विगर्न 
केले आहे. 

 
आंब्याच्या लाकडािा उपयोर् शतेीच्या अवजारासाठी होत असे. ऐर्न लाकूड हे सार्वार्नी 

लार्डाच्या बरोबरीिेि समजले जात असे व ते सवग प्रकारच्या बाधंकामात उपयोर्ात आिले जात असे. 
कळंब लाकडािा उपयोर् हलक्या बाधंकामासाठी केला जात असे. चशसू हकवा चशसे हे एक उत्तम प्रतीिे 
लाकूड होते व ते म ख्यतः उत्तम प्रतीिे र्फर्नीिर बर्नचवण्यासाठी वापरले जात असे. जे लाकूड कोित्याही 
वस्तू बर्नचवण्यासाठी वापरले जात र्नसे ते मोठ्ा प्रमािात जळि म्हिूर्न वापरले जात असे. बाबंूिा उपयोर् 
इमारतीच्या बाधंकामात होत असे. बाबंूपासूर्न टोपल्या, वरे्वरे्ळया प्रकारच्या पराती व इतर वस्तू बर्नचवल्या 
जात असत. या अरण्यामध्ये लाख, हडक वर्ैरे उत्पादर्न केले जात असे. येथे मसाल्याच्या वर्नस्पती, औषधी 
वर्नस्पती, आवळा, चहरडा, चमळत असे. एका चवचशष्ट प्रकारच्या पार्नापासूर्न चवड्या तयार केल्या जात 
असत. इतर प्रकारच्या पार्नािा उपयोर् टोपल्या, पत्रावळी, इरली वर्ैरे बर्नचवण्यासाठी केला जात असे. 
[कर्शिक, पेशवेकालीर्न महाराष्ट्र, प.ृ १०५.] 

 
चशवाजीच्या कारकीदीच्या स रवातीला हहद स्थार्नच्या पच म चकर्नाऱ्यावरील सवग व्यापार मोर्लाचं्या 

व चवजापूरच्या स लतार्नाच्या स्वाचमत्वाखालील जहाज मालक असलेल्या र्भारतीय व्यापाऱ्याचं्या हातात 
होता. परंत  य रोचपय लोकािें आर्मर्न झाल्यारं्नतर त्यारं्नी पच म चकर्नाऱ्यावरील बह संख्य महत्त्वाच्या 
बंदरािंा ताबा घेतला. डिारं्नी आपले वेंर् ला येथे विगस्व स्थापर्न केले होते. [सरकार, चशवाजी ॲन्ड चहज टाईम्स, (५ 

वी आ.), पृ. २६०.] पोत गर्ीजाचं्या हातात वसई, िेऊल, दमि व र्ोवा ही बंदरे होती. चसदद्याकंडे क लाबा 
चजल्ह्यातील जंचजरा होते. आचि चब्रचटशाचं्या म ंबई, कारवार, स रत, वर्ैरे चठकािी व्यापारी पेठा होत्या. 
परदेशी र्नाचवक सत्ताबंरोबर त्यावळेी त्या पचरस्स्थतीतस द्धा म काबला करिे चशवाजीला केवळ अशक्य होते 
कारि त्यािे स्वतःिे असे र्नौदल र्नव्हते आचि म्हिूर्न चशवाजीला जहाज बाधंिीिा कायगक्रम स रू करिे 
क्रमप्राप्त झाले. त्यारं्नी हा आपला कायगक्रम सवग अडििींवर मात करूर्न पूिग केला. 

 
वस्त तः कोकिातील बंदरे चवजापूरच्या आचदलशहाच्या अचधसते्तखाली होती. पोत गचर्जारं्नी १५ 

चडसेंबर १६३८ त चवजापूरकराशंी तह केला होता. या तहर्नाम्यास एकंदर बारा कलमे आहेत. अकराव्या 
कलमान्वये चवजापूरकर व पोत गर्ीज याचं्यामध्ये असे ठरले होते की जहाजे, र्लबते व होड्या 
राजेसाहेबाचं्या शाही बंदरातूर्न सर्फर करतील त्यासं पोत गचर्जारं्नी मलबारी व इतर याचं्यापासूर्न संरिि 
चदले पाचहजे व त्यास सोबत चदली पाचहजे. [बेंदे्र, महाराष्ट्रातील पोत गचर्जाचं्या हालिाली, पृ. ६०-६३.] त्यािप्रमािे त्यारं्नी 
सवग प्रकारच्या सवलती चदल्या पाचहजेत आचि ज्या अथी पोत गचर्जारं्ना या तहर्नाम्यािे पालर्न करिे 
अपचरहायग होते, त्या अथी पोत गचर्जारं्नी राजेसाहेबाचं्या जहाजारं्ना संरििाच्या दृष्टीरे्न अर्भय चदले व 
िाच्याचं्या र्भीतीरे्न चवजापूरकरारं्ना सवलत म्हिूर्न आपली जहाजे त्याचं्या प्रदेशात पाठचवण्यािे सोडूर्न चदले. 

 
चवजापूरकर व चशवाजी याचं्यामध्ये तद्रं्नतर झालेल्या शातंता करारार्न सार (१९ सप्टेंबर १६६१) 

पोत गचर्जािें सम द्रमारे् त्याचं्या हद्दींतूर्न जािाऱ्या जहाजारं्ना म क्त वाट द्यावी असे ठरले. [सरकार, चशवाजी, पृ. 
३०३.] 

 
१५३० मध्ये साष्टी (सालसेत) ताब्यात घेतल्यावर पोत गचर्जारं्ना आजूबाजूच्या प्रदेशात आपली 

अचधसत्ता चवस्ताचरत करण्यास वाव चमळाला. त्यारं्नतर त्यारं्नी वसईवर आपला कब्जा स्थाचपत केला. 
चि र्न धमािा प्रिारही त्यारं्नी धूमधडाक्यारे्न िालवरू्न कोकि प्रदेशातील हहदूिा धार्शमक छळ, हहदूर्ना रू्फस 
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लावरू्न त्यािें धमांतर करिे या र्ोष्टीम ळे चशवाजी महाराज व पोत गर्ीज याचं्यामध्ये तंटा चर्नमाि झाला. [टी. 
व्ही. पवगते (रान्सलेटर) पोत गर्ीज-मराठा चरलेशन्स, पृ. ५२.] समग्र कोकि प्रदेशातील ज्या एका राज्यािी पोत गचर्जारं्ना 
र्भीती वाटत होती ते म्हिजे अहमदर्नर्र. चवजापूरकरापेंिा आपला या राज्यावरील हक्क अचधक बळकट 
आहे असे चशवाजी महाराजासं वाटत होते. चवजापूरच्या स लतार्नारे्न महाराष्ट्रात बळजबरीरे्न प्रवशे केला 
आहे असे चशवाजीस वाटत असे. इ. स. १६५६ मध्ये मोर्लारं्नी चवजापूरच्या राज्यावर हल्ला केला. सार्री 
प्रवशे साध्य करण्यासाठी ही संधी साधूर्न घेतली. २३ एचप्रल १६५७ रोजी औरंर्जेब बादशहास चलचहलेलय्ा 
एका पत्रात त्यारे्न बादशहास चवरं्नती केली आहे की, त्यावळेी चशवाजीच्या ताब्यात असलेले चवजापूरकरािें 
सवग चकल्ल्यावर त्यािा (चशवाजीिा) हक्क मान्य करावा. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, खंड १, प.ृ २७५, २३३.] 
औरंर्जेबारे्न ही चवरं्नती मान्य केली आचि दार्भोळ बंदरािा काही र्भार् त्याला जोडूर्न असलेला काही प्रदेश 
ताब्यात घेण्यािी परवार्नर्ी चदली. 

 
कोकि हजकल्यावर चकरवाडी, हलर्ािा, कल्याि व हर्भवडी येथील चकल्ल्यािें रूपातंर र्नाचवक 

तळात करण्यात आले. कल्याििा उपयोर् शजेारिे पोत गर्ीज प्रदेश ल टण्यासाठीही करण्यात आला. 
 
चशवाजी महाराजारं्नी चकल्ल ेबाधंिी व असलेले चकल्ल ेद रुस्त करण्यािी मोहीम उघडली. त्याम ळे 

कामर्ारासं रोजर्ार चमळू लार्ला. प्रदीघग अशा चकर्नारपट्टीिे संरिि करण्यासाठी सार्री चकल्ल ेबाधंण्यािे 
चशवाजीरे्न ठरचवले. दाडंाराजापूरी येथील डोंर्रावर त्यारे्न एक चकल्ला बाधंला. त्या प्रदेशातले डोंर्रमाथे 
त्यारे्न चर्नवडले. त्यािी तटबदंी केली. १६५३ ते १६८० या काळातं चशवाजीरे्न चवजयद र्ग, हसध द र्ग, स विगद र्ग 
व क लाबा हे सार्री चकल्ल ेबाधंले. 

 
कोकिच्या इचतहासात प ढे महत्त्वािी र्भचूमका बजावलेले अरे्नक चकर्नारपट्टीवरील चकल्ल ेबाधंण्यािे 

काम त्यारे्न हाती घेतले. चकल्ल ेबाधंण्यािे काम स रू करूर्न चशवाजीरे्न कोकिच्या लोकारं्ना रोजर्ार उपलब्ध 
करूर्न चदला. चकल्ल े म्हिजे र्नौदलािे एक अंर् होते. य द्धकाळात य द्धसामग्रीिा प रवठा करण्यािी कें दे्र 
आचि र्नौदलाला य द्धकाळातील आश्रयस्थारे्न म्हिूर्न या चकल्ल्यािंा उपयोर् होत असे. य द्धर्नौका त्यारं्ना 
लार्िाऱ्या सामग्रीिा प रवठा या चकल्ल्यामंधूर्न करूर्न घेत असत. दरवषी पावसाळयात र्नौदल एखाद्या 
िारं्ल्या चकल्ल्याच्या दृचष्टिेपात असलेल्या बंदरात आश्रय घेत असे. अशा रीतीरे्न चशवाजीरे्न सार्रावर 
आपले आचधपत्य स्थापर्न केले. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी (१६६८-१६६९), पृ. ७३-७४.] 

 
मध्यय र्ीर्न काळापासूर्न कोकि प्रदेश उत्पादर्न, संग्रहि व चवतरि यासंाठी प्रचसद्ध होता. परदेशी 

व्यापारी कोकिच्या चकर्नाऱ्यावर आकर्शषले जात असत. दोर्न म सलमार्न सत्तामंध्ये कोकि चवर्भार्ला रे्ला 
होता. उत्तर कोकि हे चर्नजामशाहीत होते आचि चवजापूरिा राजा दचिि कोकिात राज्य करीत होता. 
पोत गचर्जारं्नी १५१० साली र्ोवा हजकूर्न घेऊर्न कोकि चकर्नाऱ्यावर आपली अचधसत्ता स्थापर्न केली. प ढे 
पोत गचर्जारं्नी पच म चकर्नाऱ्यावर चवशषे करूर्न क लाबा व ठािे चजल्ह्यातं आपले स्थार्न बळकट केले. [चकत्ता 
(१६५५-१६६०), पृ. ३६४.] र्ोवा, दमि व दीव या प्रदेशावर त्यारं्नी आपली अचधसत्ता स्थापर्न केली. िौल या 
बंदरात पोत गचर्जािंी एक वसाहत होती. परंत  आजूबाजूिी र्ाव ेही चर्नजामशाही राज्याच्या ताब्यात होती. 
इ. स. १६२५ पयंत हा प्रदेश इ. स. १६व्या व १७व्या शतकातील सवात मोठा चर्नजामशाही राज्यातील 
व्यापारी कें द्र म्हिूर्न अस्स्तत्वात होता. [क लकिी, चशवकालीर्न महाराष्ट्र, प.ृ ८५.] बाबोझा व चपरश या १६व्या शतकात 
आलेल्या पोत गर्ीज प्रवाशारं्नी चदलेल्या माचहतीवरूर्न आपिासं चकर्नारपट्टीवरील व्यापाराच्या एकंदर 
स्वरूपािी कल्पर्ना येते. बाबोझारे्न िौल व दार्भोळ येथील व्यापारी सम द्रमार्ी चदवसा कसे जात असत यािे 
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विगर्न केले आहे. [चशविचरत्र साचहत्य, र्भार् १, पत्र क्र. १०१९.] िौलिे व्यापारी तलम मलमलिे कापड चवकत घेऊर्न 
अरबस्थार्नला व पर्शशयाला पर्ड्या बर्नचवण्यासाठी पाठवीत असत. १६व्या शतकाच्या शवेटच्या र्भार्ात 
दार्भोळ, िौल, खंबायत व दीव ही चकर्नारपट्टीवरील वाहतूक वाढचवण्यात अगे्रसर अशी बंदरे होती. 
आचदलशहारे्न र्ोवा घेतल्यावर सम द्रमार्ारे्न िालिाऱ्या व्यापारािा मोठा चहस्सा पोत गचर्जाचं्या हातात रे्ला. 
या कालावधीत कोकिच्या प्रदेशािा ताबंडा सम द्र व पर्शशयर्न आखात या प्रदेशाशंी र्फार र्भरर्भराटीत व्यापार 
िालला होता. [र् हा जे. पी. (सपंा.), धी व्हॉयजीस ऑर्फ थवॅेर्नॉट ॲन्ड करेरी, पृ. २२१] आचि कोकिच्या बंदरातूर्न 
पोत गर्ालला जाण्यासाठी मालारे्न र्भरलेली जहाजे जात असत. १६व्या शतकाच्या स रुवातीच्या काळात 
िौल हे शहर तेथील रेशमासाठी कचशदा केलेल्या शाली आचि स ती मालासाठी प्रचसद्ध होते. [तमास्कर, लायर्फ 
ॲन्ड वकग  ऑर्फ मचलकअंबर, पृ. ३५५.] ठािे, कल्याि व चर्भवडंी ही शहरेस द्धा वस्त्रोद्योर्ासाठी प्रचसद्ध होती. उत्तर 
कोकिातील द सरे महत्त्वािे बंदर म्हिजे वसई. परंत  वसई पोत गचर्जाचं्या ताब्यात होती. दािार्ोट्यािे 
म्हिजे उत्तर कोकिातील १६व्या शतकाच्या अखेरच्या काळातले वसई हे एक महत्त्वािे कें द्र होते. जहाज 
बाधंिीच्या उद्योर्ािे ते प्रम ख व्यापारी कें द्र होते आचि लाकडािा र्फार मोठा प रवठा सबंध देशाला होत 
असे. [क लाबा र्ॅझेचटअसग (ज रे्न), पृ. ७३३.] 

 
दार्भोळ हे प्रम ख व्यापारी कें द्र होते. दार्भोळ व्यापारी आग्रे्नय आचशयातील देशाशंी व्यापार करीत 

असत. इ. स. १६३१ मध्ये ईस्ट इंचडया कंपर्नीरे्न हहद स्थार्नाच्या पच म चकर्नाऱ्यावर व्यापारी संबधं 
जोपासण्याच्या योजर्नामध्ये दार्भोळिा समावशे करूर्न घेतला होता. [चशविचरत्र साचहत्य र्भार् १०, पत्र क्र. २२.] 
चमडलटर्नरे्न १६१२ साली दार्भोळला रे्भट चदली. तेथील र्व्हर्नगररे्न त्यािे स्वार्त केले. इ. स. १६१७ साली 
सर टॉमस रो यारें्नस द्धा र्व्हर्नगरला पत्र चलहूर्न चब्रचटशाबंरोबर व्यापार स रू करण्यािी चवरं्नती केली. [र् हा जे. 
पी., चकत्ता, प.ृ २११.] जैतापूर आचि वेंर् ला ही आिखी दोर्न महत्त्वािी बंदरे होती. तेथील रेशीम, र्नीळ व चमरी 
ही र्फार प्रचसद्ध होती. इ. स. १६३७ ते ३९ मध्ये प्रथमतःि ज्याला ख ला व्यापार म्हितात तो स रू झाला. 
[र् हा जे. पी., (सपंा.) इंचडया इर्न धी सेवटींथ सेंच्य री, खंड २, पृ. १४०] सर चवल्यम कोटीर्न याचं्या संस्थेरे्न राजापूरला 
रॅ्फक्टरी उघडली. फे्रिारं्नीस द्धा १६६७ मध्ये रॅ्फक्टरी उघडली होती. राजापूर व िौल येथे प्रवासाला 
असतार्ना थाबंलेल्या अबें कारे या फ्रें ि प्रवाशाला िारं्ली वार्िूक देण्यात आली. डि लोकािंी वेंर् ल्याला 
वसाहत होती. बंदरात र्नारं्र टाकूर्न जहाजारं्ना माल प रचवण्यािे काम ते करीत असत. बटेरीआ, जपार्न, 
बंर्ाल, चसलोर्न आचि स रतकडे हकवा मस्कत व ताबंड्या सम द्राच्या चदशरेे्न जािारी अथवा येिारी सवग 
जहाजे येथील उत्तम असे पािी व दािार्ोटा घेण्यासाठी या बंदरातं र्नारं्र टाकीत असत. उत्तम प्रकारिे 
मसाले व वलेदोडा यासाठी वेंर् ला प्रचसद्ध होते. त्यािप्रमािे येथले जाडेर्भरडे कपडे व तार् र्फार प्रचसद्ध 
होते. कारि त्यािा उपयोर् मालािे र्ठे्ठ बाधंण्यासाठी होते असे. [चशवकालीर्न पत्रसारसगं्रह, र्भार् २; पत्र क्र. १५३६, प.ृ 
४४२.] 

 
कोकिात चमळिाऱ्या व परदेशात जािाऱ्या चकर्नारपट्टीवरील खप असिाऱ्या वस्तू म्हिजे वसे्त्र, 

मलमल आचि कचशदा काढलेल्या शाली व त्याचशवाय र्नीळ, चमरी व इतर मसाल्यािे पदाथग, सोरामीठ, 
अन्नधान्य आचि सवांत महत्त्वािे म्हिजे लाकूड आचि रत्रे्न. वरील वस्तंूिी र्भरलेली जहाजे कोकिच्या 
बंदरातूर्न ताबंड्या सम द्रात पर्शशयर्न आखातात इंडोिायर्ना वर्ैरे चठकािी जात असत. [सेर्न एस. पी., र्फॉरेर्न 

बायोग्रार्फीज ऑर्फ चशवाजी, पृ. ५०.] पर्शशयर्न आखातातं जािारी व मस्कतच्या बेटात जािारी जहाजे राजापूरला 
थाबंत असत. इंग्लंडच्या मार्ावर असलेली व स रत येथे ज्या जहाजात माल कमी असल्यास कोकिच्या 
बंदरात माल घ्यायला जात असत. द लाव्हल म्हितो मस्कत व बसरा येथूर्न य रोपला परत जािारी जहाजे 
कोकिच्या बंदरात माल र्भरण्यासाठी आलेली त्यारे्न पाचहली होती. िौलहूर्न बसऱ्याला जािाऱ्या एका 
जहाजातूर्न त्यारे्न माल रे्नला होता. [चशवशाही पोत गर्ीज कार्दपते्र-पत्र क्र. १७.] सोळाव्या शतकाच्या शवेटच्या 
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दशकात हहद स्थार्नात असलेल्या चलन्शोटेर्न यारे्न र्नमूद केले आहे की, िौलहूर्न ताबंड्या सम द्रात मके्कच्या 
आखातात जहाजे जातार्ना त्यारं्नी पाचहली आहेत. दार्भोळिी जहाजे इ. स. १६१९ पासूर्न ताबंड्या सम द्रात 
व्यापार करीत असत. परंत  डि लोकारं्नी त्याचं्यावर हल्ला केला. इ. स. १६३५ रं्नतर ईस्ट इंचडया कंपर्नीिी 
जहाजे दार्भोळ, राजापूर व जैतापूर या बंदरात व्यापारासाठी येऊ लार्ली. या बंदरातूर्न त्यारं्ना सोरामीठ व 
चमरी चमळत असे. मराठ्ाचं्या लढायाम ळे अडथळे चर्नमाि झाले तरी १६७० साली मीठ उतरल्यावर आचि 
चरव्हेंज, हंटर व चर्फल्कॅम या जहाजारं्ना र्ाठल्यावर इंस्ग्लश रॅ्फक्टऱ्यारं्ना राजापूरहूर्न मीठ घेता आले. 
िौलच्या वरच्या र्भार्ात स्थाचर्नक लोक ज्याला ररे्ज रेशीम म्हित असत त्या रेशमािा व्यापार करण्यािा 
त्यािा चविार होता. चब्रचटश व्यापारी राजापूरहूर्न इंग्लंडला जहाजातूर्न माल थेट रे्नत असत. राजापूरिी 
जहाजे स मात्राच्या पच म चकर्नाऱ्यालर्तच्या देशाबंरोबर व्यापार करीत असत. [इंस्ग्लश रॅ्फक्टरी इर्न इंचडया (१६४६-
१६५०), प.ृ ६०.] बाजारपेठेतल्या अचर्नच त पचरस्स्थतीम ळे व्यापार रे्नहमीि स रचित िालत असे असे र्नाही. अशा 
पचरस्स्थतीत चब्रचटशारं्नी कोकि चकर्नाऱ्यािा त्याचं्या र्फायद्यासाठी जास्तीत जास्त उपयोर् करूर्न घेतला. 
प ष्ट्कळदा त्याचं्या जहाजारं्ना ते ती य रोपला जातार्ना वाटेत कोकिच्या चकर्नाऱ्यावरच्या बंदरात जाऊर्न 
स्वस्त हकमतीला ज्या वस्तू चमळतील त्या चवकत घेण्यास सारं्त असत. हेि धोरि ताबंड्या सम द्राच्या व 
पर्शशयर्न आखाताच्या पचरसरात वावरिाऱ्या जहाजाचं्या बाबतीतही अवलंबण्यात आले. द सरी सवगसामान्य 
अंर्ीकारण्यात आलेली पद्धत म्हिजे चब्रचटश र्लबतातूंर्न माल रे्नण्यािी सवलत. ही सवलत पर्शशयर्न व 
इतर देशारं्ना माल घेऊर्न जािाऱ्या कोकिच्या व्यापाऱ्यारं्ना होती. [चकत्ता, पृ. १६६.] 

