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कावेरीचा दुभंग 

ह ेपसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत  . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे 

िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले 

ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना 

या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला 

 पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत 

एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  



कावेरीचा दभंुग  

डॉ. स्मिता दािले 

३०३, सकुल्याण, २९, आयस्डयल कॉलनी, 

 कोथरूड, पणेु, ४११०३८.      

िोबाईल :- ९८६७३६४६३४. 

smitasuhas67@rediffmail.com 

suhasdamle341@hotmail.com 

Mobile: 9867364634 

 

या पमुतकातील लेखनाचे सवव हक्क लेस्खकेकडे सरुस्ित असनू 

पमुतकाच े स्कंवा त्यातील अंशाचे पनुिुवद्रण वा नाट्य, स्चत्रपट स्कंवा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी लेस्खकेची परवानगी घेण ेआवश्यक आह.े 

तस ेन केल्यास कायदशेीर कारवाई (दडं व तरंुुगवास) होऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  

Copyright protection in India is available for any literary, 

dramatic, musical, sound recording and artistic work. 

The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is 

recognised even without registration. Infringement of 

copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts.  



प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रथम आवृत्ती   : ३० मार्च २०१९ 

द्वितीय सुधारित आवत्ती: १८ फ़ेब्रुवािी २०२१ 

©esahity Pratishthan®2021 

• हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिं िा 

िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी िापर करण्यापुिी ई -सास्ित्य  

प्रस्तष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक  आिे.  



र्ॉ. हस्मिा दामले 

 

ई सास्हत्यतरे्फ़ आज डॉ. 

स्मिता दािले यांचे आठव ेपुमतक, 

“कावेरीचा दभंुग” प्रकास्शत होत 

आह.े 

 ई सास्हत्य प्रस्तष्ठान हा 

अनेक कवी व लेखकांनी सरुू 

केलेला एक नवीन प्रयोग. िराठी 

िध्य े वाचक आस्ण सास्हस्त्यक 

अस्िक जवळ यावेत आस्ण एक िोठी चळवळ इटंरनेटच्या िाध्यिातनू 

सरुू व्हावी अशी इच्छा होती. िराठी भाषेत उत्ति दजेदार सास्हत्य 

स्नस्िवती व्हावी, चांगले वाचक एकत्र यावेत, त्यांना चांगल्या दजावच े

सास्हत्य स्िळावे आस्ण दजेदार स्लहू इस्च्छणार् या लेखकांना अस े

वाचक स्िळावेत. एवढेच काय ते आिचे छोटेसे मवप्न. स्हिंते िदाव. 

िदद े खदुा. आिच्या छोट्याशा मवप्नाला लाखो वाचकांची आस्ण 

दजेदार लेखकांची साथ स्िळत गेली आस्ण कारवां बनता गया.  

डॉ. स्मिता दािले या त्यातीलच एक. “सयुवपतु्र लोकिान्य” 

ह े लोकिान्य स्टळकांच े एक वेगळ्या अंगाचे, त्यांच्या िानवी 



कंगोर् याचंे दशवन घडवणारे चररत्र, “रिा” हा रिा या शब्दाच्या स्वस्वि 

सात अथाांतनू स्निावण होणार् या कथांच्या संग्रहानंतर त्यांनी “कलाटणी" 

ह े भारताच्या हजारो वषाांच्या भव्य इस्तहासाचे स्िस्नएचर दशवन 

घडवणारे पमुतक स्लहील.े अशा पमुतकांनी ई सास्हत्य चे पमुतक 

संग्रहालय सिदृ्ध होत आह.े त्यांचे “िनसोक्त” ह े वतविानपत्रातील 

बातम्या वाचल्यानंतर उिटलेल्या तरंगांचे पमुतक ह.े ई सास्हत्य तरे्फ़ डॉ. 

स्मिता दािले यांचे ह ेचौथे पमुतक. पाचवे पमुतक होते “इस्तहासाची 

स्वलग पाने”. इस्तहासातील काही िहत्त्वाच्या पण किी प्रस्सद्ध अशा 

घटना व व्यक्तींभोवती ह ेपमुतक आह.े पाचही पमुतके वेगवेगळी आस्ण 

तरीही एकाच िाग्यातली. तो िागा म्हणजे इस्तहास. आस्ण त्यातली 

रु्फ़ले िात्र दसु्िवळ, अप्रस्सद्ध व्यक्ती आस्ण घटना. सल्तनत ए स्दल्ली हे 

सहाव ेपमुतकही याला अपवाद नाही.   

डॉ स्मिता दािले यांना  राजकारणाची आवड असल्यािुळे 

आजवर इस्तहासाचा अभ्यास करून त्यातच लेखन केलं. इस्तहास 

म्हणजे पवूवकालीन सत्तािीशांच्या यशापयाशाची कहाणी. इस्तहास 

स्वषयातच त्यांनी Ph.D केलं. इस्तहास वाचत असताना त्यांच्या एक 

गोष्ट लिात आली, ती म्हणजे १७ व्या आस्ण १८ व्या शतकातील 

उत्तर भारतातील राजकारणावर आस्ण स्शंद-ेहोळकर-िोगल आस्ण 

थोरले बाजीराव यांच्यातील सत्तेच्या रस्मसखेचावर स्वपुल लेखन 

स्लस्हलं गेलं आह.े पण १८ व्या शतकात दस्िण भारतात िोठं 

राजकारण खेळणार्या संभाजी पतु्र शाहू, पेशवाईचे संमथापक बाळाजी 

स्वश्वनाथ, हदैर अली, त्याचा  पतु्र स्टप ूसलुतान आस्ण या सवाांचा लढा 



झाला  त्या प्रबळ इगं्रजांवर िराठीत लेखन झालेलं नाही. म्हणनू 

िनोव्यापाराच्या आिाराने, कादबंरी अंगाने, इस्तहास िांडणारं लेखन 

त्यांनी अभ्यासपवुवक केलं. ते लेखन म्हणजे, स्शवरायांच्या पश्चात 

संभाजी-राजाराि-शाहू या त्यांच्या तीन वारसांचा आस्ण पेशवाई 

शतकाची मथापना करणार्या बाळाजी स्वश्वनाथ- पतु्र बाजीराव - आस्ण 

नानासाहबे पेशवा यांच्या कारकीदीचा, बाजीरावांच्या िातोश्री 

रािाबाई जयांनी ७५ वषावचं दीघावयषु्य स्िळाल्यािळेु राजकारण फार 

जवळून पास्हलं त्यांना  नास्यका करून इस्तहास सांगणारी "िातोश्री"  

ही कादबंरी. त्यानंतर त्यांनी स्िरजेचे सरदार पटविवन  यांच्या घराण्याचा 

इस्तहास िांडणारी " उदयामत " ही कादबंरी स्लहीली. त्यांनी स्लहीलेलं 

" िी स्टप ू सुलतान " हे स्टप ू सलुतानचं राजकीय, व्यस्क्तगत चररत्र 

प्रस्सध्द  आह.े 

त्यांनी आजवर स्लहीलेल्या इस्तहासावरील पमुतकांना 

नािवंत प्रकाशकांनी िानिनासस्हत प्रस्सद्धी स्दली. वाचकांची उदडं 

पसंती त्यांना स्िळाली. अशा वेळी ई सास्हत्य ही संमथा कोणतेही िन 

दते नसताना त्यांनी आपली सहा िौल्यवान पमुतकं ई सास्हत्यच्या 

वाचकांसाठी स्वनािलू्य द्यावीत यातच त्यांची खरी ओळख होते. 

ई सास्हत्य डॉ. स्मिता दािले यांची कायि ऋणी राहील. 

टीम ई साद्वित्य 

  



 

 

या पुस्तकातील माहिती, संदर्भ व मते 

सवभस्वी लेखिकेची स्वतःची आिेत. या सवाांशी ई 

साहित्य प्रहतष्ठान सिमत असेलच असे नािी. 

या पुस्तकातील हचते्र गुगलवरून 

घेतली आिेत. ती अपलोड करणारय्ांचे आर्ार. 

 

टीम ई साहित्य  

  



इ. सन १३९९ मध्ये यदरुाज वोडीयार 

घराण्याचा सत्ताप्रवाह मैसरूमध्ये सरुु झाला. 

इ. सन १७६१ मध्ये या राजसत्तेचा प्रवाह 

हदैर अलीने 

आपल्या घराण्याकडे वळवला. 

 इ. सन १७९९ मध्ये टिप ूसलुतानाला 

वीरगती टमळाली. 

आटि 

वोडीयार घराण्याचा सत्ताप्रवाह परत एकरूप 

झाला. 

त्या  

श्रीरंगपट्टणच्या  

वोडीयार 

घराण्याचा  

इस्तहास.  

  



श्रीरंगपट्टि टकल्ला  

आटि टवळखा घातललेी कावेरी. 

  



कृष्णराज वोडीयार III 

 

 

 

  



प्रस्तावना. 

 

मैसरू. दटिि भारतातील एक समधृ्द संस्थान. टवजयनगर 

साम्राज्याचा अतं झाल्यावर उदयाला आलेलं, सुंदर, टनसगाान े

निलेलं, कावेरी नदीच्या टवळख्यात बहरलेलं, वोडीयार 

घराण्याच्या राजसते्तने श्रीमंत केलेलं, सुंदर साम्राज्य....कावेरीच्या 

तीरावर वसलेलं, श्रीरंगपट्टि, ही त्याची राजधानी. या राज्याच ं

चररत्रही तेवढंच रोमहर्ाक. अनेक लढाया, राजकारि, सत्ता संघर्ा, 

कौिंुटबक संघर्ा, हवेेदावे, डावपेच यांनी रंगलेलं. 

श्रीरंगपट्टिमधल्या श्रीरंगनाथस्वामींच्या दवेस्थानाने ह े सवा खेळ 

पाटहले. या दवेतेने १४०० सालच्या आरंभापासनू १८ व्या 

शतकाच्या अंतापयंत ५०० वर्ांच्या कालखंडात अनेक 

कठपतुळ्या नाचवल्या. परदशेात होकायंत्राचा शोध लागला 

आटि त्यामळेु जहाजं भरकिेनाशी होऊन नेमकी हव्या त्या 

टकनाऱ्याला लाग ूलागली. पटिम टकनाऱ्यावर १५ व्या शतकाच्या 

अखेरीला २ वरे् असतांना. सन १४९८ मध्ये वास्को-द-गामा 

नावाच्या ( पोतुागीज ) टिरंग्याने आपलं गलबत पटिम टकनाऱ्यावर 

लावलं आटि दटििेतील राजकारिाचा रंग बदलला.. पाठोपाठ ( 

वलंदाज ) डच, ( ताम्र ) इगं्रज, ( िरांचीस ) फ्रें च इत्याटद साहसी, 



व्यापार करण्याच्या टनटमत्ताने मसाल्यांच्या वेलींनी लगडलेल्या 

दशेाची, समदृ्धीची कीती ऐकून भारतीय टकनाऱ्यावर उतरले. 

दटििेतील राजकारिाच्या पिावरची प्यादी वाढायला लागली.  

त्या आधीच टहमालयाच्या पटलकडून आलेल्या अिगािी, 

तकुी योदध््यांनी १२ व्या शतकाच्या शेविी टदल्लीचा टहदं ूनपृती 

पथृ्वीराज चौहानचं ( अजमेरचे चाहमान ) टसंहासन मोडून टतथे 

आपल्या तख्ताची स्थापना केली होती. हे सवा १२ व्या 

शतकापासनू अखेरीपासनू उत्तरेत रंगलेलं सते्तचं, स्पधेचं राजकारि 

अल्लाउद्दीन टखलजीच्या दवेटगरी स्वारीनंतर १३ व्या शतकापासनू 

दटििेकडे पसरलं. दटििेतील या यवनी लािेला थोपवण्यासाठी 

हररहर - बकु्क यांनी टवजयनगरची स्थापना केली. उदय – टवलय 

या खेळात त्यांचाही अंत झाला आटि त्यातनू उदयाला आलं ते 

मैसरूचं वोडीयार घरािं. एक संपन्न कतृात्ववान परुूर्ांचं राजघरािं.  

टवजयनगर साम्राज्याच्या काळात, इ.सन १३९९ मध्य े

यदरुायाच्या घराण्याने, टवजयनगरच्या अतंानंतर मैसरूला स्वतंत्र 

परगिा म्हिनू घोटर्त केलं. आटि वोडीयार म्हिजे राजा, ह ेनाव 

धारि केलं. राजा वोटडयारपासनूच्या  वारसांनी राज्याच्या सीमा 

रंुदावत नेल्या आटि एका संपन्न, समधृ्द राज्यात त्याचं रुपांतर 

केलं. साटहत्य, संगीत, वादन, टशल्प या कलांना, प्रोत्साहन टदलं. 



चक्रवती टचक्कदवेराजाने मैसरूला साम्राज्याचं रूप टदलं आटि  

वैभवावर नेलं. इ. सन १७०४ मध्ये टचक्कदवेराय या समथा 

चक्रवती राजाच्या टनधनानंतर मात्र वोडीयार घराण्याच्या सते्तची 

घसरि सरुु झाली. १८ व्या शतकाचा पवूााधाापासनू  अधाशतकभर 

मैसरूची सत्ता आटि कारभार एकविला होता तो दलवाई देवराजैया 

आटि त्याचा चलुत भाऊ सवााटधकारी नंजराजैया यांच्या 

हाती..वोडीयार राजघरािं आटि कारभारी यांच्यात कमालीची 

कपि कारस्थानं सरुु झाली. त्यात वोडीयार सते्तला ग्रहि लागलं.  

कावेरी श्रीरंगपट्टिजवळ दभुंगते..शहराला आपल्या कवेत 

घेते आटि वळसा घालनू पढेु एक होते. हा खेळ मैसरूच्या 

राजप्रसादातही घडला. दलवाई दवेराजैया आटि सवााटधकारी 

नंजराजैया या दोन बंधूंच्या हातनू इ. सन १७६० मध्ये ती 

टहसकावनू घेतली ती हदैरअली याने. लष्करात ५० घोडे, १०० 

पाईक बाळगिारा नाईक असिारा हदैरअली, आपल्या पराक्रमान,े 

मतु्सद्दीपिाने, मोठ्या हुदय्ावर चढत गेला आटि कमकुवत 

झालेल्या वोडीयार घराण्याला, कावेबाज, सत्तालोभी दलवाई 

दवेराजैय्या, सवााटधकारी नंजराजय्या यांना मागे सारून सते्तचे दोर 

आपल्या हाती घेतले. उत्कृष्ट हरेखातं, टनपिु यदु्धनीती, फ्रें चांची 

आधटुनक शस्त्रास्त्रं, आटि मराठ्यांचा गटनमी कावा, शौया यात श्रेष्ठ  

असलेल्या नबाबबहादरू हदैरअलींनी, अत्याधटुनक उत्कृष्ट 



यदु्धासामग्रीवर दटििेत प्रबळ झालेल्या इगं्रजांना गडुघे िेकायला 

लावले. त्यांची साम्राज्य स्थापण्याची स्वप्नं रोखनू धरली.   

रानावनात दाबा धरून बसिे, शत्रवूर अचानक कोसळिे, 

शत्रलूा खेचत आपल्यामाग े आििे, कधी तह करायचा, कधी 

कपिनीतीचा प्रयोग करायचा याची उत्तम जाि आटि टहकमत 

असल्याने अनेक प्रािघातक हल्ल्यातनू धाडसाने जीव वाचवत  

नबाब बहादरू हदैरअली कायम यशस्वी झाले. इगं्रजावंर त्यांनी 

दहशत ठेवली. म्हिनूच इटतहासतपस्वी वासदुवेशास्त्री खरे, त्यांची 

तलुना, सेनापती या नात्याने दटििेतील टशवाजी अशी करतात.  

 इ. सन १७६० ते १७९९ या ३९ वर्ांमध्ये ज्यांनी मैसरूवर 

सत्ता चालवली, इगं्रज नावाच्या सामथ्यावान सते्तला आव्हान दते 

मैसरू राज्याचं रिि केलं आटि त्यांना ते टगळू न दणे्यासाठी 

पराक्रमाची शथा केली ते होते नबाबबहादरू हदैरअली आटि त्याचं े

पतु्र टिप ूसलुतान. बंगालपासनू टदल्लीपयंत दशे टगळत आलेल्या 

इगं्रजांना दटििते दोनच आव्हानं होती. एक म्हिजे मराठे आटि 

दसुरे हदैरअली नबाबसाहबे. त्यांच्या कारभाराच्या काळात भारत 

ही इगं्रज आटि फ्रें च यांच्या जागटतक राजकारिाच्या खेळाची 

रिभमूी झाली होती. सत्ता हाती अली तरी मैसरू गादीवर हक्क न 

सांगता त्याचे मालक वोडीयार घरािं आटि टबदनरू ह ेस्वकष्टाटजात 



आपलं राज्य असं नबाब हदैरअलीसाहबे मानत. या टपतापतु्राच्या 

अिाि पराक्रमामळेु, उत्तर भारत टजंकून सावाभौम होण्यासाठी 

िपलेल्या इगं्रजांना हदैरअली आटि टिप ूया टपतापतु्राचं्या सते्तशी 

४० वरे् झुंजावं लागलं. इस्लाम धमााचा प्रसार करण्यासाठी 

जागरूक असलेल्या या दोघांनी टनष्प्रभ झालेल्या असमथा 

वोडीयारला मात्र इस्लाम धमा स्वीकारायला लावला नाही, ना 

त्यांचं घरािं नामशरे् करून िाकलं. ना तरंुुगात िाकलं. 

हदैरअलींचा दसुरा मोठा सामना झाला तो पेशवे माधवराव पेशवे 

यांच्याशी. मैसरूच्या सीमा तुगंभद्रचे्यावरती कृष्िेपयंत स्वराज्याशी 

आिनू टभडवण्याच्या हदैरअलींच्या प्रयत्नाला माधवराव 

पेशव्यांनी सतत खीळ घातली आटि ते आव्हान पार पाडलं त े

टमरजेच्या पिवधान सरदार घराण्याने. माधवराव पेशव्याचं्या 

अकाली कैलासवासानंतर पणु्याचा कारभार जबाबदारीने पार 

पडला तो नाना िडिीस यांनी. स्वराज्य ताब्यात घणे्यासाठी 

राघोबादादांना हाताशी धरिाऱ्या इगं्रजांशी, नाना िडिीस, 

हदैरअली आटि हदै्राबादच े टनजाम यांनी टमळून  मोठी िक्कर 

टदली.  

वयाच्या ६० व्या वर्ी, ७ टडसेंबर १७८२, या टदवशी नबाब 

हदैरअलीसाहबेांचा पैगंबरवास झाल्यावर त्यांचे तेवढेच पराक्रमी 

पतु्र टिप ू सलुतान यांनी इगं्रजांशी लढा टदला. फ्रान्सच्या 



नेपोलीयनच्या साथीने इगं्रजानंा दशेातनू हाकलण्याचं त्याचं स्वप्न 

टनयतीला मंजरू नव्हतं. म्हिनूच ईटजप्तहून नेपोटलयनने टिप ू

सलुतानाला टलटहलेलं मदतीचं पत्र मधल्यामध्ये इगं्रजांच्या हाती 

पडलं आटि दोघाचंी सल्ला मसलत होऊ शकली नाही असं 

म्हिावं लागेल.. इगं्रजांनी श्रीरंगपट्टिवर ४ मे १७९९ या टदवशी 

इगं्रजांशी झालेल्या टनिाायक लढाईत श्रीरंगपट्टि टकल्ल्यात त्यांना 

वीरगती टमळाली, आटि मैसरू राज्य इगं्रजांच्या ताब्यात आलं. 

इगं्रजांनी परत मैसरूच्या गादीवर वोडीयार घराण्याची स्थापना 

केली. जशी श्रीरंगपट्टिजवळ दभुंगलेली कावेरी पढेु एक होते, 

तसाच वोडीयार घराण्याचा दभुंगलेला सत्ताप्रवाह परत चाल ू

झाला. हदैरअली-टिप ू सलुतान यांनी समरागंिावर गाजवलेला 

पराक्रम म्हिजे इगं्रज, फ्रें च, टनजाम, मराठ्यांशी झालेल्या लढायाचं ं

आटि राजकारिाचं टचत्रि. 

सी. हयवदन राव, माका  टवल्क्स, यांनी टलटहलेल्या “ टहस्िरी 

ऑि मैसरू ‘’ वासदुवेशास्त्री खरे यांनी टलटहलेल्या “ ऐटतहाटसक 

लेखह संग्रह ‘’ पेशवे दप्तर, नरेंद्र टसन्हा, फ्रें च लखेक जी. आर. 

जोयसर यांचं ‘’ यादव डायनास्िी’ ‘’ आटि बाउररंग यांच्या 

ऐटतहाटसक अभ्यासपिूा ग्रथंांवरून टनवडलेला, त्या मैसरूच्या 

कतृात्ववान वोडीयार राजाचंा आटि राजसते्तला वेगळं वळि 



दिेाऱ्या नबाबबहादरू हदैरअलीचा, मैसरूसाठी धारातीथी 

पडलेल्या टिप ूसलुतान याचंा हा इटतहास...                                                                                                   

  डॉ. टस्मता दामले..  

Email -smitasuhas67@rediffmail.com. 

suhasdamle341@hotmail.com. 

  



वोडीयार घराण्याचा उदय. 

बीजारोपण -  

नदीच्या उगमाचा शोध घेत गेलं टतथे असतो एक लहानसा 

झरा..पि त्या पाण्याकडे पाटहलं तर हीच पढेु गंगा आह े यावर 

कुिाचा टवश्वास बसत नाही, तसंच वोडीयार घराण्याचं आह.े 

द्वारकेच्या यादवाचं्या राज्यातनू यदरुाय आटि कृष्िराय ह े दोन, 

आते्रय गोत्राचे तरुि, चाकरीसाठी आटि नशीब अजमावण्यासाठी 

एका शभुटदवशी बाहरे पडले. यदरुायचं नाव राजघराण्याच्या 

वंशावळीत टवजय असंही आह.े समदृ्ध दशेात चाकरीला तोिा 

नसतो, म्हिनू तरुिांची धाव त्या शहराकडे असते. तसंच झालं. 

टवजयनगर साम्राज्य त्या काळात वैभवाच्या टशखरावर होतं. 

टवंध्यपवात ओलांडून ह े दोन्ही बंध ू टवजयनगरला पोचले. 

टवजयनगरच्या साम्राज्याच ं नाव ते ऐकत होते. टतथे जाऊन 

काहीतरी धन टमळवावं एवढंच त्यांचा उद्दशे होता. टतथनू ते दोघ े

यदटुगरीला  (मेलकूोिे) आले. टतथे श्रीटवष्ि ू आटि मग 

महाबलाचल डोंगरावरच्या चामुंडेश्वरीचं दशान घेऊन हदनाडुच्या 

कोडीभैरवाच्या दवेळात टवश्रांतीसाठी उतरले. समोर छान तलाव 

होता.  



या वेळी त्या भागातील ३३ गावांचा मटुखया चामराज हा मरि 

पावला होता. त्याच्या मागे त्याची पत्नी दवेजम्माण्िी आटि टतची 

त्याच नावाची कन्या दवेजम्मा राहात होत्या.  ( यांचा वेगवेगळा 

संदभा टमळतो.) यदरुाय आटि कृष्िराय बसले होते त्या तलावावर 

काही बायका आपली धिुी धवुत गप्पा मारत होत्या. करमिकू 

म्हिनू ह ेदोन्ही तरूि त्याचं्या गप्पा ऐकत बसले.. भार्ा कळत 

नव्हती, पि त्यांच्या हावभावावरून त्या काहीतरी टचंतते होत्या, 

एवढा मात्र अंदाज त्यांना करता आला. त्यांनी त्या मटहलांकडे 

टवचारिा केली. आम्ही काही मदत करू शकतो का असं टवचारलं. 

तेव्हा त्या टस्त्रयांनी सारी हकीकत या दोन्ही बंधूंना साटंगतली. त्या 

हटककतीप्रमािे, करुगहळ्ळी गावाचा मटुखया, मरा नायकन े

दवेाजम्मािीला टनरोप पाठवला की तझुी मलुगी मला द.े नाहीतर 

लढायची तयारी ठेव. मलुगी यायची म्हिजे ३३ गावावंर पािी 

सोडायच,ं लढाई करायची म्हिजेही तेच होण्याची शक्यता.   

ह ेसारं ऐकल्यावर यदरुाय आटि कृष्िराय यांनी एकमेकात 

चचाा करून टनिाय घतेला आटि त्या रािीला मदत करायच ं

ठरवलं. त्या गावाच्या टस्त्रयानंा त्यांनी आम्ही तमु्हाला मदत करतो 

असं सांटगतलं आटि त्या गावातील लोकांची भेि घेतली. लग्न 

ठरल्याप्रमािे होऊ या असं म्हिाले. ठरल्याप्रमािे मरा नायक 

आपली वऱ्हाडी मंडळी घेऊन लग्नासाठी गावात आला. 



गावातील प्रमखु लोकांशी चचाा करून ठरलेल्या बेताप्रमाि,े 

नवरदवेाला त्यांनी एका घरात आटि त्याच्याबरोबर आलेल्या इतर 

वऱ्हाडी मंडळींना दरू दसुऱ्या घरात उतरवण्याची सोय करण्यात 

आली. नंतर यदरुाय आटि कृष्िराय या दोन्ही भावांनी गावातील 

लोक सोबतीला घेऊन वऱ्हाडी मंडळींवर हल्ला केला काहींना ठार 

केलं, काही पळून गेले. नंतर लग्नघरात येऊन घडलेल्या घिनेबद्दल 

अनटभज्ञ असलेल्या नवरदवे मंडळींनाही ठार केलं. यदरुायाच्या या 

पराक्रमावर खरू् होऊन त्याच्याशी त्या नववधनेू त्याच मंडपात 

टववाह केला. अशाररतीने अचानकपिे हदनाडू आटि 

करुगाहळ्ळी या दोन्ही गावाचंा कारभार यदरुायाच्या  हाती आला. 

या लग्नानंतर यदरुायने, स्वत: वैष्िव असनूही, त्या मलुीचा 

टलंगायत धमाही स्वीकारला. यदरुाय आटि त्याची स्त्री यांच्यापासनू 

पढेु मैसरूच्या वोडीयार घराण्याचा अशाररतीने प्रारंभ झाला. ही 

घिना आह ेइ. सन १३९९ मधली. यानंतर यदरुायाने हदनाडूची ३३ 

गावं स्वत:जवळ ठेवनू करुगाहळ्ळीची मालकी आपल्या भावाला, 

कृष्िरायला टदली. टतथे त्याचा वंश सरुु झाला. 

३३ गावांचा प्रमखु झाल्यावर यदरुायाने स्वत:लाही वोडीयार 

म्हिवनू घ्यायला सरुुवात केली अशी आख्याटयका आह.े पढेु २४ 

वरे्, इ सन १४२३ पयंत यदरुायने सवा कारभार सांभाळला. ज्या 

दवेीमळेु आपल्या भाग्याचा दरवाजा उघडला त्या दवेीचं ऋि 



म्हिनू आपल्या कारकीदीत त्याने एका िेकडीवर ४ दरवाजांनी 

रेखलेला एक सुंदर टकल्ला बांधला आटि त्याला मेलकूोिे असं 

नावं टदलं. यदरुायला दोन मलुगे झाले. टहररया बेट्टद चामराज, 

आटि चामराज. धाकिा चामराज हा कें चलगडु या शाखेचा 

संस्थापक झाला. 

२. यदरुायाचा मोठा मलुगा टहररया बेट्टदा चामराज याचा 

टववाह टबट्टदकोट्टे गावाच्या गोपजम्मा नावाच्या मलुीशी झाला.. 

टहररया चामराज इ. सन १४२३ ते १४५९ - मध्ये गादीवर आला 

तेव्हा तो १५ वर्ांचा होता. त्याने ३६ वरे् राज्य केलं. त्यांना पतु्र 

झाला तो टथम्मा राजा.  

३. टथम्माराज वोडीयार - इ. सन १४५९ ते १४७८ –  

टहररया बेट्ट चामराजानंतर त्याचा मोठा मलुगा टथम्माराजा 

वोडीयार बनला. याचा टववाह कळाले घराण्यातील कन्येशी 

झाला. या शाही जोडप्याला जो पतु्र झाला त्याचं नाव टहररया 

चामरजरास टद्वतीय. याला ६ बोिे असल्याचा उल्लखे आह.े 

४. टहररया चामराजरस टद्वतीय वोडीयार - इ. सन १४७८ त े

१५१३  

त्यानंतर गादीवर आला तो टहररया चामराजरास टद्वतीय. याचा 

टववाह पद्मजाम्मा नावाच्या कन्येशी झाला. त्याचंा पतु्र टहररया 



बेट्टदा चामराज ततृीय. याचा जन्म २९ सप्िेंबर १४९२ साली 

झाला. याच्या जन्मापासनू वोडीयार घराण्याच्या वंशावळीचा 

तपशील व्यवटस्थत टमळतो. 

  



५. स्हररया बेट्ट चािराज तृतीय वोडीयार –  

इ.सन १५१३ ते १५५३. 

 या वोडीयारचा उल्लेख टथम्माराज असाही केला गेला आह.े 

याचा टववाह गोपरसम्मा टहच्याशी झाला. त्यांना ३ मलुगे झाले. 

त्याला ३ मलुीही झाल्या. धोड्ड - थोरली दवेीरम्मा, टचक्क ( 

धाकिी ) दवेीरम्मा आटि नंजाम्मा. थोरल्या दोघी मलुी कळाले 

कुिंुबात टदल्या. या वोडीयारने आपल्या जहाटगरीचे तीन भाग केल े

आटि आपल्या तीन मलुांमध्ये वािले. पटहला मलुगा टथम्माराजा 

याला हमेनहळ्ळी, दसुरा मलुगा कृष्िराज याला केम्बले आटि 

टतसरा मलुगा बोला चामराज याला मैसरूचा भाग टदला. इथे 

मैसरूजवळ परुागेरी नावाचा टकल्ला होता. या टकल्ल्याच्या 

ईशान्येला सोमेश्वरचं दऊेळ होतं. आटि चोलाकेरे नावाचा चोला 

घराण्याच्या काळातील तलाव होता. चामराजरासने तो दरुुस्त 

करून त्याला मटहर्ासरू नाव टदलं. आटि नवीन गाव वसवलं. तेच 

पढेु मैसरू या नावाने प्रटसध्द झालं. मैसरूच्या गादीवर आलेल्या 

वारसांनी आपल्या प्रदशेाचा टवस्तार केला आटि संस्थांनाचं रूप 

आिलं. कृष्िराजाचा उल्लेख कृष्िराज नपृती असा केला जात 

असे. तो पराक्रमी होता आटि दखेिा होता. बोळा चामरजा 

आपल्या वटडलांबरोबर मैसरूमध्ये राहत असे. या बोळा (िकल)ू 



चामराजने चामुंडी िेकडीच्या मागे एक सुंदर तलाव बाधंला. या 

चामराजची एक आख्याटयका सांटगतली जाते. एकदा चामुंडेश्वरी 

दवेीच्या दशानाला जात असतांना अचानक त्याच्या अंगावर वीज 

पडली पि तो दवेीकृपेने वाचला, पि त्याचे केस मात्र त्यावेळी 

जळले. त्याला जे िक्कल पडलं, त्याच बोळा टवशेर्िाने तो 

प्रटसध्द झाला. टहररया बेट्टद चामराजा वोडीयार ७ िेब्रवुारी. 

१५५३ मध्ये मतृ्य ूपावला.  

टथम्मराजाने आपल्या तीन मलुांच्यात मलुखू वािून टदला. 

ज्येष्ठ पतु्राला हमेनहळ्ळी, दसुऱ् याला केमबले आटि टतसऱ् याला 

मैसरू.  

 

 

 

 

 

 

  



६. स्िम्िा राज स्ितीय वोडीयार –  

इ. सन १५५३ ते १५७२. 

त्यानंतर त्याचा मलुगा टथम्माराजा टद्वतीय गादीवर आला. 

त्याने १९ वरे् राज्य केलं. हा पराक्रमी, राजकारि टनपिु होता. 

याच्या पत्नीचं  नाव कें पन्नाम्मा होतं. या राजाला संतती नव्हती. 

त्याने सन १५५३ ते १५७२ पयंत राज्य केलं. त्याला मलू 

नसल्यामळेु त्याच्यानंतर, आधी ठरलेल्या व्यवस्थेप्रमािे बोळा 

चामराज मसैरूच्या गादीवर टवराजमान झाला.  

  



७. बोळा चािराज वोडीयार –  

इ. सन १५७२ ते १५७६. 

सन १५७२ ते १५७६, ४ वर्े बोळा चामराजाने कारभार 

पाटहला. हा अत्यंत शरू होता. यदु्धसामग्री हाताळण्यात याची 

ख्याती होती. तीर-कमान चालवण्यात तो प्रवीि होता. याला दोन 

टस्त्रया होत्या. बेटळकेरेला माहरे असलेली कें पम्मा, आटि 

हगे्गडदवेन्कोिेची दवेेजाम्मा.. दोन्ही टस्त्रयांना दोन दोन मुलगे होते. 

आटि ३ मलुी होत्या. ९ नोव्हेंबर १५७६ मध्ये याचं टनधन झालं. 

आपल्या हयातीत याने चोला तलावात पडून राटहलेली मतूी बाहरे 

काढून त्या टत्रनेते्रश्वराचं म्हिजे शंकराचं मंटदर उभारलं.  

८. बेट्टद चािराज वोडीयार - इ. सन १५७६ ते १५७८.  

याच्यानंतर त्याचा पतुण्या बेट्टदा चामराज हा िक्त २ वरे् 

गादीवर राटहला. याने सत्ता हाती आल्याबरोबर एवढी उधळमाधळ 

केली की खटजना ररकामा झाला. ५००० रुपयांचं कजाही झालं. 

श्रीरंगपट्टिला दिे ंअसलेला साराही त्याने बडुवला होता. त्यामळेु 

त्याला काढून िाकून त्याचा धाकिा भाऊ राजा वोडीयारने 

टसंहासनावर बसिं अटनवाया झालं. त्याप्रमािे त्याला पदच्यतु 

करून त्यानंतर त्याचा धाकिा भाऊ राजा वोडीयार, याने  इ. सन 

१५७८ मध्ये कारभाराची सतंू्र हातात घतेली. घरातील टस्त्रयाचं े



दाटगने मोडून आटि जटमनी टवकून त्याने कजा िेडलं. राजा 

वोडीयार गादीवर येिं अटनवाया झालं. हा संस्थापक यदरुायापासनू 

वोडीयार कुळातील सातवा वंशज होता.तोपयंत वोडीयार घराि ं

जवळपासचे परगिे टजकंत टजंकत टवस्तारत गेलं होतं.  

मैसरू या लहानश्या संस्थानाला सीमा टवस्तारून राज्याच ंरूप 

दऊेन एक महत्वाचं टहदं ूराज्य म्हिनू त्याची ख्याती करण्याचं श्रेय 

या राजा वोडीयारकडे जातं. राजा वोडीयारच्या कारभाराच्या 

सरुुवातीला राजकीय पररटस्थती बदलली होती. टवजयनगर 

साम्राज्य नकुतंच लयाला गेलं होतं. मैसूरप्रमािेच इक्केरी, मदरुा, 

टत्रचनापल्ली, असे मोठे सभुेदार स्वतंत्र होण्याची धडपड करू 

लागले होते. अनेक लहान पाळेगारही त्याच महत्त्वाकांिेने झपािले 

होते. टवजापरू, हदैराबाद, येथील मसुलमानी अंमलाने हातपाय 

पसरायला सरुुवात केली होती. टवजयनगरचं घरािं पेनकुोंडे येथनू 

आता कारभार हाकत होतं. अशावेळी राजा वोडीयार गादीवर 

आला.   

 

  



९. राजा वोडीयार - १५७८ ते १६१७. 

िैसूरचा भाग्यस्वधाता. 

राजा वोडीयारची कारकीदा मैसरूच्या वोडीयार इटतहासात खपू 

गाजली. त्याचा जन्म २ जनू १५५२ मध्ये झाला. वयाच्या २६ व्या 

वर्ी तो राजा झाला ती तारीख होती २६ नोव्हेंबर १५७८. भावाने 

उधळून िाकलेल्या, ररकाम्या  झालेल्या खटजन्याची जबाबदारी 

त्याच्यावर येऊन पडली. हा वोडीयार अत्यतं पराक्रमी, सूज्ञ आटि 

धोरिी होता. प्रजापे्रमी होता. त्याने सते्तत आल्याबरोबर पदच्यतु 

झालेल्या आपल्या भावाला दोन पयााय टदले. एकतर 

राजघराण्यातील इतर व्यक्तींप्रमािे तो दरबारात नसुता यऊेन बस ू

शकतो, नाहीतर टनवतृ्त होऊ शकतो. त्याच्या पयाायाप्रमािे बेट्ट 

चामराज त्यानंतर मैसरूमधेच टनवतृ्त जीवन जगत राटहला.या 

काळात तग धरून संकुटचत झालेल्या मलुखावर टवजयनगरची 

सत्ता चाल ू होती. टवजयनगरतिे टवजयनगरच्या राजाचा चलुत 

भाऊ सभुेदार टतरूमल हा श्रीरंगपट्टिमध्ये कारभार करत होता. 

जवळपासच्या प्रदशेाचा सारा वसलू करि ं त्याच्या 

अटधकाराखाली होतं. मैसरूचा महसलू टतरूमलकडे जायचा. 

त्यामळेु राजा वोडीयार श्रीरंगपट्टिच्या टतरुमलच्या दरबारी जात 

असे. टतरूमल आटि राजा वोडीयार सरुुवातीला सलोख्याचे संबंध 



होते. टतरूमल राजा वोडीयारची हुशारी जािनू होता. पि हळूहळू 

दोघाचं्यात दरुावा येऊ लागला. यातनू मागा काढण्यासाठी आटि 

सलोखा वाढवण्यासाठी टतरूमल आटि राजा वोडीयार यांनी 

रंगनायकी मंटदरात भेिण्याचहंी ठरलं. पि तेवढ्यात राजाचे भाऊ 

आटि टतरूमल यांच्यात शाटब्दक चकमक होऊन टतरुमलने राजा 

वोडीयारला अिक करायच ं ठरवलं. राजा वोडीयारच्या टवश्वास ू

नोकराने वेळीच राजाला ही खबर टदल्यामळेु राजा वोडीयार 

ब्रह्मपरुी दरवाजाने गपुचपू टनघनू गेला. संतापेल्या टतरुमलाने 

मैसरूवर हल्ला करायचं ठरवलं. १८ ऑगस्ि १५९६ या टदवशी 

आपली िौज घेऊन तो केसरे टकल्ल्याभोवती वेढा घालायला 

गेला. पि या झुंजीत शेविी टतरुमलला माघार घ्यावी लागली. 

राजा वोडीयार आटि टतरूमलमधला संघर्ा वाढतच गेला. 

त्यातनूच इ. सन १६०७ मध्ये राजा वोडीयारवर खनुाचा प्रयत्न 

झाला. बेलागळुा गावच्या टसंगाप्पा वोडीयार नावाच्या एका 

मािसाला त्यासाठी नेमण्यात आलं. टसंगाप्पा राजा वोडीयारच्या 

भेिीला गेला.  

सभुेदार टतरुमलाचा खासगी आटि महत्वाचा टनरोप यायचा 

आह े म्हिनू राजाच्या अगंरिकांना त्याने बाहरे घालवायला 

सांटगतलं. राजा वोडीयारने आपल्या लोकांना बाहरे जायचा हुकूम 

टदला. पि राजाचा पतुण्या, येलेगरुू गावाचा दीपराज मात्र एका 



मोठ्या खाबंामागे लपनू राटहला. महाल ररकामा झाल्यावर 

टसंगाप्पाने कि्यार काढली आटि राजावर प्रािघातक हल्ला 

केला. त्याबरोबर दीपराजने झडप घातली आटि टसंगाप्पाला 

पकडलं. राजाचे प्राि वाचले. 

इ. सन १६१७ पयंत आपल्या एकहाती कारभारात, गादीवर 

आल्याबरोबर राजा वोडीयारने  सीमेला लागनू असलेली एकेक 

ठािी टजंकायला सरुुवात केली. इ. सन १६०६ मध्ये सोसला आटि 

बेन्नरू, १६०८ मध्ये कन्नमबाडी, येलेन्डूरू, सत्यागाला, पढुील 

वर्ी नरटसपरू, १६१० मध्ये टसरीउरू, श्रीरंगपट्टि, करगहळ्ळी, 

१६१२ मध्ये सरगउरू, १६१४ साली उमतरू आटि तरीकनम्बी, 

१६१५ मध्ये, हुरे, तलकडी, हरदनहळ्ळी, हुळाहळ्ळी, बेलीकेरे, 

मगुरु, पाठोपाठच्या वर्ाात रामसमदु्र आटि मावतरुू. बघता बघता 

त्याने आपल्या पराक्रमाने जवळची सवा गावं आपल्या 

अटधकाराखाली आिली. आपल्या प्रदशेाच्या सीमा रंुदावल्या. 

त्यानंतर त्याने या टजकंलेल्या सवा गावांमध्ये सारा वसलुीसाठी 

आटि गावाचा कारभार हाकलण्यासाठी आपली मािसं नेमली. 

कारभारात टशस्त आिली. श्रीरंगपट्टिच्या सभुेदार टतरूमलची, 

राजा वोडीयारचा वाढता प्रभाव आटि हातनू टनसििारी ठािी 

यामळेु टचंता वाढली. त्याने मैसरूवर स्वारी करायचं ठरवलं. 

त्यासाठी त्याने टवजयनगरचा सत्ताधारी वेंकि राजाला 



वोडीयारटवरुध्द लढण्यासाठी िौज माटगतली. मैसरूला ही बातमी 

पोचताच राजा वोडीयार लढण्याच्या तयारीला लागला. तेवढ्यात 

इ. सन १५०९ ते १५१० साली बेलरुाचा कृष्िप्पा नायक, मगुरुचा 

बालनायक, उम्मत्तरुचा मलयराजैय्या असे सगळे पाळेगार एक 

होऊन चालनू येत आहते, अशी बातमी राजा वोडीयारला 

टमळाली. ह ेकळल्यावर राजा वोडीयार त्यांना िौज घेऊन सामोर 

गेला. त्यांना पळवनू लावलं. राजा त्यातनू मोकळा झाला.  

त्याचवेळी हुळेनरसापरुावरून टतरूमल श्रीरंगपट्टिला परत 

जात असतांना लक्ष्मप्पा नायकाने टतरूमलवर हल्ला करून त्याला 

पकडलं. टतरुमलाने राजा वोडीयारकडे मदत माटगतली. राजा 

धावनू आला आटि त्याने टतरुमलची सिुका केली. अपराध्यांना 

पकडून त्यांचे कान-नाक कापले. ही बातमी टवजयनगरला 

पोचल्यावर टवजयनगरच्या वेंकिराजाच्या मनातली राजा 

वोडीयारची प्रटतमा त्यामळेु खपू उजळली. ज्याच्याटवरुध्द िौजेची 

मदत मागायला टतरूमल गेला होता, त्याच राजा वोडीयारन े

टतरूमलला वाचवलं होत.ं आधीच टतरुमलाच्या िौजचे्या 

मागिीला वेंकि राजाने नकार टदला होता. त्यात ही भर पडली. या 

घिनेवर खरू् होऊन वोडीयारला काही खेडी वेंकिराजाने बिीस 

टदली. वेंकिच्या मनातनू टतरूमल पार उतरला. त्याने टतरूमलला 

सभुेदार पदावरून काढून िाकण्याचं ठरवलं. टतरूमल अडचिीत 



सापडला. सारा वसलुी नाही, त्यामळेु जवळ पैसा नाही, 

डागडुजीला पैका नाही, अशावेळी काही पाळेगारांनी टतरूमलला 

मदत करायचं ठरवलं. राजा वोडीयारटवरुध्द लढायचा त्यांचा 

आंतररक हते ूहोता. राजा वोडीयार त्याचं्यावर चालनू गेला आटि 

टजंकल्यामळेु टतरूमलची अवस्था वाईि झाली. 

टतरूमल आपला पररवार श्रीरंगपट्टिमधेच सोडून 

तलकाडूजवळ मलंगीला जाऊन राटहला. तेव्हा  राजा वोडीयार 

आपल्या धाकि्या भावाला, बेट्टदा चामराजला घेऊन 

श्रीरंगपट्टिला टनघाला. त्याने टतरूमलची पत्नी रंगम्माला, 

इतमामाने मलंगीला पोचवण्याची व्यवस्था केली. टतरूमल याला 

२ टस्त्रया होत्या. दसुरी पत्नी अलमालम्मा. यानंतर टतरुमलचा मतृ्य ू

झाला. त्याची दसुरी पत्नी अलमलम्मा टतरूमलच्या अखेरीच्या 

टदवसांमध्ये मलंगीला राहू लागली. 

८ िेब्रवुारी, १६१० या टदवशी राजा वोडीयारन े

श्रीरंगपट्टिमध्ये थािामािात प्रवेश केला. अशा तऱ्हनेे श्रीरंगपट्टि 

मैसरूच्या वोडीयार घराण्याकडे आलं. त्यानंतर २१ माचा हा 

शभुटदवस पाहून त्याटदवशी राज्यारोहि केलं. त्या टसंहासनाचा 

उल्लेख भोज-टसंहासन, दटिि टसंहासन आटि रत्न टसंहासन असा 

केला गेला आह.े मैसरू राज्याची श्रीरंगपट्टि ही तेव्हापासनू 



राजधानी बनली. टवजयनगरपासनू ह ेराज्य मकु्त झाल्यातच जमा 

झालेलं होतं. यावेळी राजा वोडीयारने ज्येष्ठ पतु्र नरसराज याला 

यवुराज पद घोटर्त केलं. म्हिजे राजानंतर टसंहासनावर बसण्याचा 

त्याचा हक्क मान्य झाला. पि हा नरसराज सप्िेंबर ७, १६१० मध्ये 

वारला, त्यानंतर दसुरा राजकुमार बेट्टद चामराज यवुराज बनला.  

टवजयनगरच्या वेंकिराजाने हत्ती-घोडे, नजरािा पाठवनू राजा 

वोडीयारच्या अटधकारग्रहिाला मान्यता टदली, पि ती 

श्रीरंगपट्टिचा सभुेदार म्हिनूच टदली होती. इ. सन १६१७ पयंत 

राजा वोडीयार खपूच सामथ्यावान बनला. राजा वोडीयारने साटहत्य 

कलाकृतीलाही मोठा आसरा टदला. कन्नड साटहत्यातील प्रटसध्द 

श्रीरंग महात्म्य, किावतृ्तांत कथे, ही त्याच्याच काळातील साटहत्य 

कृती..मैसरूमधील नवरात्रातील उत्सव, आटि दसरा टमरविकू 

समारंभ, जो अजनूही जगप्रटसध्द आहे, तो राजा वोडीयारन े

टदमाखदार केला. खरंतर १६१० मधील त्या पटहल्या नवरात्र 

उत्सवाच्या वेळीच यवुराज नरसराजचा मतृ्य ूझाला होता, पि राजा 

वोडीयारने राजघराण्यातील मतृ्यसूाठी नवरात्र महोत्सवात खंड पडू 

नय,े असा दडंकच केला. त्यामळेु टकतीही अटनष्ट घिना घडल्या 

तरी ती प्रथा आजवर कायम चाल ू राटहली आह.े हा राजा 

श्रीरंगपट्टिच्या रंगास्वामी दवेाचा, मैसरूमधील कुलदवैत, 

लक्ष्मीकांतस्वामीचा आटि यदटुगरी-मेलकूोिेच्या नारायिाचा 



मोठा भक्त होता. म्हिनू त्याने लक्ष्मीकातंस्वामीच्या मंटदराला 

सोन्याचा कळस केला. मंटदराचा मंडप बांधला. राज्यातील अनेक 

मंटदरांना दिेग्या टदल्या. या राजाने प्रजेच्या टहताची खपू कामं 

केली. इ. सन १६१० मध्ये मैसरू प्रदशेाचा टवस्तार झाला आटि 

सैन्यबळ वाढलं तेव्हा राजा वोडीयारला सैन्यासाठी दलवाई-

सेनापती नेमण्याची टनकड भासायला लागली. त्याने टवचारपवूाक 

टनवड केली ती करीकाल ू मल्लराजैय्या याच्या मदतीने. हा 

मल्लराजैय्या, टतम्मराजैय्या पटहला याचा मलुगा होता. जोपयात 

वोडीयार राजघरािे गादीवर आहे, तोपयंत कळाले या घराण्यात 

वंशपरंपरेने दलवाई पद कायम राहील असा करार राजा वोडीयार 

याने  मल्लराजैय्या याच्याशी केला. या कराराप्रमाि े वाढत 

जािाऱ्या राज्याची सत्ता वोडीयार वंशजांकडे आटि सवााटधकारी 

( प्रधानपद ) आटि दलवाई पद ( सेनापतीपद ) या घराण्याकडे 

राहाण्याचं भार्ापत्र ( करारपत्र ) तयार झालं. या कराराप्रमाि े

करीकाल ूमल्लराजैय्या हा पटहला दलवाई बनला. 

 

  



कळाले अरस ूघरािं. 

 

मैसरू साम्राज्याच्या चररत्रात कळाले घराण्याला 

अनन्यसाधारि, महत्वाचं स्थान आह.े या कळाले घराण्याची 

कहािी मैसरूच्या वोडीयार घराण्याला समांतर अशीच आह.े इ. सन 

१५०० च्या जवळपास द्वारकेहून दोन बंध ू कांता आटि आटि 

कृष्िराज नशीब अजमावण्यासाठी बाहरे पडले. टवजयनगर ह ेत्या 

काळातील मोठं साम्राज्य असल्याने टतथे पोचले. टतथे राजाच्या 

पदरी चाकरी तर टमळाली, पि वरचेवर मतभेद होऊ लागल्यान े

िार काळ टतथे टिकले  नाहीत. मग भावाला आटि कुिंुबाला 

घेऊन कांता शहर सोडून बाहरे पडला आटि कळालेला आला. 

टतथे टस्थरावला. शेतजमीन घेऊन एक टदवस नायक बनला. त्याचा 

वंश पढेु चाल ूझाला. हा कांता या कळाले घराण्याचा संस्थापक 

झाला. ह े घरािं अरस ू कळाले नावाने प्रटसद्धीला आलं. या 

घराण्यात आटि वोडीयार घराण्यात आधीच रोिीबेिी व्यवहार सरुु 

झाला होता. टहररया बेट्टदा चामराजाच्या मलुी कांता नायकाच्या 

घरात सनुा, नातसनुा म्हिनू आल्या. कांता नायकाने २० वरे् 

कारभार साभंाळला.. 

 



कळालेचं अरसू दलवाई घराणं – 

 

 

 

 

 

  



मैसरू साम्राज्याच्या चररत्रात कळाले घराण्याला 
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१५०० च्या जवळपास द्वारकेहून दोन बंध ू कांता आटि आटि 

कृष्िराज नशीब अजमावण्यासाठी बाहरे पडले. टवजयनगर ह ेत्या 

काळातील मोठं साम्राज्य असल्याने टतथे पोचले. टतथे राजाच्या 

पदरी चाकरी तर टमळाली, पि वरचेवर मतभेद होऊ लागल्यान े

िार काळ टतथे टिकले  नाहीत. मग भावाला आटि कुिंुबाला 

घेऊन कांता शहर सोडून बाहरे पडला आटि कळालेला आला. 

टतथे टस्थरावला. शेतजमीन घेऊन एक टदवस नायक बनला. त्याचा 

वंश पढेु चाल ूझाला. हा कांता या कळाले घराण्याचा संस्थापक 

झाला. ह े घरािं अरस ू कळाले नावाने प्रटसद्धीला आलं. या 

घराण्यात आटि वोडीयार घराण्यात आधीच रोिीबेिी व्यवहार सरुु 

झाला होता. टहररया बेट्टदा चामराजाच्या मलुी कांता नायकाच्या 

घरात सनुा, नातसनुा म्हिनू आल्या. कांता नायकाने २० वरे् 

कारभार साभंाळला.. 

       या काळात उमत्तरुच्या प्रमखुाशी त्याचा सतत 

संघर्ा चाल ूहोता. पि या काळात एक वेळ अशी आली की गावचा 

प्रमखु आटि ह े अरस ू घरािं यांच्यात शत्रतु्वाची मोठी टठिगी 

पडली आटि त्यात ह्या अरस ूघराण्याची मोठी कत्तल झाली. या 



घराण्यात भाऊबंदकीही प्रत्यके टपढीत होत गेलीच होती.. त्यावेळी 

कांता नायकाचा ५ वर्ााचा असलेला मल्लराज नावाचा पित ूदवैी 

चमत्काराने वाचला..अरस ू घराण्यातील एका अटश्रताने त्या 

मलुाला आटि त्याच्या आईला, टदपराजम्मा टहला माहरेी म्हिज े

राजा वोडीयारकडे पोचवलं. टदपराजाम्मा ही बोळा चामराजाची 

कन्या होती त्यामळेु मैसरूमध्ये मल्लराज लहानाचा मोठा झाला. 

राजा वोडीयार हा त्याचा मामा. मल्लराजा मोठा झाल्यावर 

कळालेचं वतन त्याच्या भाऊबंदाच्या तावडीतनू ताब्यात घेण्याची 

इच्छा त्याने राजा वोडीयारकडे बोलनू दाखवली. तेव्हा राजाने 

त्याला लष्करी सहाय्य तर टदलंच पि यलांदरुच्या टहररया रामराजा 

नायकाकडूनही मदत दवेवली. त्या रामराजा नायकान े आपली 

कन्या दवेरम्मा मल्लराजला टदली. या लग्नाच्या वेळी मंडपात 

आग लागली. त्या आगीत मल्लराजाचा पाय भाजला. त्या 

भाजण्याच्या काळ्या डागांमळेु त्यामळेु त्याला “ करे-काळे, काल-ू

पाय – “ काळ्या पायाचा मल्लराज “ असं नाव पडलं.

 भाऊबंदांशी झालेल्या या चढाईत मल्लराजचा टवजय 

झाला. त्याचं शौया आटि वकूब लिात घेऊन राजा वोडीयारने 

त्याला आपल्या सेनेचं दलवाई पद दऊे केलं आटि ह ेदलवाई पद 

त्या कळाले घराण्यात वंशपरंपरेने राहील असा करार केला. 

अशाररतीने मैसरूच्या वोडीयार घराण्याच्या भरभरािीमळेु अरस ू



घराण्याचीही प्रटतष्ठा वाढायला लागली. या दलवाई पदाच्या 

करारामळेु वोडीयार घराण्याला पढुील शतक भराच्या काळात मोठं 

वादळ सोसावं लागलं. 

 राजा वोडीयारच्या काळात एक िार वाईि शाटपत घिना 

घडली. ही वोडीयार घराण्याला वर्ाानवुरे्, टपढ्यान टपढ्या भोगावी 

लागली. ही घिना घडली तलकाडू या गावात.  ती घिना 

अशी होती – टवजयनगरचा प्रटतटनधी म्हिनू कारभार पाहिार 

सभुेदार टतरूमल ज्या तलकाडू गावात जाऊन राटहला ते गाव 

मैसरूपासनू ३३ मैलांवर आह.े त्याची पत्नी अलमाल्लम्मा ही 

रंगनाथस्वामीची आटि रंगनायकी दवेीची भक्त होती. ती 

श्रीरंगपट्टिमधेच राहत होती. आपला पती शेविच्या घिका मोजत 

आह े ह े कळल्यावर ती पतीच्या भेिीला गेली आटि 

पतीटनधनानंतर श्रीरंगपट्टिच ं वास्तव्य सोडून तलकाडूजवळच्या 

मलंगी गावात राहू लागली. टतचे मौल्यवान जडजवाहीर ती 

मंगळवार आटि शकु्रवार या दोन टदवशी श्रीरंगपट्टिमधील 

रंगनायकी  दवेीला चढवत असे. त्यात एक अनमोल नथही होती.  

 अलमल्लम्मा जवे्हा तलकाडूला टनघनू गेली, तेव्हा 

जातांना दवेीला घालायच्या दाटगन्यांसकि जडजवाहीर ती घेऊन 

गेली. राजा वोडीयारला दवेीला घालायच्या त्या मौल्यवान 



अगटित जडजवहीराचा लोभ सिुला. राजा वोडीयारने 

अलमल्लम्माला टतच्याजवळचे दवेीला घालायचे दाटगने राजाला 

दणे्याचा हुकूम पाठवला. टतने हुकूम मानला नाही तर सैन्य पाठवनू 

सारं जडजवाहीर ताब्यात घ्यायचा दम भरला..या मगरूरीने आटि 

अपमानाने राजा वोडीयारवर संतापलेल्या अलमल्लम्माने सारे 

दाटगने घेऊन कावेरी गाठली. आपले दाटगने कावेरीच्या पाण्यात 

िेकले आटि शापवािी उच्चारली,  

“ सारे तलकाडू वालकुामय होवो, मलंगीजवळच्या 

कावेरीच्या पाण्यात भोवरे टनमााि होवोत आटि वोडीयार घराि ं

टन:संतान होवो.  एवढं बोलनू टतनेही कावेरीत आपला दहे झोकून 

टदला. राजा वोडीयार या बातमीने भानावर आला. त्याला पिात्ताप 

झाला. अलमालम्माच्या शापाचा उपशम व्हावा म्हिनू राजाने, 

अलमल्लामाचा सवुिापतुळा करून तो राजप्रासादात ठेवला. दर 

नवरात्रात त्या पतुळ्याची पजूा सरुु केली. टतच्या शापवािीचा 

पररिाम वोटडयार घराण्याला कायम भोगावा लागला. दर टपढीत 

दत्तक घ्यायचा प्रसंग पढुच्या वारसांना भोगावा लागला. आजही 

तलकाडूमधील मंटदरांच्या बाहरे वाळूचे थर भरलेले टदसतात. 

आधीच टतथली जमीन तशी असती तर मंटदरं बांधताच आली 

नसती. मलंगीजवळ कावेरी नदीत भोवरेही सापडतात ह ेवास्तव 

आह.े पि या आख्याटयकेला शास्त्रीय टलटखत परुावा नाही. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राजा वोडीयार एक समथा, यधु्दटनपिु, पराक्रमी, प्रजेचा लोभ 

असलेला राजा अशी त्याची कारकीदा राटहली. राज्यव्यवस्था त्यान े

चोख ठेवली. टठकटठकािी महसलू, आटि गावाचा कारभार 

करण्यासाठी अटधकारी नेमले. या राजाच्या काळात मैसरूची 

भरभराि खपू झाली. राज्याच्या सीमाही दरूवर पसरल्या. या राजाने 

मैसरूची राजधानी श्रीरंगपट्टिला हलवली. मळू परुुर् यदरुायाने 

त्यागलेला वैष्िव धमा परत स्वीकारला. राजा वोडीयारच्या 

पट्टरािीचं नाव होतं टवरम्बा. ती बोम्मनहळ्ळीची होती. दसुरी 



धोड्डम्मा बेलीकेरीची, टतसरी कें पम्मा हुरा गावाची, तमुजम्मा 

बेळूगाची, आटि टतप्परूची मदु्दम्मा. टवराम्बाला ३ मलुगे, आटि 

तमुजाम्माला एक असे त्याला ४ मलुगे झाले. त्याला बेट्टदा 

चामराज हा एक सख्खा भाऊ आटि दोन सावत्र भाऊ होते. या 

भावांचं त्याला राज्यकारभारात पिूा सहाय्य होतं. आयषु्याच्या 

अखेरीच्या काळात राजा वोडीयारला खपू द:ुख पचवावं लागलं. 