 
पोत गचर्जािंी काताझ (परवार्ना) पद्धती डि व चब्रचटश लोकारं्नीही िालू केली. डि जहाजे 

कोकिातील र्लबतारं्ना परवारे्न देत असत आचि मर्ि ती ताबंड्या सम द्राच्या पचरसरात जाऊ शकत 
असत. डि लोक काताझ पद्धत र्फार काटेकोरपिे आिरिात आिीत असत. [चकत्ता (१६१८-१६२१), पृ. ३२४-
३२५.] जेथे मोर्ल बादशहा अकबर व औरंर्जेब यारं्नास द्धा पोत गचर्जारं्नी काताझ परवारे्न घेिे र्भार् पाडले तेथे 
कोकिातल्या व्यापाऱ्यारं्नी काताझ पद्धत अंर्ीकारली यात आ यग ते काय? चशवाजी महाराजारं्नी एतदे्दशीय 
तथा य रोचपयर्न व्यापाऱ्यारं्ना कोकि चकर्नाऱ्यावर व्यापार करण्यािी म र्भा चदली. या संबंधात दोर्न र्नाव े
चवशषेकरूर्न घेतली जातात. चर्नराजी पंडीत आचि मोरो पंडीत. चब्रचटशाशंी बोलिी करतार्ना हे दोघे चशवाजी 
महाराजािें प्रम ख मध्यस्त म्हिूर्न असावयािे. [चकत्ता (१६६८-१६६९), प.ृ ७३-७४.] 

 
इतर चठकािच्या प्रमािे कोकिातील व्यापारी हे चर्नरचर्नराळया धमािे व वशंािें असत. बाळाजी 

िौरोजी व बाजी चशवपत यासंारखे काही श्रीमतं व्यापारी हते. र्नारायि शिेवी यासारखे काही लहार्न 
व्यापारी इंस्ग्लश कंपर्नीिे दलाल म्हिूर्न काम करीत असत. [इंस्ग्लश रॅ्फक्टरी इर्न इंचडया (१६४६-१६५०) पृ. ६०.] 
दलालामंध्ये आपल्याला बेर्नीदेश, बेम लदास, रामिंद्र, हरी, मेहता, वािीजी ही र्नाव ेआढळतात. हे सर्ळे 
कोकिी होते की बाहेरिे होते हे स्पष्ट होत र्नाही, तत्कालीर्न मराठी अचर्भलेखात त्यािप्रमािे ईस्ट इंचडया 
कंपर्नीच्या अचर्भलेखात राजापूर, दार्भोळ या बंदरािंा उल्लेख चशवाजी महाराजाचं्या अचधपत्याखालील 
र्भरर्भराटीस आलेली व्यापारी कें दे्र असा केला जातो. [खोबरेकर, कोकििा राजकीय इचतहास, पृ. ६०-६१.] थेवर्नाट 
आपल्या प्रवासविगर्नात म्हितो, िौल ते र्ोव्यापयंत सबधं २५० मलैािी चकर्नारपट्टी महाराष्ट्रािी चशवाजी 
महाराजाचं्या ताब्यात होती. त्यािें चकतीतरी चकल्ल ेहोते व शहरेही होती. [धी व्हायजीस ऑर्फ थवॅेर्नॉट ॲन्ड करेरी, पृ. 

२२१.] चशवरायाचं्या काळी महाराष्ट्रातील व्यापारी कें दे्र कोकि प्रदेशात अचधक र्भरर्भराटीला आली. यापैकी 
कल्याि, चर्भवडंी, िौल, राजापूर, दार्भोळ, वेंर् ला, पेि ही एकदम र्भरर्भराटीला आलेली उद्योर्धंदे 
असलेली व्यापारी कें दे्र होती. स रत व र्ोवा याचं्याशी त लर्ना करू शकिारी दार्भोळ व िौल ही महत्त्वािी 
व्यापारी कें दे्र र्िली जात होती व त्याचशवाय परदेशी व आंतरदेशीय व्यापार करिारी उत्तम बंदरे होती. 
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सतराव्या शतकात कल्याि, चर्भवडंी, पर्नवले ही शहरे चविकाम वस्त्रोद्योर्ाबद्दल प्रचसद्ध होती. ध वट कापड, 
शलेे व पार्ोटी बर्नचवण्यािी ही कें दे्र होती. तेथे बर्नचवलेला माल म ंबईला चर्नयात केला जात असे. [तमास्कर, 

लाइर्फ ॲन्ड वकग  ऑर्फ मचलकंबर, पृ. ३५५.] िेऊल हेस द्धा व्यापारी कारखार्नदारीिे कें द्र होते. चशवरायारे्न या शहरािा 
ताबा इ. स. १६७० मध्ये चमळचवला. येथील रेशीम जर्प्रचसद्ध होते. त्यािप्रमािे तेथे तयार होिारे रंर्ीत 
कापडपि प्रचसद्ध होते. शहरातले चविकर वषाला पाि हजार टारे्फटा कापडािे तारे् तयार करीत असत. 
[चशविचरत्र साचहत्य, र्भार् १०, पत्र क्र. २२.] त्यासाठी लार्िारे कचे्च रेशीम म ंबईहूर्न आयात करीत असत. परदेशी 
प्रवाशाचं्या विगर्नात िेऊलच्या औद्योचर्क प्रर्तीसंबधंी प ष्ट्कळ संदर्भग सापडतात. डॉ. फ्रायर याचं्या मते हे 
शहर म्हिजे त्या काळातील दचिि हहद स्थार्नातल्या सवग वस्तू चमळिारी एक बाजारपेठि होती. पि 
चशवाजी व मोर्ल याचं्यामधल्या लढायाम ळे या शहरािे र्न कसार्न झाले. थेवर्नॉट म्हितो िेऊलच्या बंदरात 
प्रवशे करिे र्फार कठीि होते पि हे बंदर वादळी हवपेासूर्न स रचित होते. [र् हा जे. पी. (सपंा.) इंचडया इर्न धी सेवंटींथ 
सेंच्य री, खंड २, पृ. १४०.] 

 
िेऊल हे एक दमदार शहर होते आचि डोंर्रावर बाधंलेल्या एका बालेचकल्ल्याकरवी त्यािे संरिि 

केले जात असे. टोमास चर्नकोलसरे्न १६७३ साली रे्भट चदल्यारं्नतर त्या शहरािे प ढील शब्दात विगर्न करूर्न 
ठेवले आहे. ‘या शहरात स ंदर इमारती आहेत. परंत  त्यातल्या तीर्न तृतीयाशं मोडकळीस आलेल्या आहेत. 
त्याम ळे शहरािी लोकसंख्या घटली आहे.’ कोस्मदाद र्ादा यारे्न १७ व्या शतकातंील या र्नर्रािे िारं्ले 
विगर्न चदले आहे. त्याच्या म्हिण्याप्रमािे िेऊलच्या वरच्या र्भार्ात म सलमार्न व हहदू लोकािंी वस्ती होती. 
हे सवग श्रीमंत व्यापारी होते. त्यािप्रमािे बरेिसे चविकर व्यापारी होते व त्याचं्याकडे स ंदर माल चमळत 
असे. सवग लोक र्फार कष्ट करूर्न आपला उद्योर्धंदा र्भरर्भराटीला आिण्यासाठी व आपल्या शहरािा 
उत्कषग साधण्यासाठी प्रयत्र्नशील असत. [सेर्न एस. पी., र्फॉरेर्न बायोग्रार्फीज ऑर्फ चशवाजी, पृ. ५०.]  

 
बालाघाट, कल्याि, चर्भवडंी येथूर्न चर्नयात करण्यासाठी आिण्यात येिारे आचि हहद स्थार्नाबाहेरूर्न 

वरील शहरासाठी येिारे कापड येऊर्न येथे एकत्र करण्यात येत असे. [चशविचरत्र साचहत्य, र्भार् १०, ले. २२ व ६.] 
सोरामीठ, चमरी येथूर्न रास्त दरारे्न घेतले जात असे. राजापूर, स रत व म ंबई येथील बाजारपेठेत येथील 
माल मोठ्ा प्रमािात संपत असे. येथे र् जराथी व्यापारी आचि श्रीमंत व्यावसाचयक त्यािप्रमािे अत्य त्तम 
असा माल चवकायला आलेले चविकर राहत. त्या सवांच्या अथक पचरश्रमाम ळे आचि त्याचं्या व्यापार 
करण्याच्या कौशल्याम ळे त्या र्भमूीला प्रर्तशील केले होते. हे शहर महाराष्ट्रािेि र्नव्हे तर अचखल 
हहद स्थार्निे प्रम ख व्यापारी कें दे्र बर्नले होते. देशाच्या वरे्वरे्ळया र्भार्ातूर्न आलेले स ती कापड र्ोळा 
करण्यािे हे शहर एक कें द्र होते. [चशवशाही पोत गर्ीज कार्दपते्र, १७.] 

 
बालाघाटामधूर्न येिारे चर्नरचर्नराळया कापडािे र्नम रे्न बालाघाट, कल्याि व चर्भवडंी येथूर्न येिारे 

चवचवध प्रकारिे कापड आचि हहद स्थार्नाबाहेरील येिारे रंर्ीत कापड जे बालाघाट, कल्याि, चर्भवडंी येथे 
जात असे, िेऊल येथे एकत्र केले जात असे. सोरामीठ, चमरी येथे अल्प चकमतीला चमळत असे. इतर 
बंदराशी िेऊलिा र्भरर्भराटीिा व्यापार िालला होता. यात राजापूर, स रत व म ंबई यािंा समावशे होता. या 
शहरात श्रीमतं व र् जराथी व्यापारी वास्तव्य करीत असत. म्हिूर्न चशवाजीरे्न िेऊलच्या सेर्नापतीला या 
र् जराथी व्यापाऱ्याकंडूर्न दोर्न लाख रुपये वसूल करूर्न ते कजाऊ म्हिूर्न मला पाठव अशा अथािे पत्र 
चलचहलेले होते. िेऊलला एक टाकसाळ होती. [सर्भासद बखर, पृ. ९७.] तेथे िेऊल लड्या पाडल्या जात 
असत. अशा रीतीरे्न १७ व्या शतकात कल्याि, चर्भवडंी, िेऊल ही शहरे उद्योर्धंदे व कला याबद्दल प्रचसद्ध 
होती त्याम ळे ही शहरे आकारारे्न व लोकसंख्येरे्न वाढली. 
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दार्भोळ १६६२ साली स्वराज्यािा र्भार् झाले. १७ व्या शतकातील मीठ व चमरी याचं्या व्यापारािे हे 
शहर महत्त्वािे कें द्र होते. परदेशी जािाऱ्या मालािे हे शहर वाहत कीिे महत्त्वािे कें द्र बर्नले होते. [चशविचरत्र 

साचहत्य र्भार् २, ले. १६८८.] असखं्य जहाजे येथे माल र्भरूर्न इराि, मस्कत आचि इतर देशारं्ना जात असत. 
[चशवशाही-पोत गर्ीज कार्दपते्र, ले. ७९, पृ. ८१.] शहरामध्ये एक टाकसाळही होती आचि या टाकसाळीत पाडल्या 
जािाऱ्या र्नाण्यारं्ना दार्भोळ लारी म्हित असत. १७ व्या शतकातले कोकिातले महत्त्वािे व्यापारी बंदर 
म्हिजे राजापूर, फ्रें ि ईस्ट इंचडया कंपर्नीरे्न येथे आपला कारखार्ना काढला होता. [क लकिी, चशवाजी, पृ. २३९.] 
१६६४ मध्ये राजापूर चशवाजीच्या ताब्यात आले. ईस्ट इंचडया कंपर्नीच्या (इंस्ग्लश) कार्दपत्रामंध्ये र्नमूद 
केल्याप्रमािे राजापूर त्याकाळी कारवारप्रमािे एक र्भरर्भराटीला आलेले कें द्र होते. येथे स रतपेिा २० 
टक्क्यारं्नी माल स्वस्त चमळत असे. चशवाजीरे्न इ. स. १६६० व १६७० मध्ये राजापूरिी इंस्ग्लश रॅ्फक्टरी 
ल टली होती. [रत्र्नाचर्री र्ॅझेचटअसग, पृ. ७८६.] परदेशी माल आयात करण्यािे त्यािप्रमािे देशी माल चर्नयात 
करण्यािे हे एक कें द्र होते. येथील र्लबते माल र्भरूर्न म ंबई, स रत, मक्का, इराि व मस्कतला जात असत. 
[चशविचरत्र पत्रसारसगं्रह र्भार् २, ले. ८८६] म ंबई व राजापूर यामधील वाहतूक चर्नयचमतपिे िालत असे. चमरी, र्नारळ, 
स पारी व कापड हा माल म ख्यत्वकेरूर्न असावयािा. १६६० साली हेन्री रॅस्व्हंग्टर्न यारे्न असे मत व्यक्त केले 
होते की, राजापूर र्भचवष्ट्यात सोरामीठ, चमरी, कॅचलको (साधे सरे्फद कापड) याचं्या व्यापारािे मोठे कें द्र 
होईल. [इंग्लीश रेकॉडगस् ऑर्न चशवाजी र्भार् १, ले. ३५२.] 

 
शहरातील काही श्रीमतं व्यापाऱ्याचं्या मालकीिी जहाजे होती. ती लाल सम द्र, बसरा व पर्शशया 

येथपयंत जात असत. [चकत्ता, ले. १६.] 
 
वेंर् ला हे द सरे महत्त्वािे बंदर होते व ते औद्योचर्क कें द्रही होते. (१७ व्या शतकात) डि रॅ्फक्टरीरे्न 

जाडे र्भरडे व पातळ कापड तयार करण्यािी कें दे्र काढली होती. वेंर् ला हे एक मोठे शहर (१६६०). 
हहद स्थार्नातले सवांत िारं्ले रस्ते तेथे होते. [रत्र्नाचर्री र्ॅझेचटअसग, पृ. ८१२.] चकर्नारपट्टीवरील व्यापारी कें द्र 
म्हिूर्न र्नव्हे तर हहद स्थार्नातील इतर र्भार्ातही वेंर् ला व्यापारी कें द्र म्हिूर्न र्ाजले होते. बारसोरलार आचि 
कर्नाटकातंल्या प ष्ट्कळ र्भार्ातूंर्न या बंदरात जहाजे येत असत व तादूंळ व सोरामीठ घेऊर्न जात असत. 
[चशवशाही पोत गर्ीज कार्दपते्र क्र. ६२-६३.] चमठारे्न र्भरलेली ही जहाजे मिेरीला रे्नली जात असत. बव्हेरीया, जपार्न, 
बंर्ाल, चसलोर्न येथील जहाजे या बंदरात येत असत व तेथूर्न ही र्लबते माल र्भरूर्न स रत, ओम गझ, बसरा 
व लाल सम द्र या र्भार्ात पाठचवली जात असत. [चकत्ता, पत्र क्र. ४८.] चशवाजी महाराज अरब राष्ट्राशंी या 
बंदरातूर्न व्यापार करीत असत. मराठे या बंदरात कर्नाटकात खरेदी केलेला माल मस्कतला जािाऱ्या 
र्लबतातूर्न त्या प्रदेशात पाठवरू्न देत असत. चर्नशािी होर्न र्नावािे र्नािे पाडिारी टाकसाळ शहरात होती. 
[रत्र्नाचर्री र्ॅझेचटअसग, प.ृ ८१२.] र्भौर्ोचलक, आर्शथक कारिाम ळे र्नसली तरी राजकीय कारिामं ळे या शहरािी 
प्रर्ती झाली. चडिोली हे या मराठी राज्यातले एक मोठे ठािे होते. येथे इंस्ग्लश, फ्रें ि, डि व पोत गर्ीज 
व्यापारी जमातींर्नी आपली घरे बाधंली होती [क लकिी, चशवाजी, प.ृ २३९.] आचि याम ळे परदेशी र्नार्चरकािें 
वास्तव्याम ळे वेंर् ला या शहरािी वाढ झाली आचि त्यािी लोकसंख्या वाढली. केळशी, र्नार्ोठिे व पेि 
येथूर्न म ंबईला चवचवध प्रकारिे व्यापारािे चजन्नस, ताबं े व पत्रा यासंारख्या वस्तू र्फार मोठ्ा प्रमािात 
प रचवल्या जात असत. चशवाजीच्या प्रदेशातील प ष्ट्कळशा वस्तू पेिहूर्न म ंबईला पाठचवल्या जात असत. 
महाड हे शहर १७व्या शतकातील महाराष्ट्रािी व्यापारी पेठ बर्नले हा ते असे चदसते. [इंस्ग्लश रेकॉडग ऑर्न चशवाजी, 
र्भार् २, प.ृ ७७.] रायर्डािे साचर्नध्याम ळे पेििे महत्त्व वाढले असाव ेअसे वाटते. रायर्ड चशवाजीिी राजधार्नी 
होती हे चर्नराळे सारं्ायला र्नको [क लाबा र्ॅझेचटअसग, पृ. ३५२.] देश व कोंकि याचं्या देवघेवीिा द वाि जि ूकाय 
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रायर्ड बर्नले होते. तादंळािी चर्नयात देशातूर्न कोकिात व कोकिातूर्न देशावर करण्यािे एक कें द्र म्हिूर्न 
महाडिा उपयोर् केला जातो. [आपटे बी. के., मराठा रे्नव्ही ॲन्ड मिंटचशप्स, पृ. ६८.] 
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६२. कसहावलोकन 
 
येथपयंत चशवशाही संस्थापक छत्रपती चशवाजी महाराज, छत्रपती संर्भाजी महाराज, राजाराम 

महाराज आचि रािी ताराबाई याचं्या कतृगत्वािे कथर्न उपलब्ध माचहतीच्या आधारारे्न साधेल तेवढे स संर्त 
केले आहे. 

 
शहाजी महाराज अर्भतूपूवग प्रयोर् आचि असामान्य कतृगत्व करूर्न परक्यािें राज्य चटकचवण्यासाठी 

झटले व रं्नतर स्वतःिे राज्य चर्नमाि करण्यािा प्रयत्र्न केला. आपल्या बापाच्या पराक्रमाच्या कथा आपल्या 
मातोश्रीकडूर्न ऐकूर्न बाल चशवरायारं्नी ठरचवले की आपि आपले स्वतःिे राज्य उर्भारू. ह्या चविारास वडील 
शहाजी महाराज, मातोश्री चजजाबाई, आचि इतर चहतहितकारं्नी उिलूर्न धरले. त्यावळेी शहाजी महाराज 
वडीलप त्र संर्भाजीराजे यासंह बंर्लोरास होते. 

 
त्याकचरता शहाजी महाराजारं्नी संर्भाजीराजे व चशवरायास दोर्न वष े बंर्लोरात प्रचशिि देऊर्न 

त्यारं्ना स्वराज्य स्थापण्यासाठी प्रखर ध्येयवादी बर्नचवले. प ण्यास रे्ल्यावर बारा मावळातील लोकाचं्या 
स ख-द ःखाशी समरस होऊर्न त्यािंी मतै्री संपादर्न करिे व वतर्नदारािंा बंदोबस्त करिे ही दोर्न कामे 
शहाजी महाराजारं्नी चशवरायास स िचवली होती. कतगव्यदि चशवरायारं्नी ही दोन्ही कामे केली ती अशी :-- 

 
मावळािंील मावळयाचें पे्रम संपादन करिे : 

 
इ. स. १६४२त चशवराय, मातोश्री चजजाबाई व कारर्भारी दादाजी कोंडदेव याजंबरोबर प ण्यास 

आले. त्यावळेेपासूर्न चशवरायािंा जहाचर्रीिा कारर्भार मातोश्रींच्या व दादाजी कोंडदेवाचं्या रे्नतृत्वाखाली 
स रू झाला. शहाजी महाराजाचं्या प िे जहाचर्रीत बारा मावळे समाचवष्ट होती. त्यावळेी बारा मावळातील 
म लूख राजकीय अंदाध ंदीम ळे उद्ध्वस्त व बेचिराख झाला होता. चतथे लोक आिूर्न वसचविे, र्ाव े स्स्थर 
करिे, जमीर्न लार्वडीखाली आििे, लोकारं्ना अर्भय देिे ही कामे केली आचि उजाड र्भार् प न्हा एकदा 
उत्पादक व समृद्ध बर्नचवण्यािे मोठे काम चजजाबाई व दादाजी कोंडदेव यारं्नी केले. ही कामे करीत असता 
चशवरायारं्नी मावळातंील लोकाशंी संपकग  साधूर्न त्याचं्याशी दोस्ती केली. त्याजंबरोबर चर्फरूर्न सह्याद्रीच्या 
दऱ्याखोऱ्यािें, अरण्यािें आचि एकूि महाराष्ट्रािे र्भौर्ोचलक ज्ञार्न चमळचवले. सह्याद्रीच्या कडेकपारी, वाटा 
आचि िोरवाटा त्यारं्नी लिपूवगक पाचहल्या. तसेि आचदलशाही राजवटीत सरकारी अचधकारी व वतर्नदार 
प्रजेिा कसा छळ करीत असत तेही त्यारं्नी न्याहाळले होते. ह्या बाबतीत मराठ्ािंा इचतहासकार गँ्रट डर्फ 
यारे्न चशवरायािें कौत क केले आहे. तो म्हितो “आपिाला आपल्या घरािी वास्तू, त्यातली दालरे्न, त्याच्या 
वाटा आचि चठकचठकािच्या खािाख िा जशा चमट्ट काळोखात माहीत असतात तसा चशवाजीस महाराष्ट्रािा 
संपूिग र्भरू्ोल माहीत होता.” 

 
देशज्ञार्न हा चशवाजी महाराजाचं्या कतगबर्ारीिा पायाि होता. सेर्नापती म्हिूर्न इचतहास आचि 

र्भरू्ोल यािें चशवरायािें ज्ञार्न अलौचकक होते. परमारं्नद सारं्तात की, चशवरायािंी वािी चमठ्ठास होती. ह्या 
चमठ्ठास बोलण्यारे्न महाराजारं्नी सवांिीि मरे्न कशी हजकली ह्याबद्दल सर्भासद म्हितात, “मातब्बर िह  
जार्िे मराठे यासी आप्तपिा करावा, पते्र चलहावी; त्यास आिवरू्न रे्भट घ्यावी; आपि त्याजकडे जाऊर्न 
आम्हास अर्न कूल व्हा असे बोलाव;े असे करण्यात ज्यार्नी महाराजािें बोलिे परम आदरािे व पराक्रमािे 
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ऐकाव े त्यास वधे लार्रू्न वाटाव ेकी, हे परमथोर आहेत; यािेंि संमते िालाव;े हे सारं्तील तैसे कराव;े 
प्रािही रे्ले तरी जावोत; परंत  सेवा करूर्न त्यािें आजे्ञत राहाव ेअशी सवांिी चिते्त वधूेर्न घेतली.” 

 
ह्या र् िचवशषेामं ळे बारा मावळातंील प्रजा आचि चकल्लेदार हे सर्ळे चशवरायाकंडे आकर्शषत झाले. 

त्याम ळे मावळयारं्ना हाताशी धरूर्न चशवरायारं्नी रोचहडा, राजर्ड, तोरिा, हसहर्ड, प रंदर हे चकल्ल ेहजकूर्न 
घेतले. ह्या चकल्ल्यार्भोवतालिा म लूख ताब्यात आल्यावर त्यािी व्यवस्था लावण्यािे द धगर काम चशवरायारं्नी 
दादाजी कोंडदेव व मातोश्री याचं्या साहाय्यारे्न केले. त्याम ळे चशवराय जर्नतेिे लाडके राजे झाले. 

 
चशवरायारं्नी रोचहडा चकल्ला हजकूर्न घेतल्यावर रोचहडा खोऱ्यािा देशपाडें दादाजी र्नरसप्रर्भ ूयास 

चवजापूर दरबाराकडूर्न तंबी चमळाली, ती अशी “तू चशरवळ ठाण्यावर रुजू हो, र्नाहीतर चवजाप री रे्नऊर्न 
र्दगर्न मारतील.” हे पत्र दादाजीिे वडील र्नरसीबाबा यारं्नी राचजयासं पाठचवले, त्यावर राचजयारं्नी त्यारं्ना 
पत्र चलहूर्न धीर चदला. त्यात राजे म्हितात, “शहासी बेमार्नचर्री त म्ही व आम्ही करीत र्नाही. श्री रोचहडेश्वर 
त मिे खोरीयातंील आचदक लदेव त मिा डोंर्रमाथा पठारावर स्वयंर्भ ूआहे. त्यारं्नी आम्हास यश चदले व प ढे 
तो सवग मर्नोरथ हहदवी स्वराज्य करूर्न प रविार आहे. राजश्री दादापंतािे चवद्यमारे्न बावािे व त मिे आमिे 
श्रीपाशी इमार्न झाले ते कायम वज्रप्राय आहे. त्यात अंतर आम्ही व आमिे वशंज वतर्न िालावण्याचवषयी 
कमतर करिार र्नाही. हे राज्य व्हाव ेहे श्रींिे मर्नातं र्फार आहे.” दादाजी र्नरसप्रर्भ ूर्भचूमर्त झाले. घोरपडे 
बंधू स भ्यावर आले. परंत  त्यासं कारर्भारात यश आले र्नाही. शहाजी महाराजावंर आपली मजी असल्यािे 
आचदलशहारे्न प न्हा जाहीर केले आचि दादाजीस स र्भा चदला. यारं्नतर चशवरायारं्नी वतर्नदार-
जहाचर्रदारारं्ना दहशत कशी बसचवली ते पाहण्यासारखे आहे. 

 
णिवािी महारािाचें विनणवषयी धोरि : 

 
वतर्न यािा अथग सरकारकडूर्न एखाद्या ग्रामाचधकाऱ्यास पाटील, क लकिी, देशम ख यारं्ना त्याचं्या 

सेवचे्या मोबदल्यात चमळालेली देिर्ी. ही वशंपरंपरार्त असे. चशवराय वतर्न संस्थेच्या पूिग चवरोधात होते. 
कारि एकतर हे देशम ख, देशपाडें, वतर्नदार, मोकासेदार मर्न मारे्नल तशी रयतेकडूर्न वस ली करत आचि 
जर्नतेला ल बाडीत. तसेि ह्या वतर्नदाराचं्या र्ढ्या बळकट असत त्याच्याजवळ र्फौज असे. त्याम ळे ते 
सते्तच्या चवरुद्ध र्भाडंत आचि आपले वतर्न स रचित ठेवण्यासाठी केव्हाही शत्रूला सामील होत. वतर्नदारारं्ना 
स्वतःिे िैर्न, र्भोर्चवलास असत. त्याम ळे स्त्रीिी अब्र ूस रचित र्नव्हती. प रुषािा स्वाचर्भमार्न स रचित र्नव्हता, 
हे सारे स्वधमीय लोक होते या प ंड-पाळेर्ारािंा बंदोबस्त ही महत्त्वािी कामचर्री महाराजारं्नी बजाचवली. 
स्वराज्यातील म लखात चशवरायारं्नी अशी काही व्यवस्था लावली की चतच्याकडूर्न होिारी बह जर्न 
समाजािी चपळविूक बंद पडली. रयतेच्या शोषिावर आधारलेली वतर्न संस्था प्रथम चर्नष्ट्प्रर्भ करावयािी व 
रं्नतर चतिे समूळ उच्चाटर्न करावयािे अशी राचजयािंी योजर्ना होती. ह्या योजरे्नर्न सार चशवरायारं्नी 
अर्फझलखार्न वधारं्नतर वाईपासूर्न कोल्हापूरपयंतिा प्रदेश हजकूर्न स्वराज्यात आचिल्यावर त्या प्रदेशातंील 
वतर्नदारािंी वतरे्न, इर्नामे, हक्क लाचजम्यासह अर्नामत केली. तसेि र्ोसावी, ब्राह्मिािंी इर्नामे बरखास्त 
केली. साराशं, चशवाजी महाराजारं्नी स्वराज्यात म लूख आल्यावर त्यातंील क लवतर्नदाराच्या वृत्ती अमार्नत 
केल्या, त्याबरोबर ब्राह्मिाचं्याही वृत्ती अर्नामत केल्या, सातारा प्रातंातील कृष्ट्िा-वणे्िा संर्मावरील माह ली 
र्ाव ब्रह्मवृदंास अग्रहार होता. हे अग्रहार इर्नाम खालसा करूर्न महाराजारं्नी ब्राह्मिाचं्या योग्यता व क ट ंबे 
पाहूर्न त्या त्या योग्य ब्राह्मिास धान्य देवचवले होते. यारं्नतर चशवरायारं्नी आचदलशाही प्रदेश हजकूर्न घेण्यािा 
क्रम िालूि ठेवला. चवजापूर स लतार्न महमदशहा ४ र्नोव्हेंबर १६५६ रोजी मरि पावल्यावर औरंर्जेबारे्न 
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आचदलशाहीिे लिके तोडण्यास प्रारंर्भ केला. चवजापूरच्या ताब्यातील काही चकल्लेही काबीज केले. तेव्हा 
राज्य वािचवण्यासाठी आचदलशाहीस औरंर्जेबाशी अपमार्नास्पद तह करावा लार्ला. तहाप्रमािे काही 
म लूख, चकल्ल े व दीड कोटी रुपये खंडिी मोर्लासं द्यावी लार्ली. त्यािवळेी चशवरायार्नीही 
आचदलशहाच्या ताब्यातील हजकलेल्या प्रदेशास औरंर्जेबािी मान्यता चमळचवली. “सापं्रत जे चकल्ल े व 
म लूख चवजाप रकराकंडील त मिे हाती होते, ते पेशजीप्रमािे होऊर्न त मिे मर्नोर्तान्वये बंदर दार्भोळ व 
त्याखालील म लूख त म्हास चदला आहे.” चशवरायािंा वकील सोर्नोपतं डबीर यास औरंर्जेबारे्न असे र्फमार्न 
चदले. त्याम ळे चशवरायासं जोर येऊर्न त्यारं्नी चवजाप रकराचं्या ताब्यातील उत्तर व दचिि कोकिमधील 
म लूख हजकूर्न घेण्यािा सपाटा िालचवला. 

 
१६५७ च्या ऑक्टोबरात चशवरायासं क िक ि लार्ली की कल्याि-चर्भवडंी प्रातंािे बह तेक स्थाचर्नक 

प्रम ख आचदलशाही सते्तिे अन्यायी जंू झ र्ारूर्न देऊर्न म क्त होऊ इस्च्छत होते. चशवाजी महाराजारं्नी आपले 
सरदार आबाजी सोर्नदेव यास कल्याि-चर्भवडंी हजकूर्न स्वराज्यात आिण्यास पाठचवले. ते काम ह्या 
अचधकाऱ्यारे्न केल्यावर महाराजारं्नी ५ जारे्नवारी १६५८ला माह ली काबीज केली. रं्नतर राजमािी, लोहर्ड 
हे डोंर्री चकल्ल ेताब्यात घेतले. अशा रीतीरे्न प्रजेच्या अर्न कूलतेरे्न उत्तर कोकि महाराजाचं्या ताब्यात आले. 
त्यारं्नतर एक-दोर्न वषांत महाराजारं्नी क डाळपयंत दचिि कोकि काबीज करूर्न तेथे आपला अमंल 
बसचवला. 

 
कल्याि १६५७त ताब्यात आल्यावर महाराजारं्नी कल्याि बंदरात र्नाचवक तळ बर्नचवला आचि 

र्लबते उर्भी करण्यासाठी र्ोदीही बाधंली. 
 

आरमार हे महारािाचें वैणिष्ट्य : 
 
आरमारी सामर्थ्यािे महत्त्व जाििारे चशवाजी महाराज हे सतराव्या शतकातील एकटेि हहदू राजे 

होत. राचजयाचं्या र्नौदलासबंंधीिी चवशषे माचहती ‘राज्यकारर्भार’ ह्या प्रकरिात चदली आहे. महाराजारं्नी 
प्रिंड र्नौदल उर्भारूर्न सम द्रसत्ता स्थापर्न केली. महाराजारं्नी आरमार म्हिजे एक स्वतंत्र राज्यारं्ि मार्नले. 
ज्याच्याजवळ आरमार त्यािा सम द्र याकचरता आपिासं अवश्यमेव आरमार हव ेअसा मर्नाशी दृढ चर्न य 
करूर्न कल्पकतेरे्न बलाढ्य आरमारािी उर्भारिी केली. 

 
अशा रीतीरे्न चशवाजी महाराजाचं्या आरमारारे्न र्भारतीय सम द्रात पाच मात्यािंी िालू असिारी 

अचर्नबधं सत्ता चर्नकालात काढली. चशवरायािंी लोकजार्ृती करण्यािी यंत्रिा चवलिि होती. “हे राज्य 
व्हाव ेहे श्रींिे मर्नात र्फार आहे” हा श्रींिा संदेश व स्वराज्यािा मंत्र महाराष्ट्राच्या घराघरातं पोिचवण्यािी 
यंत्रिा चशवरायारं्नी उर्भारली. त्यावळेिे वारकरी, वास देव, र्वळी, शतेकरी यारं्ना चशवरायािंा स्वराज्यािा 
संदेश चमळाला. चशवरायािें कायग हे आपलेि कायग आहे असे त्याकाळी महाराष्ट्रातील तमाम रयतेस वाटू 
लार्ले. अशी ज्योत जर्नतेच्या मर्नात चशवाजी महाराजारं्नी प्रथम पेटवली म्हिूर्न शतकार्न शतके जर्नता 
त्यारं्ना आपला त्राता, उद्धारकता मार्नत आली. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या स्वराज्य स्थापरे्नच्या कायात पददचलत कष्टकरी व र्ोरर्रीब शतेकरी होते. 

दादोजीिे हाताखालील कारकूर्न मंडळी व चकत्येक सलर्ीिे सोबती याचं्या साहाय्यारे्न चशवराय मावळातं 
र् प्त मसलती करू लार्ले. येसाजी कंक, तार्नाजी माल सरे, बाजी पासलकर वर्ैरे तरुि मंडळीच्या 



 

अनुक्रमणिका 

कान्होजी जेधे, र्ोमाजी र्नाईक वर्ैरे वृद्धाशंी वाटाघाटी िालू झाल्या. बरेि देशम ख त्यारं्ना अर्न कूल झाले. 
परंत  बादंल देशम ख, स पेकर मोचहते, जावळीकर मोरे इत्यादींर्नी त्यारं्ना चवरोध केला. उच्चविीय 
ब्राह्मिारं्नीही चशवरायासं त्याचं्या स्वराज्य उचद्दष्ट कामी चवरोध केला. त्यास प ढे अवसर सापडताि र्नरम 
केले. 

 
राचजयारं्नी अर्फझलखार्नास यमसदर्नास पाठचवले व त्याच्या सैन्यािा र्नाश केला. रचजयारं्नी या 

चवजयाबद्दल प ष्ट्कळ दार्नधमग केला. ज्यारं्नी चवशषे पराक्रम केले, त्यास बिीस वर्ैरे देऊर्न संत ष्ट केले. 
स्वराज्य स्थापरे्नस चशवरायािंा हा अद  र्भतू पराक्रम म ख्यतः कारिीर्भतू झाला. अिाट कल्पर्ना, साहस, 
प्रसंर्ावधार्न इत्यादी थोर प रुषाच्या अंर्ी असिारे र् ि त्याजंमध्ये आहेत अशी लोकािंी एकदम खात्री 
होऊर्न हा कोिीतरी अचद्वतीय प रुष आहे आचि हा म्हिेल ते करील, असा त्यािंा लौचकक सवगत्र झाला. 
महाराजारं्नी आपल्या वैयस्क्तक सामर्थ्यांिे दशगर्न जर्नतेस घडचवले. 

 
औरंर्जेबास अर्फझलखार्नाला मारल्यारे्न वृत्त कळताि त्यारे्न चशवरायाचं्या पाचरपत्यासाठी आपला 

मामा शाचयस्ताखार्न यािी रे्नमिूक दचिि स भ्यावर करूर्न त्यास चशवरायािंा परार्भव करण्यास साचंर्तले. 
शाचयस्ताखार्न स्वतः प ण्यास येऊर्न त्यारे्न चशवरायाचं्या वाड्यात लाल महालात म क्काम केला. चशवरायारं्नी 
शाचयस्ताखार्नावर ५ एचप्रल १६६३ रोजी रात्री छापा घातला. शाचयस्ताखार्नावरील छापा म्हिजे 
चशवरायाचं्या धाडसी वृत्तीिे एक महत्त्वपूिग दशगर्न होय. हा छापा म्हिजे एक य द्धािाि र्भार् होता. 

 
चशवाजी महाराज साधारितः पंिवीस हजार िौरस मलै िेत्रर्फळ असलेल्या महाराष्ट्रािे राजे होते. 

पि महाराजािंी राजधार्नी कोकिात रायर्डी, र्नाचवक राजधार्नी कोकिातील हसध द र्ग चकल्ल्यावर, 
कोकि ताब्यात घेऊर्न कोकिास लार्ूर्न असलेल्या सम द्रावर र्नौदलाच्या साहाय्यारे्न त्यारं्नी स्वाचमत्व 
चमळचवले. त्याम ळे महाराज वास्तवात कोकिािे राजे होते. स रत ल टण्याअर्ोदर बार्शसलोर्नवर स्वारी 
करण्याअर्ोदर त्या त्या स्थळािंी माचहती महाराजारं्नी र् प्तहेराकंडूर्न चमळचवली होती. कर्नाटकात स्वारीवर 
चर्नघण्यापूवी हैदराबाद शहरात एक मचहर्ना म क्काम करूर्न हजजीपयंतच्या र्भरू्भार्ािी माचहती महाराजारं्नी 
चमळचवली होती. महाराजाचं्या दूरदशीपिािे एक ठसठशीत उदाहरि म्हिजे हजजी हजकूर्न महाराष्ट्राच्या 
संकटकाली उपयोर्ी पडेल असे बिावािे एक साधर्न महाराजारं्नी उरे्भ केले. 

 
णिवराय आणि मोगल : 

 
औरंर्जेबारे्न आपल्या राज्यात चजचझया कर सक्तीरे्न वसूल करायला स रुवात केली. त्यािी 

प्रचतचक्रया म्हिूर्न चशवरायारं्नी प्रिंड धाडस करूर्न स रतेवर धाड घालूर्न ते शहर िार चदवस ल टले आचि 
स मारे एक कोटीिी दौलत प्राप्त केली. ल टीतूर्न चमळालेला पैसा आरमार उर्भारण्यात खिग केला; आरमारी 
राजधार्नी हसध द र्ग चकल्ला बाधंला. 