त्याचे चार तरुि मलुगे त्याच्या हयातीतच मरि पावल्यानंतर 

गादीला वारस कोि याची काळजी राजाला लागली. आपल्या 

भावांशी त्याने टवचार टवटनमय केला. राजा वोडीयारच े भाऊही 

वदृ्धत्वाकडे झकुले होते.  त्यामळेु राजाचा नात,ू नरसराज या ज्यषे्ठ 

पतु्राचा पतु्र चामराज याला टसंहासनावर बसवण्याचा टवचार नक्की 

झाला.  

२० जनू १६१७ या टदवशी वयाच्या ६६ व्या वर्ी राजा 

वोडीयार स्वगावासी झाला.  

  



१०. चािराज वोडीयार प्रिि. – इ. सन १६१७ 

ते इ. सन १६३७  

राजा वोडीयारनंतर १३ व्या टदवशी त्याचा नात ूचामराज प्रथम  

याचा राज्याटभर्ेक झाला. २१ एटप्रल १६०३ हा त्याचा 

जन्मटदवस. गादीवर आला तेव्हा १५ वर्ांचा होता. पि प्रत्यि 

कारभार दलवाई बेट्टदा अरस ूछामप्पा याच्या हाती आला. हा राजा 

बनला तेव्हा मैसरूच्या उत्तरेला जगदवे रायचं टचन्नपट्टि, दटििेला 

मदरुा, आटि पवेूला लहान मोठे पाळेगार, नायक, दसेाई भपू्रदशे 

सांभाळून होते. यांच्यात सतत जटमनीवरून कुरघोड्या चालत.  

यावेळी मैसरूच्या भोवती मसुलमानी आटदलशाही-

कुतबुशाही अंमल सरुु झाला होता आटि त्यांचा प्रभाव वाढायला 

लागला होता. टशवाय काही नायक स्वतंत्र होण्याच्या प्रयत्नात 

होते. इ. सन १६१७ ते १६२० ही ४ वर्े त्या घिना हाताळण्यात 

गेली. तोपयंत चामराज वोडीयार सज्ञान झाला होता आटि 

कारभारात लि घालायला लागला होता. ४ वरे् अटनयंटत्रत सत्ता 

उपभोगिाऱ्या बेट्टदा अरस ू दलवाईला याचा त्रास वािायला 

लागला. त्यावर उपाय म्हिनू दलवाईने राजाचे अंगरिक, 

बोम्मरसा वैय, रंगनाथ दीटित टशिक असे लोक बाजलूा करून 

स्वत:ची मािसं वोडीयारभोवती नेमली.  



त्यानंतर अरस ू दलवाईचा मोठा भाऊ धोड्ड ( थोरला ) 

छामप्पा आटि त्याचा स्वत:चा मलुगा ( धाकिा ) टचन्न छामप्पा 

यांनी आपल्या घरात सत्ता राहावी म्हिनू या वोडीयारला काढून 

त्या जागी इमादीराज या तान्ह्या राजपतु्राला गादीवर नेमनू आपल्या 

हाती सत्ता ठेवायचा कि रचला. पि वोडीयार चामराजाच्या 

सदुवैाने राजमहालातील एका सेवकाने ह े संभार्ि ऐकलं आटि 

वोडीयारला सावध केलं. वोडीयार चामराजाने दोनही गनु्हगेारांना 

पकडून त्याचंा गनु्हा शाटबत करून त्यांना ठार केलं, बेट्टदा अरस ू

दलवाईला पकडून आिनू त्याचे डोळे काढले आटि त्याला 

कायमचं तरंुुगात डांबलं. त्यानंतर बेन्नरुच्या टलंगाण्िाला दलवाई 

नेमनू कारभार सरुु केला. यानंतर त्याने राज्य टवस्ताराला सरुुवात 

केली. जानेवारी १६२६ सालच्या टचन्नपट्टिच्या स्वारीत हा 

दलवाई मारला गेला आटि त्याजागी वोडीयार चामराजन े

बसवटलंगाण्िा याची नेमिकू केली. पि १६३० मध्ये याचा मतृ्य ू

झाल्यावर टवक्रमराय अरस ूयाची दलवाईपदी नेमिकू झाली.   

या चामराज वोडीयारच्या काळात मैसरू राज्याचा खपू टवस्तार 

झाला.  यावेळेपयंत मैसरूच्या सीमा टचन्नापट्टिपासनू 

नागमंगलपयंत उत्तर-दटिि पसरल्या होत्या आटि पेरीयापट्टि - 

टचन्ना रायपट्टि ते मळवल्लीपयंत टवस्तारल्या होत्या.  



  

 

 

 

 

 

इ. स. १६१७ ते १६३७ पयंत मैसरू राज्याचा टवस्तार. 

या वोडीयारने कारभारातील सवु्यवस्थेसाठी टठकटठकािी “ 

कायाकताा ‘’ म्हिजे आताच ेकटमशनर नेमले. लष्करात सधुारिा 

केल्या. नवीन नवीन यधु्दशस्त्रं सामग्री बनवली जाऊ लागली. 

लष्कराचं सामथ्या गजदळ ह े सतत परुवठ्याला यते राहावं 

याच्यासाठी कायम स्वरूपी व्यवस्था करण्यात आली. शत्रकूडून 

लिुण्यातनू आलेली आटि राज्यात बनवली जािारी यदु्धसामग्री 

यासाठी इ.सन १६३५ मध्ये स्वतंत्र खातं टनमााि केलं. 

त्याच्या राज्यात शैव-वैष्िव-जैन इत्याटद पंथांना आश्रय 

टमळाला. त्याची स्वत:ची शैव आटि वैष्िव पंथांवर श्रद्धा होती. 

श्राविबेळगोलचे मखु्य परुोटहत गरुु चारुकीती पंटडत योगेंद्र ह ेजैन 

धमााची होिारी अवनती पाहून नाराज होऊन सोडून गेले ह े

कळल्याबरोबर राजाने मािसं पाठवनू त्यांना परत येण्याची टवनंती 



केली. त्यांचं वाढलेलं कजा िेडलं. त्यांच्या धमावदृ्धीसाठी 

लागिाऱ्या सवा सोयी परुवल्या. कावेरीतनू श्रीरंगपट्टिजवळ 

कालवे काढले. मेलकूोिेला तलाव बांधला, नदीवर घाि बांधले. 

तो स्वत: क्रीडापिू होता. टवद्वान होता, संगीतपे्रमी होता. त्याने 

टवद्वानांचा गौरव केला, दरबारात टवटवध धमााच्या साटहत्याच्या 

चचाा घडवनू आिल्या. त्याचं्या हातनू श्रेष्ठ दजााची साटहत्यकृती 

टनमााि केली. पदण्िापंटडताकडून अश्वशास्त्र आटि हयसरा-

समचु्चया नावाची अश्वशास्त्रावरची पसु्तकं टलहून घेतली. शैव 

धमााचं तत्वज्ञान सागंिारा “ब्रह्मोत्तरखंड“ आटि  

चामराजोक्तीटवलासा “ ह े रामायिावरचे दोन ग्रंथ त्याच्या 

प्रोत्साहनाने टनमााि झाले. या त्याच्या कतृात्वामळेु टवजयनगराच्या 

अस्तानंतरचं टहदं ूसाम्राज्य म्हिनू मैसरूची प्रटतष्ठा वाढली.  

या राजाला ५ राण्या होत्या. येळंदरूच्या मदु्दमजाम्मा, 

बेळूगलीची दटेवराम्मा, मगुरुची टसद्दमज्जा, मदु्दनकोिेची छन्नजम्मा 

आटि धोड्डजम्मा. याला संतती नव्हती.  २० वरे् राज्य करून 

वयाच्या ३५ व्या वर्ी  २ मे,  सन १६३७ मध्ये चामराज मतृ्य ू

पावला.  

  



११. राजा वोडीयार स्ितीय –  

इ. सन १६३७ ते १६३८. 

राजा वोडीयार मतृ्य ूपावला तेव्हा त्याची पत्नी ४ मटहन्यांची 

गभावती होती. वटडलांच्या मतृ्यनंुतर ६ मटहन्यांनी याचा जन्म 

झाला.  पि याची सत्ता एक वर्ा चालली. १४ मे १६३७ या टदवशी 

त्याने राज्यारोहि केलं तवे्हा तो १९ वर्ांचा होता. याला २ राण्या 

होत्या. १. वेंकिजम्मा २. नंजम्मा. पि दोघींनाही संतती नव्हती.. 

पि प्रबळ झालेल्या टवक्रमराय या दलवाईबरोबर न पिल्यामळेु तो 

वर्ाभरातच आजारी पडला आटि मरि पावला. त्याच्या टनधनाचं 

कारि टवर्प्रयोग ह ेठरलं आटि त्याचा कताा होता सेनापती असावा 

असं म्हिलं गेलं. याला पुत्र नसल्यामळेु याच्या मतृ्यमूळेु राजा 

वोडीयारची वंशशाखा संपली. 

  



१२. रणधीर कांतीरव नरसराज वोडीयार –  

इ. सन १६३८ ते इ. सन १६५९  

एक वर्ाातच राजाचा मतृ्य ू झाल्यामळेु आता मैसरू 

टसंहासनावर कोिाला बसवायचं हा प्रश्न टनमााि झाला. पटहल्या 

राजा वोडीयाराचे दोन धाकिे भाऊ होते. एक सख्खा भाऊ बेट्टदा 

चामराज आटि आटि एक सावत्र भाऊ मपु्पािा दवेराजैया. 

सख्ख्या भावाला दोन मलुगे होते, टथम्माराज वोडीयार आटि 

गरुवाम्बा या पत्नीचा कातंीरव नरसराज वोडीयार. 

त्यात राजघराण्याच्या प्रथेप्रमािे कांतीरव नरसराज 

टसंहासनावर बसला. २ मे १६१५ हा त्याचा जन्मटदवस. याचं 

बालपि वटडलांबरोबर तेरेकानम्बी इथे आटि पढुचा काल 

मामेभावांबरोबर आजोळी, हुरे गावी गेलं. याला उत्तम लष्करी 

टशिि टमळालं होतं. हा अत्यंत पराक्रमी, उत्कृष्ट खेळाडू, कुस्ती 

जाििारा होता. त्याच्या कुस्तीतील नैपणु्याबद्दल एक कथा 

सांगतात. एकदा वटडलांबरोबर रामेश्वराहून परतीचा प्रवास करत 

असतांना टत्रचनापल्लीमधल्या राजदरबारातील एका बलवान 

मल्लाने त्याच्याशी लढून त्याला हरवण्याचं आव्हान राज्यातील 

सवांना टदलं आह े असं कांतीरव नरसराज राजपतु्राने ऐकलं. या 

राजपतु्राने आपली ओळख लपवनू त्या मल्लाचं आव्हान 



स्वीकारलं आटि टत्रचनापल्लीतील दरबारात प्रवेश केला. 

दरबारात राजासह सारा दरबार कुस्तीची ही लढत पाहायला 

बसला. ह्या नवख्या तरुिाने, त्या मल्लाला सहज जटमनीवर 

लोळवलं. पे्रिक श्वास रोखनू ही लढत पहात होते. नंतर एक ििभर 

दोघेही मल्ल उभे राटहल,े तेव्हा कांतीरवाने त्या मल्लाचं मस्तक 

धरलं आटि आपल्या कमरेला लपवलेल्या तलवारीने लीलया त्या 

मल्लाचं शीर धडावेगळं केलं. पे्रिकांना अचानक एक मस्तक 

जटमनीवरून गडगडतांना टदसलं. राजाने या नवख्या मलुाचा टवजय 

मान्य केला, आटि त्याला तो बटिस दिेार इतक्यात तो अचानक 

उगवलेला तरुि टनघनूही गेला होता. एवढंच नव्हे तर हा राजपतु्र 

आपल्या मागााला लागला, तेव्हा वािेत एका चनुा-मातीने तयार 

केलेल्या खांबालाही त्याने त्याच तलवारीने २ तकुड्यांमध्ये कापनू 

काढलं, इतकी त्याची तलवार सुंदर बनाविीची होती. 

अशीच दसुरी त्याच्या शौयााची कथा सांटगतली जे, ती म्हिजे, 

टत्रचीच्या नायकाने त्याला ठार करण्यासाठी २५ मारेकरी पाठवल.े 

ते सवा कांतीरव वोडीयारच्या शयनगहृात लपनू बसले. जेव्हा 

कांतीरव टनद्रसेाठी महालात आला, तेव्हा त्याला संशयास्पद 

काहीतरी जािवलं. तेव्हा अचानक २५ लोकांनी त्याच्यावर एकत्र 

हल्ला केला. कातंीरव नरसराज वोडीयार या सवांशी एकिा 

लढला. “ टवजयनरटसंह ‘’ या आपल्या तलवारीने सवानंा कापनू 



काढलं. काहींना मारामारी करून अधामेले केलं. नंतर चौकशी 

करताना आपले पहारेकरी टत्रचीच्या नायकाला टवकले गेले आहते 

ह ेत्याला कळलं. 

 वयाच्या २४ व्या वर्ी, २२ नोव्हेंबर, १६३८, या टदवशी 

कांतीरव टसंहासनावर बसला. आपल्या कारकीदीत त्याला मोठं 

राजकारि खेळावं लागलं. 

 कारि आता दटिितेील राजकीय पररटस्थती खपूच 

रंगतदार झाली होती. अनेक खेळाडू त्या रिपिलावर उतरले होते. 

१५ व्या शतकाच्या अखरेीला केरळ टकनाऱ्यावर उतरलेल े

पोतुागीज स्थाटनक राजकारिात भाग घ्यायला लागले होते. हसन 

गंग ूबहामनीच्यानंतर टनमााि झालेल्या ५ शाह्यांनी टवजयनगर तर 

टगळलं होतंच पि आता उत्तरेतनू प्रभावशाली बनलेल्या मघुल 

घराण्यातील अकबर हा दटिि भारत कब्जात घ्यायच्या 

महत्त्वाकांिेने दटििेत उतरला होता. त्याला तर दटििेतील 

मसुलमानीच राज्यच काय, पि टहदं ूराज्यही टजंकायची होती.  

या काळात मैसरूटशवाय टवजयनगरच्या अंतानंतर लहानमोठे 

पाळेगारही आता स्वतंत्रपिे स्वत:ला राजे म्हिवनू घ्यायला 

लागले होते. त्यात इक्केरीचा टशवाप्पा नायक, मदरेुचा नायक, 

नागमंगलमचा टचन्नैय्या, पेरीयापट्टिचा मदुटलयार, असे अनेक 



होते..पि ह े सारे कमी ताकदीचे नायक काळवेळ पाहून 

कोित्यातरी बलवानाला लढाईत सामील होत असत. मैसरूचा 

कांतीरव नरसराज वोडीयार मात्र स्वबळावर परटकयाशंी लढत 

होता आटि टवजयही टमळवत होता. त्याचं कारि होतं, त्याचा 

मतु्सद्दीपिा, राजनीती चातयुा, शौया, कारभार कुशलता आटि 

तलवारबाजीतील प्राटवण्य.. आपल्या पवूाजांच्या हत्यमेागे सवा 

खात्यांचा प्रमखु असेले सवााटधकारी आटि सैन्याटधकार असलेले 

दलवाई होते ह ेलिात ठेवनू कांतीरव नरसराज वोडीयारने आपल्या 

२० वर्ांच्या हयातीत या १० वेळा दलवाई बदलले. कुिाही 

दलवाईला िार काळ सत्ता उपभोग ूटदली नाही. आपल्या आधीचा 

वोडीयार  एक वर्ााच्या अवधीत कशाने मेला, त्याच्या हत्येमाग े

कोि आह,े याचा शोध लावनू वोडीयार कांतीरवने टवक्रमराय 

दलवाई हा अपराधी होता ह ेकळल्यावर त्याला पदावरून काढून 

िाकलं आटि त्याच्याकडून सवा शस्त्रास्त्रंही काढून घेतली. त्या 

जागी त्याने नंतर टथम्माप्पा नावाच्या मािसाला दलवाई नेमलं. 

सारावसलुीसाठी जागोजाग मािसे नेमनू त्याचा टहशेब 

ठेवण्याची व्यवटस्थत पद्धत सरुु केली. पैशावर माजलेल्या, महसलू 

बडुविाऱ्या जहाटगरदारांना ताब्यात ठेवलं.. वतृ्तीने श्रद्धाळू 

असलेल्या या राजाने शवै-वैष्िव-जैन, सवाच मंटदरं आपल्या 

राज्यात जागोजाग उभारली. कानडी आटि संस्कृत लेखकांना 



उते्तजन टदलं. चक्रवाढ व्याज, िांकसाळ शास्त्र, जटमनीची मोजिी, 

असे टवर्य असलेलं गटितावरचं  आटि आटथाक टवर्यावरच ं

भास्कर नावाच्या व्यक्तीकडून “ बेरे गटित “ नावाचं सुंदर पसु्तक 

टलहून घेतलं. “ माकंडेय रामायि “ आटि ‘’ कांतीरवा नरसराज 

टवजयम ् “ ही पसु्तकं प्रटसध्द केली. कलाकारांना उते्तजन टदलं. 

याची कारकीदा “ रामराज्य ‘’ म्हिनू ओळखली जाते, ज्या 

काळात, सवात्र भरपरू पाऊस, पीकपािी, िळिळावळ, परमेश्वर 

भरपरू टपकवत होता, राज्याच्या चारही टदशांना शांतता नांदत 

होती, टस्त्रयांच रिि होत होतं, टस्त्रया संसारात आनंदाने नांदत 

होत्या, प्रजा रोगराई मकु्त होती. राज्यात समदृ्धी आटि सुख नांदत 

होतं.  

३१ जलैु १६५९ याटदवशी, वयाच्या ४५ व्या वर्ी हा राजा 

वारला. १० राण्या असनूही टनपटुत्रक म्हिनू वारला. एका रािीला 

मलुगा झाला, पि तो ५ व्या वर्ी बालवयातच मरि पावला. 

राजाच्या स्वगावासानंतर त्याच्या राण्या सती गेल्या. याच्या 

टनधनामळेु वोडीयार घराण्याच्या बेट्टदा चामराज वोडीयारच्या 

शाखेचा अंत झाला.  

आता टसंहासनासाठी परत वोडीयार घराण्यातील यवुकाचा 

शोध सरुु झाला.  



१३. देवराज वोडीयार – इ. सन १६५९ ते १६७३ 

कांतीरव नरसराज वोडीयारच्या मतृ्यनंूतर त्याला वारस 

नसल्यामळेु राजा वोडीयारच्या सावत्र भावाचा, मपु्पीन दवेराज 

वोडीयार याचा टतसरा मलुगा दवेराज, वयाच्या ३२ व्या वर्ी 

गादीवर आला. मतृ्यपुवूी ३ टदवस आधी कांतीरवाने त्याला दत्तक 

घेतलं होतं. कांतीरवाच्या टनधनानंतर १३ टदवसांनी, १९ ऑगस्ि 

१६५९ या टदवशी दवेराज टसंहासनावर बसला.. २५ मे १६२७ हा 

दवेराजाचा जन्मटदवस.  

राजपद टमळाल्यावर त्याला लगेच राज्याभोवतीच्या 

नायकांशी सामना करावाच लागला. हपंराजैय्या हा त्याचा दलवाई 

म्हिजे सेनापती होता. नवीन राजा म्हिजे शेजारच्या राजानंा नवीन 

प्रदशे टजंकायची नवीन संधी. त्याप्रमािे मदरुा आटि इक्केरी या 

दोन्ही टठकािच्या नायकांनी मैसरू वर हल्ला केला. इक्केरीच्या 

टशवाप्पानायकवर दवेराज वोडीयारने मोठी िौज पाठवली, पि 

त्यात मैसरूचे सेनापती आटि इतर ६ सरदार पकडले गेले, सामानही 

लिुलं गेलं. टशवाप्पा नायकाने मग सरळ श्रीरंगपट्टिवरच कूच केलं 

आटि श्रीरंगपट्टिच्या टकल्याला वेढा घातला तवे्हा वोडीयार 

संकिात सापडला. आटदलशहाच्या रिदलु्लाखानला वोडीयारने 

मदतीला बोलावलं. टशवाप्पा नायकाच्या िौजेत पैसा वािून 



वोडीयारने टशवाप्पाची िौज टनकामी केली, तेव्हा टशवाप्पाला 

माघार घ्यावी लागली आटि तो त्याच्या राज्यात टबदनरूला 

जायला टनघाला. तेव्हा दवेराज वोडीयाराने त्याच्यावर जोराचा 

हल्ला केला. दरम्यान पटहल्या लढाईत पराभतू झालेला दलवाई 

हपंीराजैय्याही त्याला सामील झाला. जोरदार मारटगरी झाली. 

टशवाप्पा नायकला धळुीला टमळवनू वोडीयारला जरीपिका, हत्ती-

घोडे-खटजना अशी खपू मोठी लिू टमळाली. या लढाईनंतर 

इक्केरीचे टशवाप्पाचे वंशज आटि मैसरूमध्ये कायमचं वैर राटहलं. 

या प्रचंड लिुीतनू दवेराज वोडीयारने कालवे बांधले, घाि बांधले, 

तलाव बांधले. मंटदरं बांधली. अनेक लोकोपयोगी कामे केली. 

काही पैसा िौजेत वािला. या लिुीतनू त्याने बांधनू काढलेल्या 

चामुंडेश्वरी दवेळाच्या १००० पायऱ्या अजनू त्याची साि दतेात. 

टशवाय त्याच मंटदराच्या वािेवर उभा प्रचंड मोठा ग्रॅनाईिचा नंदी 

आजही दवेराज वोडीयारच्या पराक्रमाची आटि मैसरूच्या 

वैभवाची साि आह.े टशवाय त्या लिुीतनू टमळालेलं जवाहीर 

वापरून स्वत:साठी रत्नजटडत जोडे तयार केले, जे तो राज्याच्या 

महत्वाच्या सिांना आटि समारंभांना घालत असे. त्याच्या काळात 

पांथस्थांच्या, याते्रकरंूच्या सोयी, सटुवधांसाठी त्याने अनेक 

सराया, बागा, तलाव बाधंले. सावलीचे विृ लावले.  



इ. सन १७६५ पयंत दवेराज वोडीयार यशाच्या आटि 

भाग्याच्या टशखरावर होता.  इ. सन १६७३ पयंत त्याने शांततनेे 

राज्य कारभार केला. सखुसमदृ्धीत प्रजाही सखुी होती. राज्याच्या 

सीमा, पवेूला सालेम, पटिमेला सक्करेपट्टि, उत्तरेला 

टचक्कनायकनहळ्ळी आटि दटििेला इरोडे एवढ्या मलुखुापयतं 

पोचल्या होत्या. आपल्या पाळेगारांशी त्याने त्यांच्या स्वभावाशी 

जळुतं घेऊन संबंध ठेवले होते. अनेक दवेस्थानांना त्याने उदारपि े

दिेग्या टदल्या. तो स्वत: टवष्िभूक्त होता. त्याच्या दरबारात 

त्याच्या वैभवाच सुंदर प्रदशान भारत असे. तो स्वत: गळ्यात 

िुलांच्या माळा, कपाळाला गंध, हातात तालावर घेऊन रेशमी 

वस्त्रांमध्ये दरबारात येई. त्याच्याभोवती त्याचं मंत्रीमंडळ असे. 

त्याटशवाय टवद्वान, लेखक, कलाकार, चतरंुग सेनेचे अटधकारी 

असत. अनेक टवद्वत्तापिूा पसु्तकांची टनटमाती या दवेराजा 

वोडीयारच्या काळात झाली. तो स्वत: तका शास्त्र, वेदशस्त्र, आटि 

राज्य शास्त्राचा अभ्यासक होता. सतराव्या शतकापासनू पटिम 

टकनाऱ्यावर फ्रें च आटि पोतुागीज आटि पवूा टकनाऱ्यावर इगं्रजही 

हातपाय पसरायला लागले होते. फ्रें च राजाचा दतू िाल्कॉम हा 

व्यापाराच्या करारासाठी वोडीयार दवेराजाच्या दरबारी यऊेन गेला 

होता.  



मदुजम्मा आटि दवेाजाम्मा अशा त्याला दोन राण्या होत्या. 

या दोघींपासनू त्याला संतती झाली नाही. दवेराज वोडीयारचा मतृ्य ू

११ िेब्रवुारी १६७३ रोजी टचकनायकान्हळ्ळीच्या राजप्रासादात 

झाला. त्याचं शव श्रीरंगपट्टिमध्ये आिण्यात आलं आटि त्याच्या 

इच्छेनसुार कावेरीच्या तीरावर त्याचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.  

--- 

  



१४. चक्रवती स्चक्कदेवराज वोडीयार –  

इ. सन १६७३ ते इ.सन १७०४   .   

 

मैसरूला वैभवाच्या कळसावर नेिारा गादीवर आला 

टचक्कदवेराज वोडीयार. धोड्ड दवेराजाचा हा मलुगा. याच्या 

आईचं नाव अमतृम्बा. वोडीयार दवेराजचा हा पतुण्या. हा राजा 

वोडीयार घराण्याच्या इटतहासात मोठा नावलौटकक गाजवनू 

गेला..इ. सन १६४५ मध्ये याचा जन्म झाला. २८ िेब्रवुारी, इ. सन 

१६७३ मध्ये २८ व्या वर्ी हा टसंहासनावर बसला. तोपयतं 

आपल्या काकाबरोबर त्याने अनेक लढायांमध्ये भाग घेतला होता 

आटि उत्तम लष्करी डावपेचांचं टशिि घेतलं  होतं. भावी राजा 

म्हिनू त्याच्यावर चांगले संस्कार व्हावेत आटि धमाशास्त्र, 

राजनीती, साटहत्य, तत्वज्ञान यांचं उत्तम टशिि टमळावं म्हिनू 

दवेराज वोडीयारने टचक्कदवेराजला श्रीरंगपट्टिपासनू दरू हनगल 

या गावी ठेवलं. टतथे त्याच्या टशििासाठी तका शास्त्र, धमाशास्त्र, 

या पंटडतांची व्यवस्था केली. टतथेच टवशालाि पंटडत 

यांच्याबरोबर त्याची घटनष्ट मैत्री झाली. दवेराज वोडीयारच्या 

टनधनानंतर, राज्याटभरे्कासाठी हनगलपासनू समारंभपवूा 

टमरविकुीने त्याला श्रीरंगपट्टिला दलवाई कुमारय्याने आिलं. 



सत्ता हाती घेतल्याबरोबर त्याने आपल्या मंटत्रमंडळाची स्थापना 

केली. हनगलच्या टवशालाि पंटडतला टचक्कदवेराजाने 

पंतप्रधानपद टदलं. १७८६ मध्ये त्याचा खनू झाल्यावर टतरूमल 

ऐयांगार हा शेविपयंत प्रधानमंत्री राटहला. दसुरं महत्वाच ं

दलवाईपद कुमारय्याकडेच ठेवलं. हनगलमध्ये असतांना घटनष्ट 

मैत्री झालेला दसुरा टमत्र टतरुमलरैय्या याला कारभारातील सहकारी 

नेमलं. महाराष्रात टशवाजी, उत्तरेत औरंगजेब आटि दटििते 

टचक्कदवेराज असा तो काळ होता.  

टचक्कदवेराज राजा झाला तोपयंत दटिितेील राजकारिाने 

खपू वेग घेतला होता. महाराष्रात टशवाजीमहाराजांनी स्वत:ला ६ 

जनू इ. सन १६७४ ला राज्याटभरे्क करून घेऊन आपल्या 

स्वराज्याला राजा टमळवनू टदला होता. हे दोघे समकालीन. 

टशवाजीमहाराजांची उत्तरेत औरंगजेब आटि दटििते 

आटदलशहा, कुतबुशहा याचं्याशी त्यांची लढाई चाल ू होती. 

दसुरीकडे औरंगजेबाच्या पंजातनू सिुण्यासाठी ही दोन्ही राज्य े

अटस्तत्वासाठी धडपडत होती. इक्केरीप्रमािेच मदरेुचा 

चोक्कानाथ नायकही टवजयनगरपासनू स्वतंत्र झाला होता. या 

मोठ्या नायकांचं अनकुरि करत लहान लहान पाळेगारही-

जमीनदारही स्वतंत्र व्हायला धडपडत होते. टचक्कदवेराज 

वोडीयारला गादीवर आल्यावर या लहान मोठ्या नायकांना 



टजंकायचं काम महत्वाच ं होतं. टचक्कदवेराज वोडीयारने, 

राज्याटभर्ेक झाल्याबरोबर ५ व्या टदवशी हातात तलवार घेतली 

आटि मैसरूच्या पवेूकडे मोहीम काढली. धलुीकोिे, मतु्तनजट्टी 

परमट्टीपयंत तो ठािी टजकंत गेला, आटि सालेमवर पोचला. 

सालेमवरून मदरेुच्या चोक्कनाथवर त्याने स्वारी केली. त्याचा पिूा 

पराभव करून मोठी लिू टमळवली. त्यापढुची कोंगनुाडूपयंतची 

ठािी टजंकून त्या नायकांकडून खंडिी वसलू केली. मदरुा, मागडी, 

इक्केरी, सत्यमंगलम ्अशी सगळी लहान मोठी ठािी त्याने हाती 

घेतली. अशातऱ्हनेे वर्ााअखेरीला तो टवजयी होऊन परतला. 

पढुील २ वर्ांमध्ये म्हिजे १६७७ सालापयंत टचक्कदवेराज 

वोडीयारने मैसरूची सीमा मलबारपयंत नेऊन पोचवली. मलबारही 

त्याच्या हाताखाली आलं. मैसरू शांती आटि समदृ्धीच्या वैभवात 

न्हाऊन टनघालं होतं.  

या काळात राजकीय पिलावर अनेक घडामोडी घडत होत्या. 

त्यातील एक मोठी घिना म्हिजे, तंजावरच्या नायक आटि 

मदरेुच्या नायकांच्या भाडंिात, टवजापरूच्या आटदलशहाने 

शहाजीपतु्र एकोजीला तंजावरच्या मदतीला िौज घेऊन पाठवलं. 

एकोजीच्या मदतीने तजंावर नायक चांगमलदास याची स्थापना 

झाली. पि इ. सन १६७५ मध्ये आटदलशहाचा मतृ्य ूझाल्यावर 

एकोजीने तंजावर आपल्या ताब्यात घेतलं आटि कायमचं आपलं 



स्थान भक्कम केलं. तवे्हापासनू तंजावरला एकोजीच्या भोसले 

घराण्याची सत्ता सरुु झाली.  

     राज्याटभरे्क झाल्यावर टशवाजीमहाराजांनी दटििचे ं

राजकारि हाती घेतलं. दटििेची मोहीम आखली आटि टवजापरू-

गोवळकोंडा भेिीला ते दटििेत आले. त्यामळेु मोठीच खळबळ 

माजली. एकोजीचा अमात्य मरुब्बी राजकारिपिू रघनुाथपंत 

एकोजीराजांच्या कारभारावर असंतषु्ट होता. टशवरायांना ह े राज्य 

चालवायला यावं अशी त्याची इच्छा होती. शहाजीराजांच्या 

हाताखाली हा रघनुाथपंत तयार झाला होता, त्यान े

टशवाजीमहाराजांशी संपका  साधला. त्यातच टशवाजीमहाराजांनी 

एकोजीराजांशी पत्रव्यवहार केला. पि महाराजांच्या पत्राची 

एकोजीराजांनी दाखल घेतली नाही. टशवाजीमहाराज मोठी िौज 

घेऊन कनाािकच्या मोटहमेवर टनघाले. तोपयंत रघनुाथपंतांनी 

गोवळकोंड्याच्या कुतबुशाहाचे टहदं ू मंत्री अक्कािा आटि 

मादण्िा यांच्याशी संपका  साधला होता. त्यांना आपल्याकडे 

वळवनू घेतलं होतं. साताऱ्याला रघनुाथपंत टशवाजी महाराजांना 

भेिला.  

१६७६ सालच्या अखेरीला टशवाजीमहाराज मोठी िौज 

घेऊन टनघाले आटि भागानगरला  हदै्राबाद- िेब्रवुारीमध्ये पोचले. 



कनाािक स्वारीमध्ये  कुतबुशहाची मदत घ्यायची आटि 

टमळालेल्या प्रदशेातील अधाा भाग शहाला यायचा असा करार 

झाला. त्या वर्ााच्या जलैुत त्यांनी टजंजी टजकंलं. टतथनू संताजी 

घोरपडेच्या हाताखाली िौज दऊेन महाराज तंजावरला गेले. 

एकोजी आटि टशवाजी महाराजांची गाठ टतरुवाडीवर पडली. 

महाराजांनी एकोजींचा पराभव केला. शहाजींच्या दौलतीतील 

अधाा वािा महाराजांनी वारसा हक्काने एकोजीराजाकंडे माटगतला 

होता. तो त्यांनी नाकारला म्हिनू महाराजांना तंजावरवर स्वारी 

करावी लागली होती. महाराजांनी शहाजीराजांच्या ताब्यातील 

होसकोिे, धोड्ड बल्लापरू, अरिी, टशरे आटि बंगलोर,  हा 

जहाटगरीचा मलुखु आपल्या ताब्यात घेतला. एकोजीरावांनी 

महाराजांना सामील न होता, आटदलशहाच्या ताबेदारीत राहि ं

पसंत केलं. टमळवलेल्या प्रदशेाची व्यवस्था लावत असतांनाच 

औरंगजेब स्वराज्यावर स्वारी करण्याचा डाव आखत असल्याची 

बातमी महाराजांना गपु्तहरेाकंडून टमळाली तेव्हा महाराज त्वरेने 

पणु्याकडे टनघाले. टशरे कोप्पळ, गदग, लक्ष्मेश्वर, बंकापरु, 

बेळगाववरून ते पन्हाळ्याला पोचले.  

टशवाजीमहाराजांच्या दटििेतील स्वारीमळेु टतथलं 

राजकारि ढवळून टनघालं होतं. महाराजांच्या राजकीय खेळीत 

मैसरूला हात लागला नाही. महाराज स्वराज्यात परत आल्यावर 



टचक्कदवेराजाने १६७७ मध्ये मदरेुकडे आपली नजर वळवली. 

अंतरु-कंुतरू ह ेटकल्ले टजंकले. मादरुही टजंकलं आटि मग आपली 

स्वारी तशीच पढेु चाल ू ठेवनू मदटगरी टकल्लाही आपल्या 

अटधकारात घेतला. जवळपास, दटििेतील बराचसा मलुखु 

त्याच्या हाताखाली आला.  

टचक्कदवेराजाच्या या झंजावाती मोटहमेमळेु आटि 

टवजयामळेु इ. सन १६८० पयंत मैसरू आता साम्राज्याच्या 

टदमाखात प्रटसद्धीला आलं. याचवेळी इ. सन १६८० मध्ये 

टशवाजीमहाराजांचा मतृ्य ूझाला आटि संभाजीराजे गादीवर आले. 

आता संभाजी महाराजांना तीन प्रमखु शत्रूंशी लढायचं होत,ं उत्तरेत 

औरंगजेब, जंटजऱ्याचा टसद्दी आटि इगं्रज. टशवाजी महाराजांच्या 

स्वगावासानंतर औरंगजेब महाराष्र टगळायला लगचे औरंगाबादवेर 

आला. त्याच्यापासनू स्वराज्याला वाचवण्याचं मोठं आव्हान 

संभाजीराजांसमोर होतं. टचक्कदवेराजाच्या पराक्रमाच्या बातम्या 

संभाजीमहाराजांना टमळाल्या आटि दटििते त्यांची िौज दटििते 

उतरली. मैसरूची िौज टत्रचनापल्लीकडे आह े ही बातमी 

लागल्यावर दादाजी, जैताजी, आटि टनंबाजी ह ेसेनाटधकारी सरळ 

श्रीरंगपट्टिच्या मलुखुात उतरले.. होन्नलटगरेवर त्यांनी तळ 

ठोकला. मैसरूच्या सेनापतीला कुमारैय्या याला ही बातमी 

टमळताच तो ताबडतोब टत्रचनापाल्लीहून माघारी टिरला. मराठे 



आटि कुमारैय्याच्या िौजा एकमेकांना टभडल्या. दोन्ही िौजांमध्य े

घनघोर लढाई झाली. मराठी िौजा पिूा पराभतू झाल्या. त्याचं ं

सामान लिुलं गेलं. दादाजी-टनंबाजी-जैताजी यांची कत्तल झाली. 

त्यांची मुंडकी टचक्कदवेाराजाने आपल्या वेशीवर िांगली.  

पि पढुील काळात भटवष्य बदललं. पटहल्या दारुि 

पराभवानंतर संभाजीराजांनी परत टहराजी महाटडकच्या हाताखाली 

परत िौज पाठवली आटि मैसरूची टचंता वाढली कारि यशाची 

मापं आता मराठ्यांच्या हातात पडू लागली. दटििते आता 

संभाजीराजांमळेु राजकारि बदललं. दटिि भारतात मैसरू 

सावाभौम आटि उत्तर भारत मघुलांच्या पातशाही खाली, अशी जी 

टवभागिी होती ती  संभाजी महाराजांच्या खेळीमळेु टवस्किली. इ. 

सन १६८२ नंतर टचक्कदवेराज वोडीयारला मराठा आटि मघुल 

िौजांशी लढाया कराव्या लागल्या. मैसरू, गोवळकोंडा, टवजापरू, 

महाराष्र, या साऱ्यांनाच औरंगजेब परुून उरला होता. इ. सन 

१६८७ मध्ये शेविी गोवळकोंडा औरंगजेबाने टजकंलं. तेवढ्यात 

महाराष्रातही औरंगजेबाच्या िौजा धमुाकूळ घालत होत्या, त्यांना 

आवरण्यासाठी संभाजीराजांना स्वराज्यात जावं लागलं. 

टचक्कदवेराज आटि संभाजी यांच्यात समझौता होऊन 

संभाजीमहाराज टनघनू गेले.   



यानंतरच्या दोन तीन वर्ांमध्ये राजकीय घडामोडी िार जलद 

घडल्या ज्यामळेु परत दटििेतील राजकारि ढवळून टनघालं. 

तंजावरचे एकोजी राजे स्वगावासी झाले आटि त्यांचे पतु्र शहाजी 

गादीवर आले. १६८९ सालच्या जानेवारीत संभाजी महाराज 

पकडले गेले आटि माचामध्ये त्यांचा अंत झाला. स्वराज्य 

औरंगजेबाच्या ताब्यात गेलं. संभाजीपतु्र शाहू आटि रािी येसबूाई 

औरंगजेबाच्या कैदते पडले. रायगड राजधानी मघुलांच्या ताब्यात 

आली. टशवरायांचे दसुरे पतु्र राजाराममहाराज औरंगाजेबापासनू 

वाचण्यासाठी रायगडावरून पन्हाळ्याला पोचले आटि टजंजीच्या 

आश्रयाला जाण्यासाठी कनाािकात आले. वािेतील प्रवासात 

इक्केरीच्या छनम्मा रािीने त्यांना टबदनरूमध्ये आश्रय टदला आटि 

आटि त्यासाठी मघुलांचा टवरोध पत्करला. त्यामळेु टतचं महत्व 

वाढलं.  

राजाराममहाराज सरुटितपि े टजंजीला पोचले आटि जोवर 

राष्राला राजा आह ेतोवर महाराष्र आपल्याला टमळिार नाही ह े

सत्य औरंगजेबाला कळलं. टजंजीच्या स्वारीसाठी बादशहाने  

झटुल्िकारखानला आपल्या मलुाच्या, शहजादा कामबिच्या 

हाताखाली दटििेत पाठवलं. त्यांनी राजाराम महाराजांना 

पकडण्यासाठी टजंजीला वेढा घातला. त्या नवीन मघुल िौजा 

दटििेत धमुाकूळ घाल ूलागल्या. टत्रचनापल्ली, मदरुा संस्थानावर 



कब्जा करण्यासाठी लढाया सरुु झाल्या. त्यातच मराठ्यांचा 

सेनापती संताजी घोरपडे १६९६ मध्ये दटििेत येऊन पराक्रम 

गाजव ूलागला. औरंगजेब म्हातारा होऊ लागला. त्याच्या िौजा 

महाराष्रातील टकल्ले बळकावनू घ्यायच्या आटि पाठोपाठ मराठे 

ते टकल्ले ताब्यात घ्यायच े हा खेळ महाराष्रात सरुु झाला. 

झटुल्िकाराखानाचा वेढा असतांनाही इ. सन १६९८ मध्ये 

राजाराममहाराज टजजंीहून टनसिले आटि टसंहगडावर पोचले. 

त्यामळेु दटिितेील मघुलाचं्या िौजाचं महत्व कमी झालं. त्यांचा 

दटििेतनू मकु्काम हलला. दसुरीकडे इक्केरीची रािी छन्नम्माचाही 

१६९७ सालामध्ये स्वगावास झाला. टतची जागा टतच्या दत्तक 

पतु्राने घेतली. यामळेु टचक्कदवेराज वोडीयारची ती बाज ू जरा 

सावरली गेली.   

संभाजीमहाराजांनी टहसकावनू घेतलेला सवा प्रदशे 

टचक्कदवेराज वोडीयारने परत टमळवायला सरुुवात केली. या 

काळापयतं टचक्कदवेराजाने “ चक्रवती “ ही उपाधी स्वत: घेतली 

होती..त्याच्या कारकीदीत वोडीयारचे दलवाईसदु्धा बदलत गेले. 

पटहले दलवाई कुमारैय्या त्याचे सासरेच होते. इ.सन १६८२ मध्ये 

वदृ्धत्वामळेु त्यांनी ते पद सोडलं आटि नवीन दलवाई धोड्डय्या 

दलवाई झाला. १६९६ मध्ये तोही वारला आटि टथम्माय्या दलवाई 

झाला. पढुची २ वरे् म्हिज े१६९६ ते १६९८ मध्ये कळालेचा 



मल्लराजैय्या त्या पदावर आला. त्यानंतर वीरराजैय्या, 

दासराजैय्या, आटि शेविी टचक्क दवेराजाच्या अंतकाळी दवेराय 

दलवाई पदावर होता. इ. सन १६९९ मध्ये टचक्कदवेराज वोडीयारन े

औरंगजेबाकडे महाराष्रात नगरला आपला वकील कटिाका 

टलंगण्िैय्याला पाठवलं आटि बादशाही सलोखा केला. 

मराठ्याचं्या िौजांचा टचक्कदवेराज वोडीयारने एकदा पराभव 

केल्यामळेु औरंगजबेही वोडीयारवर खरू् होता. टचक्कदवेराजाच्या 

या स्नेहाचा हात पुढे करण्याने औरंगजेबानेही खरू् होऊन 

टचकदवेराय वोडीयारला राजा जगदवे हा टकताब आटि सवुिा 

टसंहासन भेि म्हिनू पाठवलं. अनेक बहुमोल भेिी टदल्या. 

टचक्कदवेराज वोडीयारने आपल्या कारकीदीत आपल्या 

राज्यात अनेक सटुवधा टनमााि केल्या. व्यापाराला चालना टदली. 

काराटगरांना आश्रय टदला. इ. सन १७८७ मध्ये मराठ्यांकडून त्याने 

बंगलोर टवकत घतेलं आटि टविकऱ् यांना बंगलोरमध्ये नेऊन 

वसवलं आटि उत्तम रेशमी वस्त्रांची टनटमाती करायला अथासाटहत्य 

परुवलं. बलतुेदारांना प्रोत्साहन टदलं. त्याने आपल्या शेविच्या 

काळात कारभाराच्या ससुतु्रतेसाठी १८ खाती टनमााि केली. 

राज्यभर डाक सेवा सरुु केली. त्यासाठी रस्ते सुंदर केले. सारा 

वसलुी वाढवली..लष्कराची पनुबांधिी केली. ते भक्कम केलं. 

श्रीरंगपट्टिच्या टकल्ल्यात ४४ जास्त तोिा वाढवल्या. त्याच्या 



तिबंदीला आिखी भक्कमपिा आिला. न्यायव्यवस्था, वजन 

मापं, यात गावागटिक िरक होता, त्यात एकत्रीकरि आिलं. 

गनु्हगेारी आटि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारी कामकाजातील 

दोर् काढून िाकले. त्याचं आपल्या जनतेवर बारीक लि होतं. 

एकाया व्यक्तीकडे खपू श्रीमंती टदसली तर तो पैसा त्याने कसा 

जमवला याचं स्पष्टीकरि त्याला यावं लागत असे. या उपक्रमामळेु 

भ्रष्टाचाराला आळा बसला. टशवाय लायक, हुशार सालस 

मािसांची भरती केली. रोज सरकारी खटजन्यात २००० रुपयांची 

भर पडेपयंत तो जेवत नसे. हे सरकारी अटधकाऱ्यांना माहीत 

असल्यामळेु रोजच्या रोज आटथाक व्यवहार पिूा होत असत. या 

त्याच्या टशस्तीमळेु खटजना पिूा भरलेला असे आटि या 

वोडीयारचा उल्लखे नवकोि नारायि असा केला जात असे. 

कावेरी नदीला टचक्कदवेराजा नाला आटि दवेराजा नाला असे दोन 

कालवे काढून बरीचशी जमीन ओलेतीखाली आिली आटि 

सबुत्ता आिली. त्यामळेु धनधान्याची टवपलुता आली. राज्याच्या 

कारभारात टशस्त आिनू तो थांबला नाही. रािीवशातही त्याने 

ससुतू्रता आिली. टतथल्या कारभाराचे २२ टवभाग केले. त्यावर 

टवश्वास ूकमाचारी नेमले. 

टचक्कदवेराज स्वत: टवष्ि ू भक्त होता. श्रद्धाळू होता. 

पजूाअचाा, टवष्िसूहस्त्रनामाचा जप यांचं कािेकोर पालन करत 



असे. पि त्याचवेळी शैव आटि जैन धमाालाही राजाकडून तेवढाच 

आधार होता. त्याच्या काळात संगीत, टचत्र, वाय, अशा टवटवध 

कलांना राजाश्रय टमळाला. मठांना, मंटदरांना, जैन, शैव, वैष्िव 

अशा नाना धमांना त्याने उदारतेने दिेग्या टदल्या. त्याच्या दरबारात 

टस्त्रयांचाही यथोटचत सन्मान होत असे. त्यात लेटखका, कवटयत्री 

नतृ्यांगना असत. त्याही सटुशटित होत्या. त्याची स्वत:ची खासगी 

सटचव होनम्मा स्त्रीच होती. टशवाय ती उत्तम लेटखका म्हिनूही 

नावाजलेली होती.  त्याच्या दरबारी टचक्क उपाध्याय हा टवद्वान 

कवी होता ज्याने कमंडक नीती, शकु सप्तती, टदव्यसरुी चररत, 

यादवटगरीमहात्म्य, वेंकिटगरीमहात्म्य, श्रीरंगमहात्म्य, टचक्कदवेेंद्र 

वंशावळी, दशानन चररतं अशा अनेक काव्यरचना केल्या. गीत 

गोटवंदम ् या जयदवेाच्या काव्याप्रमािे गीत गोपालन नावाच्या 

काव्याची टनटमाती करून घेतली. मेलकुोिेच्या दवेाला अपाि 

करिारं  “ टचक्कदवेराज टबनप्पन “ ची टनटमाती केली. प्रटतभावंत 

लेखकाकंडून त्याने महाकाव्यं टलहून घेतली, संतचररतं्र टलहून 

घेतली. टशवाय मैसरू राज्याचं भौगोटलक महात्म्यही टलहून घेतलं. 

टतरुमलाया, त्याचा मंत्रीसदु्धा संस्कृत आटि कन्नड भारे्मधला 

लेखक होता. मल्लरास, मटल्लकाजुान आटि टतम्मा कवी हे 

त्याच्या काळातील नावाजललेे कवी होते. हत्ती, घोडे, रत्नं आटि 

शस्त्रास्त्रं यांचा हा वोडीयार उत्तम जािकार आटि पारखी होता.   



त्याचा दरबारही राज्याच्या वैभवाची साि दिेारा होता. 

अटतसुंदर राजप्रसादात दरबार भरत असे. सोन्याच्या पालखीतनू 

रेशमी वस्त्र नेसलेला, सोन्यामोत्यांनी मढलेला राजस दखेिा 

टचक्कदवेराज वाजंत्रीच्या टननादात दरबारात प्रवेश करत असे, 

आटि मैसरू साम्राज्याच्या वैभवी अटस्तत्वाची मोहोर उमित असे. 

चैत्रातील वसंतोत्सव, कृष्िजन्म, दसरा हे सि अटतशय थािात 

साजरे होत असत.. 

टचक्कदवेराज वोडीयारने कळालेच्या अरस ू दलवाई 

घराण्याचीही पनुराचना केली. कारि राजा वोडीयारच्या 

काळापासनू या घराण्याच्या शाखाही खपू टवस्तारल्या होत्या. या 

शाखाचंं त्याने ससुतु्रीकरि केलं. मखु्य शाखा, उपशाखा अशी 

अनेक घरािी वाढली होती त्यांचं टवभाजन केलं. त्यांना रोिी-बेिी 

व्यवहाराच्या कडक अिी घालनू टदल्या. वोडीयार घराण्याबरोबर 

याही कळाले घराण्याचा, दलवाई पद त्याचं्या घराण्यात 

आल्यामळेु खपू उत्कर्ा झाला. राज्याचा कारभार हाती आला. 

राज्यकारभारातील सैन्य आटि सवााटधकार हाती हाती आल्यामळेु 

महत्व वाढलं. 

त्याच्या १० राण्याही सखुात होत्या. दवेजम्मा ही पट्टरािी 

होती. इतर राण्यांमध्ये दवेाम्मा आटि धोड्द ्टदपाम्मा या दलवाई 



कुमारैय्याच्या कन्या, कें पम्मा, टचक्क मदु्दम्मा, गौरम्मा, कें पनंजम्मा, 

धोड्ड मदुाम्मा, दटेवराजाम्मा आटि कांतम्मा एवढ्या राण्या होत्या. 

दवेजम्मा रािीला इ. सन १६७२ मध्ये एक पतु्र झाला. तो म्हिज े

कांतीरव नरसराज. ददुवैाने तो मकू बधीर होता. वोडीयारला तीच 

एक टचंता होती. मात्र त्याचे मंत्री त्याला आश्वासक साथ दते होते, 

त्यामळेु आटि परमेश्वरावर गाढ श्रद्धा असल्यामळेु त्याला 

भटवष्यात आपल्या राज्याची याची काळजी नव्हती.  

टचक्कदवेराज अत्यंत दखेिा होता. रूपाने राजटबंडा, सडुौल 

अवयवांचा, गोऱ्या रंगाचा, सुदंर होता. शरीराने पीळदार, 

योदध््याची दहेयष्टी होती. त्याचा आवाजही सुंदर होता. रिांगिावर 

तो त्याच्या िौजेचा आधार आटि शत्रलूा धाक होता. युद्धसामग्री 

हाताळण्यात तो प्रवीि होता. टवद्वान होता, श्रद्धाळू होता. धमाशास्त्र 

पारंगत होता. काव्य-शस्त्र, साटहत्याचा उत्तम जािकार होता..तो 

स्वत: उत्तम लेखक होता. १६ नोव्हेंबर, १७०४ या टदवशी, 

वयाच्या साठाव्या वर्ी हा राजनीती टनपिु, उत्तम योद्धा, शरू, 

ससंुस्कृत, प्रजादि राजा, स्वगावासी झाला..३२ वर्े त्यान ेराजपद 

भरू्वलं साम्राज्य टशखरावर नेलं आटि हा चक्रवती राजा अनंतात 

टवलीन झाला. याच्या काळात टहदं ू टवजयनगर साम्राज्याचा अंत 

झाल्यावर दटिि भारतातील वैभवपिूा टहदं ू साम्राज्य म्हिनू 

मैसरूची साम्राज्याची इटतहासात नोंद झाली. 



१५. कांतीरव वोडीयार – 

इ.सन १७०४ ते इ. सन १७१४, 

 

मध्यान्याच्या सयूाालाही कलण्याचा शाप असतो. राजा 

वोडीयारपासनू वैभवाच्या पवातावर आरोहि करिारं मैसरू राज्य 

चक्रवती टचक्कदवेाराजाच्या काळात टशखरावर जाऊन पोचलं. इ. 

सन १६१० मध्ये राजा वोडीयारच्या सत्ताग्रहिापासनू तजेस्वी होत 

गेलेला वैभवाचा सयूा टचक्कदवेराज  वोडीयारच्या कारकीदीत 

माथ्यावर आला. आता माथ्यावर पोचलेल्या या साम्राज्याला 

अवरोहिाच्या मागाावर पाटहलं पाऊल िाकावं लागिार ह े

टनयतीनेच ठरवलं, 

चक्रवती टचक्कदवेराज वोडीयारच्या सतुकाचे १५ टदवस 

संपल्यावर, ३० नोव्हेंबर १७०४ या टदवशी कांतीरव नरसराज 

वोडीयार-टद्वतीय, वयाच्या ३१ व्या वर्ी टसंहासनावर बसला. 

टचक्कदवेराजाचा टवश्वास ूआटि उजवा हात असलेला पंतप्रधान 

तीरुमालाय्यांगर त्यावेळी पंतप्रधान होता, म्हिनू काळजी नव्हती. 

त्याची आई राजमाता दवेजम्मा ह्या कारभार पहात होत्या. स्वत: 

कांतीरव नरसराज हा बदु्धीमानही होता, पि िक्त मकू बधीर होता. 

कांतीरव नरसराज वोडीयारच्या कारभाराला सरुवात होताहोताच २ 



वर्ांमध्ये टतरुमलैय्यांगर मरि पावला. त्यानंतर दलवाईसदु्धा 

बदलले. कळाले घराण्यातील बसवराजैय्या कांतीरावाकडे १७०८ 

पयंत दलवाई होता. हा त्याचा सासराही होता. बसवराजची मलुगी 

छलवुाजाम्मा कांतीरवाची पत्नी होती.  

या वोडीयारच्या काळात दशेातील राजकारिालाही वळि 

टमळालं होतं. नवीन राजा टसंहासनावर आल्याबरोबर 

औरंगजेबाच्या िौजांनी मैसरू टगळण्यासाठी मैसरूकडे कूच केलं. 

पि त्याचं्याशी लढिं आपल्या कुवतीबाहरे आह े ह े लिात 

आल्यामळेु वोडीयारने १ कोिी ५० लाख रुपये दऊेन यधु्द िाळलं. 

औरंगजेबाचा महाराष्रात इ. सन १७०७ मध्ये मतृ्य ूझाला आटि 

सवा दशेाचं राजकारि ढवळून टनघालं. नवीन समीकरिं उदयाला 

आली. तख्त टमळवायला टदल्लीकडे धाविाऱ्या शहजायांना 

मदत करण्यासाठी अकााि इथे मखु्य ठािं केलेल्या 

झटुल्िकारखानने टदल्लीला जातांना आपला कारभार दाऊदखान 

याच्याकडे सोपवला आटि तो टदल्लीला गेला.  मराठ्यांनी 

आपला पाठलाग करून टदल्लीला येऊ नये म्हिनू 

झटुल्िकारखानच्या सल्ल्यावरून कैदते ठेवलेल्या संभाजीपतु्र 

शाहूराजांना मोकळं करण्यात आलं होतं. त्याटनटमत्ताने महाराष्रात 

रािी ताराबाई आटि शाहू याचं्यात सते्तच्या हक्कावरून भांडि सरुु 

झालं. औरंगजेबाच्या मलुांमध्ये सत्ता वचास्वासाठी लढाया होऊन 



शाहआलम हा औरंगजेबाचा मलुगा बादशहा बनला. त्याचा 

दख्खनचा सभुेदार म्हिनू टनजाम उल मलु्क उिा  चीनकुलीखान 

नावाचा मरुब्बी राजकारिी दख्खनचा सभुेदार म्हिनू इ. सन 

१७१३ मध्ये महाराष्रात आला. हैद्राबाद ह े त्याने वास्तव्याच ं

टठकाि केलं. हदै्राबादचा टनजाम ह ेघरािं त्याच्यामळेु सरुु झालं. 

तोपयंत कनाािकातील सभुे सांभाळिारे अनेक सरदार स्वत:ला 

नबाब म्हिवनू घ्यायला लागले होते. १८ िेब्रवुारी १७१४ या 

टदवशी, १० वर्ांच्या कालावधीनंतर कांतीरव वोडीयार मरि 

पावला.  

  



१६. कृष्णराज वोडीयार प्रिि. –  

इ. सन १७१४ – १७३२. 

 

कांतीरव नरसराज वोडीयारचे १३ टदवस झाल्यावर, त्याचा 

मलुगा कृष्िराज वोडीयार ३ माचा १७१४ या टदवशी टसंहासनावर 

बसला. तेव्हा तो १२ वर्ाचंा होता. त्यामळेु तो सज्ञान होईपयंत 

राजमाता छालवुाजाम्मा टहनेच कारभार पटहला. आटि मग 

कृष्िराज कारभार पाहू लागला. हा धोड्ड कृष्िराज या नावानेही 

ओळखला गेला. याच्या हातात कारभार आला तवे्हा कळाल े

घराण्यातील वीरराजैय्या आटि छनम्मा यांचा पतु्र दवेराजयैा याची 

दलवाई पदावर आटि त्याचा चलुत भाऊ बसवराजपतु्र नंजराजैया 

याची सवााटधकारी म्हिजे पंतप्रधानपदी नेमिकू झाली. या दोघांनी 

मैसरू साम्राज्याच्या भाळीचा भाग्यलेखच भटवष्यात पसुनू िाकला 

पि ती वेळ यायला अजनू काही घडायला हवं होतं. या दोघा बंधूंनी 

हातात अटधकार यतेाच भ्रष्टाचाराला आटि गैर कारभाराला 

सरुुवात केली. त्यात अल्पवयीन वोडीयार आटि राजमाता यांना 

काहीही अटधकार राटहला नाही.  

या काळात राजकारिाने सदु्धा वेगळा मागा घतेला. 

टदल्लीकडून नेमला गेलेला टनजाम चीनकुलीखान हा दटििेचा 



सवेसवाा बनला. महाराष्रात शाहूराजांनी राज्यपद आपल्याकडे 

घेतलं आटि त्यांचे पेशवे बाजीराव ह े समथापिे शत्रलूा हरव ू

लागले. कनाािकातील राजकीय बलाबलही बदललं. टनजाम 

आल्यावर कनाािकाचा टदल्लीकडून कारभार पाहिारा 

सादतलु्लाखनची ताकद कमी झाली आटि िक्त अकााि त्याच्या 

ताब्यात राटहलं. मराठ्याचंे गतु्तीचे मरुारराव घोरपडे पिु े

दरबाराकडून राजकारि खळेायला लागले. सावनरू, कडप्पा, 

कनूालचे जे जहागीरदार होते, आटि स्वत:ला नबाब म्हिवनू घेत 

होते, ते आता टनजामाच्या हाताखाली आले, आटि टशरे हे 

कारभाराचं मखु्य कें द्र झालं. यांना िक्कर दते मदरुा आटि तंजावर 

अटस्तत्वासाठी लढत होते.  

त्यातच भर पडली होती ती इगं्रज आटि फ्रें च यांच्या मरुब्बी, 

एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारिाची. त्यांच ं त्यांच्या 

दशेातील एकमेकांमधील वैर ! ते आता भारतीय राजकीय प्रमखुांना 

हाताशी धरून खेळवायला आटि खेळायला लागले होते. व्यापार 

वदृ्धी करत असतांनाच, टहदंसु्थान ताब्यात घ्यायची इर्ाा त्या दोन्ही 

टिरंग्यांमध्ये वाढीला लागली होती. सगळ्याच राजकारिाला ऊत 

आला होता. त्या सवांमध्य े त्यातल्या त्यात ताकदवान होतं ते 

इक्केरीचं संस्थान. त्यांचा नायक सोमशखेर नायक टद्वतीय हा 

मैसरूशी ििकून वागत होता.  



कृष्िराज वोडीयारची पटहली ७ / ८ वरे् शांततेत गेली. पि 

त्यानंतर मात्र इक्केरीबरोबर त्यांचं भांडि सरुु झालं. बेलरूच्या 

गादीवर इक्केरीच्या नायकाने वेंकिाद्रीला काढून त्याजागी गोपाल 

नायकाची नेमिकू केली, तेव्हा वेंकिाद्री मदत मागायला मैसरूकडे 

गेला. इ. सन १७२६ मध्ये मैसरू टवरुध्द टनजाम, इक्केरी, 

सादतलु्लाखान एक झाले आटि त्यांनी मैसरूवर स्वारी केली. मैसरू 

यधु्द हरायला लागलं तवे्हा १ कोिी रुपयांच्या खंडिीवर तडजोड 

करावी लागली. पाठोपाठ पढुील वर्ी  पणु्याहून बाजीराव आला. 

पि श्रीरंगपट्टिच्या भक्कम तोिखान्यामळेु त्याला परत टिरावं 

लागलं. १७२८ मध्ये मागडीच्या केम्पे वीरप्पा गौडा नायकान े

स्वारी केली मात्र ती लढाई दलवाई दवेराजैयाने टजंकली. कें पे  

वीरप्पा नायकाला कैद करून श्रीरंगपट्टिच्या तरंुुगात त्याच्या 

अखेरपयतं ठेवण्यात आलं.  

या वोडीयारच्या काळात मैसरूचं वैभव आिखीनच बहरलं. 

साटहत्य, काव्य, टवद्वत्ता, धमा यांना प्रोत्साहन टमळालं. खटजना 

तडंुुब भरून राटहला.धोड्ड कृष्िराज वोडीयार याची पट्टरािी 

दवेजम्मा ही कळालेच्या टचक्क अरसची कन्या होती. याटशवाय 

त्याला आिखी ८ राण्या होत्या. या राण्याचं्या नावाने त्याने 

मेलकूोिेला ८ पलू बांधले. पट्टरािी दवेजम्माला एकाच पतु्र झाला 

आटि तो ६ मटहन्यांचा होऊन वारला. इतर राण्यांनाही काहीही पतु्र 



झाला नाही. धोड्ड कृष्िराज वोडीयार ५ माचा १७३२ या टदवशी 

वयाच्या टतसाव्या वर्ी टनधन पावला. त्याच्या राण्या सती गेल्या 

नाहीत.  

  



१७. पदच्युत चािराज वोडीयार. –  

इ. सन १७३२ – १० जून इ. सन १७३४  

 

धोड्ड कृष्िराज वोडीयार टनपटुत्रक वारला आटि परत मपु्पीन 

दवेराज वोडीयार याची वंशवेलही खरुिली. मरिापवूी धोड्ड 

कृष्िराज वोडीयार याने आपल्या रािीला दवेजम्माला 

अंकनहळ्ळीच्या दवेराज अरसच्या चामराजाला दत्तक घेऊन 

गादीवर बसवण्याची सचूना टदली होती, त्याप्रमािे रािी दवेजम्मान े

सवााटधकारी आटि पंतप्रधान बनलेल्या नंजराजैया, दलवाई 

दवेराजैया आटि दवेराजैयाचा सख्खा धाकिा भाऊ करचरुी 

नंजराजैया यांना चामराजाला घेऊन येण्यासाठी पाठवलं. मग दत्तक 

टवधान झालं आटि अशाररतीने वयाच्या २८ व्या वर्ी हा चामराज 

वोडीयार गादीवर आला. याची राजकारिाशी काहीच ओळख 

नव्हती. पटहले ९ मटहने त्याने कारभार सवााटधकारी, दलवाई यांनी 

राजमातचे्या सचूनेप्रमािे केला. पि नंतर मात्र सवा अमयााद सत्ता 

आटि कारभार अनभुवलेल्या दवेराजैया, नंजराजैया या कळाले 

बंधूंच्या मनात कली टशरला. या नवीन चामराजाला नाममात्र, 

अटधकार दऊेन त्याच्याशी दडपशाहीने वाग ूलागले.  



आपल्या अटधकारात अमयााद भ्रष्टाचार त्यांनी आजवर केला 

होता. चामराजाला ह ेसवा नव्याने कळायला लागलं तवे्हा त्याने 

कारभार आपल्या हाती घ्यायला सरुुवात केली. आपल्या 

मजीतील आटि टवश्वासातील मािसांना नेमलं आटि जनेु 

दवेराजैयाचे लोक काढून िाकले. भ्रष्टाचाराचं मळू असलेल्या, 

वारेमाप चालिाऱ्या उधळपट्टीला कात्री लावायला सरुुवात केली. 

त्यामळेु ह ेदोन्ही भाऊ टबथरले. आटि टतथनूच कि कारस्थानांना 

सरुुवात झाली. आपल्या मनाटवरुध्ह हा वोडीयार वागतो आह ेह े

लिात यायला लागल्यावर दोघेही, दवेराजैया आटि नंजराजैया, 

दवेजम्मा राजमातेकडे गलेे. आपली सत्ता कमी करिाऱ्या या 

राजाटवरुध्ह त्यांनी रािीचे कान भरायला सरुुवात केली. ही बातमी 

कानावर आल्यावर चामराज वोडीयार सावध झाला. त्याने या 

सवााटधकारी आटि दलवाई दोघा बंधूंना काढून िाकायचा टनिाय 

घेऊन लगेच अंमलात आिला. सवााटधकारी, प्रधान मंत्री म्हिनू 

गोपीनाथ पंटडताची नेमिकू केली. आटि दलवाई म्हिनू दवैेय्याची 

नेमिकू केली. मोठ्या तडिेने सवा अटधकाऱ्यांना घऊेन त्याने 

कारभार आपल्या हाताखाली आिला. आपल्या खचाावर टनयंत्रि 

आल्यामळेु राजमातही दखुावली गेली. टतघेही एक होऊन 

चामराजाला पदच्यतु करायच्या कारस्थानाला लागले.  



साधारि जनू १७३४ च्या एके टदवशी दोन्ही बंधूंनी कट्टी 

गोपलराज अरस याच्या गलुाम हदैरअली खान या सरदाराची भिे 

घेतली. हा बंगलोरच्या िौजचे्या तकुडीत होता. त्याला पैसे चारून 

टितवलं आटि चामराज वोडीयारची नोकरी सोडायला लावली. 

मग त्याला श्रीरंगपट्टिपासनू दरू तळ करून राहायला सांटगतलं 

आटि गरज पडली की त्याने मदतीला यायचं ठरवलं. त्याप्रमाि े

गलुाम हदैर अली आपले २००० घोडे आटि पायदळ घेऊन 

टनघाला आटि श्रीरंगपट्टिपासनू थोड्या लांब अंतरावर येऊन 

राटहला.  

श्रीरंगपट्टिमधल्या िौजचेी प्रथा अशी होती की, दर शकु्रवारी 

राजधानीतील िौज कवायतीसाठी ६ मैलावर जाऊन  संचालन 

करून येत असे. ७ जनू १७३४ या टदवशी सत्ताभ्रष्ट झालेल्या 

दवेराजैयाने गलुाम हदैरअली खानाला करार केल्याप्रमािे मदतीला 

बोलावलं आटि या शहरातनू गेलेल्या िौजेच्या परतीच्या वािेवर 

अडवण्यासाठी नेमलं. नंतर स्वत:ची सशस्त्र िौज श्रीरंगपट्टिच्या 

टकल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराशी ठेवली आटि स्वत: तो टतथे उभा 

राटहला. चामराज वोडीयारच्या,  कवायतीसाठी गेलले्या िौजेची 

परतीची वाि गलुाम हदैरखान याने अडवली. मग स्वत: दवेराजैया 

राजवाड्यावर चालनू गेला. त्याने चामराज वोडीयारला अिक 

केली, आटि त्याला कब्बाल दगुाच्या तरंुुगात कुिंुबासह कैदते 



ठेवण्यात आलं. त्याच्याबरोबर त्याचा सवााटधकारी मंत्री वीरा शेट्टी, 

दलवाई दवेराजैया यांनाही कैद करून तरंुुगात िाकण्यात आलं. 

चामराज वोडीयारने मदतीसाठी राजमातेला टनरोप  पाठवला पि 

त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. कदाटचत राजमातेनेही पतीची 

इच्छा म्हिनूच त्याला गादीवर वोडीयार म्हिनू बसवलं असावं, 

टशवाय त्याच्या स्वतंत्रपिे कारभार करण्याच्या पद्धतीमळेु टतचा 

कारभारात भाग घेण्याचा अटधकार नाहीसा झाल्यामळेु ह्या 

पदच्यतुीच्या किात ती सामील झाली असेल असा 

इटतहासकारांचा अंदाज आह.े .या चामराज वोडीयारची कारकीदा 

२ वरे् ३ मटहने एवढी झाली. आटि शेवि तरंुुगात झाला.    

  



१८. कृष्णराज वोडीयार स्ितीय – 

इ. सन १७३४ ते इ. सन १७६६.  

 

राजमाता दवेजम्माच्या अनमुतीने दलवाई दवेराजैया परत 

सते्तत आला. त्याने टतच्याच संमतीने टचक्कनहळ्ळीच्या शमी 

अरसचा ६ वर्ांचा मलुगा दत्तक घेतला आटि टचक्क कृष्िराज 

वोडीयार या नावाने टसंहासनावर बसवलं. या मलुाची टनवड 

किाच्या आधीच करून ठेवली होती, त्यामळेु १५ जनू १७३४ या 

टदवशी हा समारंभ झाला. १० जनूला पटहला वोडीयार पदच्यतु 

झाल्यावर ५ व्या टदवशी हा समारंभ घडून आला.  

परत दवेराजैया दलवाई झाला, नंजराजैय्या सवााटधकारी 

झाला, आटि त्यांना आिखी एक सामील झाला तो दवेराजैयाचा 

धाकिा भाऊ करचरुी नंजराजैया. या काळात कनाािकातील 

राजकीय वारेही बदलले होते. मदरेुची रािी मीनािीने टवजयरंग 

चोक्कनाथ हा आपला पती वारल्यावर टवजयकुमार नावाचा 

मलुगा दत्तक घेऊन कारभार हातात घेतला. याच काळात 

सादतलु्लाखान हा जनुा अकाािचा नबाब मरि पावला आटि 

त्याचा दोस्त अलीखान हा पतुण्या नबाब बनला. दोस्तअलीने 

आपला मलुगा सिदरअली आटि जावई चंदासाहबे यांना 



मीनािीच्या मदतीने टत्रचनापल्लीवर स्वारी करायला पाठवलं. 

टत्रचनापल्ली टजंकून यायच्या मदतीबद्दल रािीने १ कोिी रुपय े

चंदासाहबे याला यायचं कबलू केलं. टत्रचनापल्ली टजकंल्यावर 

मात्र चंदासाहबे याने मदरेुच्या रािीला िसवलं आटि टतला अिक 

केली. आपली झालेली िसविकू लिात आल्यावर रािीने टवर् 

टपऊन आत्महत्या केली. आता टत्रचनापल्ली आटि मदरुा ही दोन्ही 

राज्ये चंदासाहबेाला टमळाली. मैसरूचं राज्य टजंकि ं आता 

चंदासाहबेाचं पढुच लक्ष्य होतं. १७३६ च्या सप्िेंबर मध्ये 

चंदासाहबेाचे कासीम खान आटि मरुाद खान हे दोन्ही भाऊ पाईन 

घाि ओलांडून कनाािकात टशरले. जाळपोळ आटि लिुालिू करत 

टचन्नापट्टिम ् जवळ उतरले. दवेराजैया मोठी िौज घेऊन 

त्याचं्यावर चालनू गेला. पटहल्याच टदवशी मोठी लढाई झाली. 

मैसरूच्या सैन्याने पराक्रमाची शथा केली आटि चंदासाहबेाच्या 

मघुल िौजेला पळवनू लावलं. दलवाई दवेराजैयाच्या हाती प्रचंड 

लिू लागली. मरुाद खान, कासीम खान, बहादरू खान, टसकंदर खान 

मारले गेले. 

दवेराजैया आटि नंजराजैया यांची या टवजयाने अमयााद ताकद 

वाढली. कृष्िराज वोडीयार हा नाममात्र राजा म्हिनू गादीवर होता. 

याचा पररिाम म्हिजे दलवाई आटि सवााटधकारी, यांनी  सवाच 

कारभार हाती आल्यामळेु प्रचंड भ्रष्टाचार सरुु केला. सवा 



जागावंरची टनयकु्ती आपापल्या मजी प्रमािे केली. त्यातही लाच 

लचुपत वाढली. दोघांनी टमळून प्रचंड माया जमवली. देवराजैयाचा 

भाऊ करचरुी नंजराजैया आटि प्रधान मंत्री वेंकिपट्टैया हहेी माग े

राटहले नाहीत. या टतघांची बंधूंची भ्रष्टाचाराची हाव इतक्या थराला 

गेली की राजघराण्याच्या जटमनी त्यांनी लािल्या. राजा तशी प्रजा 

या न्यायाने सरकारी नोकरांनीही मग आपापले हात धवुनू घ्यायला 

सरुुवात केली. टमळून भ्रष्टाचार टझरपत तळागाळापयंत पोचला.  

या सगळ्या घिनांना इ. सन १७४० च्या जवळपास प्रचंड वेग 

आला. पि त्याच काळात सवााटधकारी नंजराजयैा याला 

आजारपि आलं आटि आपला शेवि टदसायला लागला. तेव्हा 

शेवि चांगला व्हावा आटि पापिालन व्हावं म्हिनू नंजराजैयाने 

भ्रष्टाचाराने जमवलेली आपली संपत्ती दानधमाात वािायला सरुुवात 

केली. इतकंच नव्हे तर खदु्द कृष्िराज वोडीयारला २ लाख रुपये 

परत टदले. आपल्या पत्नीच्या उदार टनवााहासाठी अधाा लाख रुपय े

ठेवले. त्याने कृष्िराज वोडीयारला आिखी एक महत्वाचा सल्ला 

टदला. त्याने सांटगतलं की बंगलोरच्या कट्टी गोपालराज अरसच्या 

हाताखाली महमंद साबास साटहब आटि हदैर अली नावाचे दोन 

भाऊ चाकरीत आहते. त्यातील हदैर अलीला ५० घोडे आटि 

१०० पाईक  ठेवण्याची परवानगी यावी. पि त्याच्यावर भरोसा 

ठेव ूनये. तो राज्याला त्रासदायक ठरू शकतो. लवकरच १७३९ 



मध्ये नंजराजैय्याचं टनधन झालं. आता अटधकारी राटहले िक्त दोन 

..एक दलवाई दवेराजैया आटि त्याचा भाऊ करचरुी नंजराजैय्या 

जो आता सवााटधकारी बनला. नंजराजैयाने लष्करात नाईक 

असलेल्या हदैरअली या एका सामान्य तरुिाबाद्दलचा टदलेला 

मोलाचा सल्ला पढेु दलवाई दवेराजैया, करचरुी दवेराजयैा आटि 

इगं्रज यांना अनभुवायला यायचा होता. याच हदैर अलीने मैसरूच्या 

राजसत्तेचा प्रवाह वळवला आटि इटतहास टनमााि केला.  

 इ. सन १७४० मध्ये मराठ्याचं्या िौजा कनाािकात 

उतरल्या. अकाािची खंडिी वसलू करायला रघजुी भोसले 

नागपरूचे आटि शाहूराजांचे मानसपतु्र िते्तटसंग भोसले ४०,००० 

िौज घेऊन अकाािवर आले. अकाािचा नबाब स्वत: या हल्ल्याला 

तोंड यायला उभा राटहला. दमलचेरी घािात झालेल्या या दोन्ही 

िौजांमध्ये अकाािचा नबाब दोस्त अली मारला गेला. मराठ्यांच्या 

िौजांनी अकााि यथेच्छ लिुलं. एवढ्यात टनजाम उल मलु्कचा 

मलुगा नाटसरजंग आपल्यावर चालनू येतोय ही बातमी रघजूी 

भोसलेला लागली.  

 अकाािचा पढुचा नबाब झाला तो दोस्त अलीचा मलुगा 

सिदर अली. त्याने मराठ्याशंी तडजोड केली. त्यांना जी रक्कम 

यायची ठरली त्यातील अधीच रक्कम त्याला उभारता आली. 



मराठ्याचं्या िौजेला त्याने वेल्लोरवरून जाऊ टदलं. यानंतर रघजुी 

भोसले टत्रचनापल्लीच्या चंदासाहबेाकडे खंडिी वसलू 

करण्यासाठी गेले. पि चंदासाहबेाने त्यांची मागिी सरळ 

धडुकावनू लावली. मराठी िौजा टत्रचनापल्लीच्या टकल्ल्याला 

वेढा घालनू बसल्या. एक मटहनाभर हा वेढा चालला. चंदासाहबे 

मराठ्याचं्या अिकेत पडला. गतु्तीचे मरुारराव घोरपडे याचं्याकडे 

टत्रचनापल्लीची जबाबदारी सोपवनू चंदा साहबेाला बरोबर घेऊन 

मराठी िौजा पणु्याला परतल्या. 

इ. सन १७४० मध्ये महाराष्रात घडलेली मोठी आटि 

महत्वाची घिना म्हिजे पशेवा बाजीरावाचा रावेरला झालेला 

मतृ्य.ू त्याच्या जाण्याने स्वराज्याची आटि शाहूराजाची िार मोठी 

हानी झाली. पढुचा पेशवा कोि नेमावा या प्रश्नावर शाहू 

महाराजांनी तोडगा काढला आटि बाजीरावाचा पतु्र बाळाजी 

बाजीराव उिा  नानासाहबे पेशवा झाला. महाराष्राचं राजकारि 

त्याच्या धोरिाप्रमािे बदललं. या नंतरची ८ वरे् कनाािकात 

चंदासाहबेाच्या टत्रचनापल्लीवर कब्जा टमळवण्यात हदैराबादचा 

टनजाम, मैसरूचा दवेराजैय्या, आटि मराठ्याकंडून बाबजूी नाईक 

बारामतीकर यांच्या झगडा सरुु झाला. त्यांना मदतीला धावले इगं्रज 

आटि फ्रें च. टमळून कनाािकातील सारी भमूी ढवळून टनघाली. 



 सन  १७५० नंतरचं कनााटकीय राजकारण. 

अठराव्या शतकाच्या मध्यात कनाािकातील राज्यव्यवस्थेला 

एक वेगळंच वळि लागलं होतं. टहदं ूसाम्राज्याचा पाया घालिारे 

टवजयनगर, पाचही शाह्यांच े वंशज कमजोर झाले होते. त्यांनी 

नेमलेले अटधकारी संस्थाटनक बननू स्वत:च्या अटधकारिेत्राच े

मालक झाले होते. दसुरीकडे दटिि भारताच्या पवूा आटि पटिम 

टकनाऱ्यावर परकीयांनी या समधृ्द दशेात बस्तान बसवायला 

सरुूवात केली होती. अरब, पोतुागीज, फ्रें च, डच, इगं्लीश या 

परकीयांनी भारतात जम बसवायला सरुुवात केली.   २२ ऑगस्ि 

इ. स. १४९८ मधे वास्को-द-गामा काटलकतला उतरला. पाठोपाठ  

इ. स. १५०६ साली पोतुागीजांनी गोवा घेतलं. दीव-दमि- वसई, 

मगलोर, कोचीन, टसलोन, या टठकािी आपली वसाहत टनमााि 

केली. त्यांची भरभराि पाहून डच लोकांनी आपली  कडलरू प्रांतात 

वसाहत केली. इगं्रजांनी इ. स. १६०७ मधे मछलीपट्टिम,्  इ. स. 

१६११ साली पेडापल्ली, इ. स. १६१७ मधे काटलकतला 

आपल्या वखारी उघडल्या. ह े सारे परदशेी १८ व्या शतकाच्या 

मध्यापयंत दटिि भारतातील राजकारिात चागंलाच रस घ्यायला 

लागले होते. त्यांच्याकडे आधटुनक शस्त्रास्त्रं होती, ती ह्या भमूीवर 



लढिाऱ्या राजांना परुवायला लागले होते. साहसी शरू परुुर् 

लष्करात चाकरी टमळवनू कमवायला लागले होते.  

  लष्करातही बरेच मोठे बादल झाले होते. ज्याच्या हाती 

िौज मोठी, त्याची सत्ता मोठी हा नवीन प्रघात सरुू झाला होता. 

असमथा, नाममात्र असलेल्या राजाकंडून िौजेच्या खचाासाठी 

महसलूाची जमीन तोडून दणे्याच्या पध्दतीमळेु सरंजामी वतृ्ती 

वाढीला लागली. सरदारांच्या महत्वाकािंा वाढायला लागल्या. 

वरचढ होण्यासाठी एकमेकाचं्यात लढाया सरुू झाल्या. िौजांच्या 

येण्याजाण्याने सीमेलगतची शेतं नासायला लागली. महसलू गोळा 

करिं कठीि व्हायला लागलं. त्यामळेु सैटनकांचे पगार तुंबायला 

लागले. सावकारांकडून कजा घेऊन सैटनकाचंे पगार भागवले जाऊ 

लागले. नाहीतर सैटनक राजप्रासादासमोर धरिं आंदोलन करायला 

लागले. टजथे पगार जास्त टमळेल अशा राजाकडे सैटनक जाऊ 

लागले. लष्कराची टशस्त, त्यांच्यातला एकोपा, त्यांच्यातील राजा 

आटि राज्य यांच्याबद्दल वाििारी इमानदारी मोडायला लागली 

होती कारि लष्करात एत्ददशेीय टहदं,ू मसुलमान, फ्रें च, पोतुागीज, 

इगं्लीश, अशा नाना जातीच्या लोकांचा भरिा झालेलं एक 

टढलंढालं गाठोडं झालं होतं.  छोिे मोठे जमीनदार आटि दसेाई वेळ 

पडेल त्याप्रमािे कधी खंडिी दऊेन तर कधी लढून आपला टनभाव 

लावत होते. 



यातच दटििेतील राजकारिाला गती दिेारी आिखी एक 

घिना दटििेत घडली. टदल्लीहून दटििेत यऊेन आपली सत्ता 

बळकि केलेला हा टनजाम उल्मलु्क इ. स. १७४८ मधे हदै्राबादमधे 

वारला. त्याला पटहल्या बेगमपासनू झालेले दोन मलुगे गाजीउद्दीन 

आटि नाटसरजंग, इतर चार रिा बायकांपासनू झालेले 

सलाबतजगं, बसालतजगं, टनजाम अली आटि मीरमोगल ह ेचार 

मलुगे होते. आटि मलुीचा मलुगा - मझुफ्िरजंग हाही त्याचा 

लाडका नात ू होता. आपल्या हयातीत त्याने नाटसरजंगाला 

औरंगाबादची आटि मझुफ्िरजंगला वैयटक्तक हदैराबादची 

सभुेदारी टदली होती.  

टनजाम मेल्यावर नाटसरजंग आटि मझुफ्िरजंग या मामा 

भाच्याची सते्तसाठी चरुस सरुु झाली. टनजामाचा थोरला मलुगा  

गाटझउद्दीन हा कायम टदल्लीत वझीरपदावर राटहला होता आटि 

नाटसरजंग हा कायम टनजामाबरोबर वाढला होता. टनजाम टजवंत 

असतांनाही नाटसरजगंाने बापाकडून सत्ता टहसकावनू घेण्याचा 

असिल प्रयत्न केला होता. आता टनजामाची आपल्या हाती सत्ता 

घेण्याच्या मागे लागला. मझुफ्िरजंगच्या मदतीला धावला 

अकाािच्या नबाबाचा जावई चंदासाहबे. कारि चंदासाहबेाला 

सासऱ्याची नबाबी हवी होती. या चंदासाहबेाची आटि 

पााँडेचेरीच्या फ्रें च गव्हनार डुप्लेची खपू मैत्री होती. या दोघाचं्या 



बायकांची घट्ट मैत्री होती. याही दोघी घरी बसनू खपू राजकारि 

चालवायच्या. डुप्लेही भारतीय राजकारण्यांना खळेवायला 

बायकोच्या मध्यस्थीची मदत घेई कारि टतला स्थाटनक भार्ा यते 

होत्या. त्यामळेु डुप्लेने मझुफ्िरजंगला ४०० यरुोटपयन सैटनक, १० 

लाख रुपये आटि लागेल तवेढा दारुगोळा परुवायचा करार केला. 

अशारीतीने फ्रें च उतरल्यावर इगं्रज तरी कसे मागे राहिार ?  

मझुफ्िरजंगटवरुध्द नाटसरजगंने इगं्रजांना मदतीला बोलावलं. 

अशाररतीने फ्रें च आटि इगं्रजांनी टवरुध्द पिांना सहाय्य करायच ं

ठरवनू आिखीनच वातावरि तापवलं. नासीरजंग मघुलांची 

दटििेतील राजधानी औरंगाबादला होता.  

फ्रें चांचा गोलंदाज बसुी हा कमालीचा टनपिु अटधकारी 

आपली करामत दाखवायला लागला. नाटसरजंग टव. मझुफ्िरखान 

हा कनाािकातला, सवा राजकारण्यांनी भाग घेतल्यामळेु पटहला 

संग्राम बनला. या रिांगिात मराठ्याचंी मदत मागायला चदंासाहबे 

गेला पि शाहूराजे त्यावेळी अत्यतं द:ुखी मानटसक अवस्थेत होते, 

कारि त्यांची पत्नी सगिुाबाई खपू आजारी होती, आटि पेशवा 

नानासाहबे ह ेकनाािकातनू टनजामाची ताकद कमी कशी होईल त े

पाहावे म्हिनू राजकारिावर नजर ठेवनू होता. पि त्याच काळात 

१५ टडसेंबर, १७४९ साली शाहूराजांचा कैलासवास झाला, 



तारारािी आटि नवीन वारसांचे घोळ झाले त्यामळेु पेशव्याला या 

कनाािकाच्या रिांगिात टशरता आलं नाही.  

फ्रें चांच्या मदतीने मझुफ्िरजगंने अकाािच्या महमंदअलीला 

टजंकलं. खरू् झालेल्या मझुफ्िरजंगने चदंासाहबेाला त्याच्या 

सासऱ्याची हवी असलेली अकाािची नबाबी टदली, डुप्लेला 

पााँडेचेरीजवळची ८१ गावाचंी जहाटगरी कायमची तोडून टदली, 

आटि स्वत:ला दटििचेा सभुेदार म्हिनू घोटर्त केलं. ह ेसगळं 

औरंगाबादला असलेल्या नाटसरजंगला कळल्यावर तो 

कनाािकाकडे चालनू आला. इगं्रजांनी नाटसरजंगाची बाज ू

घेतल्यावर कडाप्पा, कनूाल, सावनरूचे नबाब, त्याला जाऊन 

टमळाले. नागपरूचा जानोजी भोसलेसधु्दा नाटसरजंगला जाऊन 

टमळाला. मैसरूच्या राजातिे दलवाई दवेराजने नाटसरजंगाचा पि 

उचलला. नाटसरजंग आटि मझुफ्िरजंग यांच्यात जो संघर्ा सरुु 

झाला, त्यात कपिकारस्थानानंा तोिा नव्हता. त्यातच नाटसरजंगाने 

मझुफ्िरजंगला टजजंीजवळ अिक केली आटि सक्त कैदते ठेवलं. 

पि लढाईला सरुुवात होण्याआधीच नाटसरजंग दगाबाजीने मेला. 

कनूाळच्या नबाबाने नाटसरजंगला गोळी मारली. डोकंही कापलं, 

त्यामळेु सैन्यात दगंल माजली, पि लगेच बसुीने मझुफ्िरजंगच्या 

नावाने रिभमूीवरच द्वाही टिरवली. या कपिात डुप्लेचा हात 

असावा. मझुफ्िरजंग लगेच हदै्राबादच्या गादीचा मालक झाला. 



मझुफ्िरजंग आपली िौज घऊेन अकाािहून टनघाला तेव्हा त्याच्या 

पठाि तकुडीत असंतोर् माजला. यामागे कारस्थान होतं त े

टनजामअलीच्या आईचं. टनजाम-उल-्मलु्कच्या या रिा 

बायकोला आपला मलुगा टनजामअली नबाब बनावा असं वाित 

होत,ं त्यामळेु  पठािांना काहीच इनाम टमळालं नाही या 

टवर्यावरून टतने पठािांना भडकवलं आटि मजुफ्िरजंगला  

मारायचा कि केला. कडाप्पाहून मझुफ्िरजंगचं सैन्य पढेु 

टनघाल्यावर पठािांनी बसुीचं सामान लिुलं. त्यावरुन लढाई सरुु 

झाली. कडाप्पाच्या टहमं्मतबहाद्दर पठािाने आपला हत्ती 

मझुफ्िरजंगच्या हत्तीला टभडवला आटि त्याला गोळी मारून ठार 

केलं. त्याबरोबर टहमंतबहाद्दरचं शीर टनजामअलीने कापलं. 

मझुफ्िरही संपला. थोडक्यात ५ टडसेंबर १७५० मधे नाटसरजंग, 

आटि ३ िेब्र.ु १७५१ ला मुझफ्िरजंग, दोघेही मेले आटि गादीवर 

आला टतसराच मलुगा- सलाबतजंग. बसुीने कमकुवत, 

सलाबतजगंाला गादीवर आिलं. फ्रें चांतिे बसुीच सलाबतजंगचा 

सवा कारभार आिोपत होता. मोगलांचं दटििेतलं मखु्य ठाि ं

औरंगाबाद. म्हिनू बसुी सलाबतजगंाला घेऊन औरंगाबादते येऊन 

कारभार करायला लागला. जनू १७५२ मधे चंदासाहबेही मारला 

गेला. ह ेटतघं मेल्यामळेु आता हकदार होता तो टदल्लीत राहिारा 



थोरला मलुगा गाटजउद्दीन, टनजाम उल्मलु्कचा उरलेला औरस 

मलुगा.  

ह ेसगळं वतामान टदल्लीला पोचल्यावर तो बादशहाचं आजे्ञच ं

िमाान घेऊन दटििकेडे बापाची सभुेदारी घ्यायला टनघाला. 

त्याला हदैराबादते आिायचं राजकारि नानासाहबे पेशव्याने केलं. 

नानासाहबे पेशव्यांना सलाबतजंगाची कुवत नाही हे माहीत होतं, 

आटि फ्रें च बसुीचाही जोर कमी करायचा होता. गाजीउद्दीन म े

मटहन्यात टदल्लीहून टनघाला, सप्िेंबरमधे औरंगाबादते आला 

तेव्हा नानासाहबे पेशवा त्याला भेिायला गेला. त्या मकु्कामात 

टनजामअलीच्या आईने गाजीउद्दीनला घरी जेवायला बोलावनू 

केलेल्या टवर्प्रयोगाने तोही १७५२ च्या ऑक्िोबर १६ ला मतृ्य ू

पावला. या बाईने आपल्या मलुाच्या मागाातले दोन कािे बाजलूा 

केले. टमळून गुंतागुंतीच्या किकारस्थानांनी भरलेल्या या सत्ता 

स्पधेत आता सलाबत, टनजामअली आटि मीरमोगल ह े सावत्र  

बंधचू िक्त टजवंत राटहले. एकूि, टत्रचनापल्लीवर टवजय 

टमळवण्यासाठी सवा दटिि भारत ढवळून टनघाला.  

  



िराठा दरबारातील घडािोडी. -  

 

इकडे महाराष्रात शाहूराज े सन १७४९ मधे वारल्यावर 

साताऱ्यातील नवीन वारस, तारारािीचे पेच यासारखे पेचप्रसंग 

कमी झाल्यावर पेशवा नानासाहबेांनी आपलं लि कनाािकाकडे 

वळवलं, आटि पटहली स्वारी इ. स.१७५३ मधे समधृ्द अशा 

श्रीरंगपट्टिवर केली. बाजीरावाने आपल्या कारकीदीत टदल्लीवर 

नजर ठेवनू माळव्यामधे आपले पाय रोवण्यासाठी उत्तरेकडे आपली 

दृष्टी वळवली होती, तर नानासाहबे पेशव्याने दटििेकडे आपला 

चेहरा वळवला. बाजीरावाचं्या काळात लढायांमधे झालेलं कजा 

िेडिं, कनाािकातील नबाबांनी बळकावलेल्या शहाजीराजांच्या 

जाटगरी मोकळ्या करून घिे ंआटि खटजना भरिं ह ेउद्दशे या माग े

होते. इ. स.१७३७ मधे दमलचेरीच्या लढाईत टमळालेल्या 

टवजयाने मराठ्यांचा कनाािकातला दबदबा वाढला होता. 

शाहूराजाचं्या अंतानंतर तारारािीने पेशव्यांटवरुध्द केलेल्या 

लढाईत रामराजा हा हुकमाचा एक्का पेशव्याने आपल्या हाती 

ठेऊन सांगोल्याच्या लढाईत तारारािींच्या दाभाडे वगैरे 

सहाय्यकांना टनष्प्रभ केलं आटि पेशव्याने कनाािकाचा मामला 

आपल्या हाती घेतला होता. दसुरीकडे भालकीला टनजामाला 



हरवनू त्याने २५ नोव्हेंबर १७५२ मधे सलाबतजंगाकडून 

भालकीचा तह करून घेतला. या टनजामाबरोबरच्या लढाईत 

बसुीचा चेला मझुफ्िरखान गोलंदाजाचा प्रताप पेशव्याने 

अनभुवला आटि त्याला आपल्या चाकरीत घेण्याची शथा केली 

आटि  मझुफ्िरखान चाकरीत आला. त्याच्याकडून पेशव्याने 

आपला तोिखाना भक्कम करून घेतलं. 

एकूि, दशेी आटि परदेशी राजकारण्यांचा हा शह-

कािशहाचा खेळ जोरात रंगला होता. कबड्डीसारखा एकमेकाचं े

पाय ओढण्याचा खेळ या मातीत खेळला जाऊ लागला. मलबारच े

नायर, तेलंगिातले तेलंगी, कृष्िेच्या दटिि तीरावरच्या 

कनाािकातले मैसरूचा राजा वोटडयार, गतु्ती संस्थानचे मरुारराव 

घोरपडे, टबदनरूच्या टशवप्पा नायकाचे वारस, कृष्िेच्या उत्तर 

तीरावरचे मराठे, ह े टहदं ू आटि हदै्राबादचा मसुलमान टनजाम, 

परदशेातनू आलेले फ्रें च, इटंग्लश, पोतुागीज आटि डच, यांचा 

सामना जोरात रंगला. त्यात सामील झाले आपली छोिीशी िौज 

घेऊन त्याचं्या मदतीला जाऊन आपला स्वाथा साधिारे बारीक 

सारीक पाळेगार-दसेाई.कुिाचे दोर कुिाच्या हाती यांच्या मसलती, 

खलबतखान्यात रचल्या जाऊ लागल्या. त्या मसलतींचा मतलबी 

आटवष्कार रिभमूीवर टदसायला लागला. घोड्यांच्या िापांच े

आवाज, उडिारी धळू, लष्कराच्या आरोळ्या, िस्त होिारी टपकं, 



टवव्हळिारे सैटनक, नागवली जािारी रयत, हा सगळा पररपाक 

लोभी, सत्तातरुांचा होता.  मटत गुंग करिारे कि रचले जात होते, 

आटि सत्तातरुांची पारडी खालीवर जात होती, खटजने भरले जात 

होते आटि लिुले जाऊन ररकामेही होत होते.  

भारताच्या दटििेला, या साऱ्या राजकारिाच्या पिावरील 

मोहरे, वटजर, राजे, प्यादी यांची बेरीज आटि वजाबाकी होत 

असतांना, एक बारीकसं प्याद ंमैसरूच्या िौजेत मागच्या रांगेतल्या 

कोपऱ्यात उभं होतं. कुिाचहंी त्याच्याकडे लि नव्हतं. पि त े

बेरकी प्याद ंमात्र उघड्या डोळ्यांनी आटि तल्लख मनानं ह ेसगळं 

बारकाईने टिपत होतं. हळूहळू, मैसरूच्या भमूीवर हालचाल 

करायला लागलं होतं.  

  



िैसूर राजसते्तला शह – हैदर नाईक 

 

त्या नाईक टशपायाचं नाव होतं हदैर अली. धमूकेतसूारखा 

अचानक तो दटिि भारताच्या राजकारिात उगवला. इ. स.१७६१ 

मधे मैसरूची सत्ता बळकावनू राज्य करायला लागला आटि 

झपािल्यासारखा लढाया, छाप,े कारस्थानं करून, २० वर्ा कारभार 

करून इ. स. १७८२ मधे परलोकी टनघनू गेला. याच्या काळात 

मैसरूच्या सीमा रेर्ा लांबवर पसरल्या. हदैरच्या ऐन टवशीच्या 

काळात म्हिजे १७४० च्या समुाराला टत्रचनापल्ली स्वारीमळेु 

मैसरूचा खटजना ररता होता. लष्करी टशस्त वर उल्लेख 

केल्याप्रमािे मोडकळीला आलेली होती. आटि चािाि आटि 

चतरु अशा या नायकाने आपल्या हुशारीवर एक गोष्ट पक्की 

जािली होती की ज्याच्या हाती उत्तम िौज तोच सवााटधकारी.   

कृष्िराज वोटडयार आटि राजमाता दवेजम्मा यांच्या हातनू 

सवा सत्ता काढून घेिाऱ् या सवााटधकारी करचरुी नंजराजयैा आटि 

दलवाई दवेराजैया यांचा कुिील डाव चािाि बदु्धीच्या हदैरने 

ओळखला. त्यांना ठकास ठक बनण्यासाठी जो कठोरपिा, 

कावेबाजपिा, टहकमती चािाि पिा, संकिातनू मागा काढण्याचा 

सावधपिा लागतो, तो सवा हदैरमधे परेुपरू होता. यदु्धात सवा गनु्ह े



माि असतात त्याप्रमािे श्रेष्ठत्वाला चढण्याच्या सवा पायऱ् या त्याने 

टनगरगट्टपिे वापरल्या. त्या दोघांच्या हातनू त्याने सते्तचा डाव 

टहसकावनू घेतला.. लष्करी डावपेचात आटि यदु्धकलेत तो 

टनष्िात तर होताच. अशा या हदैरअलीने मैसरूच्या राजकारिात 

इटतहास टनमााि केला. …. 

  



नबाब बहादूर हैदर अली. 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

हैदरअली – जन्िभूिी ते किाभूिी.  

बुध्दीकोटे ते बंगलुरु. 

 

हदैरअलीचा जन्म इ स. १७२१ सालच्या समुारास कधीतरी 

झाला. त्याच्या जन्माची टनटित तारीख माहीत नाही. हदैरच्या 

पवूाजांबद्दलही इटतहासकारांमधे मतभेद आहते. इगं्लीश 

इटतहासकार बाऊररंगने टलटहलंय की हदैरचा पवूाज याह्या हा 

बगदादहून आला, आटि इतर इटतहासकार आिखी वेगळं 



सांगतात. वासदुवेशास्त्री खरे सांगतात, त्याप्रमािे हदैरचा पिजा 

महमंद बहलोल हा िकीर होता. तो टहडंत टहडंत गलुबग्यााला 

अळंद गावात पोचला. त्याचे मलुगे महमंद अली, आटि महमंद 

वली. हे दोघे नोकरीच्या शोधात टशऱ्याच्या नबाबाकडे गेले. या 

नबाबाने त्यांना जमाबंदीच्या वसलुाचं काम टदलं. महमंद अलीचा 

मलुगा िते्तमहमंद. महमंदअली वारल्यावर काकाने आपल्या 

पतुण्याला आटि भावजयीला हाकलनू टदलं. तेव्हा िते्त आटि 

त्याची आई यांची अवस्था िार वाईि झाली. लष्करातल्या एक 

कानडी प्यायाला या दोघाचंी दया आली, आटि त्याने या दोन्ही 

मायलेकरांना आसरा टदला. हयवदन राव यांनी मैसरूच्या 

इटतहासावरच्या पसु्तकात, अरबस्तानातनू अशरािसाटहब हा 

हदैरचा पवूाज १६-१७ व्या शतकात कधीतरी आटदलशहाच्या 

पदरी राटहला असा उल्लेख केला आह.े. थोडक्यात म्हिजे 

हदैरच्या पवूाजांचा इटतहास आटि जन्मतारीख नीि कळलेली नाही. 

हा जो अशरिसाटहब होता त्याच्या वंशात पढेु महमंद अली झाला. 

त्याला ३ मलुगे होते. थोरला िते्त महमंद - हा टशरे नबाबाकडे 

चाकरीला राटहला. आपल्या हुशारी ५०० घोडदळ आटि ६५०  

पायदळाचा मखु्य अटधकारी होता. दसुरा गलुाम हदैर जो मदटगरी 

टकल्ल्याच्या मल्लराजयैा या टकल्लेदाराच्या हाताखाली कामाला 



लागला. आटि टतसरा गलुामअटल जो दोड्बाळापरूच्या  (दोड् 

म्हिजे मोठा ) अब्बास कुलीखानकडे नोकरीला गेला.   

िते्त महमंदला आपल्या टतसऱ्या बायकोपासनू दोन मलुग े

झाले. मोठा शहाबाज आटि धाकिा हदैर. हदैरचा जन्म 

बधु्दीकोिेचाच. िते्त गमु्मनहळ्ळीला टस्थरावला टतथे त्याला 

छोिीशी जहाटगरीही टमळाली. हदैरच्या जन्माची एक कथा अशी 

आह ेकी जेव्हा हदैर जन्मला तेव्हा ज्योटतर्ांनी भटवष्यवािी केली 

की हा खपू मोठा राजा होईल, तमुच्या कुळाला उजळून िाकेल पि 

याच्या बापाला मात्र हा खाऊन िाकेल. ह्याचा बाप लगेच मरेल. 

त्यामळेु घाबरलेल्या नातवेाईकांनी आटि िते्तह्चच्या बायकोने 

नवजात मलुाला मारून िाकायचं ठरवलं. िते्तउल्लाहने सवांना 

अडवलं आटि म्हिलं की जन्म-मतृ्य ूकोिाचाही हातात नाही ज े

व्हायचं असेल तेच होईल. त्यामळेु हदैर जगला. पि हदैर ३ वर्ांचा 

असतांना िते्तह टचतळदगुाच्या लढाईत मारला गेला. त्यावेळी 

९०००  रुपयांचं कजाही होतं. िते्तउल्लाह् वारल्यावर दोड 

बाळापरूचा टकल्लेदार अब्बास कुलीखान याने दषु्टपिाने िते्तची 

सारी संपत्ती, बायकोचे दाटगन,े जहाटगरी सगळं जप्त केलं आटि 

िते्तचं कुिंुब अिरश: रस्त्यावर आलं. इतकंच नाही तर या दोन 

लहानग्या मलुांना टकल्लेदाराने कैदतेही िाकलं. मलुांच्या 

सिुकेसाठी  पैसा उकळायलाही त्याने कमी केलं नाही. मैसरूच्या 



राजाच्या कानावर कुलीखानचा हा दषु्टावा गेला तेव्हा त्याने 

टशऱ्याच्या नबाबातिे मध्यस्थी करायला लावनू या दोन्ही मलुांची 

सिुका केली. गलुाम हदैर या काकाने मात्र दोघा मलुानंा आटि 

आपल्या भावजयीला आपल्याकडे आिनू ठेवलं आटि त्यांचा 

सांभाळ केला. दोन्ही मलुांना लष्करी टशिि टदलं. शहाबाज वयात 

आल्यावर त्याचं लग्न करून टदलं. अकाािच्या नबाबाचा भाऊ 

अब्दलु वहाब हा गलुाम हदैरच्या ओळखीचा होता. हा टचत्तरूचा 

जहाटगरदार होता. त्याच्याकडे शहाबाजला चाकरीला पाठवलं. 

शहाबाज नाईक पदावर लागला आटि हदैरला नसुतंच कामाला 

ठेवलं. पि थोड्याच टदवसांनी गलुाम हदैरने दोन्ही मलुांना 

आपल्याजवळ बोलावनू घेतलं. नंजराजैया या टदवािाची ओळख 

करून टदली. शहाबाजला ३५० घोडदळाचं मखु्य बनवलं. या 

गलुाम हदैरच्या मतृ्यनंूतर शहाबाज काकाचंं पथक साभंाळायला 

लागला. ही घिना १७३८ च्या जवळपासची म्हिजे हदैर तेव्हा 

१६-१७ वर्ांचा होता. यावेळी मैसरूची सवा सत्ता दलवाई दवेराजैया 

आटि सवााटधकारी नंदराजयैा या दोन बंधूंच्या हाती होती. हदैर 

यावेळी राजवाड्यात चाललेल्या या घिनांचा डोळस मनाने धडे 

घेत होता. १७३४ सालानंतर हदैरचा सतत दलवाई बंधूचंा संपका  

येत राटहला पि तो या दोघानंा चांगलाच ओळखायला लागला. 

पढुच्या राजकारिात हदैरला याचा खपू उपयोग झाला. दलवाई 



दवेराजैया, दवेराजैयाचा धाकिा सख्खा भाऊ कराचरुी नंदराजैया 

यांच्याशी हदैरचा सतत संघर्ा होत राटहला. टतघे राजकारि खेळत 

राटहले आटि हदैरने या दोघांना मागे िाकून आपल्या हाती सत्ता 

घेतली या दृष्टीने मैसरू दरबारातील या तीन शक्तींशी ओळख होिं 

जरुरीचं आह.े  

मैसरू दरबारात या घडामोडी घडत असतांना हदैरच्या 

व्यटक्तगत आयषु्यातही महत्त्वाच्या घिना घडत होत्या. हदैर वयात 

आल्यावर शहाबाजने हदैरचं लग्न टशऱ्याच्या सैद शहाच्या मलुीशी 

लावनू टदलं. घरािं चांगलं होतं. सैद अभ्यास,ू टवद्वान म्हिनू 

प्रटसध्द होता. हदैरची ही बायको बाळंतपिानंतर जलोदराने 

आजारी पडली आटि जन्मभर अंथरुिाला टखळून राटहली इतकी 

अपंग झाली. टतला एक मलुगी झाली. हदैरने या पत्नीला खपू 

पे्रमाने सांभाळलं. टतला घरात खपू मान होता. या प्रसंगामळेु हदैरला 

दसुरं लग्न करिं भाग होतं. ते दसुरं लग्न गरुामकोंड्याचा जहाटगरदार 

मीर रेझाच्या बटहिीशी झाला. गोवळकोंड्याच्या कुतबुशहाने 

आपले अनौरस अनेक मलुगे आपल्याजवळ पाळले होते. त्यातला 

एक मीर रेझा होता. मीर रेझाच्या बटहिीशी लग्न झाल्यावर तीन 

वर्ा हदैरला मलू झालं नाही. तेव्हा, टिप ू मस्तान नावाचा एक 

अवटलया होता, त्याची कबर अकाािला होती. हदैरच्या पत्नीन े

आटि हदैरने त्या कबरीची सेवा केली. तेव्हा त्याला पतु्र झाला. 



हदैर अलीने त्या अवलीयाचाच नाव आपल्या पतु्राला ठेवलं. तोच 

पढेु इटतहास घडवनू गेलेला टिप ूसलुतान. याचा जन्म २० नोव्हेंबर 

१७५० मध्ये झाला. 

या लष्करी चाकरीत हदैरच्या गिुांना खपू वाव टमळाला. इ. 

स. १७४५ सालची गोष्ट. एकदा सवााटधकारी नंजराजैया  

दवेनहळ्ळीला टनघालेले असतांना वािेत बंगलोरला आले. टतथे 

त्यांनी लष्करातल्या मलुाचंी स्पधाा घेतली. त्यात टनशािबाजीत 

हदैरने नंदराजैयाचं लि वेधनू घेतलं इतकी उत्कृष्ट टनशािबाजी 

हदैरने केली. सन १७४६ सालामध्ये मैसरूच्या िौजा 

दवेनहळ्ळीच्या वेढ्यात हदैरने परत आपलं लढाईतील नैपणु्य 

दाखवनू नंजराजयैाचं लि वेधनू घेतलं.  

  



देवनहळ्ळी – इ. सन १७४६. 

हैदरअलीचा उदय ... 

 

रंगा गौडा नावाच्या दोड् बाळापरूच्या मखु्याने दवेेनहळ्ळी 

टकल्ल्याचा दांडगाईने कब्जा केला. त्याला साथ टदली ती मराठे 

आटि मोंगलांनी. या गौडाचा बंदोबस्त करण्यासाठी दवेराजैया 

स्वारीवर टनघाला. बंगलोरला त्याला शहाबाज आपलं पथक 

घेऊन भेिला. त्यावेळी शहाबाज हा कट्टी गोपाळराव अरसच्या 

हाताखाली पथक घऊेन काम करत होता. त्याच्याबरोबर नवटशका 

हदैरही होता. हदैर त्याकाळात उनाडक्या करण्यासाठीच सेनेत 

भरती झाला होता. भावाच्या हाताखाली लष्कर या िेत्राशी 

ओळख करुन घेत होता. हा वेढा ९ मटहने चालला. यात 

शहाबाजला शत्रनेू कैद केलं. त्यातनू हदैरने आपल्या भावाची 

अत्यतं चतरुाईने सिुका केली. ते पाहून करचरुी नंजराजैया अगदी 

त्याच्यावर खरू् झाला. हदैरचंही पािी त्याने ओळखलं आटि खरू् 

होऊन दवेेनहळ्ळीच्या एका दरवाजाच्या सरनोबत पदाची 

जबाबदारी हदैरवर सोपवली. ५० घोडेस्वार आटि २०० पायदळ 

त्याच्या हाती सोपवलं. आता आजा, बाप, मामा यांच्यासारखाच 

हदैरही नाईक झाला आटि मैसरूचा सवेसवाा झाल्यावरही 



आयषु्यभर त्याच हदैरनाईक या नावाने ओळखला गेला. करचरुी 

नंजराजैयाचा तो अत्यंत लाडका टशपाई बनला. हदैर मैसरू िौजेत 

बराकी वेंकिरावच्या हाताखाली होता. इ. स. १७५१ मधे 

टत्रचनापल्ली टजंकण्यावरून चंदासाहबे आटि महमंद अली यांच्या 

स्पधेत मैसरूकडून नंजराजैया लढाईत उतरला. त्यालाही 

टत्रचनापल्ली या टहदं ू राज्यावर कब्जा हवाच होता. नंदराजैयाने 

महमंदअलीशी करार केला. टत्रचनापल्लीचा इटतहास मोठा आटि 

राजकीय आटि भौगोटलक महत्वही मोठंच होतं. तेराव्या शतकात 

दटििेत आलेल्या होयसाळ राजवंशाची ही राजधानी. टत्रशीला या 

शब्दावरून टत्रचनापल्ली ह ेनाव पडलं. तीन शीला हा मळू शब्द. 

अनेक खडकांनी भरलेल्या या भभूागावर शंकराचं दऊेळ वसलं 

होतं. या पटवत्र ( टथरू ) शीलांच्या अटस्तत्वावरून या गावाला 

ओळखलं जाऊ लागलं.  

  



स्िचनापल्ली – गुंतागुतंीचं राजकारण  

 

टत्रचनापल्लीचं राजकीय महत्त्व म्हिजे ज्याच्या हाती 

टत्रचनापल्ली तो दटिि भारताचा स्वामी. टत्रचनापल्ली ही या 

सतू्राची टकल्ली होती. त्यामळेु टत्रचनापल्ली आपल्या हाती 

घेण्यासाठी दटििेतील सवाच सत्तांची स्पधाा सरुू होती. इ. स. 

१७४० मधे मदरुा संस्थानची रािी टमनािी टहला िसवनू 

चंदासाहबाने टत्रचनापल्ली हस्तगत केलं. रािीला कैदते िाकलं. 

१७४१ मधे मराठी िौजेने बाबजूी नायकाच्या हाताखाली परत ते 

टजंकलं. शाहूने मरुारराव घोरपडेला मराठ्यांच्या वतीने 

टत्रचनापल्लीला ठेवलं. आता टत्रचनापल्ली टजंकण्यासाठी 

महमंदअली हा इगं्रजांच्या मदतीने आटि चंदासाहबे हा फ्रें चांच्या 

मदतीने रिभमूीवर उतरला. या सगळ्या राजकारिात गुंतागुतं 

वाढत गेली. दटििेतल्या राजकारिाला ऊत आला. कोिीही 

कुिाशीही सहाय्याचे वाद ेकरायला लागले, ते वायद ेमोडायला 

लागला. या झगड्यात सगळीच महत्त्वाकांिी मािसं उतरली तेव्हा  

नंजराजैयाबरोबर हदैर टत्रचनापल्लीला होताच. नंजराजयैाला त्याने 

पैसा आटि मािसंही परुवली. टत्रचनापल्लीच्या लढाईनंतर 

नंजराजैयाने लढाईचा खचा माटगतला. नंजराजैयाने स्वत: 



टकल्ल्यात जाऊन खचााचा टहशेब घ्यावा असा सांगावा 

महमंदअलीकडून आला तेव्हा त्या कामासाठी टकल्ल्यात टशरत 

असतांना नंजराजैयाला ठार करण्याचा नबाबाचा उटद्दष्ट आह े हे 

हदैरअलीला लिात आलं. म्हिनू त्याने करचरुी नंजराजैयाला 

माघारी यायला सांटगतलं. तेवढ्यात महमंदअलीच्या टशपायांनी 

मैसरूच्या टनवडक िौजेवर तोिा डागायला सरुुवात केली. 

हदैरअलीमळेु केवळ करचरुी नंजराजैयाचा जीव वाचला. तेव्हा 

हदैरने अकाािच्या नबाबाला ठार करण्याचा सल्ला नंजराजैयाला 

टदला. पि ते घडून आलं नाही. या फ्रें च आटि इटंग्लश लढण्यावर 

त्याचं्या दशेातनू यधु्द थांबवण्याचा दबाव आला. म्हिनू दोघाचं्या 

वािाघािी सरुु झाल्या. पि त्या टिसकिल्या आटि परत यदु्धाला 

सरुुवात झाली. टत्रचनापल्ली आटि अकाािवर कुिाला स्थापायच ं

यावर या परकीयांच्यात जास्त जुंपली. 

या ज्या लढाया झाल्या त्यावर फ्रान्स सरकारकडून बसुीला 

सतत नाराजीचे खटलते येत होते. पि फ्रें च सेनापती बसुी थांबायला 

तयार नव्हता. शेविी बसुीचा हा आक्रमक स्वभाव न 

आवडल्यामळेु फ्रें च सरकारने त्याला फ्रान्सला बोलावनू घेतलं 

आटि गोडाडा याला गव्हनार म्हिनू भारतात पाठवलं. 

इगं्लंडमधनूही मद्रासचा गव्हनार सााँडसा याला तशाच सक्त सचूना 

टमळाल्यामळेु दोन्ही दशेाचं्या इथल्या प्रटतटनधींनी सामोपचारान े



करार केला आटि अकाािमध्ये महमंदअलीची स्थापना झाली. २१ 

ऑगस्ि १७५५ या टदवशी महमंद अलीने अकाािच्या टकल्ल्यात 

नबाब म्हिनू रीतसर प्रवेश केला आटि त्याटदवशीपासनू इगं्रज 

आटि महमंद अली यांच्याशी हदैर अलीच्या भटवष्यातील 

लढायांची बीजं रुजली. दसुरीकडे हदैरच्या कामटगरीवर खरू् होऊन 

नंजराजैयाने त्याला बहादरू हा टकताब टदला. नवीन िौज 

उभारण्याची परवानगीही टदली. तेव्हा हदैरने लगेच २००० 

घोडदळ, ४००० हजार पायदळ, आटि ४००० बंदकूधारी टशपाई 

िौज उभी केली. टत्रचनापल्लीची लढाई ३ वर्े चालली पि हाती 

यश आलं नाही. उलि खचा मात्र अिाि झाला.  

 टनजाम, अकाािच्या या लष्करी मोटहमांच्या काळात हैदरने 

आपली महत्वाकांिा िुलवायला सरुुवात केली. नाटसरजगंबरोबर 

टहडंत असतांना त्याने आपल्या नोकरीत ३०० बेरड ठेवले. बेरड 

ही लिुालिु, चोऱ्या करिारी शरू आटि टवश्वास ू  जमात. 

कुिाच्याही वस्तीत, घरात, छाविीत टशरायचं आटि त ेलिुायच ं

हाच त्यांचा धंदा. टबलंदर चोर पि इमानी अशी त्याचंी ख्याती 

होती. बायका-मलंु-परुुर्-गावकरी कुिीही त्यांना वज्या नव्हतं. 

कपडे, दाटगने, गरंु ढोरं- कुठलीही वस्त ू ते सोडत नसत, अगदी 

बायकांच्या नाकातली नथसधु्दा..हदैरने या लोकांना कामात 

घेतल्यावर त्यांनी काहीही लिुावं आटि त्यातला ठरलेला टहस्सा 



हदैरला आिनू यावा. यामळेु हदैरचा खटजना भरायला लागला. 