 
औरंर्जेबारे्न चशवरायािंा चपच्छा सोडला र्नाही. त्यारे्न चशवरायासं परार्भतू करण्यासाठी राजा 

जयहसर्ासारखा पचहल्या दजािा सरदार सवग अचधकार देऊर्न दचििेत रवार्ना केला. चशवरायारं्नी त्याजप ढे 
र्नमते घेतले कारि ‘सवगर्नाश ेसम त्पते्र अधंत्यजती पंडीत:’ या न्यायारे्न महाराजारं्नी आपल्या रे्भटीत राजे 
जयहसर्ास हहदवी स्वराज्यािी कल्पर्ना चदली. राजे महाराजािें चमत्र बर्नले. राजा जयहसर्ारे्न चशवरायास 



 

अनुक्रमणिका 

बादशहाच्या रे्भटीस जाण्यास उद्य क्त केले. आपल्या स रचिततेिी हमी घेतल्यावर चशवराय आग्रास रे्ले. 
आग्रा रे्भटीत चशवरायािें धाडस जास्त की य क्ती जास्त असा संभ्रम होतो. 

 
महारािाचंी आग्राहून अकस्ल्पि सुटका 

 
आग्राहूर्न स टका करूर्न घेण्यात चशवरायारं्नी चवलिि ब चद्धमत्ता दाखचवली. जर्ाच्या इचतहासात 

जे रोमहषगक प्रसंर् आहेत त्यापैकीि हा एक आहे. 
 
चशवाजी महाराज आग्राहूर्न स टूर्न महाराष्ट्रात परत आल्यावर जर्नतेरे्न आरं्नदोत्सव साजरा केला. 

चकल्ल्यासं तोर्फािंी सरबत्ती अहोरात्र िालू झाली. चशवरायाचं्या पाठीमारे् राज्ययंत्र चशस्तीत िालले होते, 
र्फौजा चर्नष्रेे्न उभ्या होत्या. प्रजेरे्न उठाव हकवा बंड केले र्नाही. ह्यािे कारि चशवरायारं्नी चर्नमाि केलेला 
प्रिंड चवश्वास आचि जर्नतेच्या श्रद्धा चशवरायाचं्या पाठीशी होत्या. चशवराय महाराष्ट्रात आल्यावर त्यारं्नी 
बादशहास र्न द खचवता र्नरमाईरे्न वार्ूर्न कारर्भारात जास्त लि घातले. जीव बिावण्यासाठी मला पळूर्न 
याव ेलार्ले. परंत  बादशहाशी मी कोिताही चवरोध करू इस्च्छत र्नाही. मी वाटेल ती सेवा करण्यास चसद्ध 
आहे असे र्नरमाईिे पत्र चशवरायारं्नी औरंर्जेबास पाठचवले. तद्रं्नतर औरंर्जेबाशी तह केला आचि उठाव 
करिार र्नाही यािी खात्री चदली. म ल खात शातंता र्नादूं लार्ली. तो शातंतेिा काळ १६६९त संपूर्न इ. स. 
१६७० सालिा पावसाळा लार्ण्यापूवीि चशवरायारं्नी प रंदरच्या तहात जे र्मावले ते सारे चमळवरू्न अचधक 
प्रदेश आपल्या ताब्यात आिला. स्वतंत्र राज्यस्थापरे्निा िंर् बाधूंर्न चशवरायारं्नी मोर्लाशंी िार हात केले. 
मोर्लबादशाहीच्या कारस्थार्नास ते प रूर्न उरले. मोर्लबादशाहीिे सामर्थ्यग अर्फाट. चशवरायािंी र्ाठही 
औरंर्जेबासारख्या समथग, धूतग, दूरदृष्टी, हरतजचवजी मािसाशी, पि अर्फाट मोर्ली र्फौजाप ढे धीर र्न 
सोडता चशवरायारं्नी स्वतंत्र राज्यािी ध्वजा र्फडकत ठेवली. जर्ाच्या इचतहासातील ही एक अतक्यग र्ोष्ट 
होय असे शजेवळकर म्हितात ते खरेि होय. स्वतंत्र राज्यािी चर्नर्शमती केल्यारे्न महाराजािी दूरदृष्टी व 
तजवीज याही बादशहाच्या दूरदृष्टीप ढे व तजचवजीप ढे श्रषे् ठरल्या, असेि इचतहास सारं्तो. 

 
राज्याणभषेकाची आवश्यकिा : 

 
चशवाजी महाराजारं्नी स्वतंत्र राज्यािी स्थापर्ना केली तरी आचदलशाहीच्या दृचष्टकोर्नातूर्न महाराज 

म्हिजे आपल्या जहाचर्रदारािा बंडखोर प त्र. तसेि महाराष्ट्रातील मोरे, स वे, दळवी, हर्नबाळकर इत्यादी 
आचदलशाहीतील मराठे सरदार महाराजारं्ना आपल्यासारखेि आचदलशाहीिे िाकर समजत होते. 
महाराजारं्नी राज्याचर्भषेक करण्यािे ठरचवल्यारं्नतर महाराष्ट्रातल्या ब्रह्मवृदंारं्नी त्याला चवरोध केला. त्याचं्या 
मते हहदूधमग शास्त्राप्रमािे राजा होण्यािा अचधकार र्फक्त ब्राह्मिारं्ना आचि िचत्रयारं्नाि होता. त्याचं्या मते 
चशवाजी महाराज िचत्रय र्नव्हते तर ि द्र होते. राज्याचर्भषेकाच्या आवश्यकतेसबंंधी सर जद र्नाथ सरकार 
आपल्या चशविचरत्रात म्हितात, “चशवाजीरे्न अर्फाट पराक्रम केले. प ष्ट्कळ प्रातं हजकले, अर्चित संपत्ती 
चमळचवली, शूर र्फौजा पदरी बाळर्ल्या, लढाऊ जहाजे बाधंली. याम ळे परमेश्वरी संकेताप्रमािे हजारो 
लोकािें जीचवत त्याचं्या इच्छेवर अवलंबूर्न राचहले. तथाचप, राज्याचर्भषेकय ्क्त राजा ही पदवी प्राप्त झालेली 
र्नसल्याम ळे राजकीय संबंधात इतर बादशहाशंी वार्तार्ना त्याला मोठीि अडिि र्भासत असे. त्याच्या 
अलोट साहसारे्न व प्रखर ब चद्धसामर्थ्यारे्न सवग जर् थक्क होऊर्न रे्ले. तरीही औरंर्जेब बादशहा त्याला एक 
लहार्नसा जमीर्नदार समजत असे. र्ोवळकोंड्यािी क त बशाही दचििेतील असल्यारे्न तेथील बादशहािीही 
चशवाजीचवषयी र्भावर्ना आचदलशाहीहूर्न चर्भन्न असण्यािे कारि र्नव्हते. या अशा कारिाम ळे चशवरायािंा 
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राज्याचर्भषेक करूर्न घेण्यािा चर्निगय अिूक होता. पि चशवाजी महाराजाचं्या राज्याचर्भषेकाला 
महाराष्ट्रातल्या ब्रह्मवृदंारं्नी चवरोध केला. त्याि ब्राह्मिारं्नी पैशाच्या लोर्भारे्न चमझाराजे जयहसर् यारं्ना 
चशवरायाचंवरुद्ध जय चमळावा म्हिूर्न कोटीिंडी यज्ञ केला, अकरा कोटी अर्न ष्ारे्न तीर्न मचहरे्न केली आचि 
दोर्न कोट रुपये, जयहसर्ाकडूर्न चमळचवले हे महाराजारं्ना ठाऊक असल्याम ळे त्यारं्नी जरी काशीहूर्न मूळ 
र्नादेंडच्या चवद्वार्न ब्राह्मि र्ार्ार्भट्ट यास आिवरू्न त्याजकडूर्न साग्रसंर्ीत राज्याचर्भषेक वैचदक पद्धतीरे्न 
करवरू्न घेतला तरी त्यासमयी चशवरायारं्नी ब्राह्मिास दचििा म्हिूर्न इतके सोरे्न चदले की, त्यारं्ना ते 
मदतीचशवाय र्डावरूर्न खाली आिता येईर्ना. इ. स. १६७८-७९ मध्ये त्यारं्नतर दचिि चदस्ग्वजयािी मोचहम 
चशवाजीराजारं्नी काढली. हजजी, वलेोर हे चकल्ल ेस्वराज्यात आचिले. वीस लाख होर्नािंा प्रदेश आचि शरं्भर 
चकल्ल ेस्वराज्यात सामील केले. या मोचहमेम ळे पूवग चकर्नाऱ्यावरील शत्रूंिा चबमोड झाला. 

 
चशवाजी महाराजाचं्या ध्येयािा चवकास त्याचं्या आय ष्ट्यािा व पराक्रमाच्या चवकासाबरोबरि होत 

होता. चदल्लीच्या तक्तावरूर्न औरंर्जेबािी हकालपट्टी करूर्न त्यावर चवराजमार्न होण्यािी महत्त्वाकािंा 
त्याचं्या उतारवयात त्याचं्या मर्नात होती, ही र्ोष्ट ईस्ट इंचडया कंपर्नीस चतच्या हहद स्थार्नातील एका 
अचधकाऱ्यारे्न इ. स. १६७७-७९ मध्ये चलचहलेल्या एका पत्रात र्नमूद केली आहे. तो चलचहतो, “चशवाजी 
महाराज अलेक्झाडंरसारखा तरबेज असूर्न तो पक्ष्यापं्रमािे िपळ असलेल्या आपल्या चशपायाचं्या साहाय्यारे्न 
चकल्ल ेकाबीज करतो. दचििेिी राजधार्नी चवजापूर शहर सर करण्यािी व ते ताब्यात घेतल्यावर चदल्लीस 
कूि करूर्न त्या शहरातं औरंर्जेबास कोंडूर्न टाकेपावतेो आपली तलवार म्यार्नातं घालावयािी र्नाही अशी 
शपथ त्यारे्न देवासमोर घेतली आहे.” चशवाजी महाराजािंी ही महत्त्वाकािंा त्यावळेी सवांस चवचदत झाली 
होती. 

 
महारािाचंी चोख राज्यपद्धिी : 

 
चशवाजी महाराज प्रजापालर्नदि होते. त्यारं्ना राज्यकारर्भारात लि घालण्यास य द्धाच्या धामध मीत 

र्फ रसत थोडी चमळे. पि ती चमळाली की, स्वराज्य हे स राज्य बर्नचवण्यात आचि राज्यकारर्भारािी घडी 
आपल्या मंत्र्याचं्या साहाय्यारे्न र्नीट बसचवण्यात ते कसूर करीत र्नसत स्वराज्यातील लोकस्स्थती 
पाहण्याकचरता स्वतः ते सवगत्र हहडूर्न येत. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या सैन्यास कडक चशस्त लाचवली होती. महाराज आपल्या सैन्यास 

र्भरपूर वतेर्न देत असत. स्वराज्य स्थापण्यासाठी त्यारं्ना सैन्यात र्नविैतन्य चर्नमाि कराव े लार्ले. 
िात्रधमािे पालर्न करिे हे सैचर्नकािें आद्य कतगव्य. त्याचं्या मर्नावर ठसचवण्यासाठी म द्र्ल कवीच्या 
रामायिातील य द्धकाडंािे पारायि प्रत्येक चकल्ल्यावर चशबंदीच्या लोकात दररोज रात्रौ जेवि झाल्यावर 
वािले जाई. अशा रीतीरे्न य द्धकाडंािी पारायिे चकल्ल्या-चकल्ल्यातूर्न होत राचहल्याम ळे मराठ्ािंा िात्रधमग 
जार्तृ झाला. तसेि महाराजारं्नी सैचर्नकी अचधकाऱ्यास चलचहले, “त म्ही बाजारात जाल व र्फ कट वस्तू 
घ्याल. शतेकऱ्यारं्ना ल बाडूर्न किसे आिाल म्हिूर्न त मच्यासाठी सवग व्यवस्था केली आहे. र्वतािी काडी 
र्फ कट घेतली तर लोक म्हितील यापेिा मोर्लाई बरी.” यात मोर्लाईिे स्वरूप स्पष्ट करतार्ना 
स्वराज्यािी रुपरेषा माडंली आहे. 
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णिवरायाचंी गुरू मािोश्री णििाबाई : 
 
सवगर् िसंपन्न ईश्वर पे्रचषत चशवाजी महाराज हा एक मराठी मातीरे्न घडचवलेला िमत्कार आहे, असे 

ब चद्धचर्नष् इचतहासकार मार्नतात. त्या काळात जर्नतेच्या मर्नावर साध सतं वर्ैरे धार्शमक प रुषािें चवशषे वजर्न 
असे. ही वस्त स्स्थती लिात घेता राचजयारं्नी चठकचठकािच्या साध -प रुषािंा उपदेश ग्रहि केला हकवा 
त्याचं्या पचरमाथाकचरता इर्नामे देऊर्न त्यािंा यथायोग्य र्ौरव केला. ह्यािे कारि त्यारं्ना लोकसगं्रहािे 
उचद्दष्ट र्ाठायिे होते. 

 
खरे पाहता चशवाजी महाराजाचं्या अंर्ी राज्यसंस्थापक, सेर्नापती, म त्सद्दी आचि राष्ट्रसंवधगक 

समाजध रीि अशा िारी िेत्रातील अंर्च्या प्रवृत्ती होत्या. त्या इतक्या श द्ध समतोल रै्नसर्शर्क, व्यापक, 
चवधायक आचि श्रेष् दजाच्या आढळतात. त्या त्यारं्ना कोिीही पढचवल्या र्नव्हत्या. तसेि हििवडिे संत देव 
व िार्फळिे संत रामदास यािेंशी महाराजािें घरोब्यािे संबंध होते. (हििवडिे संत देव यारं्ना मोर्ल कैदेत 
असलेल्या रािी येस बाईरं्नी चदर्नाकं १९ एचप्रल १७०५ च्या पत्रारे्न पैशािंी मदत करावी असे चलचहले.) 
चशवाजी महाराज कृतीवीर होते. त्यािें बेत ते ठरवीत आचि ते स्वतः अमलात आिीत, अशी अरे्नकारं्नी 
त्याचं्या आ यगकारक आचि अर्नपेचित हालिालींबद्दल मीमासंा केलेली आहे. 

 
चशवाजी महाराजािें खरे र् रू मातोश्री चजजाबाई. चशवराय आईच्या साचर्नध्यात वाढले. आईिे 

अर्न मोदर्न घेतल्याचशवाय हूडपिे त्यारं्नी कोितीही र्ोष्ट केली र्नाही. मातोश्रींकडूर्न चशवरायाला वचडलािंी 
धोरिे, आजोबािंी धोरिे व राजकारिे यािंी माचहती चमळाली. ती चशवरायािें लाड मोठ्ा कौत कारे्न 
प रवी. 

 
मातोश्रीरे्नि चशवरायास रामायि व महार्भारत हे दोर्न राष्ट्रीय स्रू्फतीिे थोर गं्रथ ऐकचवले. 

चशवरायासं योग्य चशिि व प्रोत्साहर्न देऊर्न त्याजकडूर्न मराठ्ािें स्वराज्य स्थापण्यािी चसद्धता 
चजजाबाईरें्न करूर्न चदली. र्नार्नाचवध चवपत्ती सहर्न करूर्न जो हा स योर् चतरे्न घडवरू्न आिचवला त्याम ळे 
चतला “चवरसू” “राजमाता” ही स्पृहिीय पदे लार्भरू्न महाराष्ट्रािा र्भाग्योदय झाला. चशवरायारं्नी आपल्या 
सवग मसलती चतच्याि सल्ल्यारे्न पार पाडल्या. चशवराय राज्य िालू झाल्यावर अरे्नक वाटाघाटीत व 
घडामोडीत आईिे मार्गदशगर्न घेत असत. (चरयासत, पृ. ११६) चशवरायारं्नी आग्रास जाण्यास चर्नघण्यापूवी 
आपल्या रू्नतर्न राज्यािा म ख्य कारर्भार मातोश्री चजजाबाईंवर सोपचवला आचि मातोश्रीच्या आजे्ञत राहा असे 
मंचत्रमंडळास साचंर्तले. चतच्या अंतापयंत चशवराय आईच्या सल्ल्यारे्न िालत असत. तीि त्यािंा र् रू होती. 
अन्य कोिी र्नव्हते. 

❑ ❑ 
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िनिेचे राज्य स्थापन करिारे युगपुरुष श्री णिवािी महाराि 
 

णिवरायाचें धार्णमक धोरि : 
 
चशवरायाचं्या बालपिी इस्लामी परधमीयािें राज्य महाराष्ट्रात सवगत्र होते. त्यावळेी हहदू प्रजा 

सवाथारे्न परदास्यात चपित होती. हहदूर्ना बाटवरू्न त्यारं्ना इस्लाम धमािी दीिा देिे, त्यािंी मंचदरे, मूती 
वर्ैरे श्रद्धास्थारे्न उद्ध्वस्त करिे, हहदू चस्त्रयािें अपहरि इत्यादी अरे्नक अत्यािारारं्ना म स्स्लम राज्यात हहदू 
प्रजा तोंड देत होती. हे चशवरायारं्नी लहार्नपिी पाचहले आचि स्वजर्नािें स्वतंत्र राज्य स्थापावयािे ठरचवले. 
त्याकचरता त्यारं्नी चर्नयोजर्नपूवगक साहसे केली. जीवर्न मरिािे लढे चदले आचि हहदवी स्वराज्यािी स्थापर्ना 
करूर्न आपिासं राज्याचर्भषेक करवरू्न घेतला. परदास्यात चपळल्या जािाऱ्या चवस्कळीत अशा हहदू 
समाजािी जमेल तेवढी एकजूट करण्यािे महाराजारं्नी आपले धोरि ठरचवले. 

 
“हे राज्य व्हाव ेहे श्रींिे मर्नात र्फार आहे” असे महाराज तत्कालीर्न देशपाडें व वतर्नदार वीर यारं्ना 

आपल्या स्वराज्यचसद्धीच्या संकल्परे्नत सामील करूर्न घेण्यासाठी सारं्त असत. यावरूर्न त्याचं्या 
संकल्परे्नस ईश्वरािे अचधष्ार्न होते. इ. स. १६४६ त चशवरायारं्नी जी म द्रा पत्रावर केली ती स्वतःच्या 
राज्याचर्भषेकारं्नतरही िालू ठेवली होती. “प्रचतपचं्चद्रलेखेव वर्शधष्ट्ि ू चवश्ववचंदता। शाहस र्नोः चशवस्यैषा म द्रा 
र्भद्राय राजते।” म्िंिजे प्रहतपदेच्या चंद्रकलेप्रमािे िंळूिंळू वाढिारी आहि हवश्वाने वहंदलेली असून 
हवश्वकल्यािासाठीच हतचे अस्स्तत्व आिें, िंी मुद्रा त्यानंी संस्कृत भाषेत केली. 

 
हिवरायानंी परकीय राज्यकत्यांचे धार्ममक आहि राजकीय आक्रमि थाबंून धरण्यासाठी हिंदवी 

स्वराज्याची स्थापना करिे िंा एकच रामबाि तोडगा आिें, अिी हिकवि तत्कालीन मिंाराष्ट्रीयासं हदली 
व स्वराज्याची स्थापना केली. 

 
स्वराज्य संपादर्नािे काम िालू असता महाराजारं्नी स्वराज्यातील चठकचठकािच्या साधूसंताचं्या 

रे्भटी घेतल्या. तसेि अरे्नक प्रसंर्ी मंचदरारं्ना व मठारं्ना म द्दाम रे्भटी चदल्या. त्या काळात धार्शमक स्थारे्न ही 
जर्नतेिी श्रद्धास्थारे्न होती. चतथल्या रे्भटीत तेथे जमिाऱ्या सामान्यजर्नािंा संपकग ही त्यारं्ना साधता येत असे. 
चशवकालीर्न पत्रसारसंग्रहात ब्राह्मिास वषासरे्न, अग्रदार्न, दार्न व इर्नाम चदल्यािी अरे्नक पते्र आहेत. 
त्यापैकी काही पते्र साराशंरूपारे्न इथे चदली आहेत. इ. स. १६५३ मध्ये वदेमूती र्ोपाळ र्भट यारं्नी मातोश्री 
चजजाबाईरं्ना मंत्रोपदेश चदला. त्याबद्दल त्यारं्ना वषासर्न व दार्नपत्र देण्यात आले. ज लै १६५३त महाराजारं्नी 
चसदे्धश्वर र्भट यारं्ना त्याचं्या अर्न ष्ार्नबळे आपि राजाचधकारी जालो म्हिूर्न वषासर्न चदले. १६५६ साली दोर्न 
काजींर्ना तत्पूवी त टलेली सर्नद िालू केली, हजरत पीराला इर्नामती शतेीिी सर्नद चदली. 

 
तसेि १६७१ साली आळंदी येथील ज्ञार्नदेवाच्या मंचदरास इर्नाम चदले इ. स. १६७७त हििवड 

देवस्थार्नातील अन्नखिग र्भार्चवण्यासाठी वतर्न इर्नाम चदले. 
 
चतरुपती व चिपळूिजवळील परश राम िेत्रास महाराजारं्नी वषासरे्न चदली होती. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

महारािानंी केलेले िुणद्धकरि : 
 
म सलमार्न सत्ताधारी हहदूवर सतत अत्यािार करीत होते. त्यात हहदू समाजाच्या व देशाच्या 

दीघगकालीर्न हार्नीस कारि झालेला सवात मोठा अत्यािार म्हिजे छळ बळारे्न शकेडो हहदूिे त्यारं्नी केलेले 
धमांतर. म सलमार्नारं्नी बाटचवलेल्यारं्ना हहदू धमात परत घेण्यास हहदू समाजािा र्फार मोठा चवरोध होता. 
समाजािा हा चवरोध मोडूर्न काढिे, मोठमोठ्ा प्रचतचष्त व्यक्तींर्नाही त्याकाळी शक्य र्नसे उलट 
बाटचवलेल्यारं्ना स्वधमात घेण्यािी र्ोष्ट राहोि, त्याचं्याशी अन्नपाण्यादी व्यवहार करिाऱ्यारं्नाही स्वधमास 
म काव ेलारे्. अशा त्या कठीि काळातं चवशषेतः सवग देशर्भर म सलमार्नी सते्तिा र्फार मोठा प्रर्भाव असता 
चशवाजी महाराजारं्नी बजाजी चर्नबाळंकर ह्या प्रचतचष्त व बलाढ्य सरदारास तो चवजापूर दरबारच्या 
बळजबरीरे्न म सलमार्न झाला होता, त्यास श द्ध करूर्न हहदू धमात परत घेतले. अर्फझलखार्नारे्न बळारे्न 
बजाजीस बाटचवले असल्यारे्न त्यािा काही दोष र्नसल्यािे चशवाजी महाराज व मातोश्री चजजाबाई यारं्नी 
समाजास पटवरू्न चदले व त्यािी श चद्धकरिास मान्यता चमळचवली व चशखर हशर्िापूरच्या उपाध्याकडूर्न हे 
श चद्धकायग करूर्न घेतले. तसेि अशा श चद्धकरिारं्नतर श द्ध झालेली व्यक्ती हहदू समाजात एकरूप होऊर्न 
जाण्यासाठी चतला समाजात समाचवष्ट करूर्न घेिे अवश्य असते ही महत्त्वािी बाब लिात घेऊर्न चशवाजी 
महाराजारं्नी आपली म लर्ी सख बाई चहिा बजाजीिा म लर्ा महादजी याच्याशी चववाह लावरू्न देऊर्न त्याला 
प िे परर्ण्यातील वाल्हे येथील पाटीलकी चदली व अशा रीतीरे्न या श चद्धकरिास समाजात प्रचतष्ा प्राप्त 
करूर्न चदली. 

 
द सरे श चद्धकरि प्रचसद्ध योद्धा रे्नताजी पालकरिे. रे्नताजी पालकर म सलमार्न बरू्नर्न जवळजवळ 

दहा वष ेतो औरंर्जेबाच्या िाकरीत राचहला. तो १६७६ च्या चशवाजी महाराजावंर औरंर्जेबारे्न काढलेल्या 
मोचहमेत महाराष्ट्रात चदलेरखार्नाबरोबर आला आचि सरळ रायर्डावर जाऊर्न महाराजाचं्या पाया पडला. 
महाराजािें मोठेपि हे की, आठ वष ेइस्लाम धमात काढलेल्या रे्नताजीला त्यारं्नी श द्ध करूर्न परत हहदू 
धमात घेतले. त्याच्या बायका-म लारं्नाही श द्ध करूर्न घेतले. जबरदस्तीरे्न चिस्ती वा म सलमार्न झालेल्या 
लोकारं्नी आपल्यालाही श द्ध करूर्न घ्याव े अशी मार्िी केली. अशा मार्ण्यािंी पूतगता करण्याकचरता 
चशवाजी महाराजारं्नी श चद्धकरि खाते स रू केले आचि राचजयारं्नी हे श चद्धकरिािे काम अष्टप्रधार्नापैकी 
पंचडतराव याचं्याकडे जी अरे्नक धार्शमक कामे होती, त्यात श चद्धकरि हेही एक महत्त्वािे काम चदले. बाजी 
देशपाडें यािंा स प त्र चपलाजी यारं्ना जंचजऱ्याच्या चसद्दीरे्न कैद करूर्न बाटचवले होते. चपलाजी व रामाजी 
र्नरसी देशक ळकिी यािंा म लर्ा शामजी यािंी श चद्धकरिे याि पद्धतीरे्न करण्यात आली. 

 
बाटाबाटी करून कहदूना णिश्चन धमप स्वीकार करण्यास लाविाऱ्या गोव्यािील पाद्र्ासं िासन : 

 
हहदूधमाच्या व लोकाचं्या रििासाठी चशवाजी महाराज कसे वार्त यािे एक उदबोधक उदाहरि 

३० र्नोव्हेंबर १६६७ रोजी र्ोव्याहूर्न चलचहलेल्या इंग्रजी बातमीपत्रातं आले आहे. यावळेी र्ोव्याच्या 
व्हाईसरॉयरे्न चिस्ती धमगप्रसारािे कंकि प न्हा बाधंले व तेथील िार पाद्र्ारं्नी बारदेशातूंर्न बाहेर पडूर्न 
जवळच्या म ल खातील हहदंूर्ना पेिात पकडूर्न चिस्ती करण्यास व जे तसे करण्यास तयार र्नसतील त्यािंा 
र्नाश करण्यास स रुवात केली. हे ऐकूर्न चशवाजी महाराज संतापले व त्यारं्नी त्या प्रदेशावर स्वारी करूर्न 
पोत गचर्जारं्ना दहशत बसचवण्यासाठी प ष्ट्कळ चिस्ती लोकारं्ना त्यारं्नी ठार मारले आचि प ष्ट्कळारं्ना कैद केले. 
िार पाद्र्ािंा चशरच्छेद करचवला, ही बातमी ऐकूर्न र्ोवा व्हाईसरॉयला धडकी र्भरली व त्यारे्न आपली 



 

अनुक्रमणिका 

हहदंूिा र्नाश करिारी धमाज्ञा मारे् घेतली. चशवाजी महाराज धमाच्या बाबतीत द राग्रही र्नव्हते पि 
स्वधमगचर्नष् खास होते. 

 
णव ेपतच्या प्रगिीसाठी योिनाबद्ध व्यवस्था : 

 
चशवछत्रपतींिा जीवर्नपट संघषाच्या धाग्यारं्नी चविलेला होता. तरीपि दूरदशी छत्रपतींर्नी 

र्भारतीय चवदे्यच्या प्रर्तीसाठी योजर्नाबद्ध व्यवस्था केलेली चदसते. चिटिीस चलचहतात “वदेशास्त्र अर्दी 
उस्च्छन्न जाले, त्यास एक गं्रथ अधीत जाला त्यास मिर्भर धान्य, दोर्न गं्रथ त्यास दोर्न मि, पंिगं्रथी, 
दशगं्रथी यास पािमि-दहामि परीिा करूर्न द्याव;े तसेि पंचडत जसा जसा जो चवद्वार्न त्यास योग्यता 
पाहूर्न, स्वदेशीिे त्यास र्भात व द्रव्य, चवदेशी यास द्रव्य यािी वषासरे्न व श्राविमासी सवांस पंचडतराव 
यामंर्नी परीिा करूर्न (देत जावी) अचधक मोईज वाढवावी. मोठमोठे पंचडत वैचदक, प्रचतचष्त येतील त्याचं्या 
सर्भा करूर्न, सत्कार करूर्न त्यासं शरं्भर-पन्नास अचधकही रुपये योग्यतेर्न सार द्याव े ऐसे करूर्न चदले. 
त्याजम ळे चदवसेंचदवस अचधक चवद्या वृद्धीस पावती जाली. तसेि जार्ोजार्ी अन्नछते्र उघडली.” 

 
करमिुकीची साधने : 

 
सततच्या य द्धजन्य वातावरिातही पोवाडे र्ािारे, कीतगर्नकार, र्ोंधळी, तमासर्ीर जर्नतेिी 

करमिूक करीत. पोवाडे हे शूरवीरािें र् िर्ार्न करीत. लावण्या सामाचजक िालीरीतीिे दशगर्न घडवीत. 
पोवाडे र्ािाऱ्यास लोकाश्रय िारं्ला असे. चशवकालीर्न प्रसंर्ावर दत्ताजी जाधव, अर्फझलखार्नािा वध, 
तार्नाजीिी मद गमकी, बाजी पासलकर याचं्या प्रसंर्ािे पोवाडे उपलब्ध आहेत. तार्नाजीिा पोवाडा 
त ळशीदासारे्न रचिला. तो प ण्यास राहत होता. महाराज राजर्डावर होते, त्यारं्नी त ळशीदासास बोलावरू्न 
घेतले. त ळशीदासारे्न महाराजाप ढे तार्नाजीिा पोवाडा र्ाचयला. हसहर्डिी हकीर्त ऐकूर्न महाराज खूश 
झाले आचि त्यारं्नी त ळशीदासाच्या हातात एक हजार रुपयािंा तोडा घातला. त्याि पोवाड्यात चशवाजी 
महाराज राजर्डावरूर्न प्रतापर्डी रे्ले त्यािे हृद्य चित्रि आहे. चशवाजी महाराजाचं्या शौयािा उल् लेख 
करूर्न त ळशीदास म्हितो “शूर मदािा पोवाडा शूर मदारे्न ऐकावा चशवरायाच्या राज्यात ऐसा उमराव होिे 
र्नाही” यावरूर्न प्रत्यि महाराज र् िीजर्नािें योग्य ते मलू्यमापर्न करूर्न त्यािंा र्ौरव करीत असे चदसूर्न 
येईल.  

 
णनष्ठावान दृणष्टकोन :  

 
चशवाजी महाराजारं्नी प्रजेच्या स खासाठी स्वराज्य स्थापर्न करण्यािे ध्येय पत्करले. महाराज 

धार्शमक स्वातंत्र्यािे प रस्कते होते. हहदू धमािी प्रचतष्ा वाढचवण्यािा त्यारं्नी प्रयत्र्न केला असला तरी अन्य 
धमीयाचं्या हकवा पचंथयाचं्या बाबतीत ते अत्यंत सचहष्ट्ििू होते. इस्लामी राज्यातं हहदूर्ना स्वातंत्र्य आचि 
स रचितपिा र्नव्हता. तो त्यारं्नी चमळचवला. त्यािवळेी त्यारं्नी इस्लाम हकवा इसाई धमीयारं्ना त्याचं्या 
धमगश्रदे्धसाठी कधीि छळले र्नाही. म सलमार्न र्फचकरांर्ना हहदू साधूसंतासंारखीि अर्न दारे्न, इर्नामे चदली. 
चशवाजी महाराज वतर्नचर्नवतृ्ती िालू ठेवण्याच्या चवरुद्ध असले तरी धार्शमक कारिासाठी त्यारं्नी वतरे्न, 
इर्नामे, अर्न दारे्न म क्तहस्ते चदलेली आढळतात. 
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चशवाजी महाराजारं्नी या महाराष्ट्रर्भमूीत स्वराज्यािी स्थापर्ना केली. महाराजारं्नी यावर्नी 
आक्रमकारं्ना र्नामोहरम करूर्न त्यारं्नी स्वतंत्र हहदू राज्य स्थाचपले होते. प्रािीर्न र्भारतीय अस्स्मतेच्या पायावर 
स्वराज्य स्थापूर्न चदल्लीपतीला पदच्य त करण्यािे त्यािें अंचतम धोरि होते असे पाच मात्य तत्कालीर्न 
लेखकारं्नी चलचहले आहे. हहदूच्या प्रािीर्न संस्कृतीिे रिि करिे आचि हहदंूच्या स्वतंत्र राष्ट्रािे प र्नरुत्थार्न 
करिे हे त्यािें ध्येय होते. ते एक राष्ट्रचर्नमाते होते. म्हिरू्नि ते एक राष्ट्रप रुष होते. 

 
णिवािी महारािाचें मुसलमान चाकर :  

 
चशवाजी महाराजारं्नी हहदवी स्वराज्यािी स्थापर्ना केली. ती करत असता त्यारं्ना आचदलशाही व 

मोर्लशाही ह्या सत्ताशंी लढाव ेलार्ले. तसेि ज लमी हहदू सरदाराचंवरुद्धही ते लढले. चशवराय क शल 
प्रशासक होते. आपापल्या धमाप्रमािे वार्ण्यािे स्वातंत्र्य त्यारं्नी जसे हहदू प जाऱ्यास चदले तसे मचशदीमध्ये 
र्नमाज पढिाऱ्या म सलमार्नारं्नाही चदले. 

 
चशवाजी महाराज जरी हहदवी स्वराज्य संस्थापक होते तरी ते म सलमार्न र्फकीर, संत व हहदू साधू 

याचं्यामध्ये कोित्याही प्रकारिा रे्भदर्भाव करीत र्नसत. ते म सलमार्न र्फचकराचं्या समाध्यारं्ना व मचशदींर्ना 
रे्नहमी देिग्या देत असत. हहदूिे हक्क म सलमार्नार्नाहंी त्याचं्या राज्यात चमळत. त्यािें काही अंमलदार 
म सलमार्न होते. चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या म सलमार्न प्रजेच्या कल्यािाथग मचशदींर्ना वषासरे्न चदली 
होती.  

 
चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या प्रजेच्या कल्यािाथग अरे्नक जाहीरर्नामे व ह कूम काढले. म सलमार्न 

प्रजेच्या कल्यािाथग जे जाहीरर्नामे काढले त्यातील म ख्य असे :- 
 
(१) म सलमार्नािंा धमगगं्रथ क राि यािी प्रत आक्रमिाच्या वळेी कोिाच्या हाती लार्ल्यास त्यारे्न 

चतिा आदर करावा व आदरपूवगक कोित्याही म सलमार्नास परत द्यावी.  
 
(२) आपल्या सैन्यारे्न परक्या राज्यात य द्ध करीत असता शत्रूकडील चस्त्रया व म ले हाती लार्ल्यास 

त्यारं्ना कोित्याही प्रकारिा त्रास र्न देता आदरारे्न वार्वाव.े 
 
(३) म सलमार्न साधूप रुषाचं्या वास्तव्य चठकािी आपल्या सैन्यािे जािे झाले तर त्यारं्नी ल टालूट 

करूर्न त्यारं्ना त्रास देऊ र्नये. वरीलप्रमािे सक्त ह कूम काढले होते.  
 
(४) मचशदींर्ना व र्फचकराचं्या र्भकबऱ्यारं्ना (समाध्यारं्ना) ते देिग्या देत असत.  
 
चवजापूरकराचं्या सेवतूेर्न परावृत्त होऊर्न पाि-सहाश े पठाि र्नोकरी चमळचवण्याकचरता चशवाजी 

महाराजाकंडे आले असता महाराजारं्नी आपल्या सल्लार्ाराशंी चविारचवचर्नमय करूर्न त्यारं्ना र्नोकरीत घेतले. 
चशवाजी महाराज मर्न ष्ट्यपारखी होते. त्यारं्नी ज्या म सलमार्नास र्नोकरीत घेतले त्यारं्नी मराठ्ारं्ना यश 
चमळचवण्यात हातर्भार लावला असे ग्रटँ डर्फ म्हितो.  

 



 

अनुक्रमणिका 

चशवाजी महाराजारं्नी पच म चकर्नाऱ्यावर आरमारािी उर्भारिी केली. सम द्रावर आपली सत्ता 
प्रस्थाचपत केली. इ. स. १६७४ मध्ये मराठा आरमारािा म ख्याचधपती दौलतखार्न हा अचतशय चवश्वासू 
अचधकारी होता. त्यास दयासारंर् म्हित. 

 
अर्फजलखार्न रे्भटीिे वळेी चशवाजी महाराजारं्नी जे १० लोक आपल्या बरोबर रे्नले होते, त्यातं चसद्दी 

इब्राचहम हा चवश्वासपात्र सेवक होता. शमाखार्न बेर् र्नावािा म सलमार्न महाराजाचं्या सेवते चसलेदार पदावर 
होता. म र्नशी काजी हैदर हा चशवाजी महाराजािंा खाजर्ी सचिव होता. तो महाराजाचं्या र्फारशी 
पत्रव्यवहारािा चवर्भार् सारं्भाळीत होता. चशवाजीच्या मृत्यरंू्नतर संर्भाजी महाराजाशंी त्यािे र्न पटल्याम ळे तो 
चदल्लीस चर्नघूर्न रे्ला. औरंर्जेबारे्न त्यास म घल साम्राज्यािा प्रधार्न न्यायाधीश रे्नमले. इब्राचहमखार्न हा 
महाराजाचं्या सैन्यात सरदार होता. त्यारे्न र्फोंडा चकल् ला हजकूर्न घेतला. मदारी मेहतर हा सोळा-सतरा 
वषांिा तरिा पोरर्ा महाराजाबंरोबर सावलीसारखा असे. मदारीिे महाराजावंर अचतशय पे्रम होते. चर्नष्ाही 
जबरदस्त. आग्र्यास जातार्ना ह्या मदारीला महाराजारं्नी बरोबर घेतले होते. आग्र्याहूर्न औरंर्जेबाच्या 
कैदेतूर्न चर्नसटण्यािी योजर्ना महाराजारं्नी बर्नचवली तेव्हा चहरोजी र्फजगन्द व मदारी मेहतर या दोघा 
चवश्वासपात्र सेवकारं्नाि ती साचंर्तली होती. चशवाजी महाराज चर्नसटल्यावर चहरोजी र्फजगन्द व मदारी 
मेहतर यारं्नी “महाराजािें शीर द खते आहे, र्डबड करायिी र्नाही. त्यारं्ना औषध आिावयास जातो” असे 
सारं्ूर्न ते दोघेही चर्नसटले. ते महाराष्ट्रात आले. रायर्ड येथील हत्ती तलावाच्या समोर उत्तरेस असिारी 
कबर मदारी मेहतरिी आहे. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी हहदूर्ना एक स्वतंत्र राष्ट्र चमळवरू्न चदले. र्भीमसेर्न सक्सेर्ना हा औरंर्जेबाबरोबर 