स्वत: हदैरही या मलुखुटगरीत लिुालिु करतच होता. नाटसरजंग 

आटि मझुफ्िरजगं यांची झुजं चाल ूहोती तवे्हा, नाटसरजंग िौज 

घेऊन प्रवास करत असतांना ठार झाला. त्यावेळी हदैरच्या बेरडांनी 

सरळ नाटसरजंगच्या खटजन्यापयंत मसंुडी मारली आटि मोहरांनी 

खचाखच भरलेले दोन उंि सरळ पळवनू नेले, आटि त्यातला काही 

वािा हदैरला टदला. या बेरडांनी ३०० घोडे आटि ५०० बंदकुाही 

पळवल्या आटि हदैरला टदल्या. याटशवाय हदैरने पळवलेले १५ 

उंि वेगळेच.  

टमळालेल्या मोहरांमधनू राहुि्या, तंब,ू हत्ती असं टदमाखदार 

सामान हदैरने खरेदी केलं. त्यानंतर नंजराजयैाला बोलावनू 

आपल्या पलििींची कवायत त्याला दाखवली. नंजराजैया खरू् 

होऊन गेला. हदैर सलुतान होण्याची स्वप्नं पहात होता. त्याला 

थािामािात रहािारा मोगल सलुतान व्हायचं होतं. हदैरने वािेल 

त्यामागााने पैसा टमळवला आटि सवा पैसा आपली लष्करी ताकद 

वाढवण्यातच खचा केला. त्याचं स्वप्नच मोठं होतं. हदैरला या 

इगं्रज-फ्रें च लढाईत इगं्रजाचंा कावेबाजपिा, यधु्दतंत्र, यधु्दटशस्त, 

आटि नवीन शस्त्रं यांची खपू जवळून ओळख झाली. त्याच्या 

गिुग्राहकतेने इगं्रजांचा कावेबाजपिा उचलला आटि लष्करी 

टशस्तही. या िौजते  मराठी िौजेचा सेनापती गतु्तीचा मरुारराव 



घोरपडेही होताच. त्यालाही ह े परदशेी चांगलेच कळले आटि 

हदैरही कळला. मरुारराव आटि हदैर दोघेही समानशीलाचे. दोघेही 

आपली छोिीशी िौज घेऊन टजथे टजथे लढाई असे टतथे टतथे हजर 

असत. जी लिू टमळेल त्यातनू आपला स्वाथा साधत. 

टत्रचनापल्लीच्या लढाईनंतर हदैरची प्रटतष्ठा खपूच वाढली. 

नंजराजैयाच्या मजीतला झाल्यामळेु त्याचा मानही वाढला. हदैरची 

लष्करी ताकदही आता खपू वाढली. त्याच्या पदरची बेरडांचीही 

संख्या तो वाढवत चालला होता. आता तो मोठा सरदार झाला 

होता. १५००  घोडदळ, ३००० कवायती िौज, २००० पायदळ, 

आटि ४ तोिा एवढी त्याची िौज तयार झाली. तो मोठ्या 

सरदारासारखा रहायला लागला. त्याचा टदवाि होता मराठा 

ब्राह्यि खंडेराव. खंडेराव चािाि, शरू, धीि, आटि आटथाक 

व्यवहारात िार हुशार होता. टमळालेल्या लिुीचा आटि 

लहानमोठ्या वस्तूंचाही जमाखचा कसा मांडायचा, त्यातील 

पळवािा कशा बजुवायच्या याचं उत्तम टशिि त्याने हदैरला टदलं. 

हदैर स्वत: टनरिर होता, पि स्मरिशक्ती इतकी टवलिि होती. 

की भले भले त्याच्या तोंडी गटिताने सदा व्हायचे. त्यामळेु हदैरच्या 

खटजन्यात अिरातिरीला िारच थोडा वाव होता. हदैर त्याच्यावर 

खरू् होता, आटि खंडेरावही त्याला चांगले धडे दते होता. इ. स. 

१७५२ पयंत हदैर बलवान झाला. नेमबाजी, तलवारबाजीत तो 



टनपिु होताच. कावेबाजही भरपरू होता.मरुब्बी राजकारिी होता. 

इ.सन १७५५ ह ेसाल हदैरअलीच्या भटवष्य काळासाठी महत्वाच ं

ठरलं.  

  



हैदरअली स्दडंीगलचा फौजदार – इ. सन १७५५   

 

या काळात श्रीरंगपट्टिचा अंतगात कारभार दवेराजैया पहात 

होता आटि बाहरेच्या राज्याशंी राजकीय संबंध करचरुी नंजराजैय्या 

कृष्िराज वोडीयारमािा त पहात होता. इ. स. १७५५ मधे 

श्रीरंगपट्टिाहून मैसरूला जातांना वािेत नंज राजयैा आपली थोडी 

िौज कमी केली आटि उरलेली िौज हदैरच्या हाताखाली ठेवली. 

त्याला टदडंीगलचा िौजदार बनवलं. या टदडंीगल परगण्याचं त्या 

काळात िार महत्वाचं मोक्याचं स्थान होतं. मदरुा आटि कोईम्बत्तरू 

या दोन्हीकडे जािारे रस्त े या परगण्यातनू जात होत.े टशवाय 

नंजराजैयाने ३ लाख वसलुाचे सत्यमंगल, इरोडे, शंखटगरी ह े३ 

परगिेही हदैरच्या हवाली केले. टदडंीगल हा डोंगराळ प्रदेश. टतथले 

पाळेगार नंजराजयैाची सत्ता मानत नव्हते. स्वत:ला स्वततं्र समजत 

असत. या पाळेगारांना वठिीवर आिायचं काम नंजराजैयाने 

हदैरवर सोपवलं. अकाािच्या स्वारीत ह े पाळेगार लढण्यासाठी 

हदैरबरोबर होतेच. हदैरने परतीच्या प्रवासात या पाळेगारांबरोबर 

तडजोडीची भार्ा सरुु ठेवली. त्यांना अभयवचन टदलं. त्यांच्या 

समस्या टवचारल्या. आटि टदडंीगलला पोचल्यावर मात्र उग्र 

स्वरूप धारि केलं. हदैरने या पाळेगारांची गावं लिुली. गरंु 



पळवली. रयत कापनू काढली, आटि हदैरच्या आज्ञेत न 

वागण्याच्या भयंकर पररिामांची झलक त्यांना दाखवली. त्याच्या 

या भयंकर दषु्टाव्यामळेु सवा पाळेगार सतुासारखे सरळ आले. 

टदडंीगल भागात शांतता झाली. टदडंीगलचा अटधकार हातात 

आल्यावर हदैरने पुढच्या दोन-तीन वर्ांमधे अम्मी नायक, अप्पी 

नायक, वगैरे नायकांना शरि आिलं. काहींना मोठमोठे नजराि े

पाठवनू आपल्याकडे वश करून घेतलं. या नायकाकंडून हदैरने दोन 

लाख रुपये गोळा केले.  श्रीरंगपट्टिच्या दरबारातील हकीकती 

कळाव्यात म्हिनू आपला वकील म्हिनू हदैरने आपल्या वतीने 

खंडेरावाला श्रीरंगपट्टिाला ठेवलं होतं. या खंडेरावाने दलवाई 

बंधूंना पाळेगारांशी झालेल्या लढायांची रसभरीत विान सांटगतली, 

हदैरला कसा मोठा खचा पडला हहेी कळवळून कानावर घातलं. 

मग हदैरने मग जखमींची मोठी यादी सरकारात खचा टमळावा म्हिनू 

पाठवली. ती यादी पाटहल्यावर दलवाई दवेराजैयाने आपला एक 

मािसू शहाटनशा करायला टदडंीगलला पाठवला, तेव्हा हदैरने 

आपल्या टशपायांना हळदीची टपवळी िडकी बांधनू जखमी करुन 

ठेवलं होतं. ती संख्या होती  ७०० आटि खरे जखमी होते ६७ 

लोक. सरकारातनू या प्रत्यके जखमीला १४ रुपये जखमपट्टी 

टमळायची. ती हदैरने अशी जमवली. पाहिी करायला आलेल्या 

अटधकाऱ्याचीही मठू दाबली आटि प्रकरि टनकालात काढलं. 



मध्यंतरी सलाबतजंग खंडिीची मागिी करत मैसरूच्या दारात उभा 

राटहला तेव्हा दलवाई दवेराजैया, करचरुी नंजराजयैा यांनी ५६ 

लाख रुपये दणे्याचं कबलू केलं पि तेवढा पैसा त्यांना उभारता 

आला नाही, तेव्हा सलाबतजंगने काही सावकार पैशाची पतूाता 

होईपयंत आपल्याकडे ओलीस ठेवले. त्यातील काही सावकार पैसे 

भरून सिुले, काही पळून गेले आटि काही तरंुुगात पडले.  

  



िैसूर राजघराण्यातील वादळ. 

 

इ.  स. १७५५ ते १७५९ पयंत मैसरू दरबारात अत्यतं अशभु 

ग्रहांनी प्रवेश केला होता की काय असं वािावं अशा घिना 

घडल्या. याच काळात मैसरू दरबारात नवं वादळ आकार घ्यायला 

लागलं होतं. मैसरूची सत्ता जरी नंजराजयैा आटि दवेराजैयाच्या 

हातात असली तरी मैसरू गादीचा मालक कृष्िराज वोटडयार आता 

२७ वर्ााचा, मोठा झाला होता आटि राज्याचा कारभार हाती घऊे 

पहात होता. आजवर त्याला जी अपमास्पद वागिकू दलवाई बंध ू

त्याला दते होते, तो जांच त्याला झगुारून यायचा होता. पि सते्तला 

सोकावलेले दवेराजैया बंध ूआता टनवतृ्त होण्याची भार्ा बोलतच 

नव्हते.  

 १७५५ साल उजाडलं. करचरुी नंजराजैया याची मलुगी 

लक्ष्मिी ही कृष्िराज वोटडयारला टदलेली होती. नंजराजैयाने 

नकुतीच टत्रचनापल्लीवर स्वारी केली होती आटि त्या मोटहमेचा 

खचा ३ कोिी रू. आला होता. राजाच्या मते एवढा खचा नाहक 

झाला आटि इतकं करून टत्रचनापल्लीही हाती आली नव्हती. 

नंजराजैयाला  खरं तर टत्रचनापल्लीवर स्वारी करून ती टजंकून टतथे 

स्वत:च राज्य स्थापायचं होतं. पि ते जमलं नाही. आटि उलि 



राजाची नाराजी पि ऐकावी लागली. त्यातनू सलाबतजगं आटि 

बसुी राज्यावर येऊन गेल्यामळेु मैसरूचा खटजनाही ररता झालेला 

होता. नंदराजैयाचा अटत जाचही राजाला आता सहन होईनासा 

झाला होता. म्हिनू कृष्िराज वोटडयार आटि त्याची आई 

दवेजम्मा यांनी कि करून करचरुी नंजराजैयाला अिक करायची 

आटि वेंकिपतीला प्रधानमंत्री करायचं असं कारस्थान रचलं. 

त्यांची गपु्त खलबतं चाल ूझाली आहते ही कुिकुि नंजराजैयाला  

लागली तेव्हा तो हरदनहळ्ळीला होता. तो सावध झाला आटि 

नंजनगडुला थांबनू माटहती काढायला लागला. आपल्याला अिक 

करायचं कारस्थान राजमाता आटि राजा करत असल्याच ंऐकून हे 

सगळं कारस्थान राजाला टशकविारे सल्लागारही दलवाई बंधूंनी 

शोधनू काढले. त्यांना काढून िाकायचं ठरवल्यावर कृष्िराज 

वोटडयारने आकांडतांडव सरुू केलं. नंजराजैयाने लगेच 

राजप्रासादाबाहरेचे नेहमीचे सरुिा अटधकारी काढून आपली िौज 

ठेवली. दवेराजयैाने राजाला परोपरीने समजावनू सामोपचाराने 

घ्यायला सांटगतलं, पि राजा काहीही ऐकायला तयारच नव्हता. 

उलि पोरकिपिाने दलवाई बंधूंनाच धमक्या दऊे लागला. 

पररटस्थती हाताबाहरे जाते आह,े राजा नमतं घ्यायला तयार नाही 

आटि आपल्या हातातनू सत्ता जाईल या भीतीने करचरुी 

नंजराजैयाने, राजाला ठार मारून आपल्या गभावती मलुीला 



होिाऱ्या बाळाला गादीवर बसवायचं ठरवलं. त्याने हा सगळा बेत 

आपल्या मलुीला सांटगतला आटि राजाला टवर् दणे्याची 

जबाबदारीही टतच्याचवर सोपवली.  

पि मलुीने हे मानलं तर नाहीच पि बापाला ह े असं न 

वागण्याचा सल्ला टदला. त्याचवेळी राजाला म्हिजे आपल्या 

पतीला बापाचं ह े कारस्थान सांगनू सावधही केलं. राजाला ह े

कपिकारस्थान कळल्यावर त्याने ४०० टनवडक िौज घेऊन 

नंजराजैयावर स्वारी करायचं ठरवलं. नंजराजैयानेही जावयाटवरूध्द 

लढण्याची तयारी केली. पि दवेराजैयाला ह ेभांडि आटि लढि ं

सवा सहन होईना. म्हिनू त्याने नंजराजैयाला टनरोप पाठवनू सावध 

केलं आटि चार वटडलकीच्या गोष्टी सांटगतल्या. आधीच खटजना 

ररकामा झालाय, त्यात िौज या लढाईत वापरली तर राज्याचा नाश 

व्हायला वेळ लागिार नाही ह े स्पष्ट केलं. तरी नंजराजैयाने हा 

सल्ला मानला नाही. त्याने िौज जमवली आटि राजवाड्यासमोर 

आिली. राजानेही आपली िौज जमवली. राजघराण्यातल े

नातेवाईक त्याच्या मदतीला उभे राटहले. त्यांनी आपापली िौज 

राजाच्या मदतीला टदली. नंजराजैयाच्या िौजेशी यधु्दाला तोंड 

िुिलं पि राजाकडे तोिा नव्हत्या, त्यामळेु नंजराजैयाकडील 

तोिा सरुु झाल्यावर गोंधळ माजला, कापाकापी, मतृ्य ू आटि 

रक्तपात यांनी घबराि झाली. राजा रािीमहालात जाऊन लपला, 



तेव्हा नंजराजयैा प्रासादात टशरला. त्याने राजाला  राजवाड्यातील 

दरबारात आिलं. सवा लोकानंा जमवनू दरबार भरवला.  राजाच्या 

सल्लागारांना साखळदडंाने बांधनू कैदत िाकलं. इतरांचे कान नाक 

कापनू टशिा टदली. कृष्िराज राजा ह ेसगळं क्रौया  पाहून थक्क 

झाला. नंजराजयैा मग एवढं कठोर वतान करुन दरबारातनू टनघनू 

गेला. 

दवेराजैयाला मात्र आपल्या भावाचं ह ेकू्ररपिाचं वागिं सहन 

न होऊन, त्याने आपल्या कुिंुबासह आटि लोकांसह राजधानी 

सोडण्याचा टनिाय घतेला. आपली िौज, घोडदळ आटि 

बायकामलुांना घेऊन तो भवानी नदीच्या तीरी टदडंीगलमधील 

सत्यमंगलला जाऊन राटहला. त्याने टतथे पोचल्यावर आपल्या सवा 

अटधकाऱ्यांना त्या भागाचा वसलू आपल्याकडे आिनू यायला 

सांटगतला आटि स्वत:च्या पैशाची सोय करून घेतली. हा सगळा 

वसलू हदैरच्या खटजन्यात जािारा होता. पि हदैरचं ऐकायचं की 

दवेराजैयाचं असा प्रश्न तेथील रयतेला पडला. शेविी दवेराजैयाच 

श्रेष्ठ होता, म्हिनू त्यालाच टदला. नंजराजैयाचं ह ेसंतापजनक, कू्रर  

वतान सगळं पेशव्यांच्या वकीलाला जवे्हा कळलं तेव्हा त्यांनी 

दलवाई बंधूंना या कठोर वागण्याचा जाब टवचारला आटि याच े

पररिाम पेशवे काय करतील ह ेमाहीत आह ेका, असं टवचारलं. 

राजा कृष्िराजनेही घडलेली सारी हटककत पेशव्यांना कळवली 



आटि पेशव्यांकडे मदत माटगतली. त्याने पेशव्याला कळवलं की 

जर पेशवा कनाािकात येईल, दलवाई बंधूंना ठार करेल, त्याला 

गादीवर बसवेल, आटि टत्रचनापल्ली त्याला टजकूंन दईेल तर तो 

पेशव्याला अधे राज्य आटि रोजचा िौजेचा खचा ५०,०००  रू. 

पेशव्याला दईेल. त्याउलि नंजराजैयाने पेशव्याला कळवलं की जर 

पेशवा या भानगडीत पडेल तर तो राजाला ठार करून स्वत:लाही 

संपवेल. दोन्ही टनरोप पेशव्यांकडे पोचले.हातातील सत्ता सिूु नये 

म्हिनू मैसरूच्या राजप्रासादात चाललेला हा अमानरु्, हीन प्रकार 

हदैरअली पहात होता आटि दलवाई बंधूंची टनयत ओळखायला 

लागला होता .  

  



िैसूर आस्ण िराठे. 

 

 इ.स. १७५० मधे शाहूच्या मतृ्यनंूतर त्यांचा पेशवा 

नानासाहबे याची नजर कनाािकाकडे वळली. दटििेतली चौथाई 

वर्ाानवुरे् गोळा केली गलेेली नव्हतीच. टशवाय मराठ्याचं े

शहाजीच्या काळापासनू हक्काचे असलेले परगिे एकेका नबाबाने 

टगळंकृत केले होते. त्याच्याकडे लि परुविं जरूरीचं होतं, आटि 

थोरल्या बाजीरावाच्या काळात झालेलं सावकारी कजा िेडण्याची 

जबाबदारी आता नानासाहबे पेशव्यावर असल्यामळेु पैसा गोळा 

करण्यासाठी पेशवा कनाािकाकडे वळवली. टनजामाच्या 

मदतीटशवाय  पेशव्याने इ. स. १७५३ पासनू स्वतंत्रपिे कनाािकाची 

मोहीम सरुु केली. मराठ्यांच्या स्वाऱ्या ही हदैरच्या आयषु्यातील 

िार महत्वाची घिना आह,े कारि उत्तरोत्तर हदैर आटि मराठे हा 

झगडा कायम होत राटहला आटि हदैरच्या कतृात्वाला, शौयााला, 

रिनीतीला, व्यहूरचनेला, अनेक  धमुारे िुिले. आधी नानासाहबे 

पेशवा, मग माधवरावराव पेशवा, इगं्रज आटि टनजामअली 

यांच्याबरोबरच्या लढायांमळेु, आटि टवजयामळेु त्याची छाप 

इटतहासावर राटहली. या काळात सत्ताप्रमखु दलवाई बंधचू होत े

आटि हदैरचा उदय व्हायला लागला होता.    

नानासाहबे पेशव्याने पटहली स्वारी इ. स. १७५३ मधे केली. 

रास्ते-मेहेंदळे-पिवधान-पठेे -बाजीपंत- मरुारराव-सखाराम हरर 

अशी अनेक नवीन सरदारांची नवीन िळी पेशव्यान स्वत:ची 



म्हिनू तयार केली. कनाािकात टहदंपुदपतशाही स्थापन करिं ह े

त्याचं स्वप्न होतं. टत्रचनापल्लीवर त्याचा डोळा होताच. 

कनाािकातील अकााि, कडाप्पा, टशरे, कनूाल आटि सावनरू या 

पाच नबाबांचा जोर संपविं ह े त्याचं लक्ष्य होतं. त्या नबाबांवर 

चौथाई लाग ूकरण्यासाठी १७५२ नंतर भालकीचा तह झाल्यावर 

पेशवा जानेवारीत सरळ कनाािकात गेला. आता कनाािकाच्या 

राजकारिात पेशवी टशरला.  यावेळी मैसरू, टबदनरू आटि सोंधे या 

टहदं ूराजांशी त्यांचा पटहला संबंध आला. डुप्लेची आटि त्याचा 

लष्करी उजवा हात - बसुीची ताकद आिखीनच कमी झाली. 

फ्रें चाची शक्ती उतरिीला लागली. या सगळ्या बातम्या 

पेशव्याकडे येत होत्या. 

 त्यानेही सगळ्यांकडे आपले वकील पाठवले होते. १७५३ 

सालच्या दसऱ्यानंतर नानासाहबे पेशव्यांच्या िौजा दटििेकडे 

चालायला लागल्या. श्रीरंगपट्टिाला राजासमोर पेशवा 

पोचल्याबरोबर कृष्िराज वोटडयारने लगेच खंडिी भरून िाकली. 

परतीच्या वािेवर धारवाडचा टकल्ला मोंगलाचं्या ताब्यातनू 

काबीज करून १७५४ च्या पावसाळ्याच्या सरुुवातीला पेशवा 

पणु्यात पोचला. टदडंीगलमधे असलेल्या हदैरचं या मराठ्यांच्या 

स्वारीकडे लि होतं.   



नानासाहेब पेशवयांची दुसरी िैसूर मवारी-  

 

१७५४ सालचा दसरा झाला.  कनाािकातील राटहलेली कामं 

पिूा करण्यासाठी पढुची मोहीम परत कनाािकात जायचा टनटित 

झाला. ती स्वारी टवशेर् नव्हती. याही वर्ी रास्ते, सरदार 

पिवधानांचे गोपाळराव आटि त्यांचे तरुि बंध ू कनाािकात 

छाविीला राटहले होते. याचा िायदा, मराठी िौजलेा तो प्रदशे 

कळायला, टतथल्या रयतेची भार्ा कळायला, टतथल्या 

हवामानाची ओळख व्हायला खपू झाला. 

  



पेशवयांची सावनरू लढाई –  

स्तसरी मवारी इ. सन १७५५. 

 

इ. स. १७५५ मधे दसरा झाल्याबरोबर पेशव्याची टतसरी 

स्वारी टबदनरूवर झाली. ती मात्र टवशेर् गाजली. टबदनरूावर जातांना 

सासवडच्या महादजी परंुदरे सरदाराने गोलंदाज मझुफ्िरखानच्या 

िौजेची झडती घतेली, मझुफ्िर हा गोलंदाज फ्रें च अटधकारी 

बसुीच्या हाताखाली तोिखाना सांभाळण्यात तयार झाला होता. 

पेशव्याने भालकीच्या लढाईच्या वेळी बसुीची करामत पाहून 

त्याच्या या टशष्याला आपल्याकडे चाकरीत ठेवलं होतं. हा 

गोलंदाज स्वारीत आपली मािसं घेऊन टनघाला होता. मझुफ्िरने 

सरकारी पैसा घेऊन िौजेची संख्या कमी भरली, या कारिावरून 

दोघाचं्यात भांडि होऊन मझुफ्िरखान रुसनू नोकरी सोडून 

श्रीरंगपट्टिाच्या राजाकडे आश्रयाला गेला. टतथे नोकरी 

स्वीकारल्यावर त्याने इतर नबाबांशी संपका  साधायला सरुुवात 

केली. सावनरूकर नबाबाशी त्याने मैत्री केली आटि पेशव्याला 

टवरोध करायला सरुुवात केली. यातनू उद्भवलं सावनरूचं प्रकरि 

आटि लढाई. त्यात सगळं कनाािक उतरलं. पेशव्याच्या 



मतु्सद्दीपिाचा कस लागला. इ. स. १७५५ मधे झालेल्या 

सावनरूच्या या लढाईला अनेक राजकारिी रंग होते. 

सावनरू ह ेकनाािकात उतरायचं दार, म्हिनू महत्वाचं संस्थान. 

म्हिनू सावनरूकर नबाबाला कह्यात आििं हा पेशव्याचा उद्दशे. 

या नबाबाचं राज्यही खपू मोठं होतं. या नबाबाला जाऊन टमळाला 

गतु्तीचा मरुारराव घोरपडे. कारि त्याला हवं असलेलं सेनापतीपद 

शाहूराजांनी टदलं नाही म्हिनू तोही मराठ्यांवर नाराज होता. 

त्याच्यासाठी पेशव्यांना खच्ची करण्याची ही नामी संधी होती. 

टशवाय बाकी कनूाल, कडाप्पा, टशरे येथले मसुलमान नबाबही भारी 

िौजेसह सावनरूकराला जाऊन टमळाले. आमचा नोकर 

मझुफ्िरखानला चाकरीतनू काढून आमच्या हाती सपुदुा करा हा 

नानासाहबे पेशव्याचा टनरोप सावनरूकराने मानला नाही. कारि 

सावनरूकर नबाबाला आपली शक्ती वाढवायची होती, म्हिनू 

त्यालाही मझुफ्िरखान हवाच होता. यावेळी सलाबतजगं 

पेशव्याचं्या बाजनेू उभा होता.नानासाहबे पेशव्याने चतरुाईने शक्ती 

आटि यकु्तीचं राजकारि खेळून आपल्या हुशारीची चिुकु 

दाखवली. या सवा नबाबांटवरुध्द लढण्यासाठी त्याने नागपरूकर 

जानोजी भोसले, इदंरूहून मल्हारराव होळकर, टवठ्ठल टशवदवे 

टवंचरूकरांना उत्तरेतनू बोलवनू घेतलं. आटि सावनरूकर 

नबाबाएवढीच आपली िौजसंख्या वाढवली. सलाबतजगं आटि 



बसुी मदतीला आल्यावर बसुीशी संधान बांधनू त्याला मरुारराव 

घोरपडेला आपल्या बाजलूा वळवण्याची कामटगरी सांटगतली. 

मरुाररावाला गतु्तीची जहागीर आटि कनाािकाचा कारभार कबलू 

केला. त्यामळेु मरुाररावाच्या पाटठंब्याचा जोर कमी झाला आटि 

सावनरूकर नबाबाची शक्ती थोडी कमी झाली. बसुी आल्यावर, 

मझुफ्िरखानाचा गोलंदाजी टशििातला गरुूच मझुफ्िरखानाच्या 

टवरुध्द समोर उभा रााटहल्यामळेु पेशव्याची  बाज ूभक्कम झाली. 

मझुफ्िरखानाच्या जागी यशवंतराव पानसे यांना नेमनू आपल्याला 

मझुफ्िरखानाची गरज नाही, असा संदशे खानाला टदला, त्यामळेु 

आता पेशवा सवााथााने सावनरूकर नबाबाशी लढायला समथा 

झाला. 

मराठी िौजेने जानेवारी १७५६ मधे सावनरू टकल्ल्याला वेढा 

घातला. दोन मटहने वेढा चालला.  शकु्रवार, १२ माचाला हल्ला 

करुन टकल्ला हस्तगत केला. मझुफ्िरखानाच्या ४ चौक्या ताब्यात 

घेतल्या. एटप्रलच्या पटहल्या आठवड्यात सलाबतजंग आटि बसुी 

सावनरूला पोचल्यावर बसुीने आपली कमाल दाखवली. पटहले 

टदवशी ५ तासात ७०० गोळे आटि दसुरे टदवशी ५०० गोळे 

उडवले. त्याबरोबर टकल्ल्याचा ति ढासळून पडला. पेशवे आटि 

त्यांची िौज थक्क झाली. सावनरूकर नबाब तहाला आला. ११ 

लाखाचंी खंडिी मान्य केली. सावनरूचा टनम्मा मलुुख ताब्यात 



आला. मझुफ्िरखान भेिायला आला. सावनरू मोहीम कमालीची 

यशस्वी झाली. बाकी टठकािच्या खंडण्या घेऊन पेशवा पणु्यात 

परतला. पेशव्याचं्या माघारे टमळालेला प्रदशे नबाबाने परत दशे 

बळकाव ू नये म्हिनू गोपाळराव पिवधान आटि मल्हारराव 

रास्त्यांना मागील वर्ीप्रमािचे याही वर्ी कनाािकात छाविीला 

ठेवलं.  सावनरूच्या या लढाईमळेु वोटडयार राजाला आटि हदैरला 

मराठे हा काय शत्र ूआह ेयाचा पररचय झाला. ह ेया लढाईचं मोठं 

गमक होय !                                                                                                                    

          यानंतरची पेशव्याची कनाािकातली मोहीम १७५७ 

साली झाली.  

  



िैसूर आस्ण िराठे -१७५७ -पेशवयांची मवारी.  

 

मैसरू दरबारातील नंजराजयैा आटि कृष्िराज वोटडयार 

यांच्यातील वादळी भांडिानंतर राजाने पेशव्यांची मदत माटगतली 

होती आटि नंजराजैयाने पेशव्यांना धमकी टदली होती तरी 

नानासाहबे पेशवा आटि सदाटशवभाऊ, ठरल्याप्रमािे कनाािक 

स्वारीला टनघाले. यावेळी मरुारराव घोरपडे िौजेसह आटि आटि 

मझुफ्िरखान आपल्या तोिखान्याबरोबर होता. शहाजीराजांची 

जहाटगरीतील म्हिजे होसकोिे, बाळापरू, कोलार ही गावे ताब्यात 

घेण्याचा त्याचा मनसबुा होता. नानासाहबे पेशवा आटि 

सदाटशवभाऊ श्रीरंगपट्टिला जाऊन दाखल झाले. पेशवा मोठी 

िौज घेऊन आला ह ेकळल्यावर नंजराजैया नरमला आटि खंडिी 

घेऊन मराठ्यांची िौज घालवण्याचा टवचार करायला लागला. 

पेशव्याने करचरुी नंदराजैयाकडे ३६ लाखांची जबरदस्त खंडिी 

माटगतली. नंजराजयैाने ही मागिी अमान्य केली आटि आकडा 

कमी करायला सांटगतले. खंडिी वसलू होईना तेव्हा पेशव्याने 

श्रीरंगपट्टिास वेढा घातला आटि तोिांचा मारा चालवला. १७ 

टदवस तोिा चालवल्या. पि अचानक एक टदवस एक तोिगोळा 

श्रीरंगपट्टिातील रंगरायाच्या दवेळाच्या कळसाला जाऊन टभडला 



आटि कळस पडला. हा अपशकुन माननू पेशव्याने मारा थांबवला. 

एक तोिही िुिली आटि बरेच गोलंदाजही नाहक मेले. तेव्हा 

दोन्ही पिांकडून तडजोडीचे प्रयत्न सरुु झाले. पेशव्याने ३६ लाख 

खंडिी माटगतली होती, ती ४ लाखाने कमी करुन ३२ लाख 

दणे्याचं करचरुी नंजराजैया कबलू केलं. त्यासाठी त्याने नागमंडल, 

बेलरू, टककेरी, टचन्नरायपट्टि, कडब, होनवळ्ळी, तरुुटवटकरे, 

टचकनायकनहळ्ळी, बािावर, हरिहळ्ळी, केलरु, हुटलगेदगुा, 

कडूर असे सपुीक परगिे पेशव्याला वसलूासाठी टदले. ५ लाख 

रोख टदले. पररिामी त्या १४ महालांचं रक्कम वसुलीचं काम 

पेशव्यावरच येऊन पडलं. पेशव्याने या १४ महालात आपले 

कमावीसदार नेमले आटि त्यांच्या रििासाठी 6000 HçÀçÌpç 

þíJçuççÇ. हा व्यवहार आिोपनू पेशवा टशरे काबीज करायला 

गेला. टशरे ताब्यात आल्यावर त्या टकल्लेदाराला थोडीशी जहाटगर 

पोिापाण्यासाठी दऊेन, पेशवा पणु्याला परतला. अशाररतीने 

पेशव्याने शहाजीराजांच्या ५ जहाटगरीतील गावांपैकी टशरे आटि 

सावनरू ही दोन ठािी टजंकून आपल्या ताब्यात आिली. 

पणु्याला परत येतांना पेशव्याने गोपाळराव पिवधान, 

आनंदराव रास्ते, टवसाजी कृष्ि, अमतृराव, मकंुुद श्रीपती,  यांना 

सरदार बळवंतराव मेहेंदळे यांच्या हाताखाली कनाािकातील 

वसलूीच्या कामासाठी ठेवलं. त्या पावसाळ्यात ह ेटतघे कनाािकात 



छाविीसाठी राटहले. मराठ्यांची िौज टनघनू गेली आटि थोडीच 

िौज छाविीसाठी राटहलेली पाटहल्यावर कडप्पा, कनूाल, टचत्रदगुा, 

ह े सगळे नबाब आटि सवा पाळेगार ह े एकत्र आले आटि ही 

उरलेली मराठयांची िौज पार बडुवण्याचा त्यांनी बेत केला. 

अकाािच्या नबाबाने आटि मद्रासच्या इगं्रजांनी त्यांना टचथावलं. 

पेशवा तमुच्यापेिा बलवान होईल असं सांगनू पेशव्यांटवरूध्द या 

सवांना उठवलं. मरुारराव घोरपडेही त्यांना सामील झाले. 

कडप्प्याजवळ मोठं यधु्द झालं आटि त्यात कडप्पाचा नबाब 

मारला गेला. कारि बाकीचे कुिीच नबाब त्याच्या मदतीला 

मदतीला आले नाहीत. नबाब मेल्यावर त्याचा जावई मीर िैजलु्ला 

गादीवर आला. कडप्पा आटि कनूाल  टजंकून टतथल्या नबाबांना 

पेशव्याचं्या िौजांनी उखडून लावलं. नंतर सगळे टबदनरूवर गेले. 

टबदनरूच्या रािीने पेशव्यांना न टवचारताच मलुगा दत्तक घेतला 

होता. टतला धडा टशकविं भाग होतं. पि तेवढ्यात मराठ्यांना 

पणु्याला परतावं लागलं आटि मोहीम अधावि राटहली. ह ेसरदार 

टनघनू गेल्यावर मैसरू राज्य आिखीनच संकिात सापडलं. 

मराठ्यांना मोठा टहस्सा टदल्यामळेु वसलूी कमी झाली. आधीच 

खटजना ररकामा झालेलाच होता. त्यात ह े संकि आलं. त्यातच 

भरीला भर म्हिनू िौजेने तुबंलेल्या पगारासाठी राजाच्या दारात 

धरिं धरलं. केवळ आटथाक तंग पररटस्थतीमळेु दलवाई बंध ूआटि 



राजा यांच्यामधे समेि झाला. हदैर यावेळी श्रीरंगपट्टिाला आला. 

त्याने नंजराजैयाला मराठ्यानंा सपुीक तालकेु टदल्याबद्दल दोर् 

टदला आटि मला का बोलवनू घेतलं नाहीस असा जाब टवचारला. 

आता जो वसलू मराठे घिेार आहते तो आपिच गोळा करू 

असाही सल्ला त्याने नंजराजयैाला टदला. 

मराठ्याचंी मोहीम यशस्वी झाली होती. 

  



हैदरची नायर लोकांशी पालघाट लढाई  

– १७५८. 

 

इ. स. १७५८ मधे एवढ्यात एक नवीन समस्या हदैरसमोर 

आली. पालघािचा राजा त्याच्याकडे मदत मागायला आला. 

पालघाि ह े पटिम टकनाऱ्यावरचं पवातराजींच्या पायथ्याशी 

वसलेलं एक संपन्न संस्थान. नायर लोक हे इथले रटहवासी. ही 

अत्यतं शरू, साहसी आटि कडवी जमात. कोचीन, काटलकत, 

टशकाकोल याचं्यासारखं समकालीन राज्य. पालघािच्या ह्या 

राजाची आटि काटलकत आटि कोचीनच्या राजाची लढाई झाली. 

त्यात नायर लोकांनी कडवी झुंज टदली. पालघािच्या मदतीसाठी 

हदैरने आपला मेहूिा मकदमु अली याच्या बरोबर ५ तोिा, ५००० 

कवायती िौज, आटि २००० घोडदळ एवढी िौज टदली आटि 

त्याला मलबारला पाठवलं. या दोघांनी पालघाि, काटलकत परगि े

हल्ला करून लिुले. ही िौज आलेली पाहून नायर लोकांना ह े

मसुलमान नको होते. नायरांनी हदैरच्या िौजेशीही कडवी झुजं 

टदली पि शेविी नायर लोकांनी खंडिी यायचं कबलू केलं. १२ 

लाख रुपये  खंडिी ठरली. या मधल्या काळात नायर लोकांनी 

दवेराजैयाशी गपु्तपिे संपका  साधला. मसुलमान मािसाला पैसे 



दणे्यापेिा टहदं ूमािसाला पाठवा, आम्ही तमु्हाला त्याच्या हाती 

१२ लाख पाठव ूअसा टनरोप टदला. तेव्हा  दवेराजैयाने हदैरला 

आपल्या िौजा परत बोलवायला सांटगतलं. हदैरला त्याचा हुकूम 

पाळिं आवश्यकच होतं. 

त्याने मकदमू अलीला परत बोलावलं. त्यानंतर दवेराजाने 

आपला रजपतू जमादार हररंटसंगला मलबारला पाठवनू १२ लाख 

रुपये आिले. हररटसंग हा हदैरचा कट्टर प्रटतस्पधी. हदैरला आपले 

१२ लाख रुपये बडुल्याचा मनस्वी संताप आला, आटि त्याने 

त्याचा वचपा काढायचा टनिय मनोमन केलाच. दवेराज आटि 

हदैरमधे समझोता होऊन हदैरच्या िौजेचा 3 लाख रुपये खचा 

हदैरला टमळाला. मग हदैर टदडंीगलला परतला. आता त्याच्या 

िौजांना परत काहीतरी काम हवं होतं, ते इगं्रज आटि फ्रें चांच्या 

नव्याने सरुु झालेल्या लढाईमळेु टमळालं. फ्रें च आटि इगं्रजांमधे 

सरळ सरळ यधु्द सरुू झालं. कारि होतं ते टत्रचनापल्लीचा 

महमंदअली आटि मदरेुचा यसुिुखान यांच्यातलं भाडंि. पि 

याच्यात हदैरला िार भाग घतेा आला नाही. 

  



इ. स. १७५८ -५९ .  

हैदर - नंजराजैया – कृष्णराज वोस्डयार.  

 

मैसरूमधला गोंधळ संपता संपत नव्हता. इ. स. १७५८ सालात 

मैसरूच्या िौजेने पगार तुंबण्यावरून नंजराजयैाच्या दारात धरि ं

धरलं. हदैरला ही बातमी कळल्यावर त्याने दवेराजैयाची 

सत्यमंगलला भेि घ्यायचं ठरवलं आटि आपल्या िौजेसह तो 

टनघाला. सत्यमंगलला गले्यावर दवेराजैयाला भिेला आटि 

आपल्याबरोबर श्रीरंगपट्टिला यायचा आग्रह केला. दोन्ही 

भावाचं्यात समझोता न केल्यास ते राज्याला घातक ठरेल असंही 

समजावलं. पि तो हलेना. तेव्हा हदैरने  तोिाच सरुू केल्या. 

त्यामळेु नाईलाजाने मग दवेराजैयाही टनघाला. हरदनहळ्ळीपयंत 

सगळे एकत्र आले पि दवेराजैया पढेु येईना, तेव्हा हदैर आटि 

खंडेराव मैसरूला पोचले. नंजराजैयाला भेडून त्याने कृष्िराज 

वोटडयारची मागायला लावली.  त्या दोघांच्या भेिीनंतर राजानेही 

झालं गेलं टवसरून नंजराजैयाला माि केलं. हदैरने मग दवेराजैया 

आटि नंजराजैया यांची भेि करवनू टदली. त्यामळेु त्याचं्यातील 

दरुावा संपला. यावेळी दरबारी, अटधकारी, सरकारी लोक उपटस्थत 



होते.  मग दवेराजैया मैसरूहून श्रीरंगपट्टिास आला. पढुच्या सहाव्या 

टदवशी दवेराजयैा जलोदराने मरि पावला.  

आता िौजेने धरलेल्या धरि ंआंदोलनाचा प्रश्न राटहला होता. 

तो नंजराजैयाने आतापयंत झालेल्या मनस्तापाने आटि भावाच्या 

मतृ्यनेू कंिाळून खंडेराव आटि हदैरलाच हाही प्रश्न सोडवायला 

सांटगतला. हदैरने तेही काम झपाि्याने आटि व्यवटस्थतपि े

हातावेगळं केलं. तो या कामासाठी राजवाड्याच्या दवेडीवरच 

बसायला लागला. िौजेला पगार टमळाला. हदैरने धरिं धरिाऱ्या 

बंडखोरांना टशिा तर केलीच पि त्यांची सवा संपत्ती जप्त केली. 

हदैरच्या या मैसरू भेिी त्याने तीन प्रकाराने आपलं वचास्व टमळवलं. 

िौजचे्या दृष्टीने त्यांचा तारिहताा हदैरच होता. नंजराजैयाने 

हदैरमळेुच राजाची मािी माटगतली या भावनेने राजाही त्याच्यावर 

खरू् झाला आटि आपले सवा कठीि प्रश्न सोडवले म्हिनू 

नंजराजैयाही हदैरवर खरू् झाला. हदैरचं ह े मोठंच िलीत होतं. 

हदैरटशवाय आपलं चालत नाही अशीं सवांचीच समजतू होऊ 

लागली. 

पि हदैरचे डावपेच वेगळेच होते. मैसूरमधील िौज धरि ं

धरून होती, तेव्हा हदैरने टकल्ल्याच्या आटि मैसरूच्या सवा 

दरवाज्यावंर आपली स्वत:ची िौज पहाऱ्यासाठी लावली. हदैर 



श्रीरंगपट्टिात िौजेची व्यवस्था लावत असतांना  त्याचा कट्टर 

प्रटतस्पधी हररटसंग हा त्याचवेळी मलबारहून नायर लोकांकडून १२ 

लाख खंडिी दवेराजैयासाठी घऊेन येत असतांना जोरदार 

पावसाळ्यामळेु त्याने कोईम्बत्तरू जवळच्या अटवनाशी गावात 

छाविी केली. टतथे त्याला दवेराजैया मरि पावल्याची बातमी 

कळली. त्याचा मोठाच आधार तिुला आटि गाठ आता हदैरशी 

आह ेह ेकळल्यावर श्रीरंगपट्टिच्या लष्करात चाकरी करण्यात अथा 

नव्हता. म्हिनू तो तंजावरच्या राजाच्या लष्करात नोकरी 

टमळवण्याची बोलिी करत होता. हदैर श्रीरंगपट्टिात होता आटि 

इतर शत्रूचं्या िौजाही पावसाळाभर आपापल्या राज्यात होत्या. 

त्यामळेु हररटसंग आरामात छाविी करून होता. 

त्याची िौजही बेसावध होती. अशावेळी अचानक त्याच्या 

िौजेवर हल्ला झाला. हा हल्ला होता हदैरचा सरदार 

मकदमूअलीचा. हदैरने मकदमूची १००० घोडदळ आटि २००० 

कवायती िौज अशी एक तकुडी टदडंीगल प्रकरि आवरून परतत 

असतांना हररटसंगवर पाठवली होती. या मकदमूने हररटसंगाच्या 

बेसावध छाविीवर अकस्मात हल्ला केला आटि छाविी उधळून 

लावली. छाविीत प्रचंड गोंधळ उडाला. कापाकापी सरुू झाली. 

आराम करिारे हररटसंगच े सैटनक कापले गेले. मकदमूच्या 

िौजेचंही नकुसान झालं. मािसंही मेली. मकदमू ३०० घोडे, 



१००० बंदकूा आटि ३ तोिा लिूुन श्रीरंगपट्टिाला आला आटि 

त्याने त्या हदैरला टदल्या. हदैरने “ मोठ्या मनाने ”  १५ घोडे 

राजाच्या अश्वशाळेसाठी टदले, आटि ३ तोिा सरकारी शस्त्रागारात 

पाठवल्या. रजपतू जमादार हररटसंगबरोबरचं हदैरचं शत्रुत्व जनंुच 

होतं. हररटसंग हा दवेराजैयाचा मािसू आटि हदैर नंजराजैयाच्या 

पिातला. दवेराजयैा आटि हररटसंग दोघे हदैरच्या, वािेल त्या 

मागााने प्रबळ होण्याच्या स्वभावावर सतत िीका करत. नंजराजैयाने 

हदैरला आवर घालावा या मताचे ते होते. त्यामळेु हदैर आटि 

हररटसंगात कडवं शत्रतु्व होतं आटि ते कधीही लपनू राटहलेलं 

नव्हतं. हदैरने सवा प्रश्न हुशारीने टनकाली लावले, िौजेचं धरिं 

उठवलं आटि राज्याची एवढी मोठी व्यवस्था लावल्यावर राजाने 

खरू् होऊन त्याला बंगलोरचा टकल्ला त्याच्या पररवारासाठी इनाम 

टदला. 

  



िराठ यांची मवारी इ. स. १७५९. 

 

मैसरू दरबारातला घोळ संपतो न संपतो तोच मराठ्याचं्या 

िौजा कनाािकाकडे कूच करून टनघाल्या ही बातमी मैसरू दरबारात 

येऊन धडकली. टतचा प्रटतकार करायला हदैरच एक आता समथा 

टशल्लक आह ेयाची नंजराजैयाला खात्री पिली. ह ेसाल होतं इ. 

स. १७५९. टदल्लीला यधु्दाचे वारे वहायला लागले. अहमदशहा 

अब्दाली नावाचं वादळ टदल्लीवर अंधार करून गेलं. टनजामाचा 

उदगीरवर पराभव करून मोकळ्या झालले्या िौजा, लगेच 

टदल्लीच्या बादशहाच्या मदतीच्या टवनंतीवरुन सदाटशवभाऊंच्या 

हाताखाली उत्तरेची वाि चाल ू लागल्या. आटि पेशव्यानंी परत 

कनाािकाचा मामला हाती घेतला. त्यांनी आपल्या िौजा 

कनाािकात पाठवल्या. गोपाळराव पिवधान आटि रास्ते ह ेदयु्यम 

सरदारही त्यात होते. मैसरू राजाने कबलू केलेले १४ महाल ताब्यात 

घ्यायची ही मोहीम होती. १७५७ सालानंतर त्या प्रदशेाकडे लि 

ध्यायला पेशव्यांना इतर मोहीमांमळेु िुरसत झाली नव्हती, ती 

आता पेशव्यांनी सरुू केली. रास्ते, पिवधान एकेक ठािं टजंकायला 

लागले.मराठ्यांशी लढण्याचं काम हदैरवर आलं. नंजराजैयाने 

त्याला सवा िौज टदली आटि सेनेचा मखु्य दलवाई केलं. नव्याने 



आलेल्या हदैरचा जोर वाढला ह ेन आवडलेले दरबारातील जनेु 

सरदार त्याला सामील न होता, घरी बसले. त्यांच्याटशवाय 

मराठ्याशंी झुंजायला हदैर तयार झाला. त्याने श्रीरंगपट्टि आटि 

बंगलोर यामधल्या वािेवर  असलेले मदरू आटि मळवडी ह ेदोन 

टकल्ले भक्कम करून दािागोिा भरून सज्ज ठेवले. मराठ्यांच्या 

िौजा कनाािकाकडे चालायला लागल्या ही बातमी गपु्तहरेांनी 

आिल्यावर हदैर लगेच बंगलोरजवळ पोचला. मराठ्यांच्या िौजनेे 

बंगलोरजवळचा टचन्नपट्टि हा टकल्ला टजंकला होता, मदरू त े

टचन्नपट्टि अंतर १३ मैलांच ंआह.े मदरूच्या टकल्लेदाराने रात्रीत 

प्रवास करून टचन्नपट्टि गाठलं. आटि टशड्या लावनू टकल्ल्यात 

टशरला. टकल्ला लगेच हातात आला. 

  



सरदार पटवधान आस्ण हैदरअली 

पस्हला सािना – 

 

मराठ्याचं्या िौजा घेऊन गोपाळराव पिवधान यांनी 

अटहमंगल, कंकिहळ्ळी वगैरे ठािी टजंकली. आटि बंगलोरला 

वेढा घातला. हदैरला हे कळल्याबरोबर तो बंगलोरला आला. तो 

त्याचा इनामाचा गाव. बंगलोर टकल्ल्याच्या पवेूच्या तिबंदीवर 

तोिाचंा मारा केला असता तर टकल्ल्याच्या तिबंदी कोसळल्या 

असत्या. एका झिक्यात टकल्ला ताब्यात आला असता तर 

नंजराजैयावर छाप बसली असती असं मकंुुद श्रीपती  

गोपाळरावांना सांगत होते, पि ते घडलं नाही. तेवढ्यात हदैर 

पोचला आटि त्याने टचत्रदगुााच्या जगंलात आश्रय घेतला. 

 गोपाळराव आटि हदैरची ही पटहली आमने सामने 

लढाईतील भेि झाली. दोघानंाही एकमेकांचं पािी अजनू कळायच ं

होतं. दोघाचं्यातला मोठा िरक म्हिजे गोपाळराव सरदार होते, 

लढाई हचे त्यांचं िेत्र होतं आटि हदैर लढवय्या सेनापती आटि 

मरुब्बी राजकारिीही होता. ही पटहली भेि नसुती ओळख होती. 

एक लढाई होिं म्हिजे दोन सेनापतींच्या मानटसकतेची ताकद. 

त्यांची शारीररक ताकद. त्यांची स्वभावातील उिेपि त्याच्या 



यधु्दशस्त्रांची ताकद. त्यांच्या रिनीतीची ताकद आटि त्यांच्या 

स्वभावांची गुिंि. यात हदैर स्वतंत्र सेनानी तर गोपाळराव सरदार 

पणु्याच्या दरबारांच्या आदशेांवर अवलंबनू.  मराठ्याचंी रिनीती 

म्हिजे गटनमीकावा. मोटहमेवर टनघाले की की मराठे िौजचे्या 

लहान लहान िोळ्यांनी त्या त्या शत्रचू्या प्रदशेात पसरायच.े छोि्या 

छोि्या वस्त्यांमधे, खेड्यांमधे, टशरून जाळपोळ करून रयतेला 

धमकावनू पैका गोळा करत. त्यामळेु लोक लौकर शरि येत. त्याच ं

ओझं सेनापतीवर पडे आटि सेनापती शरि येई.आटि हदैरची 

रिनीती म्हिजे हदैर शत्रचू्या पररसरातलं घोडासधु्दा टशरू शकिार 

नाही, असं एक जंगल जवळ करीत असे, आटि मग आपला तळ 

टतथे ठोके. आपला मागा मात्र तोिा जातील असा करुन घेई. 

छाविीभोवती खंदक खिनू त्याच्यापढेु तोिांच्या बातेऱ्या बॅिरी 

बांधे. आटि मग रात्र झाली की छापे घालण्यासाठी बाहरे पडे. गस्त 

घालायला टहडंिाऱ्या शत्रचू्या िोळ्यांवर टकंवा शत्रचू्या तळावर 

हल्ला करून वेगाने आपल्या  तळावर परत टिरे. अशा शत्रचूा 

सामना करायला घोडासधु्दा टजथे उपयोगी नाही, टतथे तोिा तरी 

काय कामाच्या ? त्यामळेु शत्रचूा िडशा पडून शत्रचूं मोठं नकुसान 

होई. हजारो मािसंही हकनाक मरत. जंगलातनू टनघतांना अत्यतं 

गपु्तपिे आपल्या तोिा घेऊन टनघे. त्या चोरवािा, त्याच ं

गपु्तहरेखात,ं आटि सवा गावांचे रस्ते याची उत्कृष्ट जाि तो ठेवत 



असे. त्यामळेु रात्री १२/१४ कोसांची मजल मारून छापा घालनू 

पहािे पसार होिारा हदैर आता मराठ्यांनाही ओळखीचा झाला. 

गोपाळरावाचं्याबरोबरच्या झुंजीत, टचत्रदगुााच्या जगंलाचा 

आश्रय घेऊन बसलेल्या हदैरला गोपाळराव पिवधान त्याला परुून 

उरले.  हदैरचा हा स्वभाव ओळखनू गोपाळराव सावध रहायला 

लागले आटि त्याची िौज आली की हल्ला करायला लागले. 

हदैरची िौजही कापली जाऊ लागली. त्यामळेु गोपाळराव 

बंगलोरचा वेढा उठवनू टनघनू जातील हा भ्रम हदैरला सोडावा 

लागला. इतक्यात हदैरचा शह चाल ू असतांना गोपाळराव 

मागडीला मागे सरकले आटि नवीन चढाईचा बेत करायला 

लागले. त्याचा िायदा नंजराजैयाने घेतला. त्याने पेशव्यांचे ३२ 

लाख दिें साि नाकारलं. तमुचे गोपाळराव आमच्या हदैरला 

घाबरून मागे सरकले असा कांगावा त्यांनी सरुु केला. हदैर आटि 

नंजराजैयाला पेशव्यांचं दिें बडुवायचंच होतं. हदैर आटि 

गोपाळराव पिवधान या  दोघाचं्यात अनेक चकमकी झाल्या. 

दोघांनी गटनमीकावा हचे शस्त्र वापरलं. त्यामळेु टनिाायक लढाई 

घडली नाही. दोन मटहने सातत्याने लढाया केल्यावर काहीच 

टनष्पन्न होत नसल्याने आटि एकमेकांना जोखल्यावर हदैरकडून 

तहाचा प्रस्ताव आला. नंजराजैया आटि पेशवे याचं्यात राजकारिी 

लढाई आटि गोपाळराव पिवधान आटि हदैरअलीमध े लष्करी 



लढाई यातनू दोन्ही पि एकमेकांना तलु्यबल ठरले. बंगलोर 

मराठ्याचं्या हाती न पडल्याचा िायदा नंजराजैयाने घेतला आटि 

गोपाळरावाचंं तेज ओळखनू हदैरने माघार घेतली. ३ मटहने 

मराठ्याशंी लढल्यानंतर कंिाळून हदैरने नंजराजैयाला तह करायला 

सांटगतलं. १४ महालांच्या ऐवजी ३२ लाख नगद रूपये मराठ्यांनी 

घ्यायचं ठरलं. हदैरने टतथल्या टतथे १६ लाख मराठ्यानंा टदले 

आटि उरलेले १६ लाख सावकारांकडून घेऊन टदले. सावकारांनी 

सवा महालांचा वसलू आपापला उगवनू घेण्याचं ठरल्यावर 

मराठ्याचं्या िौजा परत गेल्या. पणु्यात नानासाहबे पेशव्यांना हा 

तह आवडला नाही. त्यांना १४ महालच आपल्या ताब्यात हवे 

होते. पि महाल हाती राटहले तरी त्याची सारा वसलूी ही मोठी 

किकि होती. त्यात कनाािकातील रयत मराठ्यांना सारा वसलूी 

करु दतेील याची खात्री नव्हतीच. म्हिनू नानासाहबे पेशव्यांनी 

गोपाळरावाचं्या तहावर '' हदैरने तमुचे स्वरूप नेले ” असा  खोचक  

अटभप्राय टदला पि गोपाळरावांनी तो िेिाळून लावला आटि '' 

हदैरसारखा कावेबाज मािसू तहावर आला हचे माझं मोठं यश ” 

असं पेशव्यांना कळवलं. या लढायांचं एकच तात्पया म्हिज े

गोपाळराव आटि हदैरची एकमेकांना ओळख पिली. त्याचा 

पररिाम भावी लढायांमधे टदसनू आला. ह ेदोन सेनापती हत्तीसारख े

पढुील दहा वरे् झुंजले. श्रीरंगपट्टिाला हदैर परत गेला. 



श्रीरंगपट्टिच्या दरबारात, मराठ्यांशी लढून परत आलेल्या हदैरला 

नंजराजैयाने ' िते्त बहादरू ' हा टकताब आटि सेनेचा दलवाईही 

केलं. टवजय टमळवनू गेलेल्या हदैरच्या स्वभावामधे आता बदल 

झालेला होता. त्याची महत्वाकांिा आिखी िुलली. त्याला त्याच ं

तेज कळलेलं होतं.  

  

  



हैदरअली आस्ण गोपाळराव पटवधान  

यांची पस्हली झंुज. बंगलोरची लढाई. 

 

हदैर यशस्वी झाला तरी नंजराजैयाला मात्र हदैरने आपल्याला 

मानावं असंच वाित होतं. त्यामळेु त्या दोघांच्यात धसुिुस सरुू 

झाली. मैसरू राजकारिात आता आिखी एका नाि्याने प्रवेश 

केला होता. नंजराजयैाने वोटडयारचा  अपमान केला होता, त्याचा 

डंख अजनूही राजा आटि राजमाता यांच्या मनात दखुत होता. 

त्यातच खंडेरावाचं प्रस्थ वाढून त्याच्या राजप्रासादातल्या िेऱ्या 

वाढल्या होत्या.  राजमाता आटि राजाशी संवाद वाढले होते. तेव्हा 

या दोघांनी नंजराजयैाला कारभारातनू काढावं अशी सचूना 

खंडेरावाला केली. त्याप्रमािे राजमातेची आज्ञा माननू खंडेरावाने 

एक छान नािक रचलं. 

  



नंजराजैयाचा अमत. इ. सन १७५७-५८  

 

मराठ्याचं्या नकुत्याच झालेल्या स्वारीमळेु मैसरूचा खटजना 

ररता झाला होता. त्यामळेु िौजेचा पगारही तुंबला होता. खंडेरावाने 

या पायावर नािक रचलं. खंडेरावाने आपल्या टवश्वास ू लष्करी 

अटधकाऱ्यांना टवश्वासात घेऊन िौजेचा पगार तुबंला त्याची 

मागिी करायची सचूना टदली. लष्करी अटधकाऱ्यांनीही खडेंरावाने 

पढवलेले संवाद म्हिण्यासाठी हदैरचं घर गाठलं. तेव्हा हदैरने 

त्यांची समजतू काढत म्हिलं,  माझी िौज मी माझ्या पैशान े

चालवतो, पि तमुचा पगार मी कसा दिेार ? तमु्ही 

नंजराजैयाकडेजा.  तो सवााटधकारी आह.े तो तमुचं काम करेल. मी 

माझ्यावतीने नंजराजैयाशी बोलतो. तेव्हा लष्करी अटधकारी 

ठरवल्याप्रमािे नंजराजैयाकडे गेले. त्याने पगार दणे्याबद्दल 

असमथाता दाखवली तेव्हा िौजेने परत धरिं धरण्याची धमकी 

नंजराजैयाला टदली. नंजराजयैाला मागच्या वेळची '' िौजेने धरि ं

धरिे नावाची घिना आठवली. त्यावेळी िौजेने त्याच्या घरातलं 

पािीही बंद केलं होतं. बाहरेून येिारा अन्नपरुवठा बंद केला होता. 

ते संकि आठवनू नंजराजैयाने कारभारातनू टनवतृ्त व्हायचं ठरवलं. 

त्याचं दसुरं कारि होतं ते म्हिजे त्याच्या टवश्वास ू लोकांकडून 



आपल्याला कारभारातनू काढण्याच्या हालचाली राजमाता आटि 

खंडेरावामधे सरुू झाल्यात ह ेकळलं होतं. आटि आता तर हदैर 

स्वत: िौजेला घेऊन त्याच्याकडे आलेला पाहून त्याला आपलं 

भटवष्य स्वच्छ टदसलं. हदैरचं कारस्थान यामागे असेल याची 

त्याला परेुपरू खात्री पिली. आपि आता टनवतृ्त होिार आहोत, 

असं सागनू नंजराजैयाने त्यानंा राजाकडे जायला सांटगतलं. तेव्हा 

सवा अटधकारी राजाकडे गलेे आटि राजवाड्याच्या बाहरे धरिं 

धरून बसले. 