दचििच्या स्वारीत होता. त्यारे्न चशवाजी महाराजारं्नी मोर्लाबंरोबर चदलेल्या लढाया पाचहल्या होत्या. 
चशवाजी महाराजाचं्या मतृ्यिूी र्नोंद आपल्या चलखािात (चदलकशात) केल्यावर महाराजािें र् िविगर्न तो 
खालीलप्रमािे करतो. “चशवाजी हा एक सत्प रुष होता. चशपाईर्डी म्हिरू्न तो अचद्वतीय होता. तो 
राजर्नीतीचर्नप ि होता. एकचर्नष् सैचर्नकारं्ना तो जीव की प्राि करी. प्रत्येक मोचहमेत तो आपल्या एकचर्नष् 
सेवकािंा सल् ला घेई. पि त्याला जी मसलत योग्य वाटे आचि जी योजर्ना पटे ती तो अमलात आिी. तो ती 
प्रत्यि अमलात येईपयंत क िालाही चतिी वातास द्धा लार्त र्नसे. चशवाजी हा अचतशय धूतग आचि ित र 
होता. त्या कला त्याला पूिगपिे अवर्त होत्या. चशवाजी आपले सैन्य िहूकडे पसरवरू्न धामधूम उडवीत 
असे. चशवाजीपाशी िाळीस हजार घोडे होते. मोचहमेतूर्न मालमत्ता हाती येई ती सरकारातं दाखल करावी 
लारे्. चशवाजीरे्न आपले र् प्तहेर रे्नमले होते. सैचर्नकापंकैी क िी माल लपवरू्न ठेचवला आहे यािी माचहती 
त्याला आपल्या हेराकंडूर्न लारे् आचि मर् सैचर्नकारं्ना तो माल सरकारातं दाखल करावा लारे्. त्या काळी 
शतेी हा प्रधार्न उद्योर् होता. महाराजारं्नी शतेकऱ्यासं स खी राखण्यासाठी स्वराज्यातील जचमर्नीिी मोजिी 
करूर्न चतिा सारा एकदा कायमिा ठरवरू्न चदला व तो र्ोळा करण्याकचरता सरकारी अंमलदार रे्नचमले. 
चशवाजी महाराज प्रजापालर्न दि होते. ते स्वराज्यातील लोकस्स्थती पाहण्याकचरता स्वतः सवगत्र हहडत 
असत. कर्नाटकात जाण्यापूवी त्यारं्नी असाि मोठा दौरा काढला होता. त्यावळेी महाराजारं्नी चकल्ल्यािंी 
पाहिी करूर्न त्यावंर सामग्रीिा जय्यत प रवठा केला. सवग लोकारं्ना रे्भटूर्न त्यास न्याय चमळेल अशी व्यवस्था 
केली. सवगत्र शातंता, स व्यवस्था व आबादार्नी राहावी इकडे महाराजारं्नी लि प रचवले. चशवाजी महाराजारं्नी 
जे स्वतंत्र राज्य स्थाचपले, त्यात परशत्रूपासूर्न आपल्या प्रजेस संरिि चदले. तसेि सामाचजक, आर्शथक, 
धार्शमक असे प ष्ट्कळसे अन्याय कमी होतील हे पाचहले. िोऱ्या, दरवडे, र्फसवि कीिे प्रकार होता कामा 
र्नयेत असे अचधकाऱ्याकंरवी लोकारं्ना जाहीर केले. महाराजािें ह कूम हेि कायदे असत. ते कोिी मोडू 
र्नयेत यावंर त्यािंी सक्त र्नजर असे. स्वराज्यात मारामाऱ्या, िोऱ्या, दरोडे कोिी घातले तर महाराज 
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त्याला देहान्त शासर्न करीत. स्वराज्यातूर्न प्रवास करिाऱ्यास प्रजेकडूर्न कसलाही उपसर्ग पोिू र्नये अशी 
त्यािंी आज्ञा असे. महाराजावंर जसे प्रजेिे पे्रम होते तसे त्यािंी र्भीतीही प्रजेला वाटत असे, असे कास्मा चद 
र्ाडा चलचहतो. स्वतंत्र सत्ता स्थापूर्न हहदू जर्नतेिा धमगछळ, आर्शथक चपळविूक त्यारं्नी थाबंचवली. ल टीच्या 
वळेी चस्त्रयािंा छळ चशवाजीिे सैचर्नक करीत र्नसत असे कार्फीखार्न म्हितो.  

 
चशवाजी महाराजारं्नी स्वतंत्र हहदवी राज्य स्थाचपले. त्यातंील प्रजाजर्नास आपापल्या देवतािंी 

पूजाअिा करण्यास स्वातंत्र्य चदले. देवतािंी चमरविकू काढण्यास स्वातंत्र्य चदले. तीथगयात्रा करण्यास 
स्वातंत्र्य चदले. बह संख्य हहदू प्रजाजर्नािंा धमगछळ, आर्शथक चपळविूक होिार र्नाही, प्रजा स खी राहील हे 
पाचहले. त्याम ळे ज लमी राजवटीला आळा घातला रे्ला. 

 
चशवाजी महाराजारं्नी लोकसंग्रह प ष्ट्कळ केला. जीवास जीव देिारे वीर प रुष चमळचवले. 

महाराजारं्ना एकाि चविारारे्न व ध्येयारे्न र्भारूर्न टाकले होते. तो चविार म्हिजे स्वराज्य प्राप्ती. ह्याि 
चविारािंा जप महाराजारं्नी आपल्या चपढीस करण्यािा मंत्र चदला. लोकातं चर्नर्भगयपिा आिरू्न त्यारं्ना 
िढाईिे धोरि चशकचवले. अशा रीतीरे्न चशवाजी महाराजारं्नी मराठ्ािें स्वतंत्र राष्ट्र चर्नमाि केले.  

 
सचहष्ट्ि ता आचि लोकरंजर्न यािे चदग्दशगर्न चशवाजी महाराजारं्नी केले असे कार्फीखार्न म्हितो, 

“चशवसैचर्नकारं्नी कोठेही ल टाल ट केली तरी चस्त्रयारं्ना उपद्रव देता कामा र्नये.” ह्या महाराजाचं्या ह क मािे 
त्यारं्नी पालर्न केले. तसेि सैचर्नकातं क रािािी प्रत सापडल्यास ते त्यास वदंर्न करीत. महाराजारं्नी चिस्ती 
चस्त्रया, बायबल याबद्दल आदरर्भाव व्यक्त करण्यािी चशकवि आपल्या प्रजेस चदली. चशवाजी महाराजारं्नी 
आपल्या कामचर्रीरे्न जर्नतेमध्ये स्वातंत्र्यपे्ररिा व देशाचर्भमार्न चर्नमाि केला. महाराजारं्नी आपली सैन्यर्भरती 
केवळ मराठ्ामंधूर्न केली असे र्नसूर्न म सलमार्न, मेंढपाल, र् राखी, धर्नर्र, शतेकरी, कातकरी, रामोशी, 
मोलमज री करिारे ह्यातूंर्नही केली. त्याचं्यामध्ये लढण्यािी ईषा उत्पन्न केली. शसे्त्र वापरण्यािे चशिि 
चदले आचि देश परकीय म सलमार्नाचं्या हाती जाऊ र्नये यासाठी शत्रूबरोबर झर्डण्यािे चशिि चदले. असा 
हा चशवशाहीिा मूळ प रुष, हहदवी स्वराज्यािा चशल्पकार पस्तीस वष ेखपला आचि हहदवी स्वराज्य स्थापर्न 
करूर्न कीर्शतवतं होऊर्न इ. स. १६८० मध्ये पंित्वात चवलीर्न झाला. 

 
२. णिवािी महारािाचें व्यस्क्िमत्त्व– (स्वकीय आणि परकीय यानंी त्याचें केलेले विपन) : 

 
(अ) चशवरायाचं्या व्यस्क्तमत्त्वािे क तूहल तत्कालीर्न चपढीस तसेि आजपयंतच्या सवग चपढ्यास 

आहे. चशवाजी महाराज आग्र्यास रे्ल्यावर रामहसर्ाच्या राजपूत अचधकाऱ्यार्नी त्यारं्ना पाचहल्यावर त्यािें 
विगर्न ड ंर्ल र्भाषेत करूर्न ते पत्र त्यारं्नी जयप रास पाठचवले. त्यातं तो अचधकारी चलचहतो, “चशवाजी 
महाराज चदसण्यात बाधं्यारे्न चकरकोळ आहेत पि स्वरूपारे्न चवलिि र्ोरे आहेत. त्याचं्याकडे पाहताि 
क िालाही असे वाटाव े की, हे राजेि असले पाचहजेत. ते अचतशय चहमतीिे व मदग मािूस चदसतात. 
चशवाजीराजासं दाढी आहे. त्यािंा म लर्ा र्नऊ वषािा आहे. तोही चवलिि स्वरूपवार्न व र्ोऱ्या विािा 
आहे.” 

 
राजपूत बातमीदार चशवरायासं पाचहल्यावर महाराजाशंी बोलतार्ना र्फार र्भारावरू्न रे्लेले चदसतात. 

तो बातमीदार चलचहतो, “दख्खर्नच्या राजाला आम्ही प्रत्यि पाचहले, त्यािा विग र्ोरा आहे, र्नाचसका सरळ 
आहे. डोळे रे्भदक आहेत. द सरा चलचहतो, मी त्याचं्याशी बोललो, काही प्रश् र्न चविारले, त्यािी समपगक उत्तरे 
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मला चमळाली. त्यािा य स्क्तवाद काय विावा? आपि ऐकतो आचि लरे्ि ते शब्द आपल्याला पटतात, 
आवडतात. राजे अंतबाह्य सज्जर्न आहेत.” 

 
चशवराय चदसायला तेजस्वी होते. चशवराय हैदराबादच्या स लतार्नास रे्भटण्यास दाद महालात रे्ले 

असता रे्भटीिा सोहळा पाहिाऱ्या चस्त्रया महाराजाचं्या रूपाम ळे थक्क झाल्यािा उल्लेख सर्भासदारे्न केला 
आहे. स रत स्वारीत एका डि चित्रकारारे्न चशवरायािें चित्र काचढले. ह्यातील राचजयाचं्या अस्सल 
व्यस्क्तचित्रािे विगर्न संशोधक कलावतं द. र्. र्ोडसे यार्नी केले आहे, ते म्हितात, “चशवरायािे रेखीव, 
बाकदार र्नाक आचि तीक्ष्ि बारीक डोळे एकदम लि वधूेर्न घेतात. तसेि ओठावरिं स्स्मत व िेहऱ्यावरिा 
आत्मचवश्वास यातं उठूर्न चदसतो.” 

 
(ब) चशवाजी महाराजाचं्या कामचर्रीिे महत्त्व इंग्रज, फ्रें ि, डि वर्ैरेर्ना समजूर्न आले होते. म्हिरू्न 

ते म्हितात की, चशवाजी महाराज हा सीझर, अलेक्झाडंर, हाचर्नबॉल, ॲचटला, सरटोचरयस, ॲकीलस, 
पीऱ्हस यािेंसारखा मोठा योद्धा, कमालीिा धाडसी, अशक्य र्ोष्टी शक्य करूर्न दाखचविारा होता.  

 
चशवाजी महाराजािें कतृगत्व पाहूर्न इंग्रज, फ्रें ि, डि आदी पाच मात्य लेखकारं्नी त्यािंी त लर्ना 

सीझरशी केली आहे. पि सीझर हा साचंघक दृष्ट्ट्या शूर होता पि वैयस्क्तकदृष्ट्ट्या डरपोक होता. ताप 
आला तर तो रडायला लार्ायिा. तो र्नदीत ब डत असता त्यारे्न आकाडंताडंव केले. सीझरिे िाचरत्र्य 
इतके संशयास्पद होते की, रोममधील सवग चस्त्रयािंा तो पती आहे असे म्हटले जात होते. राज्य तृष्ट्िेपायी 
अखेर त्याच्या चमत्राकडूर्न त्यािा वध झाला. ज्य चलयस सीझर व चशवराय हे दोघेही धोरिी, क शल 
राजकारिी होते. रोमर्न राष्ट्राच्या चवस्तृत व संपन्न पायावर सीझररे्न पराक्रम र्ाजचवले व म ळातं काहीि 
र्नसता चशवरायारं्नी आपल्या राष्ट्रास स्वातंत्र्य चमळवरू्न देिे, यातं प ष्ट्कळ र्फरक आहे. सरटोचरयस यारे्न 
अरे्नक लष्ट्करी चवजय संपादर्न केले. पि सीझरप्रमािेि तो व्यसर्नी व िरै्नी चर्नघाला. त्यािाही त्याच्या 
चमत्राकडूर्न वध झाला.  

 
ग्रीसिा चसकंदर बादशहा इचतहासात मोठा पराक्रमी र्िला जातो. चसकंदरास सवग जर् 

हजकण्यािी हाव होती. हजकलेल्या प्रदेशािी स धारिा करूर्न राज्यव्यवस्था ठरचवण्यात त्यारे्न लि घातले 
र्नाही. चशवाजी महाराज त्याच्यासारखे जर्जे्जतृत्वासाठी हकवा चदर्ंत कीतीसाठी हपापले र्नव्हते. 
हाचर्नबीलरे्न आल्प्स पवगत ओलाडंण्यािा चवक्रम केला, पि शवेटी त्याच्यावर त्याच्या देशातूंर्न परार्ंदा 
व्हावयािी वळे आली. शत्रचू्या हाती सापडण्यापेिा चवष घेऊर्न त्यारे्न आपला शवेट करूर्न घेतला. 
चशवरायाच्या अंर्ी या सवग वीरािें र् ि एकवटले होते. पि अशा दोषापंासूर्न ते अचलप्त होते. ध तल्या 
तादंळाप्रमािे धवल असे त्यािें िाचरत्र्य होते. चशवाजी महाराजारं्नी आपल्या अचद्वतीय पराक्रमारे्न शनू्यातूर्न 
हहदवी राज्य स्थाचपले. स्वदेश, स्वर्भाषा व स्वधमग यािें सरं्ोपर्न केले. रयतेस पोटच्या म लाप्रमािे वार्चवले 
म्हिूर्न महाराष्ट्रारे्न महाराजारं्ना आपले दैवत म्हिूर्न स्वीकारले. 

 
सवगर् िसंपन्न चशवाजी महाराजारं्नी महाराष्ट्रात हहदवी स्वराज्यािी स्थापर्ना केली. त्यारं्नी 

महाराष्ट्रीयाचं्या मर्नात स्वातंत्र्यज्योत आज तीर्नश े वषग तेवत ठेवली आहे. त्याम ळे चशवाजी महाराज 
महाराष्ट्रातल्या घरोघरी र्भक्तीिा चवषय होऊर्न राचहले आहेत. सतत तीर्नश े वष े चशवाजी महाराज 
जर्नमार्नसावर आपले अचधराज्य र्ाजवीत आहेत व प ढेही जर्ाच्या अतंापयंत ते िालूि राहील. म्हिूर्न सवग 
मािसे महाराजारं्ना चशवािा अवतार मार्नतात. छत्रपती संर्भाजीिी कारकीदग स रू झाल्यावर त्यारं्नी प्रजेस 
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आश्वासर्न चदले की, थोरले महाराजारं्नी जसे प्रजाचहत साधले तीि िाल आपल्या कारकीदीत िालू 
राहील, स्वराज्याला िारी बाजंूर्नी शत्रूरे्न वढेले होते. अंतर्गत कलह िालूि होते. अशा पचरस्स्थतीतूर्न जात 
असता संर्भाजी महाराजारं्नी प्रजेकडे द लगि केलेले चदसत र्नाही. शत्रूरे्न म लूख ल टला तर तेथील रयतेला 
सवलती देण्यात येत असत. कोिी काही कारिारे्न परार्ंदा झाले तर त्यारं्ना प्रोत्साहर्न देऊर्न प र्नवगसर्न 
करण्यासाठी सूट चदली जाई. ओसाड पडलेल्या जचमर्नीत लोकारं्नी प न्हा शतेी करावी म्हिरू्न जास्तीत 
जास्त सवलती देण्यात येत असत. संर्भाजी महाराज आचि त्याचं्या अचधकाऱ्याकंडूर्न अर्भयपते्र कोलर्नामा 
चदला जात असे. काही लोक वस ली बाकी थकली म्हिजे र्ाव सोडूर्न जात. अशा प्रसरं्ी त्यारं्नी आपापल्या 
र्ावी येऊर्न राहाव े म्हिूर्न अचधकारी त्यारं्ना पते्र देऊर्न अर्भय देत. कोित्याही कारिारे्न शतेीिे र्न कसार्न 
होता कामा र्नये यािी दिता घेतली जाई. लोकारं्ना हरप्रकारे चदलासा देऊर्न राज्यात स्स्थरस्थावर राहूर्न 
कारर्भार र्नीट िालवावा म्हिरू्न काळजी घेण्यात येई.  

 
संर्भाजी महाराज र्ादीवर आल्यापासूर्न त्याचं्याचवरुद्ध त्यािें काही मंत्री तसेि प्रल्हाद चर्नराजी, 

र्िोजी चशके, र्भाडंवलकर ही मंडळी कट करीत होती. संर्भाजी महाराजारं्नी ह्या कटवाल्यास पकडूर्न चशिा 
केल्या. त्याि वळेी औरंर्जेब २ लाख सैन्य घेऊर्न महाराष्ट्रात आला. त्यारे्न संर्भाजी महाराजावंर िौरे्फर 
हल्ले िढचवले. ते सवग हल् ले संर्भाजी महाराजारं्नी आपली शक्ती पिास लावरू्न परतवले. र्नऊ वष ेमोर्लाशंी 
संर्भाजी महाराजारं्नी लढत चदली व ते यशस्वी झाले. हतबल झालेल्या औरंर्जेबारे्न संर्भाजी महाराजासं 
पकडण्याकचरता महाराजाचंवरुद्धच्या सरदारासं सरदारकीिी व वतर्नािी आचमषे दाखचवली म्हिरू्न 
कटवाले मंत्री, प्रल्हाद चर्नराजी, र्िोजी चशके, र्भाडंवलकर आदी सरदार मंडळी औरंर्जेबास चमळाली. 
तरी संर्भाजी महाराज डर्मर्ले र्नाहीत. मोर्लाकंडे जािाऱ्या सजेराव जेधेसारख्या सरदारारं्ना खरमरीत 
पते्र चलहूर्न तंबी चदली. प्रल्हाद चर्नराजीला अटक केली. र्िोजी चशके यािे बडं मोडले. तरीही तो 
मोर्लाचं्या सेवते रे्ला. सरं्भाजी महाराजासं पकडण्याच्या कटात सामील झाला. संर्भाजी महाराजासं 
पकडण्याच्या कटात औरंर्जेबास सामील झालेल्या मतं्र्याचं्या र्टािा असा मर्नस बा होता की, सरं्भाजी 
महाराज पकडले रे्ल्यावर र्ादीवर त्यािें लहार्न म लासं (शाहूस ) बसवरू्न ‘हहदवी स्वराज्य’ मोर्ली 
माडंचलक म्हिूर्न वावरावयािे पि संर्भाजी महाराजासं पकडले रे्ल्यावर कटवाल्याचं्या मर्नात पाल 
ि कि कली की, धाकट्या चशवाजीला (शाहूला) राज्यावर आिल्यास तो आपल्या बापािा सूड उर्वील या 
र्भीतीरे्न त्यारं्नी राजाराम महाराजासं मंिकारूढ केले असाव.े 

 
संर्भाजी महाराजारं्नी कबजी कल शा ह्या उत्तर हहद स्थार्नी ब्राह्मिास छंदोर्ामात्य पद चदले. हे 

चशवाजी महाराजाचं्या तालमीत तयार झालेल्या महाराष्ट्रीय सरदारासं रुिले र्नाही. छंदोर्ामात्यािा 
कारर्भार स रू झाल्यावर ह्या मंडळीर्नी दरबारातं रायर्डी चर्फरकण्यािे बंद केले. त्याम ळे चशवकालीर्न 
सरदाराचं्या मदतीस व उपदेशास संर्भाजी महाराजासं पारखे व्हाव े लार्ले. संर्भाजी महाराज कबजी 
कल शारे्न िालचवलेल्या यज्ञ यार्ात एवढे र् रर्फटले रे्ले होते की, त्यारं्नी “हेराकंडूर्न समजलेल्या मोर्ल 
आपल्यावर दौडत येत आहेत” ह्या बातमीस हकमत चदली र्नाही. कल शारे्न माडंलेल्या अर्न ष्ार्नाकंचरता 
आपिासं र् ंतवरू्न घेतले. पचरिामी कल शा व संर्भाजी महाराज प रेसे सैन्यबळ र्नसल्याम ळे पकडले रे्ले. 
संर्भाजी महाराजासं व कबजी कल शास म करगबखार्नारे्न कैद करूर्न तो त्यारं्ना संर्मेश्वराहूर्न चर्नघरू्न 
त ळाप रास हत्तीवरूर्न घेऊर्न आला. 

 
संर्भाजी महाराज व कल शा यारं्ना जीव े मारल्यावर औरंर्जेबारे्न रायर्ड राजधार्नीस वढेा 

घालण्यास आपला सरदार झ स्ल्र्फकारखार्न यास साचंर्तले, ही बातमी रायर्डावरील येसूबाईंर्ना 
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समजल्यावर त्यारं्नी मराठा मंडळास आपला चविार साचंर्तला यािे कारि की, संर्भाजी महाराजाचं्या 
र्ैरहजेरीत येसूबाईंर्नी सवग अंतर्गत कारर्भार पूिग जबाबदारीरे्न िालचवला होता. आपल्या अर्न पस्स्थतीत सवग 
राजपते्र देिे व राज्य व्यवस्थेिे आवश्यक ते ह कूम काढण्यािा अचधकार संर्भाजी महाराजारं्नी येसूबाईरं्ना 
बहाल केला होता. येसूबाई हे सवग ह कूम “राजाज्ञा” या र्नावारे्न काढीत असत. एवढेि र्नव्हे तर येसूबाईरं्ना 
“सखी राज्ञी जयचत” असा चशक्का व मोतगबही चदला होता. म्हिूर्न राजाराम महाराजारं्नी मंडळीसह हजजीस 
जाव ेआचि स्वराज्यातूर्न मोर्ल सैन्य बाहेर खेििे, मद्रास प्रातंातील हहदू सरदारािंी संघटर्ना घडवरू्न 
आििे आचि सैन्ये जमवरू्न कर्नाटक प्रातं हजकूर्न घेिे हे राजारामािे धोरि असाव े(सरकारकृत औरंर्जेब 
खंड ५, पृ. ६३) असे येस बाईरं्नी साचंर्तले.  

 
रािाराम महाराि :  

 
राजाराम महाराज चर्नवडक, चर्नष्ावार्न व चवश्वासाहग सरदारासंमवते लपतछपत र्नोव्हेंबर, १६८९त 

हजजीस पोहोिले. महाराजारं्नी हजजीस जाऊर्न राज्यकारर्भार स रू केल्यावर त्यािें मंत्री लाि घेिे हा 
आपला धमग मारू्न लार्ले. हजजीस आल्यावर राजाराम महाराजारं्ना द्रव्यािी टंिाई र्फार र्भासू लार्ली. 
हजजीतील सैचर्नकािें पर्ार वळेेवर देता येईर्नात म्हिरू्न प्रल्हादपतं प्रचतचर्नधी या मंत्र्यारें्न कोरोमाडंल 
चकर्नाऱ्यावरील फ्रें ि, डि व इंग्रज या य रोपीय वखारवाल्याकंडूर्न मोठ्ा रकमा घेऊर्न त्याचं्या 
वखारीर्भोवती त्यारं्ना तटबंदी उर्भारण्यास परवार्नर्ी चदली. ह्या व्यवहारातील चर्नम्मे पसैा मंत्र्यांर्नी आपल्या 
चखशात घातला. तसेि ह्या मंत्र्यारें्न इंग्रजाकंडूर्न लाि घेऊर्न इंग्रजाचं्या सवग राज्यातील व्यापारावर कस्टम 
मार्फी केली. 

 
राजाराम महाराजािें लि राज्यव्यवस्थेवर राहू र्नये म्हिरू्न मंत्र्यारं्नी त्यारं्ना अरू्फिी  सवय लावली. 

तसेि राजाराम महाराजासं खूश ठेवण्यासाठी त्यािें आिखी एक लग्र्न करूर्न चदले. र्नतगक्या, तमासर्ीर, 
र्नाटकशाळाही त्यारं्ना प रचवल्या. त्याम ळे राजाराम महाराजासं राजकारिात चमळावा तसा अर्न र्भव चमळाला 
र्नाही.  

 
जी चशस्त मराठी राज्यात चशवाजी महाराजारं्नी घालूर्न चदली होती ती ह्या अंदाध ंदीच्या काळातं पार 

र्नाहीशी झाली. ह्याि काळातं वतर्नदार लोक वतर्नाच्या हव्यासापायी खरे-खोटे करू लार्ले. तसेि 
सरकारिे अचधकारी शकंराजी र्नारायि सचिव, स ंदर  त कदेव, प्रत्यि रामिदं्रपंत अमात्य ही मंडळीस द्धा 
द सऱ्यािी वतरे्न चहरावरू्न आपला स्वाथग साधत होती. ह्या बाबतीत शकंराजी र्नारायिास राजाराम 
महाराजारं्नी ठपका चदल्यािे उदाहरि आहे (सरदेसाई, राजाराम चरयासत, पृ. ९६) अशा रीतीरे्न राज्यात 
सवग थरात अचवश्वासाहगता व खाबचूर्री वाढल्याम ळे राज्यशकट हाकिे राजाराम महाराजासं कठीि रे्ले. 
राजाराम महाराज हजजीस रे्ल्यावर औरंर्जेबारे्न जिू काही मराठ्ािें राज्य आता आपल्या हाती आले या 
समज तीरे्न स्वराज्यािी म लकी व्यवस्था लावण्यािे काम हाती घेतले. चशवाय त्यारे्न आपल्या बाजूस शरू 
मराठे सरदार वळचवण्यासाठी सरदाराचं्या ह द्याप्रमािे ४ ते ७ र्ाव ेत्यारं्ना इर्नाम देण्यािी प्रथा स रू केली. 
मराठे लोकासं मालकीिी जमीर्न (वतर्न) प्रािाहूर्न चप्रय. ते जचमर्नीिा त्यार् प्राि रे्ला तरी करिार र्नाहीत. 
या स्वर्भावर् िािा र्फायदा घेऊर्न औरंर्जेब मराठे सरदारासं र्भरार्भर र्नवीर्न वतरे्न देऊ लार्ला. तेव्हा 
राजाराम महाराजासं व त्याच्या कारर्भाऱ्यासंही तोि मार्ग पत्करावा लार्ला, र्नाहीतर बादशहाशी लढण्यास 
कोिीि प ढे आला र्नसता. 
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यावळेी स्वराज्यािे अस्स्तत्व चटकचवण्यासाठी राजाराम महाराजारं्ना वतर्नदारीिे व सरंजामशाहीिे 
प र्नरुज्जीवर्न कराव ेलार्ले. यािा र्फायदा समाजातील वतर्नलोर्भीर्नी घेऊर्न र्नवीर्न सर्नदाकचरता हजजीस 
राजाराम महाराजासंमोर रारं् लाचवली. राजाराम महाराजारं्नी हजजीस आलेल्यार्ना मूळ इर्नामती परत 
करूर्न त्यास जमाव करूर्न आपापल्या क वतीप्रमािे लढा देत राहूर्न मोर्ली ठािी उठचवण्यािी आज्ञा केली. 
इतकेि र्नव्हे तर मोर्ली म ल खातही उठाव करूर्न तेथील लूट महाराजािें बिीस म्हिूर्न घ्याव े अशा 
प्रकारिे प्रोत्साहर्न चदले. ही मंडळी देशी परत आली. आपआपल्या परी आपला प्रदेश चमळचवण्याच्या 
खटपटीस लार्ली. हा चठकचठकािी केलेला स्थाचर्नक लोकािंा ध माकूळ औरंर्जेबास हैराि करू 
लार्ला. तो इतका की प्रत्येक वतर्नदार पूिग स्वतंत्रतेरे्न वार्ू लार्ला. म लूख हजकावा व जार्ीर म्हिूर्न तो 
आपिि लाटावा हा प्रघात महाराष्ट्रात स रू झाला. 

 
याि काळात कर्नाटकात सतंाजी घोरपडे व धर्नाजी जाधव यारं्नी आपल्या पराक्रमारे्न मोर्लासं 

िीत केले. ह्या पचरस्स्थतीबद्दल औरंर्जेब झ स्ल्र्फकारखार्नास चलचहतो, “झ स्ल्र्फकारखार्न, याद रखो, 
म काबला सतंाजी आचि धर्नाजी आचि त्यािंी कडवी र्फौज याचं्याशी आहे. संताजी तो बहोत खरतर्नाक 
र्र्नीम. अकस्मात हमला िढवतो, बर्ळयारे्न मासळी चटपावी तसे हा लिके तोडतो, चशपाईचर्रीिी शथग 
करतो आचि बघता बघता पसार होतो. संताजी आचि त्यािे र्फौजी जवार्न खाण्याचपण्यािी दरकार बाळर्ीत 
र्नाहीत. घोड्यावरि ििे, र्भाकरी, िटिी कादंा खाऊर्न धावतात. ऊर्न, पाऊस, थंडी, अधेंरी रात 
कशािीही पवा करीत र्नाहीत. एका म ल खात हे ‘आले आले’ म्हिूर्न र्फौज धाडावी, तर हे द सरीकडेि 
उपटतात आचि म लूख मारूर्न ठािी घेतात. खरोखर हे आदमी र्नव्हेत, र्भतूखार्ना आहे, र्भतूखार्ना” 
राजाराम महाराजारं्नी जहाचर्रदारासं व वतर्नदारासं स्वातंत्र्य चदल्याम ळे त्यारं्नी हहदवी स्वराज्यािा 
बरािसा म लूख मोर्ली परिक्रातूर्न सोडचवला, इतकेि र्नव्हे तर काही मराठे सरदार र्नमगदा र्नदी ओलाडूंर्न 
उजै्जर्नपयंतच्या मोर्ली म ल खातूर्न िौथाई वसूल करू लार्ले. राजाराम महाराजारं्नी कारर्भाऱ्यास चबलकूल 
चवरोध केला र्नाही. राजाराम महाराज हजजीस रे्ल्यावर त्यारं्नी खरे तर शत्रूवर मात करूर्न स्वतंत्र लौचकक 
चमळवावयास पाचहजे होता. महाराजारं्ना कल्पक ब द्धी र्नव्हती. तसेि रिारं्िावर तलवार र्ाजवरू्न शत्रसू 
पािी पाजण्यािे शौयगही र्नव्हते. प्रल्हाद चर्नराजीच्या तंत्रारे्न वार्ण्यािे राजाराम महाराजारं्नी ठरचवले. 
प्रल्हाद चर्नराजीरे्न महाराजािंा काळ चवलासात जाण्यासाठी वर चर्नदेचशलेली तरतूद केली. हे कळताि 
रािी ताराबाई हजजीस जाऊर्न राजारामातरे्फ राज्यकारर्भार पाहू लार्ल्या. 

 
हजजी चकल्ला लढचवण्यास महाराष्ट्रातूर्न वळेी मदत र्न आल्याम ळे तो झ स्ल्र्फकारखार्नाच्या हवाली 

करूर्न राजाराम महाराज महाराष्ट्रात आले. स्वारीस रे्ले असता थकवा येऊर्न रक्ताच्या र् ळण्या झाल्या. 
त्याि आजारात हसहर्डी त्यािें चर्नधर्न झाले. 

 
रािी िाराबाई : 

 
इ. स. १७००त राजाराम महाराज चर्नवतगल्यावर रािी ताराबाईरे्न सवग सत्ता आपल्या हाती घेतली. 

तारारािीरे्न आपला म लर्ा चशवाजी यािी म ंज व राज्याचर्भषेक करण्यािे ठरचवले. त्यावळेी रामिदं्रपंत 
अमात्याशंी चतिा खटका उडाला. तरीही चतरे्न आपला म लर्ा चशवाजी यास राज्याचर्भषेक करचवला व म लर्ा 
लहार्न असल्याम ळे राज्यािा कारर्भार तीि पाहू लार्ली. त्यारं्नतर शाहूिे दोर्न तोतये उरे्भ राचहले. त्यारं्ना 
समि बोलावरू्न संपूिग िौकशी करूर्न ठार मारले. रािीच्या कारकीदीत धर्नाजी जाधव व हहदूराव घोरपडे 
या दोन्ही सेर्नार्नीिे एकमेकांशी पटत र्नव्हते. ताराबाईरे्न दोघािंाही उपयोर् करूर्न घेतला. चतरे्न दोघा 
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सेर्नापतींर्ना आपल्या वरिढ होऊ चदले र्नाही. धामध मीच्या काळात ताराबाई प्रत्येक चकल्ल्यावर जाऊर्न 
तेथील तरतूद पाहूर्न मोर्ल बादशहाच्या हालिाली लिात घेऊर्न आपले य द्धधोरि ठरवीत असे. 
बादशहारे्न मराठ्ािें चकल्ले घेण्यािी जोरदार मोहीम स रू केली, तेव्हा रािी ताराबाईरे्न आक्रमक धोरि 
स्वीकारले. बादशाही म लूख सरंजाम म्हिरू्न चतरे्न आपल्या सरदारासं वाटला. त्याम ळे प्रत्येक प्रातंात 
एकाच्या ऐवजी दोर्न-दोर्न जहाचर्रदार चर्नमाि झाले. आपल्या सरदारारं्ना कृचतस्वातंत्र्य देऊर्न त्यारं्ना 
र् जरात, माळवा, तेलंर्ि इत्यादी मोर्ली प्रदेशात िौथाई वसूल करण्यासाठी पाठचवले. ताराबाईिे 
सरदार जेथे जात तेथे आपले बस्तार्न बसवीत आचि बादशाही परर्िे आपापसात वाटूर्न घेत. रािी 
ताराबाईरे्न मराठी राज्यािे सरंिि तर केलेि आचि राज्यािा कारर्भार िोख ठेवला. दैरं्नचदर्न राज्यकारर्भार 
त्या स्वतः पाहत होत्या चशवाय बादशाही म लखावरील लष्ट्करी मोचहमािें सयंोजर्नही त्या करीत होत्या. 
चशवाजी महाराजािंी न्यायचर्नष् रता चतच्यामध्ये होती. तसेि चशवाजी महाराजािें धार्शमक धोरिही चतरे्न िालू 
ठेवले. 

 
साराशं, चशवरायारं्नी लोकराज्यािी म हूतगमेढ रोचवली. राज्याचर्भषेक करवरू्न घेऊर्न हहदवी 

लोकराज्यािी स्थापर्ना झाल्यािे वतगचवले. त्यावळेेपासूर्न हे आपले राज्य आहे आचि आपल्या पराक्रमारे्न 
आचि त्यार्ारे्न चटकचवले पाचहजे असे साऱ्या समाजाला आंतचरक आग्रहारे्न वाटले. राजा आचि प्रजा यािें हे 
अत ट र्नाते हा या कालातील अचर्भर्नव उपक्रम होता. या उपक्रमािी महती चशवरायाचं्या चर्नवािारं्नतर अचधक 
प्रकषारे्न चसद्ध झाली. राचजयािंा काळ झाल्यावर औरंर्जेब बादशहा हहदवी स्वराज्य र्नष्ट करण्यािी प्रचतज्ञा 
करूर्न आपल्या साऱ्या सामर्थ्याचर्नशी महाराष्ट्रात आला. प्रथम संर्भाजी महाराजारं्नी व रं्नतर राजाराम 
महाराजारं्नी औरंर्जेबाशी म काबला केला. राजाराम महाराजाचं्या मतृ्यरंू्नतर महाराष्ट्रात जो स्वातंत्र्य 
संग्राम घडला तो तर अपूवगि होता. राजा र्नाही, राजधार्नी र्नाही, सेर्ना र्नाही, सेर्नार्नी र्नाही अशा द धगर 
अवस्थेमध्ये रािी ताराबाईरें्न औरंर्जेबािी आक्रमिािी लाट परतवरू्न लावली आचि चशवरायारं्नी 
आपल्याला कोिता ितैन्य संदेश चदला आहे हे कृतीरे्न दाखवरू्न चदले. 

 
मराठ्ाचं्या अंर्ी असिाऱ्या शौयग, पराक्रम र् िारं्ना चतरे्न उते्तजर्न व वाव चदला. त्याम ळे मराठे 

सरदारािें र्नीतीधैयग वाढूर्न त्यारं्नी मोर्ली स भ्यात आक्रमि केले. र् जरात, माळवा, तेलंर्िा येथे आपले 
बस्तार्न बसचवले.  

 
औरंर्जेब बादशहा रािी ताराबाईंशी लढत असतार्नाि त्यास अहमदर्नर्र येथे इ. स. १७०७ मध्ये 

मरि आले. त्याबरोबरि मराठ्ाशंी २६ वष ेिाललेल्या स्वातंत्र्यय द्धािा शवेट झाला. ह्या स्वातंत्र्यय द्धात 
मराठी समाजातील सवग स्तरातील व्यक्तींर्नी र्भार् घेतल्यािे दृश्य चदसूर्न येते. त्यावळेच्या सर्नदा-पत्रावरूर्न 
असे चदसते की, या य द्धात र्भार् घेिारे मराठी लष्ट्कर पाटील, शटेे्य, क िबी, िारं्भार, क ं र्भार, परीट, न्हावी, 
सोर्नार, कोळी, र्फ लारी इत्यादी सवग जातींिे चमळूर्न बर्नले होते. प्रत्येक मराठी मािसू या य द्धात र्भार् घेऊर्न 
स्वराज्यासाठी रािी ताराबाईंच्या रे्नतृत्वाखाली लढत होता. त्यािे पयगवसार्न मराठ्ारं्नी हे स्वातंत्र्यय द्ध 
हजकण्यात झाले. इतकेि र्नव्हे तर मराठ्ािंी सत्ता महाराष्ट्राबाहेर पसरण्यास ह्याि काळात स रुवात 
झाली. 

 
❑ ❑ 
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बचहजी घोरपडे 
बचहजी पाढंरे 
बहीरो मोरेश्वर 
बडेखार्न 
बॅर्नजी स रेंद्रर्नाथ 
बाजी काकडे  
बाजी जेधे 
बाजी घोरपडे 
बाजी घोलप 
बाजी पासलकर 
बाजी सजेराव 
बाजी प्रर्भ ू
बाजीराव द सरा 
बाबाजी र्नाईकप ंडे 
बाबाजी बोवाजी 
बाबाजी र्भोसले  
बाळकृष्ट्ि 
बाळंर्भट 
बाळाजी आवजी चिटिीस 
बाळाजी प्रर्भ ू
बाळाजी हैबतराव 
बादंल  
चबयतखार्न 
बीव्हरीज 
ब क् क 
ब धाजीपंत र्फडिीस 
ब ऱ्हािखार्न 
ब ऱ्हाि चर्नजामशहा 
ब ऱ्हािशहा 
ब वाजी पवार 



 

अनुक्रमणिका 

ब ंदेका 
बेर्म साहेबीि 
बेडर 
बेदारबख्त 
बेंदे्र वा. सी.  