कृष्िराज वोडीयारला ह े कळल्यावर, खंडेरावाने 

पढवल्याप्रमािे राजाने आपला मािसू बाहरे पाठवला आटि 

लष्कराच्या वतीने बोलायला खंडेरावाला आत पाठवायला 

सांटगतलं. तवे्हा खंडेराव आत गेला आटि राजाशी बोलनू बाहरे 

आला. त्याने िौजेसमोर राजाचं टनवेदन जाहीर केलं की सवा सत्ता 

राजाच्या हाती राहील, नंजराजैयाची भटवष्यातील सोय लावली 

जाईल आटि िौजेचं दिें नंतर भागवलं जाईल. त्यासाठी हदैरनेही 

राजाशी प्रामाटिक राहण्याची शपथ घ्यावी. म्हिजे राजाच ं

समाधान होईल. हदैरने त्याप्रमािे राजाची आज्ञा माननू आपि 

स्वाटमटनष्ठ राहू अशी शपथ घेतली. मग कृष्िराज वोटडयारने 

आपल्या संपत्तीतील जटमनीचा अधाा वािा िौजेच्या पगाराची 

परतिेड करण्यासाठी खंडेरावाकडे सोपवला. टशवाय हदैर दलवाई 



आटि खंडेराव सवााटधकारी हचे आता राज्याचे मखु्य कारभारी 

असं घोटर्त केलं. हळूहळू कृष्िराज राजानेही पररटस्थती आपल्या 

काबतू आिली. आपल्या मंत्रीमंडळाच्या सहाय्याने कारभार 

आपल्या हाती घ्यायला सरुुवात केली. आटि आपिच राज्याच े

अटधकारी ह ेटसध्द कलं.  

नंजराजैयायाबरोबर त्याच्या टनवतृ्तीचा करार राजाने केला. 

२४ ऑक्िोबरला नंजराजैयाबरोबर कृष्िराज वोटडयारने जे करार 

केले ते असे होते :- कृष्िराज राजाच  मैसरूचा कारभार चालवेल. 

२. नंजराजैया २ लाख, चाळीस हजाराची िौज स्वत:कडे 

बाळगेल. त्यात ७०० घोडदळ, २००० बंदकूधारी, ५०० जेजाला, 

१०६  तोिा असतील. 3. मैसरू राज्याला शत्रबूरोबर लढायला 

जेव्हा मदत लागेल तेव्हा त्याने आपली िौज मदतीला पाठवायची. 

४. नंजराजैयाला ४२००० रु. स्वखचाासाठी टमळतील. त्यासाठी ३ 

लाख वसलूीचे परगिे त्याला दणे्यात येतील. ५. नंजराजैयाने 

श्रीरंगपट्टिहून दरू जाऊन रहायचं. त्याने त्यासाठी कोन्नरूमधे 

वास्तव्य करायचं. ( नंजराजयैाचा ' सवााटधकारी ' हा टकताब तसाच 

चाल ू राटहला पि तो नाममात्र राटहला. राजा वोटडयार आटि 

कळाले घराण्यात जो करार झाला होता. त्या कराराप्रमाि ेवोटडयार  

घराण्यातील व्यक्ती टसंहासनावर बसतील आटि कळालेचं घराि ं

सैन्याच्या प्रमखुपदी राहतील. अशातऱ्हनेे नंजराजैयाच्या सते्तची 



जनू १७५९ ला समाप्ती झाली. सत्ता संपली तरी नंजराजैया 

श्रीरंगपट्टिाच्या बाहरे पडलाच नाही. उलि नंजनगडुला जवळच 

जाऊन राटहला आटि टनवतृ्त झाला तरी बाहरेून कारभारात 

ढवळाढवळ करत राटहला. तेव्हा हदैरने राजाची आज्ञा दिेारं पत्र 

नंजराजैयाला पाठवलं आटि दरू तझु्या गावी जाऊन रहा असा 

हुकूम टलहून पाठवला. तेव्हा नंजराजैया संतापला आटि हदैरला 

म्हिाला,  

“ काल आलेला एका गरीब घरातला मलुगा त ू! तलुा मीच 

मोठं केलं. आटि आता माझ्यावरच सडू कसला घतेोस ? मी हा 

गाव सोडून जात नाही. तलुा काय करायचं ते कर. ‘’ तवे्हा हदैर 

िौज घेऊन गेला त्याच्या मकु्कामाच्या टठकािी गेला. 

नंजराजैयाला वेढा घातला आटि परत बोलिी होऊन नंजराजैया 

कायमचा कोण्िरूला टनघनू गेला.  

नंजराजैयाच्या कारकीदीची सिाप्ती म्हणजे हैदरची 

आणखी एक पायरी वरची.  

  



िैसूरचा कारभार कृष्णराज वोडीयारच्या हाती. 

 

cçÌmçÓj®çç kçÀçjYççj आता कृष्िराज वोडीयारच्या 

हाती आला आटि त्याचा टदवाि म्हिनू खंडेराव कारभार पहायला 

लागला. ह्याच दरम्यान राजाची पटहली पत्नी म्हिजे नंदराजैयाची 

मलुगी मरि पावली. टतला दोन मलुगे होते. त्यांची नावं होती 

नंदराज आटि चामराज. आता हदैरचा प्रभाव दरबारात वाढायला 

लागला. लष्कर तर त्याच्या लगामी होतंच. टदडंीगल, वटिअंबाडी 

असे घािाखालचे ५ लाख वसलूाचे प्रदशेही त्याच्या हाताखाली 

होते. त्यामळेु ज्याचा वसलू मोठा त्याची ताकद मोठी असं 

समीकरि झालेलं होतं. आता हदैरने राजाकडे मैसरू वेढ्यावर 

झालेला खचाही माटगतला. खंडेरावाने खटजन्यात पैसाच नाही असं 

सांगनू हात वर केले मात्र कृष्िराज वोटडयारचा हदैरचा त्रास 

वाचवण्यासाठी  नंजराजैयाच्या ताब्यात असलेले तालकेु यावेच 

लागले. पि या घिनेमळेु खंडेराव हदैरच्या लोभीपिाला कंिाळला 

आटि दोघाचं्या संबंधात टबघाड झाला. हदैर अली टमळेल त्या 

मागााने दौलत वाढवत होता ह ेखंडेरावाला रुचलं नाही. 

  



हैदरची फ्रें चांना िदत. इ. स. १७६० 

 

मे-जनू १७६० मधे हदैर फ्रें चांच्या मदतीला पााँडेचेरीला गेला. 

इगं्रज-फ्रें च यधु्दाला सरुूवात झाली होती. ही लढाई भारतीय 

राजांच्या बाज ू घऊेन सरुू होती. आता नवीन लढा हा 

चंदासाहबेाचा दसुरा मलुगा रेझासाहबे आटि महमंदअली 

यांच्यातला होता, त्यात फ्रें चाचं्या मदतीला हदैर गेला. या लढाईला 

यरुोपात सरुू असलेल्या या दोन्ही सत्तांमधल्या यधु्दाची दरूगामी 

टकनार होती. फ्रें च आटि इटंग्लश या  दोघाचं यधु्द आता भारतीय 

पिलावरही सरुू झालं होतं. या लढाईत फ्रें च अटधकारी लॅलीचा 

पराभव झाला. इगं्रज आटि लॅलीमधे तह झाला. त्यात हदैरला 

मध्यस्थ म्हिनू त्यागदगुा, टथरूवनामल्लइ, शंकरपरुम,् 

वालेकोंडपरुम.् असे परगिे जहाटगरीत टमळाले. टशवाय िौजचे्या 

खचााला दरमहा २ लाख रु. टमळाले. जलैु ६० मधे हदैर मैसरूला 

परतला. पेशव्यांना यायची ३२ लाख रुपये रक्कम अजनू िेडली 

गेली नव्हती म्हिनू पेशव्याची िौज टवसाजी कृष्िाचं्या 

हाताखाली मलुखुटगरी करत होती. त्याचं्याशी हदैरच्या 

लहानमोठ्या चकमकी चाल ूहोत्या. हदैरकडे टवसाजीपंतांनी ४० 



लाख माटगतले, शेविी घासाघीस होऊन १५ लाख ७ टदवसांमधे 

िेडण्याचं हदैरने कबलू केलं. 

  



 कृष्णराज वोडीयारचा कट - खंडेरावाचा शेवट. 

 

हदैरच्या अनपुटस्थतीत श्रीरंगपट्टिात वेगळंच राजकारि 

टशजत होतं. हदैरच्या अरेरावीला, जाचाला कृष्िराज वोटडयार 

आटि  राजमाता कंिाळले होते. हदैरपेिा नंजराजयैा बरा होता असं 

दोघांना वािायला लागलं होतं. राजाला राज्य चालवण्याची कुवत 

नव्हतीच. हदैरच्या लेखी या दोघांना टकंमत नव्हतीच कारि पैसा-

संपत्ती या दोन्हीबाजूंनी हदैर वरचढ झालेला होता. मैसरू राज्याचा 

अधाा टहस्सा या ना त्या वसलूीमळेु हदैरकडे गेला होता. त्यामळेु 

हदैर डोईजड झाला होता आटि कृष्िराज वोटडयारला जमुाटनत 

नव्हता. त्यातच हदैरने राजाच्या आजे्ञटवरूध्द फ्रें चांच्या मदतीला 

जाऊन राजाचा रोर् ओढवनू घेतला होता. त्यामळेु राजाच्या मत े

हदैरला उखडून िाकायची वेळ आली होती. त्याच्या जाचातनू 

सिुण्यासाठी कृष्िराज आटि राजमाताने खंडेरावाला हाताशी 

धरलं. शेविी राजाचा हुकूम आटि नाईलाज म्हिनू खंडेराव हदैरला 

सते्ततनू काढण्याच्या तयारीला लागला. योग्य संधीची तो वाि 

पहात बसला. दरबारातील इतर प्रटतटष्ठत वेंकिपती, नरटसंहदास, 

लालादास, टवरण्िा शेट्टी हहेी खंडेरावाच्या बाजनेू उभ े राटहले. 

श्रीरंगपट्टिातील मराठी सावकार टभकाजीपंत हरी यांच्यामािा त 

खंडेरावाने टवसाजीपंत आटि गोपाळरावांशी संपका  साधला. 



ऑगस्िमधे ४००० िौज घेऊन त्यांना आपल्या मदतीला 

बोलावलं. पेशव्यांच्या हुकूमावरून मराठ्यांच्या िौजा तेव्हा 

कनाािकातच छाविीला होत्या. खंडेरावाने त्यांना टनटित तारीखही 

कळवली होती. हदैरच्या िौजा  तवे्हा फ्रें चांशी लढण्यात गुंतल्या 

होत्या. हदैर स्वत: कारीगट्टावर छाविी करून बसला होता. 

खंडेरावाने ही संधी साधली. टदवस पावसाळ्याचे असल्याने आटि 

नया दथुडी भरुन वाहात असल्यामळेु परकीय हल्ल्याचीही शक्यता 

नव्हती.  

खंडेरावाने ठरल्याप्रमािे हदैरवर हल्ला केला. मराठ्याचंी 

िौज अजनू श्रीरंगपट्टिाला पोचली नव्हती तरी त्यांची वाि 

खंडेरावाने पाटहलीच नाही. मराठे न पोचण्याचं कारि कळू शकलं 

नाही. कदाटचत पावसापाण्याचे टदवस असल्यामळेु मराठे कुठेतरी 

अडकले असावते. अचानक २२ ऑगस्िला श्रीरंगपट्टिचा 

आसमंत तोिांच्या आवाजानंी दिािला. खंडेरावाने पवेूकडील 

दार आधी आपल्या ताब्यात घेतलं. आटि मग हदैरच्या छाविीवर 

तोिा सरुू केल्या. काही िौज सेतबूागल ू( बागल ुम्हिजे दार ) 

म्हिजे नदीच्या पलुावर असलेल्या दरवाज्याने त्याच्यावर हल्ला 

करायला पाठवली. अचानक झालेला हा हल्ला, ही तोिगोळ्यांची 

धडाधड आग पाहून हदैर गोंधळला. काय झालं तेच त्याला 

कळेना. त्याने लगेच आपली मािसं पाठवनू ज्या बाजलूा गोळे 



पडत होते, ती बाज ूपाहून यायला साटगतलं. त्याच्या लोकांच्या 

खबरीवरून ह े काम खंडेरावाचं असल्याचं त्याला कळलं. या 

हल्ल्यात हदैरचा फ्रें च अटधकारी ठार झाला. टकतीतरी मािसं 

दगावली. ह े खंडेरावाचं कृत्य आहे हे कळल्यावर हदैर थक्कच 

झाला. त्याने त्याच्याशी बोलिी करायला लगेच आपला मािसू 

पाठवला. छाविीत त्याचं कुिंुब, मलंु, मािसंही होती. छाविीत 

घबराि, पळापळ सरुु झाली. पि आभाळ कोसळलं तरी डगमगेल 

तो हदैर कसला ? अचानक भयंकर पररटस्थती उद्भवली होती. त्याने 

पररटस्थती कशी ताब्यात आिायची याचा टवचार केला. त्यात 

संकि म्हिजे खंडेरावाने लढाईची तयारी म्हिनू सवा नौका 

आपल्या ताब्यात घेतलेल्या होत्या. त्यामळेु नदी पार करून जािंही 

हदैरला शक्य नव्हतं. हदैरने खंडेरावाकडे मािसू पाठवला होता तो 

खंडेरावाचा टनरोप घेऊन आला. खंडेरावाने सांटगतलं की, 

'' ही राजघराण्याची इच्छा आह.े मी त्यांचा सेवक म्हिनू 

त्याचं्या आजे्ञचं पालन करतोय. त्यांना त ूकारभारात नको आहसे. 

उया मराठी िौजा येतील, त्याच्या आत त ूहा दशे सोडून टनघनू 

जा. तलुा आज संध्याकाळपयंत मदुत दतेो. तलुा मी 

लहानपिापासनू बटघतलं आह े म्हिनूच ह े सांगतोय. हदैरने मग 

त्याच्या प्रसंगावधानी कल्पनाशक्तीला दाद यावी असा मागा शोधनू 

काढला. छाविीवर असलेल्या सवा लोकांना आपले वेताचे मोठे 



मोठे हारे गोळा करायला सांटगतलं. त्यांचा बोिीसारखा उपयोग 

करण्यासाठी मग ते एकमेकांना घट्ट बांधले आटि त्यात जमेल तेवढं 

धन भरलं. आपल्या कुिंुबकटबल्यासकि सवांना तळावरच ठेवनू 

२० घोडे आटि टनवडक मािसं घेऊन रात्र पडल्यावर हदैर नदी 

ओलांडून बाहरे पडला आटि त्याने बंगलोरचा रस्ता धरला. वािेत 

हरिहळ्ळीला मकु्काम केला. टतथल्या अटधकाऱ्याने त्याला थोडी 

िौजेची मदत टदली. टतथे एक रात्र काढून वेगाने ६ टदवसांमधे, 

ऑगस्ि अखेरीला हदैर बंगलोरला पोचला. बंगलोर ह ेत्याचंच घर 

होतं. टतथे पोचल्यावर त्याने सवा सावकारांना बोलावनू 

त्याचं्याकडून कजा घेतलं आटि िौज उभी केली. एक तातडीचा 

खटलता पााँडेचेरीला सैद मकदमूला पाठवनू त्याला बोलावनू घेतलं. 

बारामहालातील िौजही बोलावली. टशऱ्याच्या नबाबाचा जावई 

मीर िैजलु्ला त्याच्याकडे चाकरीला होता, त्यालाही िौज घेऊन 

यायला सांटगतलं. एवढं झाल्यावर तो स्वस्थ झाला आटि पढुच्या 

योजनेला लागला. आपल्यावर खंडेराव िौज पाठविार हे तर 

त्याला स्पष्ट टदसतच होतं. हदैर टनघनू गेल्यावर खंडेरावाने हदैरची 

छाविी आपल्या ताब्यात घतेली. िौज, यधु्दसामग्री, खटजना, गरंु-

घोडे-बंदकुा सगळं जप्त केलं. खंडेरावाने मग जाहीरनामा काढला. 

स्वत:ची आटि  वोटडयारची सही त्यावर घातली. हदैरला दशेद्रोही 

म्हिनू जाहीर केलं आटि जो कोिी हदैरला टजवंत पकडून आिेल 



त्याला योग्य ते इनाम टदलं जाईल असं जाहीर केलं. पि त्याचा 

काहीही उपयोग झाला नाही. मग खंडेरावाने हदैरच्या मलुाला, 

म्हिजे टिपलूा नजरकैदते पि सखुरूपपिे आपल्याजवळं ठेवलं. 

त्यानंतर खंडेरावाने हदैरवर जाण्यासाठी मराठ्यांच्या िौजचे्या 

मदतीला आपली िौज टदली. ४००० घोडदळ, ६००० टशपाई, 

४० तोिा घेऊन टवसाजीपंत आटि गोपाळराव आपापल्या िौजा 

घेऊन हदैरवर  चाल करायला बंगलोरला पोचले आटि बंगलोरला 

वेढा घालनू बसले. हदैरने पााँडेचेरीहून िौज बोलावली ह े

कळल्यावर खंडेरावाने टवसाजीपंतांना मीर िैजलु्लाला 

रोखण्यासठी बारामहालच्या बाजलूा पाठवलं. फ्रें चाशी लढायला 

गेलेल्या मकदमूअलीला हदैरने ताबडतोब बोलावनू घेतलं. 

मकदमूअलीची िौज बंगलोरला हदैरकडे जाते आह ेह ेकळल्यावर 

खंडेरावाने गोपाळराव आटि टवसाजीपंत टबटनवाले या दोघांना 

मकदमूअलीला थोपवायला सांटगतलं. त्याप्रमािे टवसाजीपंत 

कडपनाथाच्या घािमाथ्यावर िौजेटनशी थांबले आटि गोपाळराव 

मकदमूशी लढायला तळावर थांबले. मराठी िौजेशी लढत लढत 

मकदमूअली कसाबसा बंगलोरपासनू २४ कोसांवर आला, तेव्हा 

तो पिूापिे थकून गेला होता. मराठी िौजांनी त्याचे अनंत हाल केले 

होते, सामानही लिुलं होतं. तो परुता लिुला गेला होता. घाईघाईने 

पोचण्याच्या टनकडीमळेु खपू दगदग झाली होती. त्याची अत्यतं 



दयनीय अवस्था झाली होती. मकदमूची ही वाईि अवस्था पाहून 

मकदमूच्या मदतीला हदैरने मग कडप्पाचा नबाब मीरिैजलु्लाला 

पाठवलं, तर गोपाळरावांनी त्याचाही पिूा धवु्वा उडवला. मराठे 

काय आहते याची ओळख हळूहळू हदैरला व्हायला लागली. 

इकडे टवसाजी, फ्रें चांकडून बोलाविं आलं तर त्यांना सामील 

व्हायचं आटि इगं्रजांटवरूध्द लढायचं ठरवनू घािमाथ्यावर वाि 

पाहात बसले होते. मकदमूअलीची िौज टनघनू गलेी होती. 

टवसाजीपंतांना अकाािला जाण्यात रस होता. मराठे फ्रें चानंा मदत 

करिार ही बातमी इगं्रजानंा लागली. तेव्हा त्यांचा मािसू 

टवसाजीपंतांशी बोलिी करायला आला. फ्रें चांना सामील न 

झाल्यास इगं्रजांनी टवसाजीपंतांना २० लाख रुपये हप्त्याहप्त्याने 

दणे्याचं मान्य केलं. टवसाजीपंतांनी ते कबलू केलं आटि पटहला 

हप्ता घेऊन टवसाजीपंत घाईघाईने पणु्याला टनघनू गेले. 

मराठ्यांनी केलेली मकदमूची आटि मीर िैजलु्लाची दनैा 

पाहून हदैरने मराठ्यांचं पािी ओळखलं आटि आपली चाल 

बदलली. बंगलोरमधे लढत बसण्यात त्याला रस नव्हता. त्याला 

गाठायचं होतं श्रीरंगपट्टि. पेशव्याशंी त्याने संपका  साधनू गेल्या 

काही मटहन्यांपासनू ज्या वािाघािी चालल्या होत्या आटि आटि 

रकमेवरून  १२ प्रांतांचा मलुखु आटि ३ लाख दणे्यावरून दोन्ही 

दरबारांची घासाघीस चाल ूहोती हदैरने समयसचूकतेने तो मदु्दा परत 



काढला आटि पेशव्यांनी लगेच त्याला होकार टदला. म्हिनू ३ 

लाख घेऊन गोपाळराव पिवधान पणु्याला परत जायला तयार झाले. 

हदैरने तह कबलू करुन आपल्या छातीवरचं गोपाळरावांचं ओझं दरू 

केलं आटि मोकळा श्वास घतेला. आता तो आपल्या राज्यातल्या 

पढुच्या रिनीतीला मोकळा झाला. पेशव्यांची ताबडतोब, अत्यंत 

त्वरेने पणु्याला पोचण्याची टवसाजीपंतांना सचूना होती, आटि ही 

बातमी गपु्त ठेवण्याचाही टनरोप होता, त्यामळेु टवसाजीपंतांनी 

हदैरशी तह केला. आटि मागण्या पदरात पाडून मगच बंगलोर 

सोडलं. हदैरचे ग्रह िार उच्च होते म्हिनूच त्याला दवैाची साथ 

टमळाली. कारि पणु्यात दरबाराला हादरविारी घिना घडली 

होती. 

अचानक मराठी िौजांनी पणु्याला परत जाण्याने खंडेरावाची 

बाज ू लंगडी झाली. मराठी िौजा अचानक जाण्यामागे पणु्यात 

कारिही तसंच धक्कादायक घडलं होतं. पाटनपतावर अहमंदशहा 

अब्दालीशी लढायला गेलेल्या सदाशीवराव भाऊंच्या अटपटमत 

हानीच्या बातम्या पणु्याला पोचायला लागल्या होत्या. पेशवे स्वत: 

उत्तरेत भाऊंच्या मदतीला टनघाले होते. टवसाजीपंत आटि 

गोपाळरावांनी ही पराभवाची बातमी गपु्त ठेवली होती. त्यामळेु 

खंडेरावाला पाटनपतची हकीकत कळेपयतं मराठ्यांच्या वागण्याच ं

कोडं उलगडलं नव्हतं मराठ्याचं्या िौजा टनघनू गेल्यावर हदैर 



मोकळा झाला आटि त्याने बंगलोर टकल्ला इब्राटहम साहबे 

नावाच्या आपल्या टवश्वास ू सरदाराकडे दऊेन स्वत: गेजलहट्टी 

टखंडीत जाऊन राटहला. िौजेची एक तकुडी त्याने घािाखाली 

सत्यमंगलकडे पाठवली. खडेंरावाने मग आपलं लि हदैरकडे 

वळवलं आटि गेजलहट्टीजवळ परत मैसरू आटि हदैरमधे लढाई 

होऊन परत हदैरचा पराभव झाला. हदैरने आता फ्रें चांच्या मदतीला 

पााँडेचेरीला जायचं ठरवलं. इगं्रज-फ्रें चांचं यधु्द चालचू होतं. 

इगं्रजांनी पााँडेचेरीला वेढा घातलेला होताच. हदैरने फ्रें चांना मदत 

करायची मग फ्रें चांनी हदैरला मदत करायची असा करार ठरला. 

टतकडे मैसरूमधे खंडेराव आटि कृष्िराजाचेही इगं्रजांना 

आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न चाल ू झाले. फ्रें चांच्या टवरूध्द 

इगं्रजांना आपली िौज यायची आटि इगं्रजांची िौज हदैरटवरूध्द 

घ्यायची ही बोलिी करायला मैसरू दरबारातनू एक वकील 

मद्रासला खटलता घेऊन गेला. पि बोलण्याच ं गऱु्हाळ 

लांबण्यापटलकडे इगं्रजाकंडून खंडेरावाला काहीही मदत आली 

नाही. या मधल्या काळात हदैरने एक सुंदर कपि नािक वठवलं. 

हदैर स्वत:वर ओढवलेल्या या चक्रव्यहूातनू मागा काढायचा सतत 

टवचार करत होता. आटि त्याला एक जबरदस्त यकु्ती सचुली. 

हदैरच्या अिाि बदु्धीमते्तची ती कमाल होती. 

  



हैदरचं नाटक -  

 

१७६१ सालच्या टडसेंबरचा मटहना. स्व-रटचत नािकाचा तो 

एकपात्री यशस्वी प्रयोगच झाला. ते नािक म्हिजे या अंधारमय 

संकिकाळात हदैरला आठवला तो नंजराजयैा. नंजराजयैा टनवतृ्त 

होऊन ररकामा बसलेला होता. हदैरच्या नटशबाला भाग्याची ही 

मोठीच साथ होती. मराठे टनघनू गेले तरी खंडेराव अजनू लढत 

होता. तोही चािािच होता. शरू तर होताच. हदैरला समोर आिनू 

लढवण्यात त्याला रस होता, कारि हदैरला त्याच्या 

लहानपिापासनू खंडेराव पहात होता. पि हदैरचे ग्रह िार उच्च 

स्थानावर असावेत, म्हिनूच फ्रें चांची एक तकुडी अचानक 

चाकरीसाठी हदैरला येऊन टमळाली. त्याचं झालं असं की 

रेजासाहबे टवरुध्द महमंद अली म्हिजेच इगं्रज टवरुध्द फ्रें च यांचा 

सामना संपला. इगं्रजांचा जय झाला. पााँडेचेरी पडलं आटि यधु्द 

संपल्यामळेु फ्रें चाची ररकामी झालेली लष्करी िोळी कामाच्या 

शोधात हदैरकडे आली. या  अचानक लाभाने हदैरची ताकद प्रचंड 

वाढली. त्याला टनयतीच्या या अनपेटित दानाचा परमानंद झाला, 

पि अजनू खंडेरावाच्या सैन्यापढेु हदैरच्या सैन्याची संख्या कमीच 

होती. त्यावर उपाय म्हिनू हदैरने एक टवलिि खेळी केली त्याला 



तोड नाही. एका रात्री हदैर टनवडक लोक बरोबर घेऊन अचानक 

छाविीबाहरे पडला. आटि त्याने सरळ रस्ता धरला तो 

नंजराजैयाच्या कोण्िरूच्या घराचा. नंजराजैया त्याला पाहून 

चटकतच झाला. हदैरने नंजराजैयाचे पाय धरले. आपि कसे 

िसलो, खंडेरावाच्या हुशारीला भलुलो, त्याने आपल्याला कसं 

नागवलं, आपली छाविी लिुली, मलुाला नजरकैदते ठेवलं, 

आपल्याला कसं नागवलं, या साऱ्या महान संकिाचंा पाढा 

नंजराजैयासमोर वाचला. आटि मग तमु्ही कसे हुशार, तमु्हाला मी 

ओळखलं नाही, तमु्हाला कसा त्रास टदला, तेही खंडेरावानेच कसं 

आपलं मन कलटुर्त केलं होतं, असे सांगनू त्याचे अपराधी 

भरलेल,े शरमलेले संवाद म्हिनू नंजराजाच्या मदतीची भीक 

माटगतली. डोळ्यातनू पािी काढायचं तेवढं बाकी ठेवलं होतं.  

नंजराजैयाला त्याचं नािक पिूापिे खरं वािलं, इतका लाजवाब 

अटभनय हदैरने केला. करचरुी नंजराजैया  िसला.  दोघानंी बसनू 

टवचार केला आटि त्यावर पढुच्या खेळीची आखिी केली. मी 

अजनू मैसरू दरबारचा सवााटधकारी आह े असे जाहीरनाम े

नंजराजैयाने सगळीकडे लावले. त्याने आपली िौज हदैरला टदली. 

इतकंच नव्ह े तर हदैरला दलवाई हा हुद्दाही टदला. नंजराजैय्याने 

आपल्या नावाने पत्र टलहून मग आपल्या जनु्या सरदारांना मदतीला 

बोलावलं. खंडेराव कसा दषु्ट आह,े िसविारा आहे याचा गवगवा 



केला. त्यामळेु ते जनेु सरदार आपापली िौज घेऊन आले. 

अशारीतीने हदैरकडे मोठी िौज जमली. नंजराजयैाचाही मनातल्या 

मनात मैसरूवर जाऊन सत्ता हातात घेण्याचा डाव होताच. त्याला 

ही अचानक संधी घरबसल्या आली होती नंजराजयैाच्या या 

वागण्यानंतर त्यावरची कडी हदैरने केली. टबलंदर, चािाि हदैरने 

या भेिीचाही कल्पनेपेिा जास्त उपयोग करून घतेला. त्यान े

श्रीरंगपट्टिला पोचायच्या आधी नंजराजैयाच्या टशक्क्याचे काही 

कोरे कागद आपल्याजवळ ठेवले. त्यावर बनावि सहीने 

नंजराजैयाच्या नावाने खंडेरावाच्या सैन्यातील अटधकाऱ्यांच्या 

नावे खोिी पते्र टलटहली. खंडेरावाच्या िौजते पतं्र पोचतील याची 

काळजी घऊेन सवा अटधकाऱ्यांना उद्दशेनू पतं्र टलटहली. 

यात मजकूर होता..'  खंडेरावाला पकडून आमच्या हवाली 

करावं जो करेल त्याला घसघशीत बिीस टमळेल. सवा तयारी 

झालेली आह.े खंडेरावाला आिा आटि बिीस घेऊन जा ही पतं्र 

खंडेरावाच्या अटधकाऱ्याचं्या हाती पडली. त्यातील काही पतं्र 

खंडेरावाला दाखवायला त्याचे अटधकारी खंडेरावाकडे गेले. 

खंडेरावाने पतं्र वाचली. टशक्का तर  खराच होता. नंजराजैया 

हदैरला टमळाल्याची बातमीही आलेलीच होती. खंडेराव घाबरला. 

आता हदैर आपली काय अवस्था करेल ह े त्याच्या समोर 

स्वच्छपिे टदसायला लागलं. आजवरच्या शत्रूंची जी अवस्था तीच 



आता आपली हे त्याला कळलं. आटि पत्रावरच्या मजकूरावर 

टवश्वास ठेवनू एकिाच घोड्यावर बसनू पसार झाला. आटि 

राजधानीत जाऊन राटहला. हदैर थािात आला. त्याने खंडेरावाची 

छाविी, खटजना, दौलत सारं जप्त केलं. खंडेरावाची टवश्वासातील 

िौज पळून गेली आटि कावेरीच्या उत्तर तीरावर जाऊन संघटित 

होऊन राटहली. खंडेरावाची इनाम टमळालेली जमीनही हदैरने जप्त 

केली. हदैरला आता नंजराजैयाची गरज संपली होती. हदैरने 

नंदराजैयाच्या िौजेला परत पाठवनू टदलं.  

हदैरही राजधानीत न जाता छाविीत राटहला. खपू टदवस त्याने 

काहीही हालचाल केली नाही. रोज सैन्याच्या कवायती घते 

राटहला. असे काही टदवस गेले. सगळीकडची बातमी राखत 

राटहला. अशातच खंडेरावाची िौज कावेरीच्या उत्तर तीरावर परत 

संघटित झाली होती ही बातमी हदैरला कळली. हदैर टवश्रांती घते 

आह े ह े  समजल्यामळेु सगळेच बेसावध राटहले. हदैरने त्याचा 

िायदा घेतला. कावेबाज हदैर खंडेरावाच्या त्या िौजेवर अचानक 

झडप घालनू तिूुन पडला. मोठी कत्तल झाली. मोठी लिूही 

टमळाली. ७०० घोडे हदैरने आपल्या तळावर आिले. मग हदैर 

खंडेरावाची सगळी ठािी टजकंत चालला. खंडेरावाची सवा शक्ती 

संपली. िौजही गेली, दौलतही गेली.  आता राजधानीवर हल्ला 

करून खंडेरावाला ताब्यात घेण्याच्या योजनेला हदैरने सरुुवात 



केली. राजधानीवर हल्ला करण्याआधी हदैरने कृष्िराज 

वोटडयारला टनरोप पाठवला. '' खंडेराव हा माझा नोकर आह,े 

त्याला माझ्या स्वाधीन करा. माझं कोिी रुपयांचं सरकारने दिें आह े

ते परत करा. मग मी तमुच्या चाकरीत राहीन टकंवा परराज्यात 

कुठेही पोि भरायला टनघनू जाईन. ” कृष्िदवेराय राजाला दसुरा 

पयाायच नव्हता. खंडेरावाला हदैरच्या स्वाधीन करिंच भाग होतं. 

२० जनू १७६१. या टदवशी खंडेराव हदैरला शरि आला.  कारि 

वाघ म्हिलं तरी खािार आटि वाघोबा म्हिलं तरी खािारच 

अशीच अवस्था होती. खंडेरावाला तझु्या हाती दिेार नाही म्हिलं 

असतं तर हदैर श्रीरंगपट्टिावर चालनू आला असता आटि 

राजधानी टवस्किून गेली असती. हदैर बाहरेच्या कोित्याही 

राज्यात पोि भरायला जािार नाही हहेीसुध्दा प्रकाशाएवढं स्वच्छ 

होतं. कृष्िराज वोटडयारने हदैरला राजधानीत घेतलं. हदैरने 

खंडेरावाला अिक केली. त्याच्यासाठी पोपिाच्या टपंजऱ्यासारखा 

एक कैदखाना तयार करून घतेला आटि खंडेरावाला त्यात ठेवलं. 

पोपिासारखीच तझुी अवस्था करीन असं खंडेरावाला सांगनू हदैरने 

त्याला शेविपयंत दधूभातावर कैदते ठेवलं. राजाही नाममात्रच 

राटहला. त्याचे सवा अटधकार हदैरने काढून घेतले. खंडेरावाचा 

टतथेच कैदते मतृ्य ूझाला. 



दलवाई दवेराजैया दखुण्यात गेला. सवााटधकारी असलेला 

पटहला नंजराजयैाही आजारपिातच वारला होता. मरण्यापवूी 

महारािीला भेिायला गेलेला असतांना त्याने महारािीला एक 

सल्ला टदला होता. बंगलोरला हदैरअली नावाचा एक ५० स्वारांचा 

नाईक आह,े त्याला जवळ येऊ दऊे नका. महारािीला आज हा 

सल्ला आठवला.. आता तर दवेराजैय्याचा धाकिा भाऊ करचरुी 

नंजराजैय्याही हदैरअलीनेच संपवला आटि खंडेरावही हदैराच्या 

कैदते पडला. ठकाला ठक भिेले होते. सवा प्रटतस्पध्यांना आपल्या 

चलाख, कावेबाज, धतूा, टहकमती बदु्धीने हदैरअलीने संपवलं होतं. 

सत्ता टमळविं हीच राजकारण्याची परीिा आटि ती टिकविं ह े

प्रगतीपसु्तक. ३ जलैु १७६१ या टदवशी हदैरअलीच्या हातात 

श्रीरंगपट्टिचा टकल्ला आला. आपला मेहुिा  सय्यद मकुद्दमला 

हदैरअलीने टकल्लेदार नेमलं. एक मामलुी नाईक आपल्या अिाि 

राजनीतीच्या चलाखीत सत्ता बळकावनू बसला होता. कृष्िराज 

वोडीयार हात चोळत बसला. मैसरूचा सत्ताप्रवाह आता एका 

मसुलमानाच्या हातात गेला. सते्तला एक नवीनच वळि टमळालं. 

टनयतीचीच, हदैर सवेसवाा झाला. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

हदैरच्या आयषु्याचा प्रवास….बटुध्दकोिे – पटहली चाकरी 

दवेनहळ्ली – बंगलोरची जाटगर टमळाली – श्रीरंगपट्टि अभ्यदुय 

काळ. 

  



िराठे आस्ण स्हंदुमिान. 

 

अहमदशहा अब्दाली इ. स. १७५७ साली टदल्लीवर आला 

होता त्याने टदल्लीबरोबरच मथरुा, अमतृसर लिूुन तो दोन 

मटहन्यांनी टनघनू गेला होता.. राघोबादादा अिकेपार जाऊन 

अब्दालीला परतवनू आले. अब्दालीमळेु टदल्लीच्या बादशहाला 

तारिहार म्हिनू आठवले ते िक्त मराठेच. त्यामळेु उत्तरेतील 

अहमदशहा अब्दालीची स्वारी, नटजबखान नावाचा टदल्लीला 

संपवायला टनघालेला नवीन खलनायक, टदल्लीच ं प्रकरि, 

पाटनपत या सवा घोंघावत्या राजकीय वादळात पिुे दरबार पार 

वहावत गेला. टशंद,े होळकर, राघोबादादा सगळे उत्तरेत गेले. या 

उत्तरतील लढाईमधे दत्ताजी टशंदेंची बरुारी घािावरच्या लढाईत 

आहुती पडली.  अशा अनंत गुंतागुतंीच्या लढायांमधे १७६० साल 

उजाडलं. अब्दाली परत टहदंसु्थान लिुायला सीमेवर आला होता. 

दोन्हीकडच्या िौजांचा तळ पाटनपतावर नोव्हेंबरमधे पडला. इ. स. 

१७६१ च्या १४ जानेवारीला घडलं पाटनपताचं द:ुखद सत्य. ' दो 

मोती गलत, दसबीस अश्रटियााँ, रुपयोंकी तो टगनती नहीं '   

सदाटशवभाऊंच्या मदतीला भेलशाला पोचलेल्या नानासाहबे 

पेशव्यांना सावकारी भारे्त टलटहलेला हा सांकेटतक टनरोप भेलसे 

इथे टमळाला. आटि हाहा:कार माजला. दो मोती म्हिज े



टवश्वासराव आटि सदाटशवभाऊ, दसबीस अश्रटियााँ म्हिज 

जनकोजी टशंद,े बळवंतराव मेहेंदळे, मस्तानी पतु्र समशेर बहाद्दर, 

असे काही सरदार, आटि रुपये म्हिजे बायका, मलंु, परुुर्, अस े

५०००  लोक आपल्याकडचे आटि तेवढेच अब्दाला कडचे. 

१४ जानेवारीतल्या पाटनपतानंतर, मन:स्वास्थ्य हरपलेल्या 

नानासाहबे पेशव्यांचाही ६ मटहन्यात, जनू २३ ला, पणु्यात 

पवातीवर कैलासवास झाला. पिुे दरबारचं राजकारिच बदललं. 

संकिाच्या आवताात सापडलेल्या मराठ्यांना परत टस्थरस्थावर 

व्हायला वेळ लागला. पेशवेपदावर माधवराव पेशवे आले तेव्हा  

अवघे सोळा वर्ााचे होते. पेशवेपदाचा कािेरी मगुिु मस्तकावर 

होताच कारि पेशवेपदाला आव्हान दिेारी व्यक्ती घरातच होती. 

राघोबादादांची पेशवेपद भोगण्याची सपु्त आस लपनू न 

राटहल्यामळेु, माधवरावांना हा टनखारा स्वत:लाच सांभाळावा 

लागला. सरदारीत टस्थरावललेे प्रटतटष्ठत दरबारीही सोळा वर्ााच्या 

मलुाला काय कळतंय ह्याच भ्रमात होते. या साऱ्यांवर माधवरावांना 

वचक बसवायचा होता. पाटनपतनंतरच्या पराभवानंतर आटथाक 

घडीही लावायची होती. मैसरूमधे हदैरअली, आटि पणु्यात 

माधवराव पेशवे ही नवीन जोडी सन १७६१ मधे राजकारिात 

उतरली.  



कसा होता हैदरअली.- 

 

मैसरूच्या राजकारिाला कलाििी टमळाली. 

kç=À<Cçjçpçç वोडीयारचीची अवस्था मात्र आगीतनू 

िुिाि्यात अशीच झाली. त्याला स्वत:ची कुवत नव्हतीच. आधी 

दवेराजैया-नंदराजैयाच्या हातातलं बाहुलं, आता तो हदैरच्या 

हातचं खेळिं झाला एवढंच. दटििेतल्या राजकारिालाही 

त्यानंतर खपूच वेगळं वळि लागलं. इगं्रज, मराठे, टनजाम आटि 

हदैर यांच्यात बदलत्या आघाड्या, सारखे संघर्ा, माघार, तह, 

आटि बदलती समीकरिे आटि बदलते रंग, यांचा मोठा धरुळा 

उडायला लागला. हदैर या प्रत्येकाशी कधी एकिा तर कधी यतुी 

करून लढत होता. त्याच्या अंगभतू गिुांमळेु त्याच्या सवंकर् 

उत्कर्ााला धमुारे िुिायला लागले आटि एक अजोड राजकारिी 

म्हिनू राजकीय टितीजावर चमकिारा तारा म्हिनू त्याचा ठसा 

उमिायला लागला. वयाच्या अवघ्या टवशीच्या जवळपास सैन्यात 

चाकरीला लागलेला नाईक पदावरून वर चढत गेलेला हदैर 

चाटळसाव्या वर्ांपयंत मैसरूचा सवेसवाा झाला.   

 मध्यम उंचीचा, रापलेल्या विााचा हदैर, शरीराने बळकि 

होता. खालचा ओठ जाड, डोळे बारीक, नाक मोठं आटि अपरंु 



आटि वरच्या बाजलूा वळलेलं. असा त्याचा चेहरा होता. 

मसुलमान असनूही त्याने कल्ले आटि दाढी राखली नव्हती. 

 हदैर म्हिजे उजेचा एक प्रचंड स्त्रोत होता. टकत्येक तास 

तो न थकता कामात व्यग्र असे. एकही िि वाया जाऊ दते नसे. 

महत्वाकािंी तर होताच होता. सतत कोित्या ना कोित्या 

मलुखुटगरीत तो दगं असायचा. त्याला थकवा ही गोष्ट माहीतच 

नव्हती. प्रत्येक मोहीमेवर तो स्वत: हजर असे. कताबगार मतु्सद्दी 

होता. गटनमीकावा, धतूापिा, धाडस, प्रसंगावधान, कृतघ्नपिा, 

कुिील कारस्थान, कपिनीती, कावेबाजपिा, कठोर टशिा, दरारा, 

अष्टावधानी, ह्या सवा गिुांचा यधु्दाच्या वेळी योग्य असेल तसा 

वापर करून टवजय टजंकून आित असे. तलवारबाजीत तो पारंगत 

होता, नेमबाजीत अव्वल होता. कोित्याही कठीि संकिात थंड 

डोक्याने टवचार करून मागा काढिारा होता. तो उपजत योध्दा 

होता. सैटनकांना सतत प्रोत्साहन दिेारा होता. सेनेला पगार कमी 

दते असे, तरी सतत मलुखुटगरीत व्यग्र असलेल्या हदैरबरोबर सेना 

खरू् असे, कारि त्यांना भरपरू लिू टमळे. चांगलं काम करिाऱ्या 

टशपायाला लगेच बिीस टमळे आटि कुिी जर बदमार्ी केली तर 

कठोर टशिाही भोगावी लागत असे. घोडदळावर तो जास्त टनभार 

होता, आटि त्यांच्याकडून तो जास्तीत जास्त काम करून घेत असे. 

योध्दा म्हिनू तो अशा नानाटवध उत्तम गिुांनी संपन्न होता. यशाची 



टशडी चढतांना स्त्री-संतती-संपत्ती-सत्ता ह े भल्याभल्या 

राजकारण्यांना घसरविारे चार मागा हदैरपासनू चार हात लांबच 

होते. भावनेच्या भरात तो कधीही वाहवला गेला नाही. 

शत्र ूअंगावर आला की त्याचे हाल करण्यासाठी आटि त्याला 

परतवनू लावण्यासाठी तो स्वत:च्या प्रदशेाची होळी करण्यासही 

मागेपढेु पाहात नसे. अशावेळी तो त्याच्या रयतेचं भलं पहात नसे, 

रयत मग गाव सोडून टनघनू जात असे. शत्रचूे हाल करण्यासाठी 

टवटहरींमधे टनवडंुग घालनू टवर् घालनू त्या टपण्यालायक न करतांना 

त्याची प्रजाही होरपळली जात असे. पि शत्रलूा पळवनू लाविे हा 

एकच ध्यास त्याच्यासमोर असे. तो सगळा प्रदशे जाळून ओसाड 

करून िाकत असे. हदैर स्वत: पिूापिे टनरिर होता, पि राज्याच्या 

अथाखात्याच्या जमाखचााचे सवा आकडे त्याच्या डोक्यात असत. 

त्याची आकडेमोड तो इतक्या चिकन करत असे की तो टनरिर 

आह े यावर कुिाचाही टवश्वास बसला नसता. त्याला त्याच्या 

दशेातल्या सवा भार्ा उत्तमपिे अवगत होत्या. त्याला फ्रें च आटि 

इगं्लीश भार्ाही कळत असे. त्याची तीव्र स्मरिशक्ती थक्क 

करिारी होती. एकदा पाटहलेली मािसं तो कधीही टवसरत नसे. 

मािसं लिात ठेवण्याची त्याची ही बौटध्दक शक्तीही टवलिि 

होती. त्याची स्मरिशक्ती एवढी तीव्र होती की एकदा त्याने त्याच्या 

टखदमतगाराला त्याच्या पागेमधे ११ वर्ांपवूी ठेवलेल खोगीर 



आिायला सांटगतलं. हदैरने त्याला ११ वर्ांपवूी, टपवळ्या 

कापडात गुंडाळून ठेवलेलं, मराठा सैटनक वापरतात ते खोगीर, असं 

विान साटगतलं आटि टखदमतगाराला ते टमळालं. सकाळी 

हदैरच्या मखुमाजानाच्या वेळी राज्यातले सवा अटधकारी आटि 

राज्यातले गपु्तहरे त्याच्याभोवती गोळा झालेले असत. एकाच वेळी 

तो, भेिायला आलेल्या सवा अटधकाऱ्यांच्या प्रश्नांना टतथल्या टतथे 

उत्तर दते असे. त्याच वेळी तो बाहरेून आलेल्या पत्रांवर 

लेखटनकाला उत्तर दते असे, तर दसुरीकडे दसुऱ्याच्या अडचिीला 

मागा सचुवत असे, टतसऱ्या मािसाला महत्वाच्या दस्तऐवजाचा 

मजकूर सांगतांना प्रत्यके शब्द तोलनू मापनू वापरत असे. शत्रचू्या 

हालचाली सागंायला आलेल्या लष्करी अटधकाऱ्यांनाही तेव्हाच 

टवटवध सचूना दते असे. ििभरही त्याचं मन टवटवध प्रश्नची उकल 

करत असतांना टवचटलत होत नसे. गपु्तहरे राज्यातल्या बातम्या दते 

असतांना तो लगेच सामान्य आटि टवशेर् असा त्यांचा टनवाडा 

करून िाकत असे. आटि सामान्य बातम्या ऐकतांना गप्प राहात 

असे पि त्या ओघात जर त्याला एखादी बातमी टवशेर् वािली तर 

लगेच तो सावध होऊन त्या बातमीवर आपलं लि कें टद्रत करून 

त्याचा सखोल परामर्ा घते असे. अशावेळी इतर जमलेल्या 

अटधकाऱ्यांना गप्प करत असे. राज्याचे सवा व्यवहार त्याच्या 

नजरेखालनू रोजच्या रोज जात असत. तीक्ष्ि बधु्दीचं त्याला 



वरदान होतं. सरकारी कागदांवर सवा मजकूर टलहून झाल्यावर 

त्याची स्वत:ची सही असे. त्यासाठी तो दोनदा ' ह ' शब्द अरेटबक 

भार्ेत टलटहत असे. सवासाधारिपिे त्याकाळी राजाच्या 

अंगठीतल्या टशक्क्याचा वापर होत असे, आटि ती अंगठी राजा 

कधीही काढत नसे. पि हदैर सही करत असे. 

अघळपघळ बोलिारी मािसं त्याला आवडत नसत. पि 

सतत राजधानीच्या बाहरे असलेल्या हदैरला राज्यकारभारासाठी 

आपल्या अटधकाऱ्यांवर टवसंबनू राहावं लागत असे. खंडेरावाच्या 

अनभुवामळेु ब्राह्यिांच्या बाबतीत त्याचा टवश्वास डळमळीत 

झाला होता, पि ब्राह्यिांच्या हुशारीचीही त्याला जािीव 

असल्यामळेु तो आपल्या कामात त्यांचीही मदत घेत असे. 

त्याच्याकडे शेकडो मराठी ब्राह्यि कामाला होते. गटनमी कावा 

टशकण्यासाठी मराठी लोकाचंी िौजते मोठी भरती होती. फ्रें चांशी 

त्याची गाढ मैत्री होती. आटि इगं्रजांचा कावेबाजपिा त्याने 

अभ्यासाने आत्मसात केला होता. अकाािचा नबाब महमंदअलीशी 

मात्र त्याचं अगदी वैर होतं. तो लबाड आह ेअसं त्याचं म्हििं होतं. 

इगं्रजांशी लढतांना तो गटनमीकाव्याचा उपयोग करत असे आटि 

मराठ्याशंी लढतांना तोिांचा वापर करीत असे. या दोन्ही शत्रूंकडून 

त्याने त्यांच्या टवया आत्मसात केल्या होत्या. कोिताही टनिाय 

घेतांना भावनेच्या भरात तो कधीही वाहात जात नसे. अत्यंत थंड 



डोक्याने तो टनिाय घऊेन पाऊल िाके. हदैरच्या राजवाड्याच्या 

बाहरे मोठं पिांगि होतं. राजवाड्याच्या दोन्ही बाजूंनी लष्करी 

आटि सरकारी कामकाजांच्या इमारती होत्या. टतथे लोकाचंी सतत 

वदाळ चालत असे. कमाचाऱ्यांचीही  ये जा चालत असे. हदैर 

आपल्या सज्जातनू त्यावर लि ठेवत असे. तो कठोर झाला तर 

टशिा दतेांना ििक्यांचा मार दऊेन गनु्हगेाराला झोडपनू काढतांना 

त्याला सवांनीच पाटहलेलं होतं. त्या भव्य पिांगिात २०० 

चाबकूधारी कायम उभे असत. हदैरची चाबकांच्या ििक्यांची 

टशिा कुिाला ना कुिाला रोजच खावी लागे. आटि गंमत म्हिजे 

ििके खाल्लेले ह े लोक, अंगावर वळ घेऊनच आपआपल्या 

कामाला लागायचे. जवळजवळ रोजच हा प्रसंग दरबारात घडत 

असे. त्यातनू त्याचा मलुगा टिपहूी सिुत नसे. खाजगीत जर हा 

ििक्यांचा मारा चाल ूअसेल, तर त्याच्याबरोबर अत्यतं शेलक्या 

टशव्यांचाही मार चाल ूअसे. अगदी टजवलग मािसालाही अवााच्य 

टशव्या घालायला तो मागपेढेु पहात नसे. हदैरबद्दल लोकांच्या 

मनात कायम भीती असे. कारि त्याचे गपु्तहरे सगळीकडे पसरलेले 

असत. त्यामळेु कुिीही मोकळेपिाने बोलत नसे. पि आपल्या 

जनतेच्या धाटमाक बाबतीत मात्र तो उदार होता. त्याचं्या धाटमाक 

भावनांचा तो आदर करत असे. प्रजेला केव्हाही भेिायची मभुा 

होती. त्यामळेु रयतेवर त्याचा धाकही होता, दराराही होता, आटि 



रयतेचं त्याच्यावर  पे्रमही होतं. टििन लोकांशी त्याची चांगली 

मैत्री होती. त्याच्या आजे्ञत राटहलं, त्याच्याशी प्रतारिा केली नाही 

की झालं. त्याच्या टवजयानंतर सवा धमांच्या प्राथानास्थळामंधनू तो 

घंिानाद करवत असे.  

वोटडयार घराण्याला टनमााल्यवत ्केल्यावर जेव्हा हदैर मैसरूचा 

सत्ताधीश झाला तेव्हा त्यान ेआपल्या कारभाराची नीि व्यवस्था 

लावली. आपली सारी ठािी, परगिे, दौलत, यांच्या व्यवस्थेसाठी 

आपलं मंत्रीमंडळ स्थापन केलं. राज्याचा खटजना भरायचे त्याच े

मागाही त्यानेच टवधीटनरे्ध नसलेले असेच ठरवले. राज्याच े

सेनाटधकारी, टकल्लेदार, मंत्री ह े सवा त्याच्या नात्यातलेच होते. 

सख्खे भाऊ, बायकोचे भाऊ, बटहिींचे नवरे, मेहुिे, चलुत भाऊ, 

अशानांच महत्वाच्या जागी नेमलं होतं जे त्याच्या टवश्वासातले 

होते. मीर महमंद साटदकला त्याने अथामंत्री केलं होतं. शामय्या 

नावाच्या टवश्वास ूअटधकाऱ्याला त्याने पोटलसखातं टदलं. त्याला 

गनु्हगेारी रोखण्याचे अटधकार तर टदलेच, पि श्रीमंतांना शोधनू 

त्याचं्याकडून मनाला येईल ती खंडिी उकळण्याचेही अटधकार 

टदले. पैसा उकळण्यासाठी चाबकाने बदडून काढण्याचे स्वैर 

अटधकार शामय्याला होते. वसलूी अटधकाऱ्यांनी अिरातिरीने 

आटि लबाडीने गोळा केलेली संपत्ती त्यांच्याकडून टहरावनू 

घ्यायला कोिताही लबाडीचा मागा त्याच्यासाठी खलुा होता. 



सावकाराकंडून दडपशाहीने खंडिी उकळण्याचंही त्याला स्वातंत्र्य 

होतं. जो दसुऱ्याला लिुिार त्याला हदैर लिुिार हाच खाक्या 

होता. 

आपल्या लष्करातल्या सैटनकांनाही त्याने पैसा गोळा 

करण्यासाठी सोडलं नाही. लष्कराला एक वर्ााचा पगार न दतेा १० 

मटहन्यांचा पगार दईे. त्याला ' दसमाही ' नाव होतं. प्रत्येक 

सैटनकाला जो पगार टदला जाई त्याला पट्टी म्हित. हदैरच्या 

िौजेत, टहदं-ूमसुलमान दोन्ही धमााचे लोक होते. मसुलमानांचं चादं्र 

वर्ा असलं तरी टहदं ूलोकांसारखा अटधक मास पाळला जात नाही. 

त्यामळेु त्या तेराव्या मटहन्याचा पगार दणे्यात गोंधळ व्हायला 

लागला. मग िौजेने त्याला धोंड्या मटहना असं नाव ठेवलं. पि या 

काळात पगार न झाल्यामळेु िौज नाराज असे. म्हिनू हदैरने 

सरकारी खटजन्यावर बोजा न होऊ दतेा, मागा शोधला. दोन्ही 

धमााच्या टशपायांची नाराजी काढायला दर पंधरा टदवसानंी पगार 

यायला सरुुवात केली. त्यामळेु िौज खरू् झाली. पि नंतर नंतर हा 

पगार २० टदवसांनीही टदला जायचा आटि आता मागचा टहशेब 

संपला असं घोटर्त करुन िाकलं जायचं. त्यात शेविी हदैरचाच 

िायदा व्हायचा. हदैर घोडेस्वाराला मटहन्याचा पगार न दतेा २० 

टदवसांचा दईे. त्याला बीसमासी म्हित. उरलेला एक ततृीयाशं 

पगार वर्ाादोन वर्ांनंतर कपडे, िेिे, वगैरे वस्त ू दऊेन भागवला 



जाई. त्यानंतरची घोडेस्वारांची कमाई म्हिजे मलुुखटगरीला 

गेल्यावर लिुालिुीच्या मागााने ज्याने त्याने आपली कमाई करावी, 

असाच त्यांना आदशे असे. हदैर लष्करी वातावरिात वाढला. ते 

जीवन त्याच्या आयषु्याचं एक अटवभाज्य अगं होतं. लष्करी पेशा 

हा त्याचा अत्यतं आवडता, जीवाभावाचा पेशा होता. लष्करी 

जीवनाचे दोन महत्वाचे अवयव म्हिजे टशपाई आटि घोडा. ह्या 

दोन शाखाचं्या जीवावर सरदाराचं यश अपयश अवगत असतं ह े

चािाि हदैरने कधीच ओळखलं होतं. सत्ता हवी तर उत्कृष्ट लष्करी 

बळ हवं आटि लष्कर उत्कृष्ट ठेवायचं तर उत्तम घोडे आटि उत्तम 

सैटनक ही त्याची बलस्थानं आहते हे कळल्यामळेु हदैरने सैटनकांना 

सतत संतषु्टच ठेवलं. त्यांच्यात तो सतत टमळून टमसळून असे. 

आपल्या जेविात त्यांना सहभागी करून घेत असे. त्यांच्या 

सखुद:ुखाची काळजी घेई. धाडसी, नेमबाज, शरू टशपायाला हरेून, 

लगेच बढती दऊेन त्याचा आत्मटवश्वास वाढवी आटि त्याला 

जवळ करे, त्याचवेळी त्याच्याकडून जास्तीत जास्त काम करून 

घेऊन िायदा करून घेई. यामळेु त्याच्या चाकरीत यायला सारे 

जवान खपू खरू् असत. आपोआप त्याचं लष्करी बळ वाढत असे. 

आटि यशाचा मागा नेहमीच त्याच्यासाठी खलुा होत असे. सैन्याला 

कायम तो संतषु्ट ठेवी आटि त्यांच्याकडून भरपरू कष्टही करून घेई. 

एखाया मोटहमेवर िौज पाठवली की त्यांना रसद, शस्त्र,ं टशबंदी 



वेळच्या वेळी पोचते की नाही याकडे तो जातीने लि घाली आटि 

िौजेची काळजी घेई. त्यामळेु िौजेलाही मोठाच हुरुप येई आटि 

आपला धनी आपल्या पाठीशी उभा आह े याचं मानटसक बळ 

असे. त्यावरून त्यांच्या शौयाालाही उधाि येई. 

त्याच्या लष्करात त्याने तीन प्रकारच्या तकुड्या तयार केल्या 

होत्या. पटहली तकुडी कवायती िौजेची. यात २० ते ३० 

वयोगिातले तरुि असत. या तकुडीला त्याने उत्तम दजााचं टहरवं 

जॅकेि गिवेशासाठी टदलं होतं. दसुरी शाखा होती ती ३० ते ४० 

वयोगिातील तरुिांची. यानंा साध्या दजााचं टहरवं जॅकेि तो 

घालायला लावी. आटि टतसरी तकुडी होती ती ५० ते ६० 

वयोगिातील परुुर्ाचंी. यांना काळी लोकरी जकेॅि घालायला 

लावी. सवांना काळा िेिा बंधनकारक होता. कोित्याही तरुिाने 

साहस धाडस दाखवलं की हदैर त्याच्यावर खरू् होऊन बिीस दईे. 