भ 

र्भाईखार्न  
र्भाऊ चर्भमाजी 
र्भाव ेवा. कृ. 
चर्भवजी 
चर्भवजी र् जर 
र्भीमहसह 
र्भीमसेर्न 
र्भीमसेर्न सक्सेर्ना 
र्भरैवहसह 
र्भोसले 

म 

मकरंद र्भट 
मकरंदकार देव 
मतलबखार्न 
मदर्नमोहर्न मालवीय 
मदर्नहसर् 
मरहतखार्न 
महमद अजम शहा 
महमद अज् जम 
महमद इब्राहीम 
महमद अचदलशहा 
महमतखार्न 
महमद र्वार्न 
महमद त घलक 
महमद मोमीर्न 
महमद ह सेर्न 



 

अनुक्रमणिका 

मकाजी आरं्नदराव 
मदारी मेहतर 
महादू र्भोपाळकर र् जर 
महाबत खार्न 
मल्हारराव रामराव चिटिीस 
मचलक अहमद 
मचलक अंबर 
मचलक इतबार 
मचलक कापूर  
मचलक रयमार्न 
मर्न िी 
मसूद 
मािकोजी उदाजी 
मािकोजी पाढंरे 
मातबरखार्न 
मादण् िापंत चदवाि 
मादण् िा 
मायर्नाईक 
मायर्नाक र्भडंारी 
मोहमदशहा 
माध्वािायग 
मार्नाजी मोरे 
मार्नाजीरावा देशम ख 
मासाहेब 
मामूरखार्न 
मालोजी  
मालोजी घोरपडे 
मालोजी र्भोसले 
चमझा राजा जयहसर् 
चमझा राजे 
चमआर्न राजू 
चमहदीखार्न 



 

अनुक्रमणिका 

मीर बिी म हम्मद अमीर्नखार्न 
मीर मोहमद मोमीर्न 
म अज् जम 
म करगबखार्न 
म खलीसखार्न 
म जर्फरखार्न 
म तरज चर्नजामशहा 
म र्नशी र्नीलप्रर्भ ू
म न्शी चर्रीधरलाल 
म हम्मद अमीर्नखार्न 
म हम्मद अर्फजल 
म हम्मद म अज् जम 
म द् दीिारी 
म रादखार्न 
म रादबि 
म रार जर्देव 
म रारबाजी 
म ल् ला अहमद 
म ल् ला महमद लारी 
म ल् ला िाचहया र्नवायत 
म सार्फरखार्न 
म स्तार्फाखार्न 
म सेखार्न 
म धोळकर 
मूतगजा 
मूतगजा चर्नजामशहा 
मोर्ल 
मोरस 
मोरे 
मोरे दौलतराव 
मोरे प्रतापराव 
मोरे यशवतंराव 



 

अनुक्रमणिका 

मोरे हिमंतराव 
मोरेश्वर रघ र्नाथ 
मोरो चत्रमल 
मोरो पचंडत 
मोरोपंत हपर्ळे 
मोहमद मासूम 
मोचहते  

य 

यशवतंराव 
यशवतंराव दळवी 
यशवतंराव बोवाजी 
यद र्नाथ सरकार 
यािप्पा र्नायक 
यादव 
य स र्फ आचदलशहा 
येसाजी कंक 
येसाजी दार्भाडे 
येसूबाई 

र 
रअद अंदाजखार्न 
रिमस्तखार्न 
रिद ल् लाखार्न 
रतर्न राठोड 
रसर्नाईक पाटलीि 
रघ र्नाथ कोरडे 
रघ र्नाथ पंचडत 
रघ र्नाथ पंत 
रघ र्नाथ बल् लाळ 
रघ र्नाथ बल् लाळ अते्र 
रघ र्नाथ बल् लाळ कोरडे 
रघ र्नाथ हसह 
रघ र्नाथ र्नारायि हिमंते 



 

अनुक्रमणिका 

रचहमदाद खार्न 
राईस 
राघो बल् लाळ 
राघोजी  
राजवाडे 
राजसबाई 
राजा कें पर्ौडा 
राजा जयहसह 
राजा र्नरहसह र्ौड 
राजाराम महाराज 
रािा रायहसह 
रािोजी घोरपडे 
राम स प्यािे 
रामिंद्र पतं 
रामिंद्रपतं डबीर 
रामिंद्र राय 
रामजी र्फाटक 
रामवात 
रामदेव राय 
रामहलर् 
रामहसर् 
रामहसह 
राम शिेवी 
राय दलपत 
रायबा  
रायबामीर्न 
रायाजीराव रावजी 
राखाजी रामराज 
रावजी सोमर्नाथ पचंडत 
राहूजी सामर्नाथ 
रामोजी र्नाईक ठाकूर 
चरिडग केर्चवर्न 



 

अनुक्रमणिका 

चरव्हींग्टर्न 
रूपाजी र्भोसले 
रूपहसह र्भोसले 
रूपीखार्न 
रुस्तम-इ-जमार्न 
रुस्तमराव 
रुस्त मखार्न 
रुस्त मजा 
रुस्त मेज खार्न 
रुह ल् लाखार्न 
रेव्हींग्टर्न 
रोझेकर 
रोचहलाखार्न 
रॉबटग आमग 

ल 
लखम सावतं 
लखूजी जाधव 
लचतर्फ खार्न 
लक्ष्मीबाई 
ल त्र्फ ल् लाखार्न 
लोकमान्य चटळक 
लोदी 

व 

वकील र्भीमाजी पंचडत 
वजीर आसदखार्न 
वॉडग 
चवक्रम श्रीपत 
चवजयध्वज 
चवजाप रकर 
चवजाप रिा स लतार्न 
चवठ् ठल पल् लवी  
चवठ् ठल चपलदेव 



 

अनुक्रमणिका 

चवठ् ठल चपलाजी 
चवठोजी 
चवठोजी िव्हाि 
चवठोजी कारके 
चवठोजी केसरकर 
चवचलयम र्नॉचरस 
चवस्ल्कन्स्  
चवश्वासराव 
चवश्वासराव र्नार्ोजी म सेखोरेकर 
चवश्वासराव पवार 
व्यंकोजी दत्तो 
व्यंकोजी रािे 

ि 

शरीर्फजी 
शहा अब्बास 
शहा आलम 
शहाजहार्न 
शहा/शाह आलम 
शहाजादा 
शहाजादा अचलजाहा 
शहाजादा आलम  
शहाजादा कामबि 
शहाजादा बेदारबख्त 
शहाजादा महमद म ईज द् दीर्न 
शहाजी/ शहाजी राजे 
शहाब द् दीर्न खार्न 
शामजी र्नाईक 
शामराज चर्नळकंठ 
शामरावपंत पेशव े
शाहजादा आजम 
शाहजादा म अज् जम 
शाचयस्तेखार्न 



 

अनुक्रमणिका 

शाहीउद् दीर्न खार्न 
शाहीदखार्न 
शाहू महाराज 
चशकंदर शहा 
चशकंदर खार्न 
चशकंदर बादशहा 
चशहाब द् दीर्न 
चशके 
चशवदे सदाचशव 
चशवकाल 
चशवर्भारतकार 
चशवराय 
चशवछत्रपती 
चशवयोर्ी 
चशवाज्या र्नायक 
चशवाजी/चशवाजी राजे/ चशवाजी 
महाराज 
चशवाजी जेधे 
श र्भकृष्ट्िहसह 
शखे अब्द ल् ला सलाम 
शखे चमरार्न 
शखे झादा 
शखे शहा 
शजेवलकर 
शरेखार्न 
शरेखार्न लोदी 
शकंराजी र्नारायि 
शृरं्ारप रकर 
शृरं्ारप रिा सूयाजी 

स 

सईबाई 
सकवारबाई 



 

अनुक्रमणिका 

सर् िाबाई  
सजाखार्न 
सजेराव घाटरे् 
सजेराव जेधे 
सर्फग राजखार्न 
सर्भासद 
समथग रामदास 
सय्यद म रुल् ला 
सय् यद महमद म सलमार्न 
सय् यद म झफ्र्फर 
सय् यद अब्द ल करीम 
सरदार खार्न जमार्न 
सरदार यमाजी 
सरदार सय् यद बंडा 
सरदेसाई 
सरर्नाईक त्र्यबंक र्भास्कर 
सलाबतखार्न 
सलीमखा 
संताजी घोरपडे 
संताजी जर्ताप 
संताजी र्भोसले 
संताजी राजे 
संर्भाजी महाराज 
संर्भाजी कावजी 
संर्भाजी पवार 
संर्भाजी मोचहते 
सादात खार्न 
साबाजी र्भोसले 
सावतं 
चसकंदर 
चसधोजी र् जर 
चसद्धजी  



 

अनुक्रमणिका 

चसद दी 
चसद दी अंबर 
चसद दी कासीम 
चसद दी खवासखार्न 
चसद दी खैयगत 
चसद दी जोहर 
चसद दी र्फते्तखार्न 
चसद दी मसूद 
चसद दी चमस्त्री 
चसद दी याक तखार्न 
चसद दी याक ब 
चसद दी य सूर्फखार्न 
चसद दी संबळ 
चसद दी स रुलखार्न 
चसद दी चहलालखार्न 
सद्धोजी हहद राव घोरपडे 
चसदोजी हर्नबाळकर 
चसचलमकर 
चससोचदया 
सीझर 
स जर्नहसह 
स जामतखार्न 
स ंदरजी  
स ंदरजी प्रर्भ ू
स ंदरजी बाजी 
स र्भार्नजी र्भाडंवलकर 
स र्भार्नहसर् 
सूयाजी माल सरे 
सूयगराव काकडे 
सूयगराव स वे  
सेत माधवराव पर्डी 
सेर्न  



 

अनुक्रमणिका 

सेंट जॉर्न 
सेंट थॉमस 
सैर्फखार्न 
सैर्फ ल् लाखार्न 
सोर्नाजी चवश्वर्नाथ 
सोर्नोपतं डबीर 
सोमर्नाथ 
सोमाजी दत्तो 
सोमेश्वर 
सोयराबाई 
सोंधा राजा 
समॅ्य अल ऑस्स्टर्न 

ह 

हजरत चसद दी सारवार 
हिमंतराव घोरपडे 
हिमंतराव हर्नबाळकर 
हर्न मंत 
हमीद धीर्नखार्न 
हरजी महाडीक 
हरपालदेव 
हचरहसह 
हचरहर 
हसर्न अचलखार्न 
हसर्न रं्र् ू
हसर्न बेर् 
हसर्न वलीखार्न 
हंबीरराव 
हंबीरराव मोचहते 
हंसाजी मोचहते तळबीडकर 
हाजी बेर् 
हाजी सैय्यद 
हॉचर्नबल 



 

अनुक्रमणिका 

चहरोजी र्फजंद 
चहलाल 
हहद राव घोरपडे 
हहमतखार्न 
ह सेर्न अचलखार्न 
ह सेर्न शहा 
हेन्री / हेन्री ऑस्क्झंडर्न 
हेन्री मरॅी 
  



 

अनुक्रमणिका 

स्थळसूची 

अ 
अकलूज 
अक् कलकोट 
अदवार्नी  
अजमीर 
अवस री  
अर्फर्ाचिस्तार्न 
अचलबार् 
अहमदर्नर्र 
अहमदाबाद 
अष्टी 
आग्रा 
आिरे बंदर 
आपटे  
आळंदी 
ओतूर 
औरंर्ाबाद 
औसा 
अंकाईटंकाई 
अंकोला 
अंजदीव 
अंबूर 
आंबोली 

इ 
इक् केरी  
इराि 
इंग्लंड 
इंदापूर 

क 

कडवाड 
कडप्पा 



 

अनुक्रमणिका 

कडलूर 
कर्नाटक 
कराड 
कल्याि 
करडे चर्नमोिे 
कंिर्नर्ड 
कंचपली 
काजंीवरम (कािंीवरम् ) 
कारंजा 
कारंजा बेट 
कारवार 
कारो माडंल 
कावरेी र्नदी 
कान्हेरी  
कारं्ोरी 
चकदग हपपळे 
चकल् लाकोंडाचपली  
चकल् ला कोंडािा 
क डाळ 
क रला 
क लाबा 
क डालोर 
केरे्नरी  
केळवा 
कोकि 
कोडर् 
कोपल, कोपल चकल् ला 
कोचर्नमेर 
कोथळार्ड (कोथळार्डािे एक र्नाव चमषताह लपूतह) 
कोळथरर्ड 
कोलार 
कोल्हार 



 

अनुक्रमणिका 

कोल्हापूर 
कोरेर्ाव 
कृष्ट्िा र्नदी 

ख 

खडी 
खार्नदेश 
खेड 
खेळिा चकल् ला 
खेळिा ऊर्फग  चवशाळर्ड 
खेळिा 
खादेंरी 

ग 
र्िदेवी 
र्द र्ह बळी 
र्लर्ली 
र्ारं्ोली 
र् जरात 
र् लबर्ा 
र् लशमाबाद 
र्ोकाक 
र्ोदावरी 
र्ोवळकोंडा 
र्ोवा 

च 

िाकि 
चिकर्नहल् ली 
चिकोडी 
चिपळूि 
िेऊल 
िौल  
िंदर्नवदंर्न 
िंदी 



 

अनुक्रमणिका 

िादंवड 
ि 

जव्हार 
जालर्ना 
जावळी 
हजजी 
ज न्नर 
जेज री 
जैतापूर 
जंचजरा 

ट 

टाकळी खेड 
चटटवाळा 

ठ 

ठािे 
ड 

चडिोली 
ि 

तळे 
तळेर्ाव 
तळेर्ाव ढमढेरे 
तातार-सराई 
तारापूर 
चतकोटे 
चतरुमलवाडी 
चतवरे्नापट् टम 
हत्रबकेश्वर 
त ळापूर 
तेजापट् टि 
तोरर्ल 
तंजावर 
त ंर्र्भद्रा 



 

अनुक्रमणिका 

द 

दमि 
दार्भोळ 
दासर्ाव 
चदल् ली 
चदव 
हदडोरी 
देवरुख 
देवचर्री 
देवळर्ाव 
दौलताबाद 
दंडाराजाप री 

ध 

धरिर्ाव 
धारवाड 
धारुर 

न 

र्नार्ाव 
र्नार्ोठिा 
र्नार्नामावळ 
र्नािेघाट 
र्नाचशक 
चर्नजामपूर 
चर्नरथडी 
रे्नसरीहखड 
रं्नद रबार 

प 

पर्नवले 
पररे्नर 
पन्हाळा 
पहरडा 
पर्शशया 



 

अनुक्रमणिका 

पाबल 
पािाड 
पारस 
पाररे्नर 
पावर्नहखड 
पेडर्ाव 
पेि 
पैठि 
पाली 
पन्हाळा 
हपडोल 
प िे 
प रंदर 
पैठि 
पोलादपूर 
पोटोर्नोव्हो 
पोर्नमाव 
प्रतापर्ड 
प्रर्भार्नवल् ली 
पे्रमचर्री 

फ 

चर्फरोजाबाद 
र्फोंडा 
र्फोंडा महाल 
र्फोंडाघाट 

ब 

बंर्ळूर 
बल् लारी 
बसरा 
बसरू्नर 
बंकापूर 
बार्लाि 



 

अनुक्रमणिका 

बार्भळू कोरेर्ाव 
बादें्र 
बार्नाचर्री 
बारदेश 
बालाघाट 
बार्शसलोर 
बाळापूर 
बीड 
चबदरू्नर 
चबदर 
चबखाडी 
ब देलखंड 
ब लढािा 
बेळर्ाव 
बोरघाट 
बोरी 
ब्रह्मप री 

भ 

र्भटग्राम 
र्भवर्नचर्री पठि 
र्भार्ार्नर्र 
चर्भवडंी 
र्भीमर्ड 
र्भपूाळर्ड 
र्भषूिर्ड 
र्भोर 

म 

मक् का 
मंर्ळवढेे 
मच्छली पट् टि 
मदगर्नर्ड 
मय रा 



 

अनुक्रमणिका 

मल क िंदािी सराई 
मर्नोरा 
मलेय 
महाड 
महाराष्ट्र 
मस्कत 
म्हसवड 
माझर्ाव 
मालवि 
मावळ 
माळवा 
माहीम 
माह ली 
चमरज 
म ंबई 
म िक ं द र्नदी 
म ल्हेर 
म ल्हेर र्ड 
म रबाड 
म ळर् ंद 
मोिा 
मोरर्ाव 
मौजे मेहेंदळे  

य 

यमर्नर्ौंड 
यज्ञशाळा 
येतचर्री 
येलूर 

र 

रतलाम 
रत्र्नाचर्री 
रचहमतपूर 
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राजर्ड 
राजमािी 
राजूर 
राजप री 
रामर्ड 
रामर्नर्र 
रामसेज 
रामद र्ग 
रामचर्री 
राजंिर्ाव 
रायर्ड 
रायबार् 
रायतर 
रेवदंडा 
रोचहडेश्वर 
रोचहडा 
रोहे 

ल 

लक्ष्मेश्वर 
लंडर्न 
चलर्ािा 
लोहर्ड 

व 

वडर्ाव 
वडर्ाव-वडे 
वडर्ाव हवलेी 
वसई 
वसंतर्ड 
विी हदडोरी 
वऱ्हाड 
वहलर्डपूर 
वचलर् ंडप रम ला 
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वाई 
वाकीिखेडा 
वाचंदवाश 
वाचशम चकल् ला  
चवजापूर 
चवशालर्ड 
चवजयर्नर्र 
चवजयद र्ग 
चवश्रामर्ड 
वेंर् ले 
वलेोर 

ि 
शरीराबाद 
शहापूर 
चशरवळ 
चशवरे्नरी 
चशवापूर 
चशर्िापूर 
शरे्ावं 
शलैमल् लीकाज गर्न 
श्रीरंर्पट्टि 
श्रीवधगर्न 

स 

संर्मरे्नर 
संर्मेश्वर 
संपर्ाव 
संजार्न 
साखळी 
सातारा 
सालसेट 
सावतंवाडी 
साल्हेर 
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हसहर्ड 
चसदे्धश्वर 
हसध द र्ग 
स धार्ड 
स पा 
स पारा 
स रर्ड 
स रत 
स विगद र्ग 
सोंदे 

ह 

हर्नवतं 
हर्न मंतर्ड 
हदर्ाव 
हरेश्वर 
हॉलंड 
ह केरी 
ह बळी 
हैदराबाद 
होसकोट 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------- 
शासकीय मध्यवती म द्रिालय, म ंबई 

  



 

अनुक्रमणिका 

 
 

आठव्या कोकि मराठी साचहत्य संमेलर्नािे कोकि साचहत्यर्भषूि र्ौरवचिन्ह देऊर्न सन्माचर्नत 
केलेले डॉ. चवठ्ठल र्ोपाळ खोबरेकर एम् . ए., पीएि. डी. जन्म २० ज लै १९२३. हे संिालक प राचर्भलेख 
चवर्भार्, महाराष्ट्र शासर्न, या पदावरूर्न इ. स. १९८१ त चर्नवृत्त झाले. शासकीय सेवते असता म ंबई, प िे 
कोल्हापूर येथील ऐचतहाचसक दप्तरखान्यातंील लाखो ऐचतहाचसक मोडी कार्दपत्रािें विगर्नात्मक 
सूिीकरि करवरू्न घेतले व अभ्यासकासंाठी सूिी गं्रथ प्रचसद्ध केले. तसेि आकग इव्हल ब लेटीर्न या 
मालेतील १० प स्तके व अन्य १२ संशोधकीय गं्रथािे संपादर्न केले. इ. स. १९६९ पासूर्न म ंबई मराठी 
गं्रथसंग्रहालयाच्या इचतहास संशोधर्न मंडळािे सिंालक व र्भारतीय इचतहास आचि ससं्कृती या संशोधकीय 
तै्रमाचसकािे सपंादक. पीएि.डी. चवद्यार्थ्यास मार्गदशगर्न करण्यासाठी मार्गदशगक प्राध्यापक म्हिूर्न म ंबई 
चवद्यापीठािी मान्यता अरे्नक ऐचतहाचसक शोध चर्नबंधािें कते. स मारे ३३ संशोधकीय गं्रथािे लेखक / 
संपादक. त्यातील उल् लेखर्नीय असे खालील गं्रथ.  
 
१) महाराष्ट्रातील सशस्त्र उठाव (१८१८-१८६०) 
२) र् जरातेतील मराठी राजवट (१६६४-१८१८) 
३) र् जरातेतील सशस्त्र उठाव (१८५७-१८६४) 
४) मराठ्ाचं्या स्वाऱ्यािें म क् काम 
५) मराठे कालीर्न राजप रूष, सरदार यािंी हस्तािरय क्त पते्र  
६) ताचरखे इ चदलकशा (इंग्रजी) 
७) रेकॉडगस्  ऑर्फ द चशवाजी चपचरयड  
८) महाराष्ट्रातील दप्तरखारे्न (द .आ.) 
९) मराठी अंमलािे स्वरुप 
१०) चशवाजी मेमोचरयल्स्  चब्रटीश ॲटीटू्यड 
११) यशवतंराव िव्हाि : चवधीमडंळातील र्भाषिे (मराठी) 
१२) यशवतंराव िव्हाि : चवधीमडंळातील र्भाषिे (इंग्रजी) 
१३) महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य लढे (१८१८-१८८५) 
१४) महाराष्ट्रािा इचतहास मराठा कालखंड-र्भार् १ ला  (इ.स. १६३० ते १७०७) 
१५) महाराष्ट्रािा इचतहास मराठा कालखंड-र्भार् २ रा (इ.स.१७०७ ते १८१८) 



 

अनुक्रमणिका 

१६) कोकििा राजकीय इचतहास (इ.स. पूवग ते १८१८) 
१७) मराठे कालीर्न कोकििे सामाचजक व आर्शथक जीवर्न 
१८) कोकि : फ्रॉम द अर्शलयस्ट ट  १८१८ अे. डी. 
 

कोकििा सवांर्ीि इचतहास व कोकिवाचसयािंा िचरत्रकोश (२ खंड) इचतहास संशोधर्न 
मंडळातरे्फ प रे करण्यािा सकंल्प 

 