िौजचे्या शारीररक दखेभालीसाठी िौजेत वैय असत. लढाईच्या 

वेळी टशपाई जखमी झाला की ह े वैय त्यांच्या जखमा टशविं, 

त्यावर मलमपट्टी करिं ही कामं करत असत. टशपायाला या 

जखमांसाठी सरकारी खटजन्यातनू भत्ता म्हिनू पैसे टमळत. हदैरने 

स्वत:साठी मात्र एक फ्रें च डॉक्िर ठेवलेला होता. लष्करात 

वेगवेगळ्या प्रकारची िौज असे. हुजरातीची िौज म्हिजे घोडदळ, 

पायदळ आटि तोिा गोलंदाज. टशवाय एकांडे टशलेदार, बेरड, 



जेजाला चालविारे हहेी असत. या एकांड्या टशलेदारानंा गिवेर् 

नसे. ते लढाईपरुते िौजेत सामील होत असत. त्यांच्याकडे त्यांच े

स्वत:चे भाले टकंवा बंदकुा असत. जेजाला ह ेएक प्रकारचं रॉकेि 

होतं. लोखंडापासनू बनवलेली एक लांब नळी असे. टतचं वजन 

साधारिपिे ६ ते १२ पौंडापयंत असे आटि लांबी ८ त े१० िूि 

असे. यात दारू भरलेली असे. ती जोरात दरूवर िेकली की मैलभर 

लांब जाऊन पडत असे. शत्रचू्या घोडदळावर यांचा लाबंनू मारा 

केला जाई. अवटचत येऊन पडिाऱ्या या शस्त्राने धोडदळ जखमी 

होई. पायदळाकडे छोिी टपस्तलंु, बंदकुा, धनषु्यबाि सवा शस्त्र ं

असत. झाडामागे लपनू बसनू ह ेटशपाई शत्रवूर हल्ला करत असत. 

ते उत्तम टनशािेबाज असत. हदैरच्या िौजते दर ७  टशपायांवर एक 

पहारेकरी आटि हवालदार असे. १५ पहारेकऱ्यांच्या 

अटधकाऱ्याला ररसालदार म्हित. हदैरच्या उयोगी स्वभावाची 

आटि टशपाईटगरीची एक कथा प्रचटलत आह.े एकदा हदैर 

घोड्यावरून रपेिीला जात असतांना एका आंधळ्या टभकाऱ्याने 

त्याच्याकडे भीक माटगतली. हदैर थांबला आटि नोकरी करशील 

का असं त्या टभकाऱ्याला त्याने टवचारलं. तेव्हा तो टभकारी कबलू 

झाला. हदैरने लगेच आपल्या लष्करी अटधकाऱ्याला त्या 

टभकाऱ्याला घेऊन जाऊन शस्त्रागारातल्या लोहाराकडे काम 

यायला सांटगतलं. लोहाराचा भाता हलवायचं काम त्या 



आंधळ्याला टमळालं. बदल्यात वर्ााला दोन सतुी कपडे आटि 

रोजचा एक रुपया त्या आंधळ्याला टमळायला लागला. जेव्हा 

तोिाचंी परेड टनघायची तवे्हा त्या आंधळ्याला तोिगाडीवर 

बसवनू ठेवलं जायचं. हदैर या आपल्या हुशारीवर इतका खरू् झाला 

की राज्यातले सगळे आंधळे शोधनू त्याने सैन्यात कामाला लावले.  

मात्र हदैरच्या या अटत उत्साहाचा त्याच्या अटधकाऱ् यांना त्रास 

व्हायला लागला कारि त्या आंधळ्याना सांभाळिं एक अवघड 

काम होऊन बसलं.  

घोडदळ ह ेसैन्याचं िार महत्त्वाचं अंग. या सैटनकाला जाड 

दलुईचं जॅकेि गिवेर्ासाठी असे. त्यामळेु शत्रचू्या तलवारीचा घाव 

शरीरात टशरत नसे. डोक्याला लोखंडी टशरस्राि असे. अगंातल्या 

टचलखताला आतल्या बाजनेू टकनखाबाचं कापड लावलेलं असे. 

या पथकाकडे बंदकुा असत. टपस्तलंु असत. कमरेला खंजीर असे. 

हुजरातीच्या घोडदळाला गिवेश असत. घोड्यालाही लाल रंगाचे 

कपडे चढवलेले असत. टतसरं होतं तोिखान्याचं दळ. तोिाच ं

अनन्यसाधारि महत्व हदैरने ओळखलं. वेगवेगळ्या वजनाच्या 

तोिाचंा संग्रह केला. सरुुवातीला एका पारशाला मुंबईला पाठवनू 

उत्तम तोिा टवकत आिवल्या होत्या. गोलंदाजांना 

टशकवण्यासाठी फ्रें च अटधकारी नेमले. तोिा वाहून नेण्यासाठी 

बैलगाड्यांचा वापर केला जािं ही सवासामान्य प्रथा होती. हदैरच्या 



काळापयतं यधु्दामधे हत्तींचा वापर करिं जवळजवळ बंद झालं 

होतं. पि हदैरने कनाािकाच्या जंगलात टवपलु संख्याने जन्मिाऱ्या 

हत्तींचा कल्पकतेने वापर करून घेतला. डोंगरांवर चढतांना जड 

तोिा वाहून नेिाऱ्या बैलांना धाप लागे. ते श्वास घेण्यासाठी थांबत 

तेव्हा हत्ती बैलगाडी उतारावरून घसरत खाली न येण्याची काळजी 

घेत. बैलगाड्यांच्या मागे उभं राहून गाड्या अडवनू धरत. आटि 

डोंगर उतारावरून खाली उतरिाऱ्या बैलांना आवरण्यासाठीही 

हत्तींची योजना त्याने केलेली होती. हत्तींच्या सोंडेला बलैगाडीच े

दोरखंड बांधलेले असत.. ते दोरखंड हत्ती आवरून धरत आटि 

जड वजन भरलेल्या बैलगाड्या घसरत जाऊ नयेत याची काळजी 

घेत. 

राज्याची आिखी एक महत्वाची शाखा म्हिजे टकल्ले. 

हदैरचं आपल्या सवा टकल्ल्यांकडे बारीक लि होतं. त्यांची 

डागडुजी, त्याचंं संवधान, त्यात ठेवलेली टशबंदी यावर तो वािेल 

तेवढा पैसा खचा करत असे. त्यांची जरासधु्दा हळेसांड होऊ दते 

नसे. ज्या टकल्लेदाराला नेमायचं तो सवा प्रकारची शस्त्र ं

चालवण्यात टनष्िात आह ेना याची तो स्वत: पारख करत असे. 

प्रत्येक टकल्ल्यात भरपरू धान्यसाठा आटि शस्त्रसाठा ठेवत असे. 

प्रत्येक टकल्ला भरपरू टशबंदीने सज्ज असे. पटिम टकनारा 

टजंकल्यावर त्यावर बांधलेली उत्तम बंदरं ही हदैरच्या द्रष्टपेिाची 



साि होती. हदैरने फ्रें चांच्या मदतीने पटिम टकनाऱ्यावर होनावर 

वगैरे उत्तम बंदरं बांधली. बोिीतनू येिारा माल उतरवण्यासाठी 

उत्तम धक्के बांधले. आपलं नाटवक दल उभारलं. दशेी-परदशेी 

मालाच्या आयात-टनयाातीला प्रोत्साहन दणे्यासाठी शहर ते बंदर 

यामधे उत्तम दळिवळि ठेवलं. त्यासाठी रस्ते बांधले. पोतुागीज 

लोकाकंडून जहाजं बांधनू घेतली. समदु्रटकनारपट्टीच्या सवा 

परकीयांशी त्याने सलोख्याचे संबंध ठेवले. त्याचवेळी त्यांना 

डोईजडही होऊ टदलं नाही. फ्रें चांकडून येिाऱ्या यधु्दसामग्रीसाठी 

ही बंदरं वापरली जात आटि परकीयाचं्यावर अकुंश ठेवण्यंही काम 

ही बंदरं करीत असत. त्याचं आरमार ससुज्ज होतं. 

१७५१ साली टत्रचनापल्लीच्या स्वारीत हदैर नंजराजयैा 

बरोबर एक लहान सरदार म्हिनू आपलं घोडदळाचं पथक घेऊन 

सामील झाला होता. टशवाय त्याने स्वत: उभारलेली िौजही 

त्याच्या बरोबर होती. त्यावेळी हदैरला फ्रें चांचा सहवास जवळून 

घडला. नंजराजैया का हरला, आपल्या िौजेत काय दोर् आहते हे 

त्याने चािािपिे हरेलं. त्यावेळी त्याने यरुोटपयनांच्या यशाची 

गरुुटकल्ली त्यांच्या टशस्तीने वागिाऱ्या िौजेत, त्यांच्या 

यधु्दसामग्रीमधे, त्यांच्या रिनीतीमधे, डावपेचांमधे आटि कूि 

राजनीतीमधे  आह ेह ेत्याने ओळखलं. त्या मकु्कामात आपला तळ 

फ्रें चांच्या तळाजवळ आिनू ठेवला.. तेव्हा फ्रें च अटधकाऱ्याने 



आटि नंजराजैयाने त्याच्या ह्या अगोचरपिाबद्दल नापसंती 

दाखवली तवे्हा, मला तमुच्याकडून िौजेचं टशिि घ्यायचंय 

म्हिनू त्यांच्या गळ्यातच पडला. इतका तो यरुोटपयनांच्या िौज 

चालवण्यावर प्रभाटवत झाला होता. फ्रें च आटि इगं्रजांचा 

यधु्दातला कावेबाजपिा, यधु्दनीती, वेगवेगळी शस्त्र,ं यांचा 

बारकाईने अभ्यास करुन ते त्याने आत्मसातही केल.े आटि 

आपल्या िौजेला पढेु हीच टशस्त पाळायला लावली. आपल्या 

लष्करात सैन्याला कवायत टशकवायला आटि ती रोजच्या रोज 

पाळायला टशकवण्यासाठी त्याने आपल्या िौजेत यरुोटपयन 

अटधकारी नेमले. िौजेला कडक टशस्तीचं आटि अपार मेहनतीच ं

टशस्तीचं टशिि टदलं.  

हदैरची िौज मोटहमेवर टनघायची असेल, तर पहािे ३ वाजता 

नगारा वाजे. बाजार, तंब ूगोळा करून  इतर सामान घेऊन जािारे 

टबनीचे लोक पढुील मकु्कामासाठी सामान गोळा करून पढुच्या 

मकु्कामाला पोचायला बाहरे पडत. पहािे ४ वाजता परत दसुऱ्यांदा 

नगारा वाजे. त्यावेळी िौज जागी होई. आपापली आटन्हकं 

आवरून ६ वाजता तयार होई आटि बाहरे पडे. हदैर स्वत: ८ 

वाजता उठून तयारी करून न्याहारी करून कूच करायला तयार होत 

असे. हदैरला यधु्दात वापरलं जािारं प्रत्येक शस्त्र उत्तम रीतीने 

हाताळता येत होतं. टनशािबाजीत तर तो टनपिु होताच. यामळेु 



इगं्रजांशी लढिारा तो एकमेव भारतीय होता, आटि फ्रें चांच्या 

मदतीने तो इगं्रजांनाही डोईजड झाला. मराठ्याचं्या गटनमीकाव्याच ं

त्याने महत्त्व जािलं होतं, आटि म्हिनूच अनेक मराठी सरदार 

त्याने आपल्या िौजते नेमले. त्यांचा उपयोग त्याने इगं्रजाचं्या 

टवरूध्द भरपरू केला आटि इगं्रजांची दािादाि उडवली. भारतीय 

शत्रूंशी इगं्रजी यधु्दसामग्रीने लढला. अचानक प्रकि होण्यात आटि 

आपल्या रिनीतीबद्दल गपु्तता राखण्यात त्याचा हात धरिारं दसुरं 

कुिीही त्याकाळी नव्हतं. त्यामळेुच इगं्रजही त्याला वचकून होत े

आटि मराठा िौजेने त्याला मायावी म्हिलं ते उगीच नाही. 

हदैरने सते्तत आल्यावर सरंजामशाही मोडण्याकडे जास्त लि 

टदलं. आजवरच्या अनभुवाने मनसबदारीतले दगुुाि त्याने हरेले 

होते. सरदार सरकारी खटजन्यातनू पैसा काढतात पि िौजेला मात्र 

खपू कमी मोबदला टमळतो, आटि सरदार गब्बर होतो ह े तो 

अनभुवातनू शकला होता. आटि ह ेसरदार लढाईच्या वेळी कसनू 

काम करण्यात कुचराई करतात ह े त्याने पाटहलं होतं. म्हिनू 

राज्याचं बलस्थान म्हिजे उत्तम सैन्य आटि ते उत्तम ठेवायचं तर 

लष्कर ह ेएकाटधकाराखाली आलं पाटहजे म्हिनू त्याने प्रयत्न सरुू 

केले. मैसरूला दशेाच्या राजकारिात वरचं स्थान यायचं असेल तर 

मैसरूचा दरारा वाढला पाटहजे आटि दरारा वाढवायचा तर िौज 

उत्तम हवी ह ेसमीकरि त्याने लाग ूकरण्यासाठी सवातोपरी प्रयत्न 



केले. मैसरूपासनू कन्याकुमारीपयंत पवूा पटिम टकनाऱ्यापयतं 

आपली सीमा वाढविं हचे त्याचं स्वप्न आटि ध्येय होतं. त्याच ं

दसुरं पे्रम म्हिजे अश्वपे्रम. त्याच्यासाठी घोडा हा नसुता एक प्रािी 

नव्हता तर टनसगााचं ते एक अदु्भत लेिं होतं. घोडा म्हिज े

लष्कराला लागिारं  एक नसुतं वाहन नव्हतं तर तो एक टवश्वासाचा 

साथीदार होता. त्याचं घोड्यावर टनरटतशय पे्रम होतं. हदैरला 

घोड्यांबद्दल अिाि माटहती होती. तो स्वत: घोड्याची पारख करत 

असे. त्यांची टकंमत ठरवीत असे. अश्वपरीिेत त्याचा हात धरिारं 

कुिीही नव्हतं. टहऱ्यामोत्याचं्या मोलानं हदैर घोड्यांना जपे आटि 

आटि आपली अश्वशाळा उत्कृष्ट घोड्यांनी संपन्न करीत असे. 

६००० रुपयांपासनू १४००० रुपयांपयंतचे घोडे त्याच्या जवळ 

होते. तो स्वत: त्यांचं खािंपिं व्यवटस्थत आह ेना याची काळजी 

घेई. त्याचं्या खरुाकासाठी लागिारा हरभरा, गवत, लोिी, बदाम 

याची जराही कािकसर करीत नसे. घोड्यांसाठी बांधण्याची 

पागासधु्दा कशी हवी त्यावर त्याचं लि असे. राज्यात आलेला 

प्रत्येक घोडा तो आधी पाहिार आटि मग इतरांसाठी मोकळा 

करिार असा त्याचा दडंक होता, त्यामळेु सवा उत्कृष्ट घोडे त्याच्या 

पागेत जमा झाल्यावर इतर सरदारांच्या वाि्याला दयु्यम प्रतीचे 

घोडे टशल्लक राहात. यामळेु अश्वव्यापारीही आधी हदैरकडेच 

जात. इराक, बगदाद, अरेटबया, गजुराथहून तो उत्तम पैदाशीचे घोडे 



आिवत असे. त्याच्या राज्यात म्हिजे मैसरूमधे आल्यावर जर 

एकाया अश्व व्यापाराचा घोडा दगावला तर त्या व्यापाऱ्यान े

आपल्या दगावलेल्या घोड्याची आयाळ आटि शेपिू 

दाखवल्यावर त्याला त्या घोड्याच्या मळू टकंमतीची अधी टकंमत 

हदैर व्यापाऱ्याला दते असे. इतका तो अश्वप्रेमी आटि न्याय्य वतान 

करिारा होता. हदैर घोड्याचं्या व्यापाऱ्यांनाही संतषु्ट करत असे. 

खपू घोडे खरेदी केल्यावर या व्यापाऱ्यांना तो तांदळूाची पोती, 

बकऱ्या, लोिी वगैरे सामान त्याचं्या मकु्कामावर पाठवनू मेजवानी 

करायला सांगत असे. त्यांना तो आपला पाहुिा समजत असे. 

त्याचं्याशी मैत्रीपिूा संबंध ठेवत असे.  

त्याचा जनानखाना खपू मोठा होता. त्याला एखादी आकर्ाक 

स्त्री आवडली की हदैर टतला आपल्या जनानखान्यात आित असे, 

पि त्याचं ह ेवैर्टयक, शृंगाररक जीवन त्याच्या कताव्यांच्या आड 

कधीच येत नसे. त्याच्या टस्त्रयांना राजकारिात भाग घ्यायची 

परवानगी नव्हतीच. िाटतमा हे त्याच्या एका टबबीचं नाव. टतचा 

मलुगा टिप.ू टिपलूा त्याने उत्तम टशिि टदलं. यरुोटपयन टशिक 

ठेवनू उत्तम रीतीररवाज टशकवले.  त्याचा दसुरा मलुगा करीम. 

हदैरला मलुीही होत्या. सावनरूचा नबाब, जो कायम त्याला 

घाबरून राटहला, त्याच्याशी हदैरने आपली मलुगी नबाबाच्या 

मलुाला, आटि नबाबाची मलुगी आपल्या करीम मलुाला करून 



घेऊन नातेसंबंध जोडले. हा लग्नसमारंभ श्रीरंगपट्टिात मोठ्या 

धडाक्यात साजरा झाला. पि या लग्नातही हदैर व्यवहार टवसरला 

नाही. नबाबाची खंडिी हदैरने अध्याावर केली आटि २००० िौज 

हदैरच्या मदतीला कायम ठेवण्याचा करार झाला. टचत्रदगुा राज्य 

टजंकल्यावर टचत्रदगुााचा नबाब त्याला शरि आला, पि 

त्याचवेळी नबाबाची सुंदर बहीि हदैरला आवडली. त्याने 

टतच्याशी टनकाह लावला आटि आपल्या जनानखान्याचं बिीपद 

टदलं. बिीपद ह ेत्याकाळी िार मोठं जबाबदारीचं पद मानलं जात 

असे. हदैर साधारिपिे संध्याकाळ मय टपण्यात टकंवा उत्तम 

शास्त्रीय नतृ्य बघण्यात टकंवा टमत्रांच्याबरोबर गप्पांमधे घालवी. या 

टमत्रांबरोबर त्याच्या अगदी मनमोकळ्या गप्पा होत असत. 

टमत्रांशी बोलतांना टशवीगाळ करायलाही तो मागेपढेु पहात नसे. 

तो त्यांच्यातलाच एक होऊन मनमोकळेपिाने वागे. नवख्या 

मािसाबरोबर सरुुवातीला तो जरा औपचाररकपिे वागे, पि एकदा 

त्याला तो मािसू कळला की अगदी मोकळा होऊन त्याच्याशी 

बोलत असे. मािसाची उत्तम पारख करण्याचं वरदान त्याच्यापाशी 

होतं.  

मैसरूचा मखु्य  झाल्यावरही हदैरने स्वत:साठी काही टनबंध 

घालनू घेतले होते. त्याने राजघराण्याशी सौहादापिूा संबंध ठेवले. 

त्याचं्या टसंहासनावर तो कधीही बसला नाही. तो स्वत:ला कायम 



राजप्रटतटनधीच समजला. सवााटधकारी या नावाने त्यान े

खंडेरावाला अिक केल्यावर कारभार हाती घेतला पि 

कृष्िराजाला संपविं त्याने कधीही केलं नाही. मैसरूचा तो दलवाई 

झाला, टदवाि झाला, सवााटधकारी झाला, सवासत्ताधीश झाला पि 

त्याने स्वत:ला राजा म्हिवनू घेतलं नाही. सरकारी आदशे टनघत 

त्यावर राजाचाच टशक्का त्याने चाल ू ठेवला. कृष्िराज राजा 

असेपयंत त्याने राजघराण्याशी आदराचेच संबंध ठेवले. आधी 

परवानगी घेतल्याटशवाय राजप्रासादात तो कधीही गेला नाही. पि 

त्यानंतर आलेल्या राजाच्या बाबतीत मात्र या नव्या राजाला 

कारभार करिं जमिार नाही, त्याची तेवढी कुवत नाही असंच 

त्याचं मत होतं. आपल्याला घालवण्यामागे राजाचचं कारस्थान 

आह े ह े माहीत असल्यावरही आटि खंडेरावाला अिक 

केल्यावरही त्याने राजाची भेि मागनू घेतली आटि मगच 

राजप्रासादात भेिायला गेला होता. मैसरू हे वोटडयाराचंं राज्य 

आटि आपलं राज्य टबदनरू असं तो सगळ्यांना सांगे. कदाटचत 

बालपिात टशऱ्याच्या नबाबाने हदैर कुिंुबाला जो त्रास टदला होता, 

तेव्हा मैसरू राजाने त्यांचं कजा िेडून जी सिुका केली होती, त्याच ं

ऋि तो टवसरला नसावा. त्याच्या मनावर तो आदर राटहला 

असावा.  



टहदं ू आटि मसुलमान, टििन अशा टमश्र प्रजेशी हैदरने 

अत्यतं तोलनू मापनू आटि न्याय्य वतान ठेवलं होतं. टहदं ूआटि 

मसुलमान दोन्ही धमााचे टशपाई त्याच्या सेनेत होते, त्यांनाही 

त्याचं्या त्यांच्या गिुाप्रमािचे तो वागवी. त्यात भदेभाव नसे. 

त्याच्या या समभावाबद्दल एक टकस्सा सांटगतला जातो. 

श्रीरंगपट्टिात पीरझादा नावाचाएक मोठा संत होता. त्याचा 

टशष्यगि मोठा होता. एक वर्ी रंगराय दवेाची उत्सवात मोठी 

टमरविकू टनघाली. ती टमरविकू पीरझादाच्या घरावरून जात 

असतांना त्याच्या टशष्यांनी संतापनू अचानक टमरविकूीवर हल्ला 

करून रथ, टमरविकू उधळून लावली. लोकांनाही चोप टदला. त्या 

सवा टहदंूनंी हदैरकडे तक्रार केली. तेव्हा हदैरने त्यांना सरळ आदशे 

टदला की तमु्ही का मार खाल्लात ? त्यांनाही चोपा. दसुरे टदवशी 

परत टमरविकू त्या रस्त्याने जात असतांना परत पीरझादाचे टशष्य 

बाहरे आले आटि त्यांच्यावर हल्ला करून गेले, तेव्हा तयारीने 

आलेल्या त्या टमरविकूीतल्या लोकांनीही त्यांना चोपलं. या 

प्रटतहल्ल्याने संतापलेला पीरजादा हदैरच्या भेिीला गेला आटि 

टहदंूनंी केलेल्या हल्ल्याची तक्रार करायला लागल्यावर हदैरने 

त्याचं्या या वागण्याचं कारि पीरलाच टवचारलं, तेव्हा आमच्या 

मटशदीवरून टहदंूनंी वाजत गाजत टमरविकू केल्याचं सांटगतलं 

आटि मैसरूमधे मसुमानांचं राज्य असल्यामळेु टहदंूचंं वागिं मी 



खपवनू घिेार नाही असं हदैरला सांटगतल्यावर हदैरने लगेच पीरला 

प्रटतप्रश्न केला.. तमु्हाला कुिी सांटगतलं की ह ेराज्य मसुलमानांच ं

आह े ? त्यावर संतापलेल्या पीरजादाने मैसरू सोडून जाण्याची 

धमकी हदैरला टदली तेव्हा हदैरनेही तमु्हाला टजथे जायचं असेल 

टतथे खशुाल जा असं सांटगतल्यावर पीरजादा आटि त्याचे टशष्य 

मद्रासला टनघनू गेले. पीरजादा टतथेच मरि पावला. 

हदैरची सपु्त इच्छा मोगल सम्रािासारखं होण्याची, रहाण्याची 

होती. मोगलांचा थािमाि त्याला िार आकटर्ात करीत असे. 

यधु्दाला टनघतांना हदैरच्या अंगावर जरीबि्ुयाचे पांढरे रेशमाचे 

कपडे असत. टपवळ्या रंगाचा चोळिा म्हिजे टवजार असे. पायात 

टपवळ्या रंगांचे मखमली बिू असत. कमरेभोवती पांढरा शेला 

गुंडाळलेला असे. अंगावर जडजवाहीर घालायची त्याला िारशी 

आवड नव्हती, त्यामळेु िारसे मटिहार त्याच्या अंगावर नसत. मात्र 

त्याचे तंब ू ऐश्वयााने मढलेले असत.  सोन्यामोत्यांनी निवलेले 

असत. मैसरूचा सलुतान झाल्यावर तो कधीकधी टवशरे् प्रसंगी 

वैभवपिूा शोभायात्रा काढत असे. ती मैलोन् मैल लांब असे. 

त्याच्या शक्तीचं प्रदशान, वैभवाचा डामडौल आटि सामथ्यााच ं

दशान घडविारी असे. कवायती िौज, घोडदळ, पायदळ, 

पीलखाना म्हिजे हत्ती, उंि यांचं प्रदशान त्यावेळी जनतलेा घडत 

असे. टमरविकू सरुू झाली की टमरविकूीच्या अग्रस्थानी 



यरुोटपयनांची कवायत िौज येई. त्यांचे सुंदर लाल गिवेश 

लिवेधक असत. त्यावर अनेक टबल्ले लिकत असत. हातात 

बंदकुा असत. ते पढेु गेले की मागनू यते सजवलेल्या उंिांवर 

बसलेले ५०० स्वार. मग येत सुंदर झलूी, दाटगन्यांनी सजवलेले 

मढवलेले हत्ती. पाठोपाठ यईे दोन पलििींची घोडदळाची भव्य 

टमरविकू. त्या घोड्यांच्या अंगावर शहामगृांच्या टपसांच्या झलूी 

असत. घोड्यावंर चकाकते गिवेश घातलेल्या या हबशी 

सैटनकांच्या हातात लांब भाले असत. मग यायची कवायती िौज. 

टशस्तीत चालतांना या सुंदर गिवेशधारी िौजेच्या हातातही भाले 

असत. त्या भाल्यांच्या िोकांशी घुगंरू खखुळुत असत. नंतरची 

सरदारांची दखेिी भव्य थािामािाची रांग. नेत्रदीपक वैभव यावेळी 

पहायला टमळे. शेविी यायचा हदैर. तो दाटगन्यांनी मढलेल्या 

हत्तीवर बसलेला असे. त्याची भव्य अंबारीही सुंदर असे. हा हत्ती 

टबदनरूच्या जंगलातनू आिलेला होता. त्यानंतर हत्तींची रांगच 

असे. त्यातले 5 हत्ती भव्य सोनेरी टनशाि घतेलेले असत. या भव्य 

टमरविकूीच्या वेळी दोन्ही टकनाऱ्याने पांढराशभु्र पोशाख घातले 

सैटनक चालत असत. त्यांच्या हातात चांदीने मढवलेले आटि 

त्याचं्या िोकाला लाल पताका, यांनी निवलेले लांब भाले असत. 

मोगल बादशहासारखी ही भव्य टमरविकू असे. स्वत: साधेपिाने 

राहिाऱ्या हदैरला डोळे टदपविारं वैभव भोगिं आटि त्याच ं



प्रदशान करिं मनस्वी आवडे. ही त्याची आसक्ती होती. असा हा 

हदैर अली मैसरूच्या राजकारिात आला आटि साऱ्या दटििचे ं

समरांगि करून गेला.  

इगं्रज आटि त्यांची साथ टमळालेला अकाािचं नबाब महमंद 

अली ह े कडवे प्रटतस्पधी आटि कनाािक सीमेवरचे माधवराव 

पेशव्याचंे मराठे. नवीन मोहरे, नवीन प्यादी, नवीन चालींचा खेळ. 

  



इ. स. १७६१. हैदरच्या हालचाली.  

 

श्रीरंगपट्टिचा कारभार हातात आल्यावर हदैरने त्याच्या 

दखेरेखीसाठी आपला मेहुिा मकदमुअलीला टतथे ठेवनू तो 

लगोलग बंगलोरला आला. आता मैसरूचा तोच सवााटधकारी होता, 

दलवाई होता, आटि प्रधानमंत्री होता. कृष्िराज वोडीयारच्या 

हातातला सते्तचा डाव हदैर अलीने उपिला होता.त्याने बंगलोरला 

येण्याचं कारिही तसंच घडलं होतं. टनजामअलीचा भाऊ 

बसालतजगं हा आदोनीच्या कारभाराचा प्रमखु होता. पाटनपतावर 

मराठ्याचंा दारूि पराभव झालेला ऐकल्यावर मराठे आता संपले 

या आशेने त्याने मराठ्याचं्या मलुखाचा ताबा घ्यायचा टवचार 

केला. आटि तो मलुखुटगरीसाठी बाहरे पडला. आधी तो टशरेकडे 

वळला  आटि मग होस्कोिेला गेला. होस्कोिे बंगलोरला लागनू 

आह.े केवळ १८ मैलांचं त्यात अतंर आह.े त्यामळेु बसालतजगं 

आपल्याही राज्यावर चालनू येईल ह्या भीतीने हदैरने बंगलोर 

गाठलं. पि झालंच उलिं. होस्कोिेच्या लोकांनी एवढा जोरात 

प्रटतकार केला की बसालतजंगाला हदैरलाच आपल्या मदतीला 

बोलवावंस वािलं. ह्याचा िायदा हदैरने उचलायचं ठरवलं. 

आजोबा, बाप, मोठा भाऊ यांच्या नाईक पदामळेु  हदैरला लोक 



हदैरनाईकच म्हित आटि समजतही. हा हदैरच्या मनात सल होता. 

लोकांनी आपल्याला सलुतान, टकंवा नबाब म्हिनू ओळखावं 

अशी त्याची सपु्त इच्छा होती. आपल्याला कोिताही टकताब नाही, 

जहाटगरदार म्हिनूही कुिी नावाजत नाही. ही पररटस्थती 

बदलण्याचे त्याचे प्रयत्न होते. पि हा टकताब दणे्याचा अटधकार 

टदल्लीहून आलेल्या पटहल्या टनजामाचा होता, आटि त्याच्या 

पिात आता टनजामअलीच होता. हदैरला टनजामअलीकडे याचना 

करायला जायचं नव्हतं. त्याने एक डाव िाकला. त्याने एक खटलता 

बसालतजगंला पाठवला आटि त्यात टलटहलं,'' मी 

टनजामअलीला ओळखत नाही, आटि मानतही नाही. माझ्या 

दृष्टीने तहूी टनजामाचाच मलुगा आहसे, आटि तलुाच मी 

हदैराबादचा टनजाम समजतो. दटििेच्या सहा सभु्यांचा तचू 

सभुेदार आहसे. तर मी तलुा ३ लाख रुपये नजरािा पाठवतो. त ू

मला टशऱ्याचा सभुेदार अशी पदवी द.े असं केलंस तर तलुा मीच 

होस्कोिे टमळवनू दतेो. बसालतजंग भलुला. हदैरला टशऱ्याचाच 

नबाब होण्यामागेही मोठं कारि होतं. ते म्हिजे टशरे इथे मराठ्यांनी 

दटििेच्या संरििासाठी लागिारं यधु्दसाटहत्य ठेवलं होतं. 

बसालतजगंला टशरे हदैरला दिें म्हिजे हलवायाच्या घरावर 

तळुशीपत्र ठेवण्यासारखं होतं. त्याचं काहीच जात नव्हतं. परत 

टनजामअलीला हदैर मानत नाही हा हदैरचा प्रश्न होता. त्यामळेु 



बसालतजगंाने टशरे ठािं हदैरला दऊेन िाकलं आटि हदैर स्वत:ला 

टशऱ्याचा नबाब म्हिवनू घ्यायला लागला. मग दोघे टमळून टशरे 

घ्यायला मोठी िौज घेऊन आले. टशरे लगेच हाती आलं कारि 

जी काही टशबंदी होती, टतचं या मोठ्या शत्रसूमोर काहीही 

चालण्यासारखं नव्हतं. हदैरने बसालतजगंाला होस्कोिेही, स्वत:च 

जाऊन, टजंकून, टमळवनू टदलं. एवढं झाल्यावर बसालतजगं 

आदोनीला परत गेला.  

  



स्बदनरू – हैदरनगर मवारी.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

हदैरअली मग इतर प्रदशे टजंकायच्या मागे लागला. त्याने 

बाळापरू, टचक बाळापरू, प्रदशे टजंकला. या सीमेलगत मरुारराव 

घोरपड्यांचं संस्थान होतं. मरुाररावांना हदैरचा त्रास व्हायला 

लागला. त्या दोघाचंी लढाई झाली. मरुारराव घोरपड्यांचा पराभव 

झाला. मरुाररावांकडून खडंिी घेऊन हदैर टचत्रदगुाावर गेला. 

टचत्रदगुाकरांनी हदैरने माटगतलेली खंडिी टदली नाही, तवे्हा त्या 

दोघांमधेही जोरदार लढाई झाली. हदैर टजंकला. त्याने खडंिी तर 



घेतलीच परत वर दडंही घेतला. टचत्रदगुा एक भक्कम टकल्ला होता. 

सात डोंगरांच्या समहुात हा ित्तरातनू बनलेला टकल्ला 

टवसावलेला होता. वेदवती नदीच्या बेिावर ह ेसात डोंगर होते. या 

टकल्ल्याला १९ बाहरेचे दरवाजे होते, ३५ गपु्त मागा होते. २०० 

िेहळिी चौक्या होत्या. पािी, अन्न, दारूगोळा साठवनू 

ठेवण्यासाठी खपू कोठ्या होत्या. त्यामळेु टकल्ला टकतीही टदवस 

लढवता येण्यासारखा होता. टकल्ल्यावरून टतरंदाजी करता 

येण्यासाठी या प्रचंड मोठ्या टकल्ल्याला खपू जागा होत्या. 

दाविटगरीजवळचा गावातल्या टतमण्िा नायक हा या टचत्रदगुााचा 

संस्थापक. टवजयनगरच्या काळात हा इथला सभुेदार होता. आटि 

ते राज्य संपल्यावर टचत्रदगुााचा मखु्य झाला. हदैरच्या काळात 

मडकरी नायक पाचवा, गादीवर होता. या भक्कम टकल्ल्यावर 

हदैरचा डोळा होताच. हदैरचा टचत्रदगुााला मकु्काम झाला. त्यात 

एक नवीनच राजकारि उदयाला आलं. ते म्हिजे टचत्रदगुाचा राजा 

मडकरी नायक हदैरला म्हिाला की, 

'' टबदनरूचा राजकुमार माझ्याकडे आलायं आटि तो स्वत:ला 

टचन्न बसवप्पा म्हिवतो. माझ्याकडे मदत मागायला आलाय. मी 

मेलोच नाही, पटहलवानाने मला मारलंच नाही. मी ५ वरे् लपनू 

राटहलो आटि आता माझी मीच सिुका करून घेतली आह.े मी 

टखडकीतनू पळून गेलो आटि आता तमुच्याकडे आश्रय मागायला 



आलोय. ” हे सगळं सटवस्तर विान राजाने कथन केल्यावर हदैरच्या 

डोक्यात वेगाने चकं्र टिरली. त्याने त्या मलुाला भेिायला 

बोलावलं. त्याच्याशी बोलतांना हा तोतया आह े ह े चािाि 

हदैरच्या लगेच लिात आलं. हदैरला टबदनरूवर जायला टनटमत्त 

टमळालं. 

  



हैदर नगर-राजधानी. 

 

हदैरच्या आयषु्यात टबदनरू ह ेएक मोठंच पवा घडलं. टबदनरू 

घािमाथ्यावरचं गाव. टनसगावैभवानं संपन्न असलेलं शहर. 

त्याकाळचं सवाात श्रीमंत वैभवसंपन्न संस्थान.  सध्या टशमोगा 

टजल्ह्यात येतं टशमोग्यापासनू ८४ मैलांवर हे गाव आह.े टबदनरुला 

हदैरने टजंकण्याचं मखु्य कारि म्हिजे या राज्याकडे पटिम घाि, 

मलबार आटि केरळ टकनारपट्टी, आटि तुंगभद्रचे्या काठचा थोडा 

भाग एवढा मोठा प्रदशे होता. इथे वर्ाातले ९ मटहने पाऊस असतो. 

ह ेगाव घािमाथ्यावर असल्यामळेु कायम पाऊस आटि सदा हवा 

असे. त्यामळेु जंगलांनी मढलेला हा प्रदशे होता. भारताच्या 

पटिमेकडच्या दाि डोंगररांगा, त्यातील मािसू हरवेल अशी दाि 

जंगलं, अनेक धबधबे, अशा नैसटगाक सरुटित टठकािी होतं टबदनरू 

ह े राज्य. इथे सत्ता होती ती केलाडी घराण्याची.  या घराण्याची 

स्थापना केली ती चौडा आटि भद्रा गौडा या बंधूंनी. एका टलंगायत 

शेतकरी दांपत्याचे ह ेमलुगे. शेतीवरच या कुिंुबाची गजुराि होत 

होती. केलाडी तालकु्यातील हाळ्ळु गावात ते रहात.  

भद्रा आटि चौडा मोठे झाल्यावर तेही शेतीच करत. त्यांनी 

दोन मजरू कामाला ठेवले. एक टदवस या मजरुांना शेतात एक 



टवलिि दृष्य टदसलं. एक गाय एका वारुळावर आपल्या दधुाचा 

अटभरे्क करत होती.त्यांनी ह ेघरी येऊन आपल्या मालकाला ह े

सांटगतलं, तेव्हा त्यांनी ते वारूळ खोदलं आटि टतथे टशवटलंग 

टनघालं. काही टदवसांनी त्या मजरूांना एक तलवार सापडली आटि 

परत काही टदवसांनी एक मोहरांचा हडंा सापडला. गौडा बंधनूी 

शेतात रात्री येऊन ते पाटहलं आटि त्यावर माती घालनू परत झाकून 

िाकला. दसुरे टदवशी चौडा घरात सांगायला लागला की काल 

रात्री माझ्या स्वप्नात दवेी आली आटि टतने नरबळी दऊेन मगच 

मोहरांना हात लावायला सांटगतलं. तवे्हा ते दोन मजरू नरबळी 

होण्यासाठी आपला जीव यायला तयार झाले आटि आपला हा 

त्याग कायम स्मरला जावा अशी अि घातली. गौडा बंधूंनी ते मान्य 

केलं आटि त्या रात्री अंधार पडल्यावर  आधी शेतात टमळालेल्या 

तलवारीनेच शेतातच त्यांना मारलं, परुलं आटि हडंा उचलला. ही 

दौलत हाती लागल्यावर त्यांनी त्यातनू सैटनक तयार केले, त्या 

ताकदीवर शेजारपाजारच्या गावांना लिुायला लागले. तेव्हा 

टवजयनगरच्या राजाकडे आजबूाजचू्या गावकऱ्यांनी तक्रार केली. 

टवजयनगरच्या राजाने त्यांना पकडून कैदते िाकलं. त्याच समुारास 

बलीहळ्ळु गावाच्या पाळेगाराने दगंा आरंभला. तेव्हा कैदते 

पडलेल्या गौडा बंधूंनी राजाला टनरोप पाठवला की आम्ही त्या 

पाळेगाराचा समाचार घऊे शकतो. आम्हाला मोकळं करा. जगलो 



वाचलो तर आमचं गाव आम्हाला परत या. तेव्हा राजाने ह ेकबलू 

केलं आटि त्यांची कैदतेनू सिुका करुन त्यांना त्या मोटहमेवर 

पाठवलं. गौडा बंध ूपाळेगाराचा बीमोड करून परतले. तेव्हा राजाने 

त्यांना पाळेगाराने ताब्यात घेतलेली गावं तर टदलीच पि त्यांना 

त्यांचं स्वत:चं गावही इनाम टदलं. तेव्हापासनू या भावांच ंकेलाडी 

घरािं सते्तत आलं. त्यांच्यातला एकजि एकदा टशकारीला गेलेला 

असतांना त्याला एक ससा एका टशकारी कुत्र्याच्या मागे लागलेला 

टदसला. तेव्हा गौडा बंधूंनी तीच जागा साि करून आपली 

राजधानी टतथे हलवली. ते गाव होतं इक्केरी. मग गौडा बंधूंनी त्या 

दोन मजरूांचं स्मारक म्हिनू त्या गावच्या वेशीवर दोन स्तंभ 

उभारले. टवजयनगर साम्राज्याचा अस्त झाल्यावर ह ेनायक स्वतंत्र 

झाले.   

टवजयनगर काळापासनूचं ह े अत्यंत महत्वाचं टठकाि. 

टशवप्पा नायक हा या केलाडी घराण्यातला नावाजलेला नायक. 

इथला टशवप्पा नायक आधी इक्केरीला होता, पि सरुिेच्या दृष्टीने 

टबदनरू जास्त भक्कम होतं, म्हिनू तो टबदनरूला हलला. 

टशवाजीमहारांजांचा यांच्याशी स्नेह होता. संभाजीराजानंा आटि 

शाहूराजांनाही  या घराण्यातल्या राजांनी मदत केली होती. इ. स. 

१७५५ मधे त्या घराण्यातील बसवप्पा नायक मेल्यावर त्याचा १७ 

वर्ांचा मलुगा टचन्नबसवप्पा गादीवर आला आटि त्याची आई 



वीरम्मा कारभार पाहू लागली. रािी वीरम्माजी शरू होती. हुशार 

होती. मदाानी पोशाख घालनू कारभार पहात असे. धमाटनष्ठ होती. 

खरंखोिं माहीत नाही पि अिवा अशी होती की या रािीचे टतच्या 

टनंबय्या नावाच्या प्रधानाशी अनैटतक संबंध होते. ते उघडपि े

चालत असत. जनतेला ह ेआवडत नसलं तरी ते काही बोल ूशकत 

नव्हते. एकदा टचन्नबसवप्पा या टतच्या संबंधांबद्दल टतला घालनू 

पाडून बोलला तेव्हा ती रािी टचडली आटि आपल्या 

पटहलवानामािा त टतने त्याचा खनू करवला. हा जेठ राजपतु्राला 

आंघोळीच्या आधी माटलश करायला न्हािीघरात घऊेन गेला 

आटि माटलश करता करता बसवप्पाची मान मरुगळून िाकली. 

रािी आटि टनंबय्याने दसुरा मलुगा दत्तक घेतला. त्याचं नाव 

सोमेश्वर. या टचन्नबसवप्पाचा तोतया ह ेटनटमत्त टबदनरूवर आक्रमि 

करायला हदैरला परेुसं होतं. हदैरने स्वारीसाठी एक नािक केलं. 

नायक घारण्यातला एक मलुगा त्याच्या दरबारात आपला हक्क 

सांगत आला आह,े त्या मलुाचा  '' हक्क टमळवनू दणे्याचं पटवत्र 

काया '' करण्यासाठी आपि टबदनरूवर स्वारी करिार असे 

सांगायला लागला आटि हदैर टबदनरूला टनघाला. घनदाि 

झाडीतनू, पवातरांगांमधनू रस्ता सापडि ंआटि टबदनरूला पोचिंच 

कमाकठीि होतं. पि हार मानेल तो हदैर कुठला? नायक लोकांनी 

आपल्या राज्याची सरुिाही अटतशय बंदोबस्ताने ठेवली होती. 



जागोजागच्या चौक्यांवर अटतशय जागरूकपिे तपासिी करत 

असत. वळिवािा, डोंगरकपारी, सगळंच कठीि होतं. ५००० 

िौज टबदनरूला पोचिाऱ्या सवा वािांवर रििासाठी सवा नाक्यांवर 

ठेवलेली होती.  

आटि मग १७६२ च्या टडसेंबरमधे टचत्रदगुाचा मडकरी नायक 

आटि हदैर मोठी िौज घेऊन टबदनरूवर टनघाले. हदैरने आपल्या 

िौजेचे चार भाग केले. या चारही शाखांना वािेतल्या जंगलांमधनू 

१०/१५ मैलांच्या अंतराने एकमेकांच्या संपकाात राहून चालायला 

सांटगतलं. हदैरबरोबर राजकुमारही होताच. रािी वीरम्माला ह े

कळल्याबरोबर टतने हदैरला चार लाख होन दणे्याचं आटमर् 

दाखवनू परत जायला सांटगतलं. पि हदैरने ते ऐकलंच नाही. उलि 

तो पढेुच आला. हदैरने वािेतला टशमोग्याचा टकल्ला टजकंला. एक 

लाख होन त्याला टतथे टमळाले. ते घेऊन तो कुमसीला आला. 

कुमसीला त्याने आिखी एक मोठं काम केलं. त्या गावात रािीने 

कैद करून ठेवलेला टलंगण्िा नावाचा एक माजी मंत्री होता. हा 

टलंगप्पा रािीच्या हाताखाली प्रधान मंत्री होता, पि रािीने त्याला 

पदावरून काढून कैद करून ठेवलं होतं. त्याची हदैरने मोकळीक 

केली आटि त्याला आपल्याबरोबर वािाड्या म्हिनू घेतलं.हदैरने 

वािेत आिखी एक चलाखी केली. ती म्हिजे या त्याच्या बरोबर 

असलेल्या राजकुमाराला त्याने हत्तीवर बसवलं. टबदनरूच्या 



वािेवर िौज पहायला यिेारे नागररक, त्यांच्या राज्याच्या 

राजकुमाराला पाहून हदैरच्या िौजेला सवा तऱ्हचेी मदत करू 

लागले. सगळ्या वािेतल्या चौक्यांमधनू हदैर टवनासायास पढेु जात 

राटहला. टबदनरूच्या राज्याच्या सरुिेसाठी संपिूा जंगलात 

जागोजाग खपू सरुिा चौक्या होत्या. त्याही मोडून काढल्या. हदैर 

आिखी पढेु आला ह ेऐकल्यावर रािी वीरम्माने १८ लाख होन 

दणे्याची लालचु दाखवली. पि राजवाड्यात याच्या दहापि धन 

तमु्हाला टमळेल, आिखी पढेु जा असा सल्ला हदैरबरोबरच्या मंत्री 

वािाड्याने  त्याला टदला. तवे्हा हदैरने पढेु सरकिं चालचू ठेवलं. 

उलि हदैरने रािीलाच टनरोप पाठवनू शरि यायला साटंगतलं शरि 

आलीस तर श्रीरंगपट्टिमधे तझु्या राहण्याची व्यवस्था करेन असा 

टनरोप पाठवल्यावर रािीने ते तर नाकारलंच पि त्याच्याशी 

लढण्याचा टनिाय घेऊन शहराचा तसा बंदोबस्त केला. रािीने 

सावनरूच्या नबाबाकडे मदत माटगतल्यावरून सावनरूकर नबाबान े

टतच्या मदतीसाठी २००० घोडदळ आटि ४००० पायदळ एवढी 

मोठी िौज पाठवली. त्याच्या िौजतेले अरब ह ेिार शरू असत. 

हदैरला ह े कळल्यावर तो सावनरूकर नबाबावर संतापाने बेभान 

झाला.      

हदैरला याटनटमत्ताने टबदनरू संस्थानच्या नैसटगाक रििाचा 

प्रत्यि अनभुव घेता आला. या घनदाि जंगलातनू वाि काढत पढेु 



सरकतांना त्याचे आटि त्याच्या सैन्याचे खपू हाल झाले. पदोपदी 

खळाळत वाहिारं पािी, दाि जंगलं, कधीकधी मोठे धबधबे यातनू 

दगडधोंड्यातनू वाि काढत त्याची िौज चालली होती. मधेच वाि 

चकुण्याचाही धोका होता. त्यावेळी हदैरबरोबर असलेल्या फ्रें च 

अटधकाऱ्याने वाि शोधली. हदैरला यावेळी घािातल्या 

वळिावळिाच्या रस्त्यांची सुंदर बांधिी टदसनू आली. या नायक 

मंडळींनी पक्के रस्ते बांधनू ठेवले होते आटि त्यांची टनगा ठेवली 

होती. मागा शोधत, डोंगर ओलांडत नेहमीच्या स्वभावाप्रमािे हदैर 

अचानक, अनपेटितपिे वेगळ्याच मागााने टबदनरू गावात येऊन 

कोसळला. त्याची िौजही वेगवेगळ्या मागााने गावात पोचली. 

जंगलात असलेल्या चौक्यावंरचे जखमी टशपाई आधीच गावात 

पोचलेले असल्यामळेु गावातील रयत गाव सोडून पळून गेली होती. 

रािी, टनंबय्या, आटि टतच्या िौजेने एक मटहन्यापयंत लढा टदला.  

पि शेविी आपली हार पाटहल्यावर रािीने सवा वाड्याला आग 

लावायचं ठरवलं. आपले सवा सोन्याचे दाटगने जाळून िाकले. 

जडजवाहीर िोडून िाकलं. रत्नं, मािकं, पाचचूे हार मोडून िोडून 

िाकले. आटि रािी शरि आली. हदैरने मग सवा ररकाम्या घरांना 

कुलपंू लावली. िौजेतल्या कुिालाही लिुालिू करू टदली नाही. 

राजवाड्यात खिती लावली. प्रचंड मोठा खटजना त्याच्या हाती 

पडला. सवा घरांमधलाही संपत्ती त्याने गोळा केली. सगळ्याची 



त्याने नोंद करून ठेवली. १ कोिी, २० लाख रुपयांचा माल हदैरला 

इथे टमळाला. टबदनरूची सीमारेर्ा पार पटिम टकनाऱ्यापयतं 

पोचलेली होती. ते सगळं राज्य हदैरला टमळालं. अलोि संपत्तीही 

टमळाली. मग त्याने रािी वीरम्मा, टनंबय्या, सोमेश्वर, आटि तो 

तोतया यांना अिकेत ठेवलं.   

टबदनरूची भक्कम सरुटित जागा पाहून हदैरच्या मनात हचे 

गाव राजधानीचं करावं असं वािायला लागलं. ९० हजार घरं 

असलेल्या गावांना त्या काळात नगर ही संज्ञा असे. हदैरने टबदनरूचं 

नाव हदैरनगर असं केलं. नंतर पढुचे सहा मटहने त्याने टतथेच 

टबदनरूमधे मकु्काम केला. तोपयंत पावसाळा आला. पि या 

मकु्कामात त्याला खपू संकिं आली. त्या गावच्या पावसाळी, सदा 

हवेमळेु आटि जंगलांमळेु टतथे तो टहवंतापामळेु ( मलेररयाने ) 

आजारी पडायला लागला. त्याने अंथरूिच धरलं. टहवंतापाने 

थंडीने हुडहुडी भरून ताप चढिं त्याला कधी माहीत नव्हतं. 

त्यामळेु तो अंथरूिालाच टखळला. त्यातच आिखी एका 

वेगळ्याच संकिात तो अडकला. पलंगावर कायम पडून 

राहण्याच्या हदैरच्या या काळात टबदनरूमधल्या दखुावलेल्या 

लोकांनी हदैरटवरूध्द किकारस्थानाला सरुुवात केली. त्यात मखु्य 

होते राजकुमार, टलंगाप्पा आटि रािी. टबदनरू हाती आल्यावर 

हदैरने टलंगप्पाला खड्यासारखं बाजलूा सारलं. हदैरने आपल्याला 



कारभारात  घेतलं नाही म्हिून टलंगप्पा, आपि मदत केल्यावरून 

पस्तावला होता. आता तो हैदरला टबदनरूमधनू काढायच्या भावनेने 

झपािला. दसुरीकडे राजकुमाराला या काळात रािीने हळूहळू 

आपल्याकडे वळवलं. राजकुमारही हदैरचं उच्चािन करण्याच्या 

किात सामील झाला. त्यातच हदैरचे  स्वत:चेच अटधकारी सामील 

झाले होते.  

कि टसध्द झाला. हदैर रोज रात्री आपल्या कारभाऱ्यांबरोबर 

सल्ला मसलतीला आटि पढुच्या आखिीसाठी राजवाड्यात 

जागा असतो ह े सवांना माहीत होतं. अशा वेळी राजवाडा 

स्िोिकांनी उडवायचा बेत टसध्द झाला. राजवाड्यातील सरुिा 

सांभाळिाऱ्या िौजेशी लढण्यासाठी, एका रात्री गपुचपु काही िौज 

जवळ आिनू ठेवायची आटि त्या िौजेने हदैरची िौज कापनू 

काढायची असा बेत झाला. या राजवाड्यातनू एक गपु्त रस्ता 

राजवाड्याच्या बाहरेील एका दवेळात उघडतो, ह े िक्त रािी, 

टनंबय्या आटि मोजक्याच लोकांना माहीत होतं. टतथे िौज 

थांबवायचं ठरलं. सगळा बेत यशस्वी होण्यासारखाच होता. त्या 

योजनेप्रमािे टलंगप्पा िौजचेी एक तकुडी घेऊन अंधाऱ्या रात्री 

टनघिार होता. पि त्याच्या ददुवैाने आटि हदैरच्या बलवत्तर 

नटशबामळेु ही योजना हदैरच्या एका टवश्वास ूमािसाला कळली 

आटि त्याने ती हदैरला सांटगतली. हदैर हादरलाच पि अत्यतं 



हुशारीने आटि धीरोदात्तपिे, हुशारीने त्याने यातनू मागा काढला. 

हदैरने लगेच एक सटमती तयार केली. हातपाय गाळिारा तो मािसू 

नव्हताच. त्याने ताबडतोब आपल्या अटधकाऱ्यांना ह्या किाची 

पिूा माटहती गोळा करायचा हुकूम टदला. त्यातच आपलेच 

अटधकारी यात सामील आहते ह ेकळल्यावर तो सावध झाला. 

आपिही गपु्तपिे माटहती गोळा करायला लागला. कारभाऱ्यांनी 

सवा चौकशी करून त्याला माटहती टदली की,  

' तमुच्या जीवाला काहीही धोका नाही आह.े ही सगळी 

अिवा आह.े ” 

हदैरचा अटधकारी गोळा केलेली बातमी त्याच्यासमोर 

वाचायला लागला. तेव्हा हदैरने एक नािक केलं.  तो थंडीने 

कुडकुडत टबछान्यावर पडून राटहला. गुंगीत असल्याचं नािक केलं. 

आपल्या अटधकाऱ्यांनाही आपल्याजवळ बसवनू ठेवलं. आटि 

तापाचं नािक करत पडून राटहला. यातनू त्याला कारस्थानाचं खरं 

रूप टदसलं. अटधकाऱ्याने सगळी माटहती वाचत असतानंा काही 

माटहती गाळली आह ेहे चािाि हदैरच्या लगेच लिात आलं. 

तरीही त्याने आपला चेहरा टनटवाकारच ठेवला. सगळी माटहती 

वाचनू झाल्यावर तो अचानक उठला आटि टदवािखान्यात 

आला. त्याने ताबडतोब दरबार भरवला आटि त्यात कारभाऱ्याला 



समोर बोलावनू जाब टवचारला. त्यचं पाप त्यांच्याच पदरी बांधलं. 

आटि मग कडक टशिा सनुावल्या. किात सामील झालेल्या 

अटधकाऱ्यांना आपल्या टदवािखान्यासमोर टतथल्या टतथे 

िाशीवर लिकवलं. त्यानंतर शत्रू सावध होण्याआधीच मोठीच 

धरपकड केली. इतर जे ३०० गनु्हगेार होते, त्यांना अचानक पकडून 

गावातल्या १० चौकाचौकात िाशीवर लिकवलं. रािी आटि 

राजकुमार दोघांना मधटुगरी टकल्ल्यात बंटदवासात नेऊन ठेवलं. 

तेव्हापासनू टबदनरूमधे कधीही कोित्याही कारस्थानाचंा जन्म 

झाला नाही. त्याटनटमत्ताने जगाला हदैरचा दहशतवादी चेहरा  

पाहायला टमळाला. अशातऱ्हनेे कारस्थानाचा सोिमोि केल्यावर 

हदैरने टतथे आपल्या कुिंुबासाठी राजवाडा बांधायला सरुुवात 

केली. टबदनरूमधे िांकसाळही चाल ू केली.  समदु्रटकनाऱ्यावर 

होनावरला जहाजं बांधण्याचा कारखाना सरुू केला. नंतर मात्र 

हदैरला टबदनरूमधे राहण्यातले दोर् टदसायला लागले. जगाशी 

संपकाात रहायचं, स्वाऱ्या मोटहमा आखायच्या तर हा प्रदशे 

दळिवळिाला अत्यंत अवघड आह े ह े लिात आलं. टतथली 

सदाि पावसाळी हवा, मलेररयासारखे आजारही त्याला सोसवेनात. 

शेविी परत तो श्रीरंगपट्टिालाच आला आटि टस्थरावला. त्याला 

टबदनरूपेिा श्रीरंगपट्टिच राहायला योग्य असं वािायला लागलं.  



हदैरच्या आयषु्यात घडलेल्या या टबदनरू स्वारीनंतर टबदनरूही 

संपलं. त्याचं वैभव, ती रािी, ते नायक घरािं ह ेसगळं कुिाचा 

शाप लागावा तसं काळाच्या उदरात गडप झालं. रािी टबदनरूहून 

मधटुगरी टकल्ल्यात बंटदवासात राटहली. पढेु माधवराव पेशव्यांनी 

टतची आटि राजपतु्राची सिुका केली. रािी पणु्याच्या वािेवर 

असतांनाच मरि पावली. राजपतु्र पणु्यात पोचल्यावर मरि 

पावला.  

  



राज्यस्वमतार – बेलरू – कूगा. 

 

टबदनरू ताब्यात घेतल्यावर परत हदैर त्याच्या 

राज्यटवस्ताराला लागला. घािाखालचं मराठ्याचं्या ताब्यातलं 

सोंधे संस्थान होतं ते ताब्यात घेतलं. मराठ्यांची बरीचशी ठािी 

हदैरने टजंकून घेतली. आता त्याचं स्वप्न होतं, मैसरू राज्याच्या 

सीमा कन्याकुमारीपयंत नेिं,पटिमेचा सागरी टकनारा गोव्यापासनू 

खाली त्राविकोरपयतं नेिं आटि पवेूला समदु्रापयतं नेिं. यात 

अनेक शत्रहूी होते. पि हदैरची सपु्त इच्छा इगं्रज-फ्रें च-डच लोकांना 

कायमचं घालवनू दिें हीसुध्दा होती. ततूाास तरी स्वत: सवाश्रेष्ठ 

होईपयंत या परटकयांच्या ज्ञानाचा यधु्दसामग्रीचा िायदा करून 

घेिंच त्याला श्रेयस्कर होत.ं हदैरने मग आपली नजर मैसरूच्या 

दटििेला वळवली. टतथे सीमेलगत होतं बेलरू संस्थान. माधवराव 

पेशवे १७६६ सालच्या कनाािक मोटहमेवरून परत गेल्यावर हदैरने 

टबदनरूच्या दटििच्या बालम आटि कूगाकडे नजर वळवली. 

बालम म्हिजेच बेलरू. टवजयनगर साम्राज्याच्या काळापासनू इथे 

पाळेगारांचं राज्य चालत होतं. टबदनरूच्या रािीबरोबर त्यांच े

चांगले संबंध होते. वेंकिाद्री नायक हा हदैरच्या काळात बेलरूचा 

राजा होता. हदैर आपल्यावर स्वारी करिार ह े कळल्याबरोबर 

वेंकिाद्री आपली संपत्ती, कुिंुबकटबला घेऊन बेलरू सोडून कूगाच्या 



टचकवीरप्पाच्या आश्रयाला गेला. टतथे जातांना त्याने बेलरूच्या 

टकल्ल्याच्या रििासाठी िौज ठेवनू भक्कम बंदोबस्त केला. 

कूगाला गेल्यावर त्याच्या मदतीने वेंकिाद्रीने आपली िौज 

वाढवली आटि हदैरशी लढण्यासाठी तो तयार झाला. आटि 

अका लगडजवळ दोन्ही िौजांची गाठ पडली.  दोन्ही िौजांची 

घनघोर लढाई झाली. त्यात हदैरच्या िौजेची हार टदसायला 

लागली. पि डगमगेल तो  हदैर कुठला. त्याने नवीन डावपेंच 

आखले. काही टनवडक शरू साहसी सैन्य घऊेन हदैर घनदाि 

जंगलामधनू वाि काढत वेंकिाद्रीच्या िौजेच्या मागच्या बाजलूा 

उगवला आटि मागच्या बाजनू बेसावध िौजेवर त्याने जोरदार 

हल्ला चढवला. या अचानक हल्ल्याने घाबरलेली िौज पळू 

लागली. वेंकिाद्रीही पळू लागला. हदैरच्या मलुाने, टिप ूसलुतानने 

वेंकिाद्रीची बायकामलंु ताब्यात घेतली. तेव्हा वेंकिाद्री तहावर 

आला. ५० उंिांवर मावेल एवढा पैसा त्याने हदैरला टदला. 

वेंकिाद्री मरि पावला आटि त्याचा मलुगा कृष्िप्पा गादीवर 

आला. हदैरने पाठोपाठ त्याच्यावरही नजर टिरवली. १७७२ मधे 

बेलरूचं राज्य, राजा संपल्यामळेु आटि मैसरूला जोडल्यामळेु 

संपलं.  

हदैरकडे टबदनरू आलं तेव्हा सागरी टकनारा, होनावर, वगैरे 

बंदरंही आली होती. पि मैसरूहून समदु्रपट्टीला जायचं तर 



कूगासारखा प्रदशे हाती असिं हदैरच्या महत्वाकांिी स्वप्नासाठी 

जरूरीचं होतं. कारि कूगाच्या पटिमेला असिारा सागरी टकनारा, 

टतथनू येिारा माल, फ्रें चांकडून येिारी यधु्दसामग्री आिायला 

कूगामधनू जवळच्या रस्त्याने आिता येण्यासारखं होतं. हदैरच्या 

डोळ्यात आता कूगाचा टचकवीरप्पा सलायला लागला. 

कूगासारखा साधनसामग्रीने संपन्न दशे टजंकण्यासाठी हदैर टनटमत्त 

शोधायला लागला. हदैरने आधी त्याला टवनाअि शरि यायला 

सांटगतलं. पि वीरप्प्पाने स्पष्ट नकार टदला. हदैरने मग कूगावरच्या 

स्वारीची तयारी सरुू केली. त्याच्या ताब्यातील बंदरांवरच्या 

कोळ्यांना टकनाऱ्याच्या बाजनेू धान्य, सामग्रीची रसद परुवायला 

सांटगतली. आटि स्वत: भभूागावरून कूगाला टचमिीत घ्यायला 

टनघाला. त्याच्या नेहमीच्या प्रथेप्रमािे तो अचानक कूगावर 

कोसळला. कूगाच्या उत्तरेला िझलऊल्ला खानला हल्ला करायला 

नेमलं. कूगाच्या िौजेबरोबर िझल उल्लाच्या अनेक चकमकी 

झाल्या आटि त्यात त्याची सपशेल हार झाली. हदैरने िझलला 

मग जरा दमाने घ्यायला सांटगतलं. हदैरला शत्रवूर कू्ररपिे तिूुनही 

पडता येत होतं आटि आपलं नकुसान व्हायला लागलं की 

माघारही घेता येत होती. तो कधीही भावनेच्या भरात लढाईच े

टनिाय घेत नसे हा त्याचा लढाई टजंकण्यातला मोठा गिु होता. 

त्याने कूगाबरोबर तह केला आटि उच्चनगी प्रदशे ३ लाखाला 



टवकत घतेला. त्यातील काही रक्कम त्याने लगेच भरली आटि 

उरलेली नंतर यायचं आश्वासन टदलं. कूगाचा राजा या लढाईच्या 

पाठोपाठ लगचे इ. स. १७६६ मधे मरि पावला. त्याच्यानंतर त्याच े

दोन मलुगे मदु्रराज आटि मदुयैा ह ेएकत्रपिे राज्य सांभाळायला 

लागले. सते्तत आल्याबरोबर त्यांनी लगेच हदैरकडे उरलेल्या 

रकमेचा तगादा लावला. पि हदैर िाळािाळ करायला लागला. 

तेव्हा या राजांचा धाकिा भाऊ टलंगराजने पैशाच्या वसलूीसाठी 

परत िझलउल्लावर हल्ला केला. त्याचा पिूा पराभव केला आटि 

त्याचा सगळा तळ ताब्यात घेतला. टलंगराजाला तोिा, खटजना, 

घोडे, तलवारी अशी बरीच लिू टमळाली. हदैरने कूगा टजंकायचा 

नाद सोडला आटि तो तहाला तयार झाला. हदैर आटि कूगाच्या 

राजांमधे बोलिी होऊन सवा नदी ही दोन्ही दशेांची सीमा ठरली. 

हदैरच्या मनातला कूगाचे राज्य जोडण्याचा बेत तात्परुता तसाच 

राटहला. हदैर कूगावर चढाई करत असतांना टशरे, होस्कोिे, 

दोड्बाळापरू, टचकबाळापरू या संस्थानातले पाळेगार बंडावा 

करायला लागले तेव्हा त्या लोकांची बंडं मोडून िाकण्याचं काम 

हदैरला करावं लागलं. त्याने मग मीर रेजाला त्या कामटगरीवर 

पाठवनू टदलं. आटि बंडावा शमवला. 

  



पुणे दरबार – १७६१.         

 

इ. स. १७६१ मधे हदैर जेव्हा मैसरूचा सवााटधकारी झाला 

तेव्हा आटि मराठ्यांची ठािी टजंकत चालला होता, तेव्हा पिु े

दरबार संकिाच्या आवतानात िरिित होतं. नानासाहबे पेशव्याचंा 

मतृ्य ूझाला होता. पेशवेपदी माधवरावांची स्थापना झाली होती. 

१६ वर्ांचा अननभुवी पेशवा राज्य काय साभंाळिार या कल्पनेत 

आपल्या वकुबाची भरपरू जािीव असलेले टशंद ेहोळकरांसारख े

सरदार स्वत:च्याच मस्तीत होते. राज्याचा खटजना ररकामा झाला 

होता. मोठ्या मनषु्यहानीमळेु घरादारात द:ुखाचं सावि होतं. अशा 

पररटस्थतीत माधवराव गादीवर आले. स्वराज्याची सवा दृष्टीन े

ताकद संपलेली होती. राज्याला परत उभारी यायची होती. 

त्यासाठी आपली मािसं तयार करायची होती. राघोबादादा 

नावाच्या टनखाऱ्याला वारा घालनू टवंझिाऱ्यांवर वचक ठेवायचा 

होता. महसलू गोळा करायचा होता. कनाािकातनू दरसाल येिारा 

४०/५० लाख महसलू बडुतोय ह ेमाधवराव पेशव्यांना कळत होतं. 

टशवरायाचं्या काळापासनू स्वराज्यात असलेलं, नंतर नानासाहबे 

पेशव्यांनी मैसरूच्या ताब्यातनू टमळवलेलं  टशरे ठािं हदैरने टजंकून 



घेतलंय हहेी टदसत होतं. पि कनाािकाकडे लि यायला त्यांना 

िुरसत झाली नव्हती.  

नानासाहबेांचा कैलासवास झाल्यावर लगेच २० जलैु या 

टदवशी माधवरावांना पेशवेपदाची वस्त्रं टमळाली. 

पेशवेपदाची वस्त्रं सातारला जाऊन आिण्याच्या पाठोपाठ 

मराठ्याचंी कमकुवत झालेली पररटस्थती पाहून नानासाहबे 

पेशव्याचं्या काळात त्यांना यावा लागलेला ६० लाखाचंा मलुखू 

टजंकून घ्यायला टनजाम हदैराबादहून मोठी िौज घऊेन महाराष्रात 

उतरला. त्याला आपला वकुब दाखवनू दणे्याचा प्रसंग 

माधवरावांवर लगेच आला. माधवरावांची आता कसोिी लागिार 

होती. माधवरावांचे पाय ओढायला त्याचं्या घरातच अस्तनीतला 

टनखारा िुलायला लागला होता. त्याला, म्हिजे राघोबादादांना 

साथ होती सखारामबापूचंी, परंुदरे, होळकरांचा टदवाि 

गंगोबातात्या चदं्रचडू, टचतंो टवठ्ठल रायरीकर, तकुोजी होळकर, 

मानाजी टशंद,े दमाजी गायकवाड आटि सदाशीव रामचंद्र वगैरेंची. 

आटि माधवरावांच्या मागे उभे राटहले ते टतं्रबकराव पेठे, पिवधान, 

रास्ते, नाना िडिीस. टनजामाने मोठी िौज जमवनू स्वराज्यावर 

चाल केली. माधवराव आटि राघोबादादा, दोघेही टनजामाला 

टवरोध करण्यासाठी त्याच्यावर चालनू गेले. मोठी रिधमुाळी 



उठली. माधवरावाच्या पिातले सरदार प्रािपिास लावनू लढत 

होते, आटि राघोबादांचे कैवारी दादांच्या मागे अंगचोरपिा करत 

लढत होते. कारि दादांचे गपु्त मतलब वेगळे होते. टनजामाला 

हरविं शक्य असनूही दादानंी त्याच्याशी गपु्तपिे बोलिी केली 

आटि अचानक टनजामाशी सलखू झाल्याचं जाहीर केलं. उरळी 

कांचनला हा तह झाला. माधवरावांचं काहीही चाललं नाही. 

दादांनी मात्र पतुण्या आपल्या वरचढ होऊ नये याची परेुपरू काळजी 

घेतली. पेशवाई टमळवण्यासाठी दादांनी टनजामाशी सलखू 

केल्याची चचाा दरबारात चोरि्या, दबक्या आवाजात सरुू झाली. 

दादांच्या मागे उभे असलेल ेसमथाक दशेस्थ होते, त्यावरून पिुे 

दरबारात नवीनच दशेस्थ-कोकिस्थ वाद सरुू झाला. पतुण्या-

काकावरुन आधीच दोन ति घराघरात टनमााि झाले, त्यात ही 

आिखी भर पडली. दरबारचं वातावरि नासायला लागलं. 

माधवराव पेशव्यांना स्वत:चा समथान दिेारा पि बनवण्याची 

टनकड भासायला लागली. टशंद ेपाटनपतावर वीरगतीला टमळाले. 

एक महादजी टशदं ेटजवंत राटहले. मल्हारराव होळकर लढाई सोडून 

टनघनू आल्याने माधवरावाचंा त्याचं्यावर टवश्वास राटहला नाही. 

पिवधान घरािं असंच पेशव्यांच्या बाजनेू खंद ेसमथान दिेारं शरूांच ं

घरािं होतं. दटिि सीमेवर कुिीतरी समथा हवं होतं. 

  



पटवधानांची स्िरजेत मिापना.  

इ. स. १७६१.  

 

टनजामाबरोबर उरळीकांचनचा तह झाल्यावर दादा आटि 

माधवराव ताबडतोब उरळीवरूनच कनाािकाच्या मोटहमेवर गेले. 

हदैरच्या गेल्या वर्ाभरातल्या चळवळीला आवर घालिं जरूरीच ं

झालं होतं. पि वािेत माधवरावांशी झालेल्या वादातनू रुसनू 

टचकोडीवरून दादा पणु्यात परतले. आटि माधवराव पढेु गेले. 

कनाािकात जातांना माधवरावांचे खंद े समथाक गोटवंदपंत हरर 

पिवधानांची टमरजेच्या टकल्ल्यात स्थापना करून आपली बाज ू

माधवरावांनी भक्कम केली ती राघोबादादा आटि सखारामबापूंना 

अटतशय झोंबली. पिवधान घराण्यातले परुूर् अटतशय शरू. 

गोटवंदपंत महत्वाकांिी, त्याचंे बंध ूत्र्यंबकपंत, रामचंद्रपंत, सगळेच 

बाजीरावांच्या िौजतेले अनभुवी वीर. आटि पतुिे परशरुामदाजी, 

त्र्यंबकपंतांचे नीलकंठ, कोन्हरेेराव, रामचंद्रपंतांचे परशरुामभाऊ, 

हहेी शरू. गोटवंदपंतांचे पतु्र गोपाळराव परक्रमी लढवय्ये, आटि 

माधवरावांचे खंद े समथाक. या पराक्रमी घराण्याची टमरजेला 

स्थापना झाली ती पढेु हदैरशी आटि इगं्रजांशी लढतानंा साथा 

ठरली. पावसाळा सरुू होण्यापवूी माधवरावांनी तुगंभद्रचे्या 



अटलकडचा सगळा प्रदशे परत आपल्या ताब्यात घेतला आटि त े

१७६२ च्या जनूमधे ३ मटहन्यांनी पणु्याला परतले. हदैरवर अंकुश 

ठेवण्याची तयारी पेशव्यांनी सरुू केली तेव्हा हदैरशी सामना 

करायला मराठ्यांकडून त्याच्यासारखा शरू परुुर् गोपाळराव 

पिवधानांच्या रूपाने उभा राटहला. इ. स.१७६१ मधे कनाािकात 

हदैर प्रभावी होऊ लागला. उत्तरेत जसे होळकर, टशंद ेआटि पवार 

होते, तसे स्वराज्याच्या दटिि सीमा साभंाळायला पेशव्यांना 

कुिीतरी त्यांचे खंद ेसमथाक असिं जरूरीचं होतं. कारि दटििते 

हदैर, टनजाम आटि इगं्रज असे बलवान प्रटतस्पधी तयार झाले होते. 

पिवधान घराण्याची टमरजेत स्थापना झाली.   

कोतवड्याचे हरभि पिवधान गिपतीपळु्याच्या गिशेाच े

भक्त. त्या दवेतचे्या तपियेन ेटसध्दी प्राप्त करून हरभि पिवधान ह े

शाहूराजाचं्या काळात दशेावर आले. कोल्हापरूजवळ कापशीत 

टवसावले. इचलकरंजीच्या नारोपंत घोरपड्याचं्या आश्रयाने 

राटहले. ह े संताजींचे मानसपतु्र. इचलकरंजी संस्थानचे संस्थापक. 

नारोपंत तारारािींच्या पदरी सटचवपदावर होते. नारोपंतांच्या 

टचरंजीवांचा आटि पेशवे बाळाजीपंत  टवश्वनाथांच्या अनबुाई या 

कन्येचा टववाह हरभिबाबांच्या मध्यस्थीने झाला. हरभिांचे सात 

मलुगे होते. बाळाजी टवश्वनाथ आटि बाजीरावांच्या हाताखाली 

लष्करी टशिि घेऊन लढण्यासाठी तयार होऊ लागले. इ.स. 



१७६१ मधे माधवराव पेशव्यांनी ८००० िौज आटि २५ लाखाचंा 

सरंजाम दऊेन या पिवधान घराण्याची स्थापना टमरजेच्या 

टकल्ल्यात केली. गोटवंद हरर, त्र्यंबक हरर, आटि रामचंद्र हरर 

यांच्या नावाने सनद झाली. त्यामळेु इ. स.१७६१ पासनू 

कनाािकाच्या सवा स्वाऱ्यामंधे पिवधानांची िौज आघाडीवर 

असायची. जरीपिक्याचा मान पिवधानना टमळाला. कनाािकातील 

जहागीरदारांशी खंडिी ठरवण्याचं कामही गोपाळराव पिवधानांवर 

होतं.. ते पेशव्यांच्या वतीने करारही  करत असत. हदैर आटि 

गोपाळरावाचं्या पढुील दशकभर लढाया झाल्या.  

  



हैदर आस्ण िाधवराव पेशवे -   

 

आपल्यासमोर अनभुव नसलेला १६ वर्ांचा मलुगा टिकिार 

नाही याची कनाािकात समथा झालेल्या हदैरची खात्री होती.  

त्यामळेु आता कृष्िेच्या तीरापयंत पोचायची त्याची महत्वाकािंा 

आकार घ्यायला लागली. आधीच त्याने कावेरी ते तुगंभद्रपेयतंचा 

मलुखू आटि टतथला वसलू हडपला होता. हदैरला आता आिखी 

पढेु जायचं होतं. हदैरने आता धारवाड, बेळगाव, टवजापरूपयतं 

मजल मारली.. धारवाड टजल्हा हा काही भाग पिवधानांचा, काही 

भाग पेशव्यांचा आटि काही भाग सावनरूकर नबाबाच्या मालकीने 

बनलेला होता. हदैरने सावनूरकर नबाबाला आपल्याकडे वळवनू 

घ्यायचा खपू प्रयत्न केला पि नबाब हदैरला चांगलाच ओळखनू 

होता म्हिनू बधला नव्हता. हदैर टशरे, टबदनरू टजंकून आिखी 

श्रीमंत झाला होता, तोपयतं १७६३ साल उजाडलं. सावनरू टजंकि ं

ह ेत्याचं पढुील उटद्दष्ट होतं.या वर्ीच्या एटप्रलमधे हदैर टबदनरूहून 

५००० िौज घेऊन टनघाला. मीरिैझलु्लाला त्याने पढेु पाठवलं. 

मीरिैझलु्ला हा कडाप्पाचा नबाब शरू आटि लढवय्या होता, 

म्हिनू हदैरने त्याला आपल्या नोकरीत घेतला होता. मीरने 

रट्टेहळ्ळी, हावेरी, दवेटगरी अशी सगळी ठािी टजंकून घतेली. मीर 



मग सावनरूवर गेला. सावनरू ह ेतुंगभद्रा आटि मलप्रभा नयांच्या 

टचमिीतलं मोठं संस्थान. पेशव्यांना मैसरुला जाण्याच्या मागाावर 

असलेलं. महत्त्वाचं प्रवेशद्वार. सपुीक प्रदशे असल्यामळेु वसलू 

मोठा होता. त्यामळेु या संस्थानाच्या मालकीसाठी पेशवे आटि 

हदैर दोघेही धडपडत होते. हदैर सावनरूवर चालनू येिार ह े

कळल्यावर अब्दलु हकीम खान या सावनरूकर नबाबाने मरुारराव 

घोरपडे, नरगुंदकर भावे, नागपरूकर भोसले या लोकांना मदतीला 

बोलावलं. सगळे टमळून मीरवर गेले. त्याला वेढा घालनू बसले. 

तेव्हा मीरने आपि िारच भ्यालो आहोत असं नािक सरुू केलं.  

मीर दरवेळी मराठ्यांना घाबरल्याचं नािक करायला लागला.  

त्यांनी त्याला धमकवण्याचे जेवढे प्रकार केले त्यात सातत्याने मीर 

िैझलु्ला घाबरल्याचं नािक करत होता. त्याचा व्हायचा तोच 

पररिाम झाला. मराठे बेसावध राटहले. ते िुशारले आहते ह ेपाहून 

मीरने हदैरला गपुचपु टनरोप पाठवला. हदैर आपली िौज घेऊन 

त्वरेने टतथे पोचला आटि डोंगराच्या आडोशाने लाबं लपनू 

राटहला. हदैर पोचल्याची बातमी आल्याबरोबर मीरने अचानक 

बाहरे येऊन घोरपडे, भावे, भोसल्यांवर छापा घातला. मराठे 

गोंधळले पि भानावर येऊन लढायला लागले. तोपयंत दपुार 

झाली. तुंबळ यधु्द सरुू झालं आिी तेवढ्यात हदैर तोिा घेऊन 

अचानक डोंगराआडून बाहरे आला आटि दसुऱ्या बाजनेू 



लढायला लागला. त्याने मराठी िौजेला टचमिीत घेतलं. 

मराठ्याचंी पळापळ झाली. खपू मािसं मारली गेली. काही जीव 

वाचवनू पळून गेली. मोठ्या कष्टाने आपला जीव वाचवनू 

सावनरूकर नबाब घरी परतला. हदैर पाठोपाठ टतथेही आलाच. 

त्याने सावनरूही टजकंलं. नबाबाकडून सारा प्रदशे बळकावला. 

नबाबासाठी त्याचा वाडा आटि थोडा प्रदशे मात्र ठेवला. नबाबान े

हदैरचं मांडटलकत्व कबलू केलं. टतथनू हदैर जो उठला तो 

बंकापरूावर गेला. हा पिवधानांच्या जहाटगरीतला परगिा. आता 

हदैरचा बंकापरू टकल्ल्याला वेढा पडला. पिवधानाचे टकल्लेदार 

गोटवंदराव सखदवे मटहनाभर हदैरशी तिुपुंज्या िौजचे्या साथीने 

लढले. पि त्यांची शक्ती कमी पडत चालली. आटि बंकापरूही 

पडलं. हदैरने टजंकलं. त्याला तो टकल्ला िार आवडला. 

हदैरने बंकापरूला मकु्काम केला. त्याने सावनरूकर नबाबाला 

भेिीला बोलावलं. पि नबाब िार घाबरला. हदैरसारखा मािसू 

आपल्या जीवाला नक्की दगाबाजी करिार ह ेत्याला माहीत होतं, 

म्हिनू नबाब भेिीला जािं िाळत होता. टशरहट्टी आटि 

हरपनहळ्ळीच्या नबाबांनी त्याला धीर टदला. शेविी सावनरूकर 

नबाब हदैरला भेिायला गेला, तेव्हा आता रात्र पार झाली, उया 

भेिायला या असं सांगनू हदैरने नबाबाला परत पाठवलं. दसुरे 

टदवशी हदैरने नबाबाच्या दोन भावांना भेिीला बोलावलं. तेव्हा ह े



दोन्ही भाऊ ५० हत्यारबंद पठाि मािसं घेऊन हदैरला भेिायला 

गेले. तेव्हा हदैरच्या सल्लागारांनी त्याला सांटगतलं की ह ेपठाि 

िार खनुशी असतात. यांनीच नाटसरजंगाला आटि 

मझुफ्िरखानाला दग्याने मारलं होतं, तेव्हा त्यांच्यापासनू सावध 

रहा. तेव्हा हदैरने दोघांना मािसं न घेता भेिीला बोलावलं. त्यामळेु 

हदैरला दगा करायचाय याची नबाबाला खात्रीच पिली. त्यातच 

आिखी एक घिना नबाबाचा संशय बळावण्यासारखीच घडली. 

नबाब बंकापरूाला असतांना सावनरूमधे राहिारे हदैरचे लोक 

नबाबाच्या वाड्यावर चालनू गेले आटि अगदी जनानखान्यापयंत 

पोचले. तेव्हा टशरहट्टीचा नबाब त्याचं्या मदतीला धावला त्यान े

हदैरचे २०० लोक कापनू काढले. आटि हदैरच्या गारयांना  

घालवनू टदलं. यामळेु नबाब िारच घाबरला. हदैरचे मध्यस्थही 

हदैरला गारयांच्या या कृत्याबद्दल दोर् दऊे लागले. शेविी हदैरने 

गारयांना मागे बोलावनू त्यानंा दरबारात आिलं आटि दोनचार 

गारयांचे आपल्या आजे्ञचं पालन केलं नाही म्हिनू हात तोडले. 

मसलत टबघडायला लागली म्हिनू हदैरने जराशी माघार घेतली. 

मग दोन्ही पि शांत झाले. सावनरूकर नबाबाने हदैरला हावेरी, 

दवेटगरी, गावं टदली, १ लाख, ३० हजार होन दऊेन त्याच ं

मांडटलकत्व नबाबाने कबलू केलं. हदैरला बंकापरू टकल्ला िार 

आवडला म्हिनू त्या टकल्ल्याची डागडुजी करून टशबंदी ठेवनू 



त्याने टकल्ला साभंाळायला ५००० लोक ठेवनू टदले. 

मीरिैझलु्लाला टतथे ठेवलं आटि स्वत: टबदनरूला टनघनू गेला. 

हदैर टनघनू गेल्यावर मीरने मोठ्या िौजेटनशी धारवाड टकल्ल्याला 

वेढा घातला. धारवाडची टशबंदी अगदी कमी होती. त्यावेळी 

गोपाळराव पिवधानाचंे चलुत बंध ू मेघश्यामबाप ू धारवाड 

टकल्ल्याच्या रििासाठी होते. त्यांनी टकल्ला रिायची टशकस्त 

केली. २ मटहने टकल्ल्यातल्या लोकांनी झुंज टदली पि शेविी 

टकल्ला सोडायला लागला. टकल्ल्यावर आलेला हल्ला पाहून 

जगले वाचले ते सवा पळायला लागले. मेघश्यामबापहूी पळायला 

लागले, पि मधेच त्याचं घोडं नाठाळपिे अडलं. त्यामळेु मीरच्या  

टशपायांनी त्यांना अिक केली. आटि मीरने त्यांना आटि टवसाजी 

नारायि या दोघांना टबदनरूला पाठवनू टदलं. श्रीरंगपट्टिचा हदैर, 

मराठ्याचंा प्रदशे टजंकत तुगंभद्रचे्या दटिि तीरापयतं पोचला. 

त्याला अडवायला कुिीही बलवान टतथे मराठ्याकंडून उपटस्थत 

नव्हतं. आता मराठ्यांचे कृष्िेच्या तीरापयंतचे परगिे टजंकायच ं

स्वप्न हदैरला पडायला लागलं. आटि ते सहजसाध्य असेल याची 

त्याला खात्री होती कारि अजनू त्याची खरी ओळख मराठी 

िौजाशंी आटि सरदारांशी झाली . पेशव्यांशी तर नाहीच नाही. 

  



पुण्याला राघोबादादांच्या हाती कारभार-  

 

उरळीकांचनच्या लढाईनंतर राघोबादादांना स्पष्ट कळून चकुलं 

की हा आपला तरुि पतुण्या आपल्या ओजंळीने पािी टपिारा 

नव्ह.े तो स्वतंत्र बधु्दीचा आह.े तेव्हा सखारामबाप ूआटि दादांनी 

कारभारातनू बाहरे पडायच ं ठरवलं. आपि बाहरे राटहलो की 

माधवराव आपल्याला कारभार घणे्याचा आग्रह करतील अशी 

सखारामबापूंना आशा होती. पि तसं घडलं नाही. मग 

दादासाहबेांनी नवीन भांडि उकरून काढलं. दादांनी राज्याची 

वाििी माटगतली. माधवराव पेशवे म्हिाले की राज्य टशवरायांच,ं 

वाििी दिेारा मी कोि ? तेवढ्यात दादांना कैद होिार अशी 

अिवा उठली आटि दादा घाबरून पणु्याबाहरे पडले. घोडप 

नदीवर पारनेरास जाऊन राटहले. माधवरावही िौज घेऊन टनघाले. 

त्यातनू घडलं घोडपेवरचं यधु्द. माधवरावांचा तळ आळेगावावर 

होता. ७ नोव्हेंबर १७६२ ला ही लढाई झाली. त्यात माधवरावांचा 

पराभव होऊन सवा कारभार दादांच्या हाती आला. माधवरावांची 

िौज हरली आटि माधवराव राघोबांच्या कैदते अडकले. २०० 

राऊत बरोबर घेऊन माधवरावांनी चतरुाईने दादांच्या गोिात जाऊन 

शरिागती पत्करली. दादाचंे जोडे डोईवर ठेवनू आजावे केली.  



दादांसमोर हार पत्करल्यामळेु राघोबादादांना टचथाविारे 

माधवरावांचे शत्र ूहोते ते िशी पडले. कारि राघोबादादा लगेच 

टवरघळले. माधवरावांनी आपल्या आईला पत्र टलहून आपल्या 

दरूदृष्टीची चिुकू दाखवली. त्यांनी पत्रात टलटहलं, 

 '' िौजते टितरू घडवला गलेा म्हिनू हरलो. इकडील प्रसंग 

टवपरीत झाला म्हिनू मातशु्रींनी उदास होऊ नये. काळ सदवै 

सारखा असतो असे नाही. ” 

दशेाचा कारभार हाती आल्याबरोबर दादांनी लगेच टमरजचे्या 

पिवधानांवर स्वारी केली. पिवधानांनी टकल्ला लढवण्याचा टनिाय 

घेतला. त्या घराण्यात सगळेच आवेशी. टमरजेचे प्रमखु गोटवंदपंत, 

त्यांचे पतु्र गोपाळराव, पतुि े परुुर्ोत्तम दाजी, कुरंुदवाड शाखेच े

त्र्यंबकपंत, त्यांचे पतु्र नीलकंठ, तासगाव शाखेच े मखु्य 

परशरुामभाऊ, सगळेच शरू. त्यांच्या स्वभावाला साजसेाच तो 

टनिाय होता. पिवधान आवेशाने लढले. कुिाचीही मदत टमळाली 

नाही. दादासाहबे सखारामबापूंच्या टवचाराने चालिारे. 

सखारामबाप ूपिवधानांचे दे्वर्ी कारि त्यांच्यामळेु पेशव्याचंी बाज ू

ताकदवान होत होती, त्यामळेु ते पिवधानांच्या मळुावर उठलेले. 

गोटवंदपंतांनी टनजामाचं सहाय्य घेण्यासाठी गोपाळरावांना त्याच्या 

भेिीला पाठवलं. टनजामाने गोपाळरावांना नसुतं झलुवत ठेवलं. 



काहीही मदत टदली नाही. शेविी मटहनाभर टकल्ला लढवनू 

पिवधान शरि आले. माधवराव त्या लढाईत उपटस्थत होते. पि 

त्यांना काहीही अटधकार नव्हता. दादासाहबेांचं आपल्या 

सरदारांना दखुविं असहायपिे पाहात बसले. टमरज ताब्यात घऊेन 

मराठी िौजा कनाािकात टनघिार तोच टनजामाने परत पिु े

दरबाराटवरुध्द शस्त्र उपसलं. यावेळी जानोजी भोसले मखु्य कारि 

होते. 

  



राक्षसभुवन लढाई – िराठ यांचा स्वजय –  

स्नजािाची हार. – इ सन १७६३. 

 

जानोजी भोसले आटि टनजाम या दोघांचा कि ठरला की 

सातारला जाऊन छत्रपतींकडून जानोजींनी कारभार घ्यावा. जो 

काही लाभ होईल त्यातली वाििी टनजामाचे ६०िक्के आटि 

जानोजी भोसल्यांच े४० िक्के अशा प्रमािात व्हावी. टनजामाचा 

टदवाि टवठ्ठल सुंदर याने सल्ला टदला की मराठ्यांच्या िौजा 

पणु्यात नाहीत तोवर हल्ला करावा. त्यानसुार टनजाम आटि 

जानोजी एक झाले. ते कळल्यावर मराठ्यांच्या सगळ्या िौजा 

उत्तरेकडे सरकल्या. माधवरावांनी मल्हाररावांना गटनमी काव्याने 

लढण्याच्या मागादशानासाठी मदु्दामहून बोलावनू घेतलं. टनजाम 

आटि नागपरूकरांटवरूध्द मोठ्या लढाया झाल्या पि श्रावि शधु्द 

प्रटतपदा, १० ऑगस्ि १७६३ रोजी गोदावरीकाठी रािसभवुनला 

मोठी लढाई होऊन टनजाम पराभतू होऊन िटजत पावला, त्याचा 

टदवाि टवठ्ठल सुंदर ठार झाला. त्याचं शीरच मराठ्यांनी कापलं.  

टनजामाची मदत घणे्यासाठी गेलेल्या गोपाळरावांना परत 

आिण्याटवर्यी मध्यस्थातिे प्रयत्न चाल ूहोते. गोपाळराव परत 

आले. त्यांचा झगडा सखारामबाप ूआटि त्यामळेु दादांशी चालला 



होता. माधवरावांटवर्यी पिवधान घराण्याला टवशेर् ममता होतीच. 

राघोबादादांनी आपल्या पतुण्याच्या हाती परत कारभार टदला. 

राघोबादादांनी मग गोपाळराव पिवधानांची गंगातीरी भेि घेऊन 

टवश्वास टदला. '' टनरपराध तमु्हांस नाहक गांटजले. तमु्ही गेलांत ह े

अंतर तमुच्याकडे नाही, आटि गेला आहांत ह े आपले टचत्ती 

टकमटप नाही. तमु्ही एकटनष्ठ आहात. पवूीपेिा टवशेर् कृपा 

तमुच्यावर आह े '' असं ममतेने त्याचं्याशी बोलले. पि दादाचं ं

बोलिं म्हिजे अळवावरचं पािी, ह ेसाऱ्या दरबारी राजकारण्यांना 

माहीत होतं. टमरजेची सनद पनु:ि पिवधानांना टमळाली. इ. स. 

१७६३ च्या दसऱ्याला पिवधानांनी टमरजेच्या टकल्ल्यात परत 

प्रवेश केला. 

एकंदरीत, इ. स. १७६१, २० जलैुला पेशवेपद हाती 

आल्यापासनू आधी टनजामाटवरुध्द लढाई, त्यात टनजाम पराभव 

करण्यासारखा असनूही दादाचं्या वागण्याने ५ जानेवारी १७६२ ला 

उरळीकांचनचा तह, त्याच साली नोव्हेंबरच्या ७ तारखेला 

घोडनदीचा राघोबादादा आटि माधवराव पेशव्यांचा, काका-

पतुण्यातला संग्राम, त्यात माधवरावांचा पराभव होऊन दादांचा 

कारभार,पाठोपाठ टमरजचेी लढाई, आटि शेविी रािसभवुनची 

लढाई, आटि त्यात १०ऑगस्ि १७६३ ला टनजामाची हार एवढा 

काळ माधवराव पेशवे घरगतुी भांडिांमधे अडकून पडले. याचा 



मोठा िायदा हदैरने उठवला. त्याचा पटहला मोठा शत्र ू म्हिज े

मराठेच होते. या मराठ्याचं्या राजकारिाचा टवचार लिात घिे ं

अटतशय महत्वाचं आह े कारि माधवरावांच्या हाती सत्ता 

आल्यावर पढुील १० वर्ा सातत्याने हदैरशी मराठ्यांचा संग्राम 

झाला आटि त्यात अनेकदा हदैरला पळून जाण्याची वेळ मराठी 

सरदारांनी आिली.  याच काळात मोठा बदल टनजामाच्या 

वारसांमधेही झाला. टनजामअलीने सलाबतजगंाला सरदारी दऊेन 

बाजलूा करून, वर्ाभरापवूी कारभार आपल्या हाती घेतला होता. 

त्या सलाबतजगंाला टनजामअलीने गळिास लावनू ठार केलं. 

आता टनजामअलीच दटििचेा सवेसवाा झाला. आटि टनजामाचा 

उरलेला चौथा मलुगा मीरमोगल हा टनजामअलीला घाबरून पळून 

गेला. 

  



करचुरी नंजराजैय्याला कैद - 

 

मैसरू राज्यातही हदैरचाही मोठा शत्र ू नंजराजैया ह्याचीही 

कारकीदा अचानक समाप्त झाली. नंजराजैया हा मराठ्यांच्या आटि 

टनजामाच्या संपकाात असल्याची बातमी हदैरच्या हरेखात्याने 

टदली. हदैरला उखडून सत्तापालि करण्यासाठी नंजराजयैाने यांची 

मदत माटगतली आह े ह े कळल्यावर हदैरने एक नािक केलं. 

नंजराजैयाच्या सल्ला मसलतीची आपल्याला अटतशय गरज 

आह,े म्हिनू त्याने श्रीरंगपट्टिाला यावं असा टनरोप त्यान े

नंजराजैयाला पाठवला. नंजराजैयाने िारसं मनावर न घेता त्याकडे 

दलुाि केलं, तेव्हा हदैरने परत परत टनरोप पाठवले. नंजराजैयाला 

आता त्याचा अपमान करिं शक्य नव्हतं. त्याचं कारि त्याला 

चांगलंच माहीत होतं. त्याला स्वेच्छेने वा टनरेच्छेने जािं भागच 

होतं. म्हिनू त्याने हदैरला, माझी िौज घऊेन येईन, ती सतत 

माझ्याजवळ बाळगीन अशी अि घातली. हदैरने कुरािावर हात 

ठेवनू ते मान्य केलं. हदैरचा हा टनरोप घेऊन त्याचे खास टमत्र 

खाकीशाह आटि गाटलब महमंदखान स्वत: गेले. त्यावर टनटिंत 

होऊन नंजराजैया श्रीरंगपट्टिाला आला. तो आल्याबरोबर हदैरने 

त्याची िौज पकडली. नंजराजैयाची जहागीर जप्त केली आटि 



त्याला राजकैदी म्हिनू घोटर्त करून टकमान गरजा 

भागवण्यापरुत्या सोयी दऊेन कैद केलं. एकदरंीत इ. स. १७६५ 

पयंत तीन नवे नायक कनाािक भमूीवर संघर्ााला तयार झाले. 

महाराष्रात माधवराव पेशवे, हदैराबादते टनजामअली आटि 

कनाािकात हदैरअली.  टतघाचंे शत्र ूसमान. ते म्हिजे इगं्रज. तेही 

टतघांना खेळवत होते. 

  



पेशवयांची कनााटक मवारी- इ. सन १७६४. 

 

इ. स. १७६४  साल उजाडलं. दरबारातले सवा प्रटतस्पधी 

पेशव्यांनी टठकािी लावले. मग त्यांनी कनाािकाकडे नजर 

वळवली. वर्ाारंभीच जानेवारीमधे पेशवे हदैरच्या मोहीमेवर 

टनघाले. टबदनरू टजकूंन हदैर टतथेच आह ेह ेपेशव्याचं्या गपु्तहरेांनी 

पेशव्यांना कळवलं. म्हिनू पेशवे टबदनरूावर टनघाले. हदैर कधीही 

दगा दऊे शकतो, याची पिूा जाि असलेल्या पेशव्यानंी त्याची 

समदु्री वािही बंद करुन िाकण्यासाठी रुद्राजी धळुुपांना वसई- 

टवजयदगुााचं आरमार घेऊन जायला सांटगतलं, त्याप्रमािे धळुुपांनी 

होनावर बंदरही टजंकून  समदु्रटकनारा आपल्या ताब्यात घेतला. 

रुद्राजींना सोंधेकर, मलबारचे नायर, आटि टबदनरूकरही सामील 

झाले. आता लष्करी आटि नाटवक बाज ू बंद करुन पेशव्यांनी 

हदैरला टचमिीत अडकवलं. एवढा बंदोबस्त केल्यावर हदैरशी 

लढायला गोपाळराव पिवधानांना पढेु पाठवनू पेशवे स्वत: टनघाले. 

कनाािकातील खंडिी घ्यायची बोलिी गोपाळराव करत असत. ती 

सखारामबाप ू आटि पेशव्यानंा पसंत पडली तर वसलूीचं काम 

गोपाळराव पिवधान करत असत. श्रीमंत पेशव्यांचा मनसब असा 

होता की टबदनरू आटि सोंधे ततूाास हदैरजवळच ठेवायचं आटि 



३०/४० लाख खंडिी घेऊन दसऱ्याच्या नंतर, ह ेपरगिे घ्यावते. 

पावसाळ्यात छाविीसाठी सरदार ठेवले म्हिजे टमळवलेली ठािी 

हदैर घेिार नाही याचीही व्यवस्था पेशव्यांनी करुन ठेवली. हदैरकडे 

३०,०००पायदळ, १०/१२ हजार घोडेस्वार, ४० तोिा आहते हहेी 

माधवरावांनी आपल्या आईला, गोटपकाबाईनंा पत्रातनू कळवलं 

होतं. माधवराव पेशवे स्वारीचा सटवस्तर वतृ्तांत सातत्याने आपल्या 

आईला कळवत असत. हदैर आटि मीर एकत्र होऊन येिार ही 

बातमी त्यांच्या हरेांनी आिनू टदली. पेशव्यांनी ४० हजार िौज 

जमवली होती. वािेतील सवा ठािी परत टजंकत माधवरावांनी 

एटप्रलमध,े चैत्र शु. १४ ला सावनरू गाठलं. या नबाबाचा आटि 

पेशव्याचंा स्नेह होता, एवढंच काय, माधवराव पेशव्याचंा जन्मही 

याच गावातला होता. नानासाहबे पेशवे दटििचे्या मोटहमेवर 

असतांना गोटपकाबाईही समवेत होत्या. तेव्हा माधवरावाचंा टतथे 

जन्म झाला होता. अशा नबाबाने पेशव्याचंा सन्मान केला, त्यांना 

मेजवानी टदली, आटि त्यांना हत्तीही भेि टदला पि तो हत्ती इतका 

रोड होता की पेशव्यांनीच नबाबाला आपला एक थोराड हत्ती भेि 

टदला इतकी नबाबाची अवस्था वाईि झाली होती. आपि हदैरला 

घाबरतो हहेी त्याने पेशव्यानंा सांटगतलं. या आधीच सावनरूचा 

नबाब घाबरून हदैरला शरि गेला होता, तो पेशव्यांच्या येण्याने 

टनधाास्त झाला.  



हदैरचाच नायनाि केला की आपोआप सगळी ठािी हाती 

येतील असा माधवराव पेशव्यांचा  टवचार होता. त्यासाठी त्यांनी 

आखलेली रिनीती अशी होती, की हदैरला झाडीत लपनू 

बसायची सवय होती. तो खलु्या मैदानात कधीही लढायला येत 

नसे. गेल्या दोन वर्ांमधे झालेल्या घरातल्या लढायांमळेु आटि 

पाटनपतामळेु खटजना ररता झाला होता. म्हिनू पैशाची आत्यंटतक 

टनकड होती. म्हिनू तुंगभद्रा पार करायची, टचत्रदगुा, हरपनहळ्ळी 

वगैरे ठािी टजंकायची, खंडिी गोळा करायची, हदैरच्या टपछाडीचा 

प्रदशे जाळून ओसाड करायचा आटि दरू जायचं. आपि दरू गेलो 

की हदैर बाहरे येईल, तेव्हा त्याला ताबडतोब गाठावं. त्याचा समळू 

नाश करावा, टकंवा खंडिी घ्यावी. जसं जमेल तसं करायच ं

त्यावेळी ठरवायचं.  

या लढाईवर इगं्रजांचंही बारीक लि होतं. मराठ्यांची शक्ती 

िीि होिं त्यांना हवंच होतं. हदैर हाच आता कनाािकाचा 

सवााटधकारी आह े हहेी त्यांनी ओळखलं आटि हदैरशी मैत्री 

वाढवण्याचा टवचार करून त्याला सलोख्याची पतं्र टलटहली. 

हदैरला बंदकुांची गरज होती, म्हिन इगं्रजांनी त्याला ३००० बंदकूा 

टदल्या दसुरीकडे अकाािच्या नबाबाला आपल्या समदु्री भागात 

दोन लढाऊ जहाजं बांधायला परवानगी टदली आटि मराठ्याचं्या 

आरमारावर  वचक ठेवला.टतकडे टबदनरूात बसलेल्या हदैरला, 



यधु्द अिळ आह ेयाची जािीव झाली. त्याने आपल्या मलुखाचा 

बंदोबस्त केला. श्रीरंगपट्टिचा बंदोबस्त आपला सरदार मकदमू 

अलीवर सोपवला. आपल्या सरदारांना बोलावनू मसलत केली की 

उघड्यावर लढण्यापेिा डोंगरांच्या, जंगलांच्या आश्रयाने लढावं, 

बंकापरू आटि धारवाड राखावं. मराठे पावसाळा आला की टनघनू 

जातील मग सगळी ठािी परत टजंकून घ्यायची. पेशवा सावनरूात 

आलेला कळल्याबरोबर हदैर माचामधे टबदनरूहून टनघाला. 

सावनरूच्या दटििेला ३६ मैलांवर रट्टेहळ्ळीच्या जवळ छाविीला 

राटहला. मीर िैजलु्लाला हनगलला ठेवलं. सावनरू-रट्टेहळ्ळी 

अंतर समुारे ५० मैल होतं. हदैर २०,००० घोडदळ, २५,५०० 

कवायती िौज, २०,००० प्यादी आटि तोिा घऊेन रट्टेहळीला 

जंगलात पोचला आटि तेथे तळ दऊेन राटहला. त्याने उत्तम तोिाही 

श्रीरंगपट्टिाहून आिवल्या. नेहमीप्रमािे त्याने, घोडाही टशरिार 

नाही अशा दाि जंगलात खंदक खिला. त्यावर बातेऱ्या  (बॅिरी) 

बांधनू तोिा चढवल्या. जंगलाच्या तीन बाज ूबंद आटि एक बाज ू

उघडी ठेवली.  

सावनरूच्या दटििेला ५०/६० मैलांवर रट्टेहळ्ळी. टतथे मीर 

िौज घेऊन बसलेला, आटि हदैर बंकापरूावर आलेला हे पाहून 

भ्यालेल्या कोकरागत नबाबाची टस्थती झाली. हदैर जवळ आला 

आह,े हे पाटहल्यावर सावनरूकर नबाबाने पेशव्यांना गळ घातली 



की तमु्ही इथनू गेलात की हदैर येईल आटि तमु्हांला सामील 

झाल्याबद्दल माझा गळा आवळेल. तेव्हा माझ्या रििाची सोय 

लावा. नबाबाच्या या काकळुतीनंतर पेशव्यांनी मटहपतराव 

टचििीस, मटहपतराव काकडे आटि गोपाळरावांना ५ हजार 

िौजेटनशी सावनरूकर नबाबाच्या संरििासाठी ठेवनू पेशवे 

तुंगभद्रा ओलांडून सावनरूच्या पवेूला असलेल्या हरपनहळ्ळीवर 

गेले. टतथनू दटििेला टचत्रदगुाावर जायचं त्यांनी ठरवलं होतं. 

गोपाळराव जवळपासच्या ठाण्यांची खंडिी घेत सावनरूच्या 

जवळपासच टहडंत राटहले. आपि दरू गेलो ह े कळलं की हदैर 

जंगलाबाहरे येईल आटि आपि त्याला गाठू अशी रिनीती ठरवनू 

पेशवे हरपनहळ्ळी, टचत्रदगुााच्या जवळपासच्या भागात गेले. हदैर 

आला की त्वरेने टनरोप पाठवण्याची गोपाळरावांना आज्ञा दऊेन त े

पढेु गेले. ऐन वैशाखाचा मटहना म्हिजे मे मटहना सरुू झाला. 

पेशव्याचं्या आजे्ञप्रमािे गोपाळराव रोज तलाव्यासाठी म्हिजे 

गस्तीसाठी बंकापरूच्या जवळपासच्या भागात जाऊ लागले. 

गोपाळराव आटि हदैर या दोन मदमस्त हत्तींची झुंज सुरु झाली. 

हदैर स्वत: झाडीत टशरून बसला. मीरची िौज बाहरे यायची आटि 

मराठ्याचं्या छाविीवर हल्ला करून पसार व्हायची. मराठेही सतत 

गस्तीवर असायचे. त्यामळेु त्यांचं िारसं नकुसान व्हायचं नाही. 

दोघाचंेही पाय ररकीबीतच अडकले होते. हदैरला उघड्या माळावर 



लढायला आिण्याची रिनीती गोपाळराव आखत होते, आटि 

गोपाळरावांना अचानक गाठण्याचे डावपेच हदैर आखत होता. 

छोि्या छोि्या चकमकी चालचू होत्या.. पि दोघांना एकमेकांवर 

कुरघोडी करिं जमत नव्हतं. हदैरला आिखी एक टचंता सतावत 

होती. ती म्हिजे आपि सतत जंगलात राटहलो तर पेशवे आपली 

सगळी ठािी परत टजंकून घतेील, त्यामळेु मराठ्यांशी सरळ सरळ 

आपल्याला िाययाच्या ठरतील अशा मोक्याच्या टठकािी 

मराठ्यांना आिनू त्यांच्याशी झुंजायचं असा त्याने बेत ठरवला.    

त्यातच हदैरला बातमी लागली की पेशवे टचत्रदगुााकडे गलेे 

आहते म्हिजे सावनरूपासनू लांब गेले. मग हदैर आरामात जरा 

बाहरे येऊन जवळपास टहडंायला लागला. रट्टेहळ्ळीच्या 

जंगलातनू बाहरे आला २५,००० पायदळ आटि १२,००० 

घोडदळ घेऊन जंगलातनू बाहरे आला आटि हररहरवर खंडिी 

घ्यायला गेला. हदैर बाहेर पडला हे कळल्याबरोबर पेशवे 

झपाि्याने रट्टेहळ्ळीला यायला टनघाले. गोपाळराव थोडी िौज 

घेऊन टशरहट्टीवर गेले होते, पेशव्यांनी गोपाळरावांनाही टशरहट्टीहून 

बोलावनू घेतलं. हदैरला उघड्यावर खेचनू आिायची कामटगरी 

त्यांनी गोपाळरावांवर िाकली.  

  



रटे्टहळळीची लढाई. ३ िे १७६४-पटवधानांचा पराक्रि  

 

हदैरच्या दोन गपु्तहरेांनी मराठ्याचंी िौज पाटहल्याची खबर 

आिली. हदैर हररहरावरून परत येत होता तेव्हा त्याला 

टशरहट्टीवरून परतिाऱ्या गोपाळरावांची िौज टदसली. त्यांची 

लहान िौज पाहून हदैरने त्यांना रट्टेहळ्ळीपयंत खचेत नेण्याची 

योजना केली. हदैरने त्याचं्यावर तोिा चाल ूकेल्या तेव्हा मराठी 

िौज मागे सरकली. तोपयतं टवंचरुकरांची िौज गोपाळरावांना 

येऊन टमळाली. हदैरने त्यांना मागे रेिायला सरुुवात केली. मराठेही 

घाबरे होऊन मागे सरकायला लागले. या छोि्या िौजेला लढाईत 

गुंतवत रट्टेहळ्ळीला ओढायची आटि मग मीरच्या मदतीने या 

छोि्या िौजेचा धवु्वा उडवायचा हदैरने टवचार केला. पि मराठे ह े

गटनमीकाव्यातले गरुू आहते ह े त्याला अजनू कळायचं होतं. 

मराठी िौजेनेच आपल्याला बाहरे काढलं हे त्याला माहीत नव्हतं. 

हदैरला झाडी सोडून उघड्यावर आलेला पाटहल्याबरोबर 

गोपाळरावांनी पेशव्यांना ताबडतोब त्यांना येऊन टमळण्याचा 

टनरोप पाठवला. त्याप्रमािे तुंगभद्रा न ओलांडलेले पशवे परत 

टिरले आटि रट्टेहळ्ळीच्या टदशेने चालायला लागले. खरं तर त े

टचत्रदगुाावर गेलेच नव्हते. वािेतनूच परत टिरले होते. मराठ्याचं्या, 

सगळ्यांच्या िौजा रट्टेहळ्ळीवर जमायला लागल्या.  



रटे्टहळीची लढाई –  

 

माधवराव पेशवे आटि हदैरअलीच्या या संग्रामात दोन्ही 

पिांना एकमेकांना अजमावता आलं. पेशवे वयाने लहान असले 

तरी कतृात्वात िार मोठे आहते याची ओळख हदैरला झाली.  

  

  

  



मराठ्याचं्या गटनमीकाव्याची पटहली झलक यावेळी हदैरला 

झाली. गोळागोळी केली की गोपाळराव, टवंचरूकरांच्या िौजांनी 

घाबरल्यासारखं करून माग े हिायचं म्हिजे हदैर आिखीन पढेु 

येई. असं करत करत टपछेहाि करत करत गोपाळराव आटि 

टवंचरूकर हदैरला पढेु पढेु मोकळ्यावर ओढायला लागले. हदैर 

रट्टेहळ्ळीपासनू त्याच्या छाविीपासनू ३ कोस बाहरे आलेला 

पाहून गोपाळराव खरु्ीत आले. त्यांना तेच हवं होतं. मीरपासनू हदैर 

दरू आला होता. लढता लढता आपि िार पढेु आलो आहोत 

आटि मराठ्यांच्या गटनमीकाव्याच्या जाळ्यात अडकत चाललो 

आहोत, ह ेत्याला कळलंही नाही. हदैर खपू पढेु आल्यावर त्याला 

अचानक घोडेस्वारांचा उसळता सागर नजरेला पडला. आत्ता 

आत्ता लहान टदसिारी िौज एवढी मोठी कशी झाली तेच त्याला 

कळेना. तो चक्रावला. हजारोंनी टदसिारी िौज अचानक 

६०,००० झाली. आटि हदैरच्या डोळ्यांसमोर भर उन्हातही अंधार 

झाला. आपि मराठ्यांच्या जाळ्यात परुते अडकलो याची जािीव 

झाली. त्याला पेशव्याचं टनशाि वाऱ्यावर िडिडतांना टदसायला 

लागलं.  घोडेस्वार, पायदळ, हत्ती आटि शौयााने पेिलेली 

मराठ्याचंी सेना यात तो पिूापिे घेरला गेला. पि तोही डगमगिारा 

नव्हताच. मीर हदैरला येऊन टमळाला आटि हदैर झुंजीला तयार 

झाला.    



३ मे १७६४.  

वैशाख शधु्द टद्वतीया. वैशाखातलं रिरितं ऊन. नया 

कोरड्या झालेल्या. गोळागोळीनेही वातावरिात आिखीनच 

आगीची भर आटि उष्ितचेी भर. दोन्ही प्रटतस्पधी उघड्यावर 

आले. दोन्ही िौजांमधे धमासान लढाई सरुु झाली. आता 

सोिमोि करुन िाकायला दोन्ही पि उतावीळ झाले होते. 

मराठ्यांनी जोरदार उठाव केला. गोपाळरावांनी तोिा सरुु केल्या. 

हदैरची मािसं पत्त्यासारखी कोसळायला लागली. उजवीकडे 

पिवधानांची ८००० िौज, डावीकडे नारोशंकरांची िौज, त्याचं्या 

मागे टवठ्ठल टशवदवे टवंचरूकरांची िौज आटि पढ्ुयात सािात 

माधवराव पेशवे...हुजरातीची िौज. तोिाही सरुू झाल्या. हदैरला 

आपल्या गोिापयंत जािंही अशक्य झालं. त्याच्या िौजेत गोळे 

जाऊन पडायला लागले. तोिांच्या बरोबर जेजाला, बाि यांचाही 

मारा सरुू झाला. पिवधानांच्या िौजेत ऐन पंचटवशीतले 

परशरुामभाऊही लढत होते. हदैरच्या तोिांनी त्यांच्या मांडीखाली 

गोळा लागल्याने ती घोडी मेली. भाऊंनी दसुरा घोडा घेतला, तेव्हा 

पढुच्या तोिेच्या गोळ्याने भाऊंचा दसुराही घोडा मेला. भाऊंनी 

टतसरा घोडा घेतला पि तो आटि भाऊ दोघेही टजवंत राटहले. 

हुजरातीचे १०० घोडे मेले, २०० टशपाई जखमी झाले आटि 

४०/५० मािसू ठार झालं तर हदैरकडचं १५० मािसं ठार, ५/६ शे 



जखमी, आटि १२५ घोडेस्वार ठार झाले. हदैर घाबरला. त्याची 

मस्ती टजरली. हदैरच्या िौजेस मराठी लष्कराची दहशत बसली. 

मराठ्याचं्या गटनमीकाव्याचा परुता सािात्कार झाला. इतक्यात 

संध्याकाळ झाली. पािी आटि अन्नाटशवाय लढिारी िौज अजनू 

थकली नव्हती, आटि हदैरवर जोरदार मारा करतच होती. अचानक 

टनसगाच हदैरच्या मदतीला आला. त्या उघड्या माळावर अचानक 

धळुीचं वादळ उठलं आटि काहीही टदसेनासं झालं. पेशव्यांनी 

आपल्या घोडदळाला हदैरवर चालनू जायला सांटगतलं. जेजाला, 

बाि, तोिा सगळं एकदम चाल ू झालं. स्वत: माधवराव पेशवे 

घोड्यावर बसनू चालनू गेले. पि धळुीमळेु काहीही टदसेना तेव्हा 

पेशव्यांनी तोिा थांबवायला सांटगतलं. आटि त्या संधीचा िायदा 

घेऊन हदैर त्याच्या गोिाकडे पळून गेला.  

दपुारी सरुू झालेलं ह े यधु्द ६ तासांनी सयूाास्ताला संपलं. 

गोपाळरावाचंा जोश मात्र अजनू संपलेला नव्हता. रात्रभर टतथेच 

मकु्कामाला राहून हदैरला कोंडून ठेवण्याची त्यांची खमुखमुी, 

त्यांची आजावं मात्र पेशव्यांनी मंजरू केली नाही. कारि 

गोपाळरांवाचं्या अगंात जोश असला तरी िौज दमलेली होती. 

लष्कराला पािी प्यायचं होतं, जेवायचं होतं आटि टवश्रांती हवी 

होती. रात्री िौज आपापल्या राहुिीत टवसावली. मराठ्यांचा 

गटनमीकावा म्हिजे काय असतो याचा पाठ त्याटदवशी 



रट्टेहळ्ळीला हदैरला टमळाला. माधवराव पेशव्यांनी हदैरला दसुरे 

टदवशी खटलता पाठवला. त्यात टलटहलं होतं,  

'' आम्ही आपलं नाव ऐकून होतो. आम्ही आपल्या शौयााच्या 

कथा खपू ऐकल्या होत्या. म्हिनू आपिांशी लढण्यासाठी आलो 

होतो. आमच्या वटडलांनी शरू लोकांशी मैत्री करण्याचा सल्ला 

टदला होता. आमचीही तीच इच्छा होती. आपिाबद्दल ऐकलेल े

सवा खरे आह ेकी नाही याची खात्री नव्हती. म्हिनू प्रत्यि गाठ 

घ्यायला आलो. माझी इच्छा आह ेकी आपि आमच्या डेऱ्यात 

यावं. तसे न झाल्यास आम्ही समज ूकी नबाबसाहबे खरे टशपाई 

नाहीतच. त्यांच्याबद्दल जे ऐकलं ते सत्यापासनू खपू दरू आह.े 

आपि उया न याल तर त्याच्या पढुच्या टदवशी आम्हीच 

आपिाला भेिायला येऊ आटि आपिाला भेिायला टकती उत्सकु 

आहोत ह ेदाखवनू दऊे. ” 

ही टचठ्ठी हदैरकडे मध्यरात्री पोचली, तेव्हा हदैरने टचठ्ठीतला 

मजकूर हसण्यावारी नेला. पि गपु्तहरेांनी त्याला बातमी टदली की 

पेशव्याचंी आपिाशी गाठ घ्यायचा टनिय केलाच आह,े आटि 

त्यांनी आपल्या सवा सरदाराकंडून तशी इमानदारीची शपथ घेतली 

आह.े हदैरने मग टनिाय घेतला आटि मध्यरात्री गपुचपु आवाज न 



करता तळ सोडला. सकाळी ७ वाजता तो अनवडीच्या टकल्ल्यात 

जाऊन थांबला. मराठ्याचं्या नावाने हदैर इतका हादरला होता.  

 रट्टेहळ्ळीच्या यधु्दानंतर दसुरे टदवशी सकाळी मराठ्यांनी 

परत हदैरचा पाठलाग सरुू केला. रट्टेहळ्ळीच्या पटलकडे मसरू गाव 

आह.े टतथे जायला एक टखंड आह.े त्याला मसरुची बारी म्हितात. 

हा रस्ता अटतशय खडतर. त्यात अरंुद रस्ता आह.े त्यात घनदाि 

जंगल ! हदैरने रट्टेहळ्ळीची छाविी मध्यरात्री गपुचपु सोडली 

आटि तो मसरूच्या बारीत पोचला. बारीच्या पटलकडे अनवडी 

गाव आह.े हदैरला लागिारी रसद, म्हिजे वैरि, चारा, दािा, 

टतथनू येत होतं. पेशव्यांनी ती बारी बंद करून िाकली. त्याामळेु 

हदैरच्या िौजेचा दािागोिा बंद झाला. टवसाजीपंतांनी या मसरूच्या 

बारीत जाऊन दािा वैरि न्यायला आलेली हदैरची तट्टे, उंि आटि 

सामान पकडलं आटि आपल्या छाविीत नेलं. हदैर मसरूच्या 

जंगलात टशरला ह ेकळल्यावर दसुरे टदवशी सखारामबाप,ू आबा 

परंुदरे, टवसाजी नारायि ह े सवा सरदार आपापली पथकं घेऊन 

हदैरची छाविी टदसते का ते पहायला जवळच्या उंच िेकडीवर 

पोचले. हदैरची िोळी त्यांच्या मागावर होती. टतने अचानक या 

सरदारांवर हल्ला केला. पि थोडी गोळागोळी होऊन सगळे 

सखुरूप परत आले. हैदर  मसरूवरून पढेु जवळच्या 

मायनहळ्ळीला चार टदवस टवश्रांतीसाठी जाऊन राटहला. 



पेशव्याचं्याही छाविीत खलबतं सरुू झाली. ज्येष्ठ मटहना संपत 

आला होता. छाविी करायची की नाही याचा टवचार पेशव्यांनी 

सरुू केला. छाविी करण्याचे िायद े बरेच होते. एकतर हदैरवर 

दहशत बसिार होती. नाहीतर पेशवे आटि िौजा परत गेल्यावर 

हदैरने आतापयंत पेशव्यांनी टमळवलेलं यश धवुनू िाकलं असतं. 

पेशवेच राहिार म्हिल्यावर सवा सरदारांवरही धाक राहिार होता. 

म्हिनू पेशव्यांनी छाविी करायचं ठरवलं. सावनरूपासनू दहा 

कोसांवर गोपाळरावांनी रहायचं आटि त्यांच्यापासनू दहा कोसांवर 

पेशव्याचंी छाविी आटि पेशव्याचं्या छाविीच्या अवतीभोवती 

दहा कोसांच्या अंतराने इतरांनी तळ ठेवायचं असा टनिाय झाला.  

मराठी लष्कर छाविीला रहािार ह े हदैरच्या गपु्त हरेांनी 

हदैरला सांटगतल्यावर हदैरने आपल्या सवा सरदारांना बोलावलं 

आटि त्यांचा टवचार घतेला. सवा सरदारांचं मत पडलं की 

हदैरसमोर कुिीही टिकिार नाही. लढाई चाल ूठेवावी. तेव्हा हदैरने 

तोच टनिाय ठरवला. आटि तो सावनरू काहीही झालं तरी घ्यायचचं 

या टनिायाला आला. कनाािकातील स्वारी आटि हदैरवर दहशत 

ही पेशव्यांची राजकारिातील गरज होती. टवशीतला मलुगा, 

आपलं पािी जगाने ओळखावं ह ेधोरि त्यामागे होतं. हदैरसारख्या 

वाघाला आटि पणु्यातल्या मरुलेल्या राजकारण्यांना आटि 

सरदारांना वचक बसावा म्हिनू केलेली ही खेळी होती. पेशवे 



माधरावांना स्वत:ला आपलं स्थान टस्थर करण्यासाठी हदैरवर 

टवजय टमळविं, कनाािकातला वसलू पवूावत सरुू करून खटजना 

भरिंही आवश्यक होतं. त्यामळेु पेशव्यांनी धारवाडजवळ छाविी 

करायची असं ठरवलं. पेशवे राटहले की सारे सरदार राहिार ह े

ओघानेच आलं. िौजही राहिार. हदैरची खोड मोडिं हाच उद्दशे 

यामागे होता. कनाािकातील जहागीरदारांनाही  पेशवेही काही कमी 

नाहीत ह ेदाखवनू दिें माधवरावांना आवश्यक होतं. 

सावनरूकर नबाबाला अभय दणे्यासाठी पेशव्यांनी १००० 

गारयांची िौज सावनरूला ठेवली. सावनरूकर नबाबाला ५०००० 

रुपये दऊेन लष्करभरती करायला सांटगतलं. पिवधानांच्या िौजेला 

नबाबाजवळ ठेवलं. गोपाळराव असले की माधवरावांना काळजी 

नव्हती. हदैरने गोपाळरावांची ताकद ओळखली होती. हा सव्वाशेर 

आपलं काही चाल ू दिेार नाही याचा अंदाज हदैरला नक्कीच 

आला होता. गोपाळरावांच्या अंगात वीरश्री संचारली की त े

घोड्यावरून खाली उतरून लढायला लागत, इतके बेभान होत. 

सावनरूकर नबाबाचीही टचंता टमिली. पिवधानांनी सावनरूपासनू 

दहा कोसांवर रहायचं आटि पिवधानांपासनू दहा दहा कोसांवर 

टवंचरूकर, भोसल,े नारोशकंर यांच्या िौजा ठेवल्या. रास्ते सरदार 

खरं तर पेशव्यांचे सख्खे मामाच, पि ते आतनू हदैरला टमलािी 

आहते अशी पेशव्यांची भावना होती, टशवाय घोडपच्या लढाईत 



ते दादासाहबेांनाही सामील होते. माधवरावांना सोडून त्यांनी 

टवरूध्द पि घेतला होता. त्यामळेु रास्तेमामांवर त्यांचा भरवसा 

कमी होता. सावनरूवर गोपाळराव पिवधानांची नेमिकू होण्यासही 

राजकारिच होतं. त्र्यंबकराव पेठे आटि पिवधानांमळेु 

माधवरावांचा पि बलवान झाला होता. ह ेदरबारातील दादांच्या 

पिाला सलत होतं. माधवरावांची शक्ती कमी करिं म्हिजेच 

राघोबादादांचा पि मजबतू करिं ह ेदादांच्या पिातील लोकाचं ं

लक्ष्य होतं. माधवराव जेव्हा सावनरूच्या रििाला कोिाला 

पाठवावं याचा टवचार करायला लागले, म्हिनू सखारामबापूंनीच 

पिवधानांचं नाव सचुवलं. गोपाळरावांनी सावनरूवर रहािं नाकारलं 

असतं तर पिवधान लोक तमुचं ऐकत नाहीत अशी बदनामी करता 

आली असती, गोपाळरावांनी जबाबदारी पत्करली आटि हदैरशी 

लढतांना मारले गेले तर ठीकच, टनदानपिी त्याचंी ताकद तरी कमी 

होईल, आटि जगले वाचले तर आपि योग्यच सल्ला टदला याच ं

श्रेयही टमळेल अशा दहुरेी हतेूंनी सखारामबापूंनी गोपाळरावांचं नाव 

सचुवलं. गोपाळरावही कच्च्या गरुुचे चेले नव्हते. सखारामबापूंचा 

कुिील हते ू त्याचं्या लगचे लिात आला आटि त्यांनी ती 

जबाबदारी स्वीकारली. बापूंना तोंडघशी पाडायला ह े चांगलं 

टनटमत्त होतं आटि हदैरवर जरब ठेवण्यातही त्यांना यश यिेार होतं. 

गोपाळरावाचंी िौज नवलगुदंच्या जवळपासच्या भागातील कामं 



करण्यासाठी गेलेली होती. ती येईपयंत नबाबाची िौज मदतीला 

घेऊन गोपाळरावांनी नबाबाचं रिि करायचं आटि १५ 

टदवसांनंतर पेशव्यांनी त्यानंा मदत पाठवायची असा बेत 

गोपाळराव आटि माधवरावाचं्यात झाला. त्याप्रमािे िक्त १२०० 

स्वार घेऊन गोपाळराव आटि त्यांचे बंध ूसावनरूावर मकु्कामाला 

आले. गोपाळरावांना नबाबाने प्रत्येक टशपायाचा रोजचा ४ आिे 

खचा यायचंही कबलू केलं. टशवाय नबाबानेही  घाबरून सावनरूला 

राहाण्याचं कबलू केलं नाही. तो पेशव्याचं्याबरोबर रहायला गेला. 

  



बंकापरू झंुज :- पटवधान आस्ण हैदर. 

 

  

 

  



हदैरच्या ताब्यात अजनू बंकापरू, धारवाड टकल्ले होते. 

त्यामळेु या दोन भागांच्या जवळपास लष्कर ठेवनू पेशवे स्वत: 

मदुगलची खंडिी घ्यायला गेले. हदैरच्या गपु्तहरेांनी ही बातमी 

आिली. हदैर टनराश झाला. पि मराठ्यांना स्वस्थ बसू यायच ं

नाही असा त्यानेही टनिय केला. म्हिनू तो स्वत: बंकापरूावर 

आला आटि लालटमया नावाचा त्याचा सरदार होता, त्याला 

मराठ्यावंर टघरि्या घालत त्यांना छळत राहण्याची आज्ञा टदली. 

त्याप्रमािे लालटमयाने सावनरू आटि बंकापरू याचं्या दरम्यान एक 

चौकी बांधनू टतथे मकु्काम केला. 

सावनरूमधे आल्या आल्या नीलकंठ पिवधानाने एक लहान 

िोळी घेतली आटि सरळ लालटमयाच्या तळावर अचानक हल्ला 

केला. त्याचे ३०० स्वार आटि गारदी कापनू काढले आटि त्याची 

घोडीही पळवनू आिली. पढुच्या वेळी लालटमयाची िोळी आली 

तेव्हा त्याचे घोडे टहसकावनू घेत त्याला पळवनू लावलं. 

पिवधानाचंी िौज रोज बंकापरूापयंत जाऊन तलावा करुन येई या 

त्याचं्या गस्त घालण्यामळेु हदैरच्या िौजेला पायबंद बसला. 

त्याचं्या गरुांना अन्न टमळेना, रोज लिुलं जाण्याचंही नकुसान 

व्हायला लागलं.ह ेहदैरला कळलं. त्यामळेु गोपाळरावानंा समळू 

नष्ट करण्याची योजना हदैरने आखली. ते साधायचं तर दगाबाजी 

करिं आलंच. या वेळी तो अनवडीला होता. त्याने १५००० गादी, 



६००० स्वार आटि तोिा घेतल्या आटि २ टदवस रात्रभर 

जंगलातली वाि तडुवत हनगलला पोचला. हे अंतर समुारे ४० मैल 

आह.े टतथे हदैर ४ टदवस राटहला. टतथनू टतन्हीसांजेला टनघाला 

आटि मध्यरात्री बंकापरूला पोचला. ह ेअंतर १३ मैल आह.े टतथे 

लालटमयाच्या छाविीत थोडी टवश्रांती घेऊन सावनरू आटि 

बंकापरूच्या मध्यावर एक ओढा आहे टतथल्या जंगलात हदैर दबा 

धरून बसला. टतथे त्याने आपल्या िौजचे्या २ िोळ्या केल्या. 

त्यातील १००/१५० लोकांना सावनरूच्या वािेवर उभं केलं. 

आपल्या १०० लोकांना पाहून त्यांच्यावर हल्ला करायला 

पिवधानांची िौज आली की दबा धरून बसलेली हदैरची िौज पढेु 

येिार आटि त्या सवांना कापनू काढिार. असा त्याचा बेत होता.  

गोपाळरावांना हदैरच्या या कपिाचा सगुावा बातमी 

काढिाऱ्यांकडून टमळाला. त्यांनीही कािशह योजला. त्यांनी 

आपल्या काही स्वारांना रोजच्याप्रमािे टतथे पाठवलं आटि सक्त 

ताकीद टदली की काही झालं तरी त्या स्वारांनी ओढा ओलांडायचा 

नाही. उलि हदैरच्या लष्कराला टदसेल असं जागा न सोडता उभ ं

रहायचं आटि ओढा न उतरता जमलं तर त्याच िौजेला 

सावनरूकडे आिावं. त्याप्रमािे पिवधानांची िौज ओढ्याजवळ 

गेली पि पढेु जाऊन ओढा उतरेना. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना 

आपल्या बाजलूा खेचण्याच ेप्रयत्न चाल ूठेवले. पि हदैरचा कि 



टनष्िळ झाला.दोन टदवस रात्रभर जंगलातनू चालत आलेला हदैर 

आधीच न जेवता दबा धरून ओढ्यावर बसनू राटहला, पि टनराश 

होऊन परत गेला. त्याटदवशी गोपाळरावांवर तो इतका संतापला 

की या टहसक्याने त्या रात्री तो कुिाशी बोलला नाही की जेवलाही 

नाही. आता पेशव्यांना धडा टशकवण्याचा एकच मागा म्हिजे 

सावनरूावर हल्ला करुन ते टजंकून घेिं.  

दसुऱ्या बाजलूा गोपाळरावाचंीही पंचाईत झाली होती. १५ 

टदवसांनी पेशवे िौज पाठवनू गोपाळरावांना मोकळं करिार होत े

ते न होता गोपाळराव अडकले. सावनरूचे लोक त्यांना जाऊच 

दईेनात. तेव्हा राजवाड्याच्या सदरेवर बसनू गोपाळरावांनी सवांना 

धीर टदला आटि पेशव्यांची िौज येईपयंत तमुच्या बरोबर मीही 

राहीन असं सांटगतलं. तेव्हा त्या लोकांना जरा धीर आला. ह े

पेशव्यांना कळल्यावर त्यांनी सवा सरदारांना सावनरूला बोलावलं. 

ही हकीकत कळल्यावर हदैरचा काहीच उपाय चालेना, आटि तो 

माघारी परत अनवडीला जाऊन राटहला.  

हदैरने मग आपला वकील ऑगस्िमधे पेशव्याकडे बोलिी 

करायला पाठवला पि तह काही झालाच नाही. तह होत नाही ह े

पाटहल्यावर पेशव्यांनी धारवाडास वेढा घातला. सावनरूला 

टचंचरूकर, रास्ते यांना ठेवनू गोपाळरावांना धारवाडला बोलावनू 



घेतलं. धारवाडला हदैर येिार याची पेशव्यांना खात्री होती, कारि 

आता तो टकल्ला हदैरला वाचवायलाच हवा होता. गोपाळरावांनी 

१५००० िौजेसह गस्त सरुू केली. तलाव्यास गेल्यावर एक दोन 

टदवस ते रानातच मकु्काम करत असत. त्यांनी दगाबाज हदैरवर 

डोळ्यात तेल घालनू नजर ठेवली. पि हदैरने त्यामळेु आपली 

चाल बदलली. धारवाड, सावनरू नाही तर दसुरीकडे कुठे, याचा 

टवचार करून त्याने हावेरी टनवडलं. हावेरी मराठ्यांचं ठािं होत ं

टतथे मराठ्यांची टशबंदी होती.  

  



हावेरीवर हल्ला -  

 

आता हावेरीला लक्ष्य केल्यावर हदैरने नवीन कपि केलं. 

सावनरू टकंवा धारवाड- मराठ्याचंी कुठची तरी िौज त्याला कमी 

करायची होती. वेढा सैल करायचा होता. मग त्याने आपल्या 

गपु्तहरेांना हावेरीला पाठवलं. टतथे रखवालीला असलेल्या 

टशपायांना टशंदी - दारू स्वस्तात वािली. हवी तेवढी दारू पाजली. 

पहाऱ्यावरची मािसं दारू टपऊन टझंगनू पडली. तेव्हा मीरच्या 

हाताखाली, ४००० घोडदळ, ७/८ हजार गारदी, १६ तोिा घेऊन 

पहािे हावेरीला पोहचनू छापा घातला आटि टकल्ला बळकावला. 

पहारेकऱ्यांच्या मसुक्या आवळल्या. दारू उतरल्यावर टशपायांना 

काय झालं ते लिात आलं. सयूोदय होता होता हावेरीवरून ही 

बातमी यायला राऊत धावत सावनरूला आले आटि 

टवंचरूकरांच्या कानावर ही बातमी घातली. टवंचरूकरांना हा हल्ला 

कळल्याबरोबर ते हावेरीला धावले. हावेरी ह ेवधेच्या काठावरच ं

सावनरूहून २०/२२ मैलांवरचं ठािं.   

तो भाद्रपद मटहना होता. त्यातनू टपतपंृधरवडा. लष्करातल्या 

लोकांनी टतथेच टपतराचं्या श्राध्दासाठी त्याटदवशी जेविं घालायच ं

ठरवलं होतं. लष्करातही सिवार,सोयर-सतुक, सवा चालतच असे. 



त्यामळेु थोड्याच लोकांना घेऊन टवंचरूकर, भोसले टनघाले. 

दोन्हीकडून लढाईला तोंड िुिलं. मराठी िौजांना टवजय टदसत 

होता, पि तेवढ्यात वधाा नदीला परू आला. मराठी िौज 

अडचिीत सापडली. मागे वधाा नदीचं घोंघाविारं पािी आटि 

पढ्ुयात शत्र.ू अशा पररटस्थतीत लढाई सरुू झाली. आधीच 

त्याटदवशी एकादशी होती. िौजेतल्या अनेकांना उपवास होता. 

सकाळी उपाशी पोिी, स्नान न करताच1१० कोसांची दौड करून 

लढायला आलेली मराठ्याचंी िौज संध्याकाळी थकून थांबली. 

मीरही थांबला. या लढाईत आघाडीवर असलेले टवंचरूकर होते ७० 

वर्ांचे अजनूही अंगात रग असलेले तरूि. नदीला पािी िार 

म्हिनू त्याटदवशी रात्री टवंचरूकरांनी हावेरीतच मकु्काम केला. 

हावेरी परत ताब्यात आली.  

  



हावेरीची लढाई. १७६४. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धारवाडचा टवजय. ६ नोव्हेंबर १७६४. 

पेशवे धारवाडवर होते. धारवाड घेतल्याटशवाय हलायचं नाही 

असा पेशव्यांनी टनियच केला होता. गोपाळराव पिवधान आटि 

टवंचरूकर हदैरला धारवाडला जाण्यापासनू रोखण्याच्या कामावर 

होते. त्यामळेु हदैरला धारवाडला जाता येईना. धारवाड टकल्ला 



जबरदस्त भक्कम होता. दहुरेी कोि होते. परत दोन खंदक होते. 

पेशव्यांनी त्याचं्या छाविीपासनू टकल्ल्याच्या बरुुजापयतं सरंुुग 

खिला. त्यात दारूचे बधुले ठेवले आटि बत्ती टदली. एकाच 

धडाक्यात टकल्ल्याचे दोन बरुुज उडले. पेशवे टतसराही बरुुज 

उडविार होते, पि तेवढ्यात टकल्ल्याच्या आतील लोकांकडून 

टनरोप आला की गोपाळरावाचं्या उपटस्थतीत टकल्ला दतेो. हल्ला 

थांबवा. तेव्हा लढाई थांबली. गोपाळराव ५० स्वारांसह त्वरेने टतथे 

पोचले. करार झाले आटि धारवाड टकल्ल्यावर मराठ्याच ंटनशाि 

लागलं. काटताक श.ु १२ ला, ६ नोव्हेंबरमधे टकल्ला हातात आला. 

नारो त्र्यंबक एकबोिे याने मोठा पराक्रम गाजवला, त्यावर खरू् 

होऊन पेशव्यांनी त्याला पालखीचा मान टदला. ( पालखीचा मान 

टमळाला की त्याचे भोये, मशालजी,त्या मशालींना लागिारं तेल, 

वगैरे सवा गोष्टी सरकारातनू टमळत. आटि पालखीतनू जािं हा 

गौरव असे.  ) 

पेशवे धारवाडहून लगेच सावनरूला जािार होते, पि आधी 

हदैरवर जायचं ठरलं. म्हिनू ते हनगलच्या रोखाने चाल ूलागले. 

हदैर तेव्हा जडे अनवडीला होता. जडे आटि अनवडी ही 

जवळजवळची दोन गावं. हदैर टतथे बंदोबस्ताने राटहला होता. 

त्याच्या तीन बाजूंनी दाि जगंल होतं. लष्कराभोवती त्याने टभंतच 

बांधनू िाकली. लष्कराच्या पढेु एक ओढा होता. अशा रीतीन े



हदैरने चारी बाजूंनी बंदोबस्त केला. हदैर जंगलात दबा धरून 

बसला होता ह े कळल्यावर पेशवे िौज घेऊन जडे अनवडीला 

आले. १६ नोव्हेंबरला बाळा नदीच्या पटलकडे एक कोसावर त्यांनी 

आपला तळ ठोकला. नदीच्या दसुऱ्या बाजलूा एक कोसावर हदैर 

होता. रात्रीच्या वेळी नदीच्या पटलकडे जाऊन मराठ्यांवर हल्ला 

करण्याची झुजं त्याने चालचू ठेवली होती. पि मोठ्या लढाईला 

तोंड िुित नव्हतं.  

  



जडे अनवडीची लढाई. १ टडसेंबर १७६४ 

 

पेशव्यांनी मग आपली व्यहूरचना केली. 

पेशव्यांनी दोन टदवस झाडीत लपलेल्या हदैरच्या िौजवेर 

तोिा चालवल्या त्या जाळपोळीने हदैरची िौज हरैाि झाली. तेव्हा 

हदैर झाडीच्या बाहरे आला. जोरदार लढाई झाली. पवेूला 

पिवधानांची िौज, पटिमेला रास्ते, नारो शंकर, भोसले यांच्या 

िौजा होत्या. जवळच एक िेकडी होती. पेशव्यांनी त्या िेकडीवर 

तोिा नेल्या. हदैरने इस्माईलखान नावाच्या आपल्या सरदाराला 

आटि एका पोतुागीज अटधकाऱ्याला तोिा टहसकावण्यासाठी 

पाठवलं, पि मराठी िौजेने त्या दोघांना आटि त्यांच्या लोकांना 

कापनू काढलं आटि तोिा वाचवल्या. त्यानंतर मात्र हदैरच्या 

छाविीवर तोिगोळे बरस ूलागले. दारू उत्तम म्हिनू गोळे लांबवर 

जाऊन पडू लागले. आत जाऊन लपलेल्या हदैरच्या िौजलेा आत 

राहािं कठीि झालं. तेव्हा हदैर टचमिीत सापडला. हदैरचं खपू 

नकुसान झालं. तेव्हा मराठ्यांच्या तोिाच टहसकावनू घ्याव्यात 

म्हिनू हदैरने आपल्या तोिा घेतल्या आटि तो झाडीबाहरे येऊन 

आगीचा वर्ााव करायला लागला. जगंलातनू बाहरे येऊन हल्ला 

सरुू करेपयंत हदैर कुिाला टदसलाच नाही. एकाएकी मारा सरुू 



झाल्यावरच मराठी लष्कराला हदैर बाहरे आल्याचं कळलं. 

त्याच्या तोिांच्या माऱ्याने मराठी िौज टवस्कळीत झाली. 

पेशव्याचंे गारदीही शत्रशूी झुंजायला लागले. मरुारवार 

घोरपड्यांच्या अंगात वीरश्री संचारली. ते एकिेच झुंजत राटहले. ह े

कळल्यावर िेकडीच्या पायथ्याशी असलेले पेशवे िौजेसह धावत 

टतथे पोचले. शत्रचू्या व्यहूात टशरले. गारयांची कत्तल सरुू केली. 

पेशव्याचंे सैटनक आत झाडीत टशरले पि घोडेही आत जाि ं

कठीि होतं. श्रीमंत पेशवे यानंी टनशािाचा हत्ती पढेु घातला. स्वत: 

घोड्यावर बसले. हदैरच्या सैटनकांनी गोलाकार बरुुज बनवनू 

शत्रशूी लढािं चाल ूठेवलं होतं. पि पेशव्यांचा हत्ती आल्याबरोबर 

शत्रचूी गोलाकार रचना मोडली. हदैरची िौज पळू लागली. 

टवस्कळीत झाली. त्याबरोबर मराठी िौज त्यांच्यावर तिूुन पडली. 

भयंकर कापाकापी झाली. पि दाि झाडीमळेु मराठ्यांची सगळी 

िौज आत जाईना. ज्यांना जमलं ते आत टशरले. या लढाईत 

मराठ्याचंी िौज इतकी कू्ररपिे वागली की त्यांनी हदैरच्या मेलेल्या 

टशपायाचं्या शवांवरून हत्ती चालवला आटि अग्नीने अनेक 

पाटथाव दहे पेिवले. आजवरच्या यधु्दांमधे मराठ्यांनी एवढं कू्ररपिे 

वागिं कधीही घडलं नव्हतं, पि हदैरवर दहशत बसवण्यासाठी 

त्यांनी ह ेकृत्य केलं.  



पेशव्यांनी त्याच्या छाविी बाहरेची, टबदनरूच्या वािेवरील 

झाडं आधीच कापनू खाली पाडून वाि बंद करून ठेवली होती. 

पळायच्या वािा अवघड करून ठेवल्यामळेु हदैरच्या िौजलेा पळून 

जािंही मटुष्कल झालं. हदैरने आपल्याला कुिी ओळख ूनये म्हिनू 

आपले नेहमीचे कपडे बदलले आटि तो जीव वाचवण्यासाठी 

पळून जायचा टवचार करायला लागला. हदैर मग थोडी िौज घऊेन 

टबदनरूला कसाबसा पळून गलेा. हदैरचा मोठा नाश झाला. ३००० 

बंदकूा, छाविीचं सामान, ५००/६०० तोिा, ७०० घोडे, उंि, 

भरपरू लिू पेशव्यांच्या हाती आली. त्याची ५००/६०० मािसंही 

पकडून आिली, 1/२ हजार िौज कापली गेली. मराठ्यांकडील 

मात्र ३०/४० मािसू मेलं. आटि तेवढीच घोडी. पेशव्यांचा दरारा 

टनमााि होिं ही मोठी घिना घडली. पढुच्या स्वाऱ्यांमधे पेशवे 

असतील टतथे हदैर कधीही टशरला नाही. हदैरला आजपयंत एवढा 

बलवान प्रटतस्पधी कधी भिेला नव्हता. तो पेशव्याचं्या रूपाने 

समोर आला. मराठ्यांचा पराक्रम, गटनमीकावा, लढण्यातला 

टचविपिा सगळं या स्वारीत अनभुवायला टमळालं.  

पि हदैर नटशबवानही खपू होता. पेशव्यांनी टबदनरूवर जाऊन 

हदैरचा समळू नाश करायचं ठरवलेलं असतांना ऐनवेळी 

दादासाहबेांनी टतथे येऊन हदैरला वाचवलं. पेशवे या स्वारीत 

गुंतलेले असतांना दादासाहबे नाटशकला बसनू परत माधवरावांच्या 



टवरुध्द उचापती करण्यात दगं होते. पेशवे कनाािकात टनघाले तेव्हा 

त्याचं्या टवश्वासातल्या त्र्यबंकमामा पेठे - टचमाजीआपाचं्या पत्नीच े

भाऊ, म्हिजे सदाशीवभाऊंचे मामा. म्हिनू दरबारात त े

त्र्यंबकमामा या नावानेच ओळखले जात. गोटवंद टशवराम 

खाजगीवाले या दोघांना त्यांनी दादासाहबेांच्याजवळ ठेवनू 

दादांच्या वतानावर, उयोगाची खडान ् खडा माटहती घेत होते. 

दादासाहबेांनी िौज जमवायला सरुुवात केली आह े ही बातमी 

पेशव्यानंा कळली.  माधवरावांच्या टवश्वास ू लोकाकंडून या 

बातम्या यायला लागल्या, तेव्हा त्यांनी राघोबादादांना 

आपल्याजवळ कनाािकात बोलावनू घतेलं. दादांनी खपू अिी 

घालनू माधवरावांकडे यणे्याचं कबलू केलं. आटि सवााटधकार 

त्यांना दणे्याचंही मान्य केलं. तेव्हा दादासाहबे कनाािकात पोचले. 

हरपनहळ्ळीवर पेशवे आटि दादासाहबेाचं्या भेिी झाल्या. तोपयतं 

तहाची बोलिी वकीलाबंरोबर सरुू झालेली होती.  

 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जडे-अनविी-सावनरू यदु्ध  



िराठे-हैदर-अनंतपुराचा तह. ३० िाचा १७६५. 

 

शेविी ३० माचा १७६५ या टदवशी अनंतपरूला हदैर आटि 

पेशवे यांच्यात तह झाला. म्हिनू या तहाला अनंतपरूचा तह 

म्हितात. दादासाहबेांमळेु टबदनरूचं राज्य हदैरकडेच राटहलं. 

टशऱ्याचा सभुाही पेशव्यांच्या हातनू गेला. सावनरू आटि गतु्ती ही 

दोन संस्थाने मात्र मराठ्यांना टमळाली. ३० लाख रुपये दणे्याच ं

हदैरने कबलू केलं. बंकापरू आटि बसवापट्टि या दोन ठाण्यांबद्दल 

मात्र एकमत होईना. पेशव्यानंा ह े दोन्ही परगिे हवे होते आटि 

हदैरला ह े दोन्ही परगिे सोडायचे नव्हते. शेविी सखारामबाप ू

बोकीलांनी तोडगा काढला. बंकापरू ह ेभक्कम टकल्ला असलेलं 

स्थळ आटि बसवापट्टि हे टबदनरूच्या वािेवरचं महत्वाच ंटठकाि. 

बंकापरू ह े पिवधानांना टदलेलं जहाटगरीतलं गाव होतं. बंकापरू 

पेशव्याकंडे आटि बसवापट्टि हदैरकडे अशी वाििी झाली आटि 

टतढा सिुला. पेशव्यांनी नाईलाजाने ते कबलू केलं. या तहात 

पिवधानांच्या मेघश्यामबापूचंीही सिुका झाली ही मोठ्या 

आनंदाची गोष्ट पिवधानांसाठी होती.  

माधवरावांना तह पिूा करायची घाई होती कारि इगं्रजांनी 

कोकि टकनारपट्टीवर कुरापती काढण्यास सरुूवात केली होती, 



टनजामही स्वराज्याला झोंबायला लागला होता. त्यामळेु पणु्याला 

परतण्याची पेशव्यांना घाई झाली होती. हदैरवर दहशत बसवण्याच ं

काम मात्र िते्त झालं होतं. पेशव्याचंही स्थान भक्कम झालं होतं. 

दादासाहबेाचंी बाज ू लंगडी झाली होती.  या तहाचा दरूगामी 

पररिाम म्हिजे हदैर कायम राटहला, इगं्रजांची सत्ता वाढण्यास 

मदत झाली.  

  



कृष्णराज वोडीयारचा िृत्यू –  

२५ एस्प्रल इ. सन १७६६  

 

१७६६ साल उजाडलं. या वर्ी कृष्िराज वोडीयार टनधन 

पावला. करचरुी नंजराजैयाची कन्या ही त्याची प्रथम पत्नी. १७४६ 

साली टहच्याशी वोडीयारचा टववाह झाला. टबलगूलुीची दवेजम्मा 

ही टद्वतीय पत्नी आटि बेट्टदकोिेच्या कट्टी गोपलराज अरसचुी 

लक्ष्मिीअम्मांनी ही टतसरी पत्नी होती.  कृष्िराज वोडीयार याला 

दोन राण्यांपासनू दोन पतु्र झाले. पटहला नंजराज आटि दसुरा बेट्टद 

चामराज. त्याला दोन मलुीही झाल्या. त्यांची नावं होती टदपजम्मा 

आटि दवेजम्मा. दसुऱ्या रािीला मलुगा झाला पि बालवयातच 

मरि पावला. टतसऱ्या रािीला छनम्मा ही एकच मलुगी होती.  या 

राजाचं सवा आयषु्य वादळी घडामोडी पाहण्यात गेलं. मळुात ६ 

व्या वर्ी तो केवळ राजयोग भाळी टलटहला होता म्हिनू 

टसंहासनावर बसवला गेला. पि त्यानंतर कायम दलवाई दवेराजैया 

आटि सवााटधकारी नंजराजयैा यांच्या मठुीत राटहला. या दोघाचं्या 

तावडीतनू सिुला तो केवळ हदैरअली नावाच्या एका आिखी 

एका महापाताळयंत्री, मरुब्बी, सवाश्रेष्ठ राजकारण्याच्या राजकीय 

नाि्यपिूा खेळीमळेु. आटि परत आपलं स्वातंत्र्य गमावनू बसला. 



त्या कचाि्यातनू सिुण्याचे त्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. केवळ 

एक नाममात्र वोडीयार म्हिनू तो जगत राटहला. आपलं आयषु्य 

दानधमा आटि साटहत्य, कला याचं्या वदृ्धीसाठी खचा करत 

राटहला. मरिापवूी कृष्िराज वोडीयारने आपली पत्नी 

लक्ष्मिीअम्माजवळ आपली अखेरची इच्छा बोलनू दाखवली. 

आपलं साम्राज्य एका मसुलमानाच्या हाती गेलंय त े सोडवनू 

घेण्याचे प्रयत्न टतने करावेत असं त्याने सचुवलं. कृष्िराज 

वोडीयारच्या टनधनानंतर त्याची आई, राजमाताही मरि पावली. 

टतनेही आपलं तेच शल्य आपल्या सनेुजवळ बोलनू दाखवलं 

आटि त्यासाठी धडपड करायला सांटगतलं. 

  



नंजराज – नवीन वोडीयार – इ. सन १७६६  

आता परत मैसरूच्या गादीचा वारस ठरवण्यात दरबारातील 

राजकारण्यांची शक्ती कामाला लागली. कृष्िराज वोडीयारचा अतं 

झाला तवे्हा हदैरअली मलबार मध्ये नायर लोकांशी लढण्यात 

व्यस्त होता. मलबारमध्ये हदैर अलीला वोडीयारच्या मतृ्यचूी 

बातमी कळविारी पतं्र गलेी आटि पढुील वारसाची टनवड 

करण्याची आज्ञा माटगतली. कृष्िराज वोडीयारचे दोन मलुगे, 

त्यातील मोठा राजपतु्र १८ वर्ांचा होता, म्हिजे आपल्या 

हातातील सते्तला धोका होता ह े हदैरअलीला स्पष्ट टदसत होतं. 

त्यामळेु थोरल्या राजपतु्राला डावलनू धाकि्या मलुाला गादीवर 

बसवण्याचा स्पष्ट हुकूम हदैर अलीने गपु्तपिे श्रीरंगपट्टिचा 

टकल्लेदार मकदमू अलीला टदला. आटि दखेाव्यासाठी, जो वारस 

गादीला लायक असेल त्याला वोडीयार करा असं पत्रात टलटहलं. 

पि प्रत्यिात टकल्लेदार मकदमूअलीला दरबारी प्रटतटष्ठतांची 

आटि राजमातचेी मानटसकता पाहून ज्येष्ठ राजपतु्रालाच वारस 

म्हिनू टनवडावं लागलं. हदैर अली मोटहमेवरून परत येईपयंत 

राज्याटभरे्क होऊन गेला होता आटि नंजराज हा राजा म्हिनू सते्तत 

आला.  

 



 िलबारचा तह…११ एस्प्रल १७६६.  

 

नवीन वोडीयार टसंहासनावर बसला तरी तोही नाममात्र राजा 

म्हिनूच जगिार होता. माधवराव पेशवे टनघनू गेले होते. हदैरने 

आता आपलं लि मलबारकडे वळवलं. मलबार हाती येिं ह े

हदैरच्या सावाभौम होण्याच्या महत्वाकािंेला परूक ठरिारं होतं. 

कारि गोवा पोतुागीजाचं्या हाती असल्याने त्या खालचा सवा पटिम 

टकनारा आपाल्या हाती ठेवण्याचं स्वप्न हदैर पहात होता. ह्या 

टकनाऱ्यावर आपलं राज्य असिं म्हिजेच सवा दटिि भारत 

आपल्या हातात असिं ह े त्याला पक्कं ठाऊक होतं. पटिम 

टकनाऱ्यावर १५ व्या शतकापासनू अनेक परकीयांनी वसाहती 

स्थापनू आपला जम बसवला होता, त्या सवांवर राज्य करिं हचे 

हदैरला हवं होतं. टबदनरूच्या स्वारीप्रमािेच हदैरच्या मलबार 

स्वारीला एक कारुण्याची, कू्ररपिाची, साहसाची, आटि 

सत्तासंघर्ाात िोकाला जाऊन लढण्याच्या अटतरेकीपिाची झालर 

आह.े या मोटहमेची सरुुवात हदैरने केली नाही, पि तो संधीची वाि 

पहात असतांना त्याच्यासमोर ही संधी चालनू आली.  

मराठ्याशंी लढाई संपल्यावर मराठ्यांच्या िौजा उत्तरेकडे 

वळल्या. मग हदैरनेही  आपला मोचाा मलबारकडे वळवला. 



झपािल्यासारखा हदैर स्वाऱ्या, मोहीमा काढत होता आटि खटजना 

भरत होता. मलबारच्या लढाया पाहाण्यासाठी मलबारचा इटतहास 

थोडासा जािनू घेिं जरुरीचं आह.े नायर लोकांचा हा प्रदशे. ( नायर 

म्हिजे नायक. ) आख्याटयका सांगते की एक दांपत्य नेडीयरुुप्प ु

गावात रहात होतं. त्यांना दोन मलुगे होते. त्याची नावं होती, 

मटिक्कन ् आटि टवक्रमन. हे दोन्ही मलुगे चेररयन वंशाच्या 

राजाच्या पदरी लष्करी अटधकारी होते. या राजाने आपल्या 

प्रदशेाची वाििी करतांना या दोन्ही बंधूंना काहीही  भमूी टदली 

नाही. तेव्हा ह ेदोन्ही बंध ूनाराज झाले पि काही बोलले नाहीत. 

काही काळानंतर राजालाच आपली चकू कळली आटि त्याने या 

दोन्ही बंधूंना आपली मोडकी तलवार टदली आटि आपला रोज 

पजूेत वापरायचा तिुका शखं टदला आटि या तलवारीने तमु्ही 

टमळवाल तेवढी जमीन तमुची अशी आज्ञा टदली. तेव्हा या दोन्ही 

शरू परुूर्ांनी जवळपासची सारी ठािी टजकूंन स्वत:चं राज्य टनमााि 

केलं. आपल्या ध्वजावर टचत्र काढलं तेही आपल्या राजाची 

आठवि म्हिनू  दोन तलवारी, त्यांच्यामधे एक शंख आटि त्यावर 

ज्योत. यानंतर या राज्याचा टवकास होत गेला. काटलकत हे बंदर 

त्यांनी उभारल्यावर तर परदशेी जहाजाचंी टतथे वदाळच सरुु झाली. 

दालटचनी, यरुोटपयन आटि अनेक अरब जहाजं काटलकतला 

थांबायला लागली, आपले पटिम घािात टपकिारे टमरे, 



लवंगा,वेलदोडे, वगैरे मसाले, मलबारमधे बनिारं तलम सुंदर 

कापड म्हिजचे कॅटलको असा माल घेऊन परतायला लागली. 

यामळेु मलबारचे नायर लोक सधन झाले. या राजांनी टमळालेल्या 

महसलूातनू मोठी िौज उभारली आटि आिखी राज्यटवस्तार 

केला. मलबार श्रीमंत झाल्यावर सुंदर नगरं टनमााि झाली आटि 

मलबारमधलं सामाटजक जीवनही ढवळलं गेलं. जहाजं घेऊन 

व्यापारासाठी येिारे ह े अरब टकनाऱ्याला लागले की चार सहा 

मटहने मकु्काम करत असत. त्यांनी टहदं ू टस्त्रयांशी संसार थािले. 

त्यातनू जी अधे टहदं-ूअधे अरब अशी संतती टनमााि झाली ती 

मोपला  नावाने ओळखली जाऊ लागली. मोपला हा मळू 

महाटपल्ला म्हिजे महा आटि टपल्ला या शब्दाचा अपभ्रंश. 

मलबारचे नायर ही अटतशय शरू जमात. हा मलबार प्रांत 

टवजयनगरच्या दवेराय राजाने इ. स. १४२४ मधे टजंकून घेऊन 

आपल्या राज्याला जोडला. घािावर असलेलं टबदनरूही या 

साम्राज्यात सामील झालं.  

२७ माचा इ. स. १४९८. मलबारच्या भटवष्याला मोठं 

टस्थत्यंतर आििारा टदवस. त्याटदवशी दोन अपररटचत जहाज ं

आटि मािसं काटलकत टकनाऱ्याला लागली आटि त्यांनी 

भारताचा राजकारिाचा राजकीय खेळच बदलनू िाकला. त्या 

जहाजाचं्या कप्तानाचं नाव होतं वास्को द गामा. पोतुागाल नावाच्या 



दशेातली ती जहाजं होती आटि टतथल्या गामा गावच्या वास्को 

नावाच्या तरुिाने टकनाऱ्यावर आपलं जहाज नांगरलं होतं. 

आधीच अरब आपली जहाजं घेऊन येत आटि वस्ती करत. आता 

नव्या पाहुण्यांची ओळख बंदरावरच्या लोकांना झाली. त्यातनू सरुु 

झाला संघर्ा. कैक वर्ांपासनू काटलकतमधे येऊन वसाहत करुन 

राटहलेल्या अरबांनी या लोकांचा धोका ओळखला आटि त्यांनी 

टवरोध करायला सरुुवात केली. तोपयंत पढुच्या शतकात आिखी 

खलाशी अवतरले. इ. स. १६०४ साली डच लोकांनी ह्या भमूीवर 

पाय ठेवला. या सगळ्यांनी आपापल्या वखारी घातल्या. त्यावरून 

त्यांचे एकमेकाशंी झगडे सरुु झाले. दशेी राजांना आपापल्या 

शस्त्रांनी मदत करायला सरुुवात केली. आटि स्थाटनक राजकारि 

टबघडायला लागलं. राजलक्ष्मीची  वरमाला कधी याच्या गळ्यात 

तर कधी त्याच्या गळ्यात असे. दटििेतील राजवंश टनवडायला 

लागली. घरोबा बदलायला लागली. इथले भमूीपतु्र आधी अरबांनी 

बािवलेले होते, त्यात टििन बािग्यांची भर पडली. त्यातनू 

समाजव्यवस्थाही उलथीपालथी होऊ लागली. धाटमाक संतलुन 

टबघडलं. त्याचा पररिाम म्हिजे िौजेतही अनेक धमा टशरायला 

लागले. लष्कर म्हिजे अनेक धमांचं एक कडबोळं व्हायला 

लागलं.या पटिम टकनाऱ्यावर छोिी छोिी अशी अनेक संस्थानं 

होती. प्रत्येक राजा आपापल्या भभूागाचं संरिि करत असतांना 



त्यांचा पोतुागीज, फ्रें च, इटंग्लश या परकीयांशी सतत संबंध यायचा. 

ह े लोक या स्थाटनक राजांना यधु्दशस्त्रांची मदत करून 

राजकारिातही थोडा थोडा भाग घेत असत. ह े सवा राज े

टवस्कटळतपिे टतथे नांदत होते. त्यांना एकत्र ठेविारा कुिी मोठा 

सत्ताधीश त्या काळात नव्हता ह ेहदैरने हरेून ठेवलं होतं. हदैरच्या 

मनात त्यातील प्रत्येकाशी वेगवेगळं लढून टजंकिंही सोपं होतं. पि 

तशी संधी, हल्ला करायला कारि त्याला टमळत नव्हतं. 

त्यातच होता एक कोन्नरूचा अली राजा. हा अलीराजा सतत 

परदशेी लोकांशी संघर्ा करत आपलं अटस्तत्व टिकवनू होता. 

हदैरने टबदनरू टजंकल्याबरोबर अलीराजाने हदैरचं महत्व ओळखनू 

अटभनंदन करिारा संदशे पाठवला आटि आपला एक वकीलही 

हदैरकडे पाठवला. त्याला नजरािाही पाठवला. हदैरने ही 

सवुिासंधी सोडली नाही. त्याने अलीराजाशी मैत्री वाढवली. 

त्याला टवश्वासात घऊेन आपल्या होनावरच्या आरमाराचं मखु्य 

केलं. नवीन बोिी बांधिं, टवकत घेिं हहेी काम त्याच्यावरच 

सोपवलं. त्याच्या भावाला, शेख अलीला, सवा बंदरांच्या 

दखेभालीच्या कामावर नेमलं. हदैरने दाखवलेल्या या टवश्वासामळेु 

अलीराजाला अटत जोर चढला. त्याने जवळच्या मालदीववर 

हल्ला करून ते टजंकून घेतलं. मालदीवच्या सलुतानाला कैद करून 

त्याला आंधळंही करून िाकून हदैरसमोर आिलं. हदैर खरं तर 



मनातनू अलीराजाच्या वागण्यावर नाराज झाला. त्याने त्या 

सलुतानाला आपल्या राजवाड्यात ठेवनू जास्तीत जास्त बडदास्त 

ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आटि त्याला शांत केलं. अलीराजाला 

त्याच्या पदावरून दरू केलं, पि संबंध मात्र तोडले नाहीत.  

अलीराजा त्यामळेु आिखीनच शेिारला. त्याने आपल्या 

जवळपासच्या सवा जमीनदार, रयत, व्यापारी, यांच्याशी बेतालपि े

वागायला सरुुवात केली. कुिाचाही पैसा, जमीन हडपिं ह ेनेहमीच 

झालं. मलबारमधले नायर लोक ह ेखपू शरू म्हिनू प्रटसध्द होते. ते 

काटलकतच्या झामोररन राजाला आपला नेता मानत होते. 

मलबारमधले मोपला ह ेटहदं-ूमसु्लीम टमश्र संकर जास्तच लढाऊ 

बाण्याचे होते. त्यांनी या टहदं ूनायरांना त्रास यायला सरुुवात केली. 

मोपला लोकांचा छळ सहनशक्तीला पार करून गेला तेव्हा या 

नायरांनी गपु्तपिे एक कि केला. मोपलांवर सडू उगवण्यासाठी सवा 

नायरांनी आपापल्या गावातल्या मोपलांची एकाच टदवशी कत्तल 

करायला सरुुवात करायची असं गपु्तपिे ठरलं. काटलकतमधील 

नायर लोकांनी ठरलेल्या टदवशी अचानकपिे मोपलांवर हल्ला 

करून त्यांना कापनू काढायला सरुुवात केली. एकाच टदवशी 

मलबार मधले ६००० मोपला कापले गेले. काही पळून गेले. 

काहींनी प्रटतकार केला आटि मग मेले. काही कोन्नरूला पळून गेले. 

हा जो हाहा:कार माजला तेव्हा अलीराजाने हदैरला तातडीन े



मदतीला बोलावलं. हदैरला हवी ती संधी अशा रीतीने 

आकटस्मकपिे टमळाली. मलबार टजंकण्याचं टकत्यके टदवसाचं ं

त्याचं स्वप्न अशा प्रकारे सत्यात आलं. हदैरने लगचे ३००० 

घोडदळ, ४००० कवायती िौज, 10,000 पायदळ घेऊन 

मलबारकडे कूच केलं. मलबारकडे जाण्यापवूी त्याने टबदनरूच्या 

बंडखोरांनी या टहदं ूनायरांना सामील होऊ नये म्हिनू टबदनरूचा 

बंदोबस्त केला.  

अलीराजाला आरमाराच्या नोकरीतनू काढल्यावर हदैरने 

स्िॅनेि नावाच्या एका इगं्रजाला आरमाराचा मखु्य म्हिनू नेमलं 

होतं. हदैरने  त्याला समदु्रमागााने आपल्याला समांतर रहायला 

सांटगतलं. आटि हदैर भमूागााने मलबारकडे टनघाला. टबदनरूनंतर 

घािमागे कंुदापरूला आला. कंुदापरूला त्याला अलीराजाही येऊन 

टमळाला. त्यानंतर दोघे नीलेश्वरमला पोचले. नीलेश्वरमहून हदैर 

आटि अलीराजा कोन्नरूच्या नदीच्या तिावर जाऊन पोचले. 

तोपयात हदैरचं आरमारही पोचलं. नायरांचा सडू घेण्यासाठी 

उतावीळ झालेले १२००० मोपलाही हदैरला जाऊन टमळाले.  

कोन्नरूला पोचल्यावर हदैरकडे काटलकतच्या राजाने 

मानाटवक्रमाकडे बोलिी आटि मागण्या घेऊन आपला वकील 

पाठवला. मोपलांना न्याय टमळावा आटि गनु्हगेार नायर लोकांना 



टशिा व्हावी, टशवाय इ. स. १७५७ पासनू न टमळालेली खंडिीही 

टमळावी असा त्याच्या मागण्या होत्या. शांततेने बोलिी झाल्यास 

उत्तमच, नाहीतर हल्ला करावा लागेल अशी धमकीही 

टदली.काटलकतच्या मानाटवक्रमाने हदैरशी लढण्याची पिूा तयारी 

केलेलीच होती. हदैरला अलीराजा आटि मोपला लोक 

टमळाल्याची बातमीही त्याच्याकडे आली. त्याने हदैरला टनरोप 

पाठवनू सांटगतलं की हदैरचा या घिनेशी दरुान्वयेही बंध नाही. 

आमचं आम्ही काय करायचं ते बघनू घेऊ. त्याने कोन्नरू नदीचं 

पािी प्यावं एवढाच त्याचा या दशेाशी संबंध…त्याने इथनू टनघनू 

जावं. नदी ओलांडू नये. हदैरच्या वटकलाने ह े उत्तर हदैरला 

कळवलं. एक ते सव्वा लाख नायर लढा यायला तयार आहते हहेी 

कळवलं. हदैरने या िौजेची पिूा माटहती काढलेली असल्याने 

त्याला या संख्येची भीती नव्हती. कारि या नायराकंडे ना घोडदळ 

होत,ं ना लष्करी टशिि, ना शस्त्रं. त्यांच्याकडे िक्त धनषु्यबाि 

होते. जंगलात लपनू बसायचं, बाहरे यायचं , लढून परत आत 

जायचं एवढीच त्यांची रिनीती होती. हदैरने या माटहतीच्या 

आधारावर आपली रिनीती आखली. आपली हालचाल कळिार 

नाही अशी त्याने जागा शोधली. आपल्या िौजेला नावामंधनू  नेता 

येईल टततकं आतपयतं नेलं.  ४ तोिाही वाहून नेल्या. आटि मग 

तो जवळच असलेल्या समदु्राच्या ओहोिीची वाि पाहात राटहला. 



समदु्राला ओहोिी आली की नदीच्या पाण्यालाही उतार टमळायचा. 

तशी संधी टमळाल्याबरोबर हदैरने आपलं घोडदळ नदीपार करून 

पैलतीरावर नेलं. िौजही नदी तरून गेली. हदैरची िौज नदी पार 

करेपयंत नायर लोकांना टदसलीच नाही. एकदम सरुू झाला तौ 

तोिाचंा धडाड धाड आवाज. तोिांचे गोळे जंगलाच्या टदशेने 

पडायला लागल्यावर नायर िौजेत पळापळ सरुू झाली. त्या 

पळिाऱ्या लोकांना हदैरच्या घोडदळाने कापनू काढायला सरुूवात 

केली. प्रचंड गोंधळ माजला. काही नायर धनषु्यबाि वापरून 

हदैरच्या लोकांना जटमनीवर पाडायला लागले. काही पळून गेले. 

काही जंगलात लपनू शत्रवूर हल्ला करू लागले. भयंकर लढाई 

सरुू झाली. मोपलांनी आपला सडू उगवला. नायरांचं टशरकाि 

मोठ्या प्रमािात झालं. पळून जािाऱ्या िौजेला पाहून आटि मागनू 

येिाऱ्या घोडदळाला पाहून दवेळं, शेत,ं वाडे ओसाड झाली. 

गावंच्या गावंही ओसाड झाली. काहींनी इगं्रजांच्या, माह ेगावच्या 

फ्रें चांच्या टकल्ल्यांचा आश्रय घतेला. हदैरचीही िौज मोठ्या 

प्रमािात कापली गेली. पि अंटतम टवजय हदैरचा झाला. हदैर 

काटलकतपासनू ४२ मैलांवर येऊन पोचला आटि त्याने परत 

काटलकतच्या राजाशी बोलिी करायला वकील पाठवला. राजा 

लगेच कबलू झाला. तमुच्या येण्याची वाि पाहात आहोत असा 

टनरोप पाठवला. तेव्हा हदैर त्याला भेिायला टनघाला. 



त्याच्याबरोबर मोपलाही होतेच, त्यांनी वािेत लागिाऱ्या 

नायरांच्या जमीन जमुल्यांची नासधसू केली. त्यांची घरं लिुली. ह े

पाहून काही नायर लोक जमा झाले आटि त्यांनी हदैरची िौजच 

कापनू काढली. हदैर या बातमीने भयंकर खवळला. त्याने टदसेल 

त्या नायरला कापनू काढायचा हुकूम सोडला. त्यात मोठी कत्तल 

झाली.  

हदैर काटलकतला जात असतांना वािेत काटलकत राजपतु्राचा 

टकल्ला लागला. तो राजपतु्र पळून त्राविकोर राजाच्या आश्रयाला 

गेला होता. नंतर हदैर तेलीचेरीला पोचला. टतथल्या नदीच्या 

काठावर त्याने तळ ठोकला. हदैरला नदी ओलांडू यायची नाही या 

प्रटतजे्ञने तेटलचेरीचे लोक गावाचं रिि करायला गोळा झाले. 

हदैरने नदी ओलांडलीच आटि त्याच्या घोडदळाने परत मोठ्या 

प्रमािावर कत्तल करत गावात रक्ताचे पाि वाहवले. हदैरची िौजही 

मारली गेली. हदैर काटलकतच्या इगं्रजाचं्या टकल्ल्यात मकु्कामाला 

थांबला. राजाला टनरोप पाठवल्यावर दोघांची भिे झाली. ११ 

एटप्रल १७६६ साली या दोघांची भेि होऊन तह झाला.  

मानाटवक्रमनेच राज्य करायचं ह ेत्या तहात हदैरने मान्य केलं. 

हदैरला राजाने खंडिी यायची हहेी ठरलं. ४ लाख रुपये हदैरला 

िौज खचा दिें कबलू केलं. हदैरला राजाने २ हडें भरून रत्नं आटि 



सोनं टदलं. एका हड्ंयात रत्नं होती. एका हड्ंयात सोनं होतं. टशवात 

सोन्याच्या दोन तोिाही भेि टदल्या. राजाची भेि संपली. तह झाला 

आटि राजा राजवाड्यात परत गेला. त्याबरोबर हदैरने आपलं खरं 

उग्र, कठोर रूप धारि केलं. काटलकतला वेढा घालायचा आपल्या 

िौजेला त्याने गपु्तपिे हुकूम सोडला. गावाच्या भोवती आपली 

िौज पसरली आटि राजाला नजरकैदतै ठेवलं. राजवाड्याचा, 

त्याच्या लोकांचा, ताबा घेतला. इ. स. १७५७ सालापासनू 

काटलकतने मैसरू राज्याचं ज ेदिें होतं ते िेडायची मागिी केली. 

राजावर हदैरने दबाव आिला. त्याबरोबर गावात धावपळ सरुू 

झाली. व्यापारी, दरबारी, सावकार सगळेजि पैसा गोळा करायला 

लागले. पि तेवढी रक्कम गोळा होईना. तेव्हा राजाने शब्द टदला 

आटि लवकरात लवकर पैसा पोचव ू अशी खात्री टदली. पि 

हदैरला टवश्वास नव्हता. त्याने राजवाड्याला पोचिारी रसद- धान्य, 

भाजीपाला, दधू सगळं अडकवलं. राजा रोज अन्नदान म्हिनू 

लोकांना जेवायला घालायचा आटि मग स्वत: जेवायचा. लोकांना 

जेवि टमळेनास झालं आटि राजालाही उपास घडू लागला. ह े

सगळं होईपयंत १० टदवस सरले. २० एटप्रल पयंत हदैर काटलकत 

मधेच बसनू होता. आता मात्र हदैरला घरी परतायचे वेध लागले.  

मान्सनू जवळ यायला लागला. त्या आधी त्याला मैसरूला 

पोचायचं होतं.  



याच काळात झामोरीन राजाला त्राविकोरच्या आटि 

कोचीनच्या टहदं ू राजांकडून, त्याचा टधक्कार करिारी पतं्र येऊन 

पोचली. त्यांना नायर लोकांची झालेली हत्या, राजान े हदैरशी 

केलेले करार, आटि राज्य मसुलमान राजाच्या हाती सोपवल्याच ं

कळलं. त्यांनी, राजाला धमा भ्रष्ट केल्याचा ठपका ठेवत त्याची 

मान्यता काढून घेत आहोत असं कळवलं. झामोरीन राजाला 

वाळीत िाकण्याची धमकीही टदली. याचा राजावर मोठा मानटसक 

आघात झाला. हदैर आपल्याला ठार करेल ही भीती त्याला छळत 

होतीच. एकीकडे हदैरने त्याचा छळ मांडला होता, पैसा लबुाडला 

गेला होता, त्याच्या िौजेला कापनू काढलं होतं. त्यातचत्राविकोर 

आटि कोचीन राजाकडून मानहानी झाली याचा मानटसक दबाव 

राजावर आला. मानटसक तािाने ३ रात्री तो तळमळत राटहला 

आटि शेविी आपलं जीवन संपवायचं त्याने ठरवलं. एक टदवस 

राजाने राजवाड्याचे सवा दरवाजे लावनू घेतले आटि राजवाड्याला 

आग लावली. राजवाडा जळायला लागला तवे्हा नोकर पळून गेले, 

काही जळले, आतली मौल्यवान चीजवस्तहूी आगीत खाक 

झाली. सारी प्रजा द:ुखी झाली. िार मोठ्या टजटवतहानीनंतर 

हदैरला टवजय टमळाला होता, तरीही त्याची आसक्ती संपली 

नव्हती. राजा मेल्यावरही त्याने सर ्सावकार, सरदारांना बोलावनू 

त्याचं्याकडे पैशाची मागिी केली. पैसा काढण्यासाठी त्यांचा 



अटतशय छळ मांडला. तरीही पैसा टमळाला नाहीच. पि मलबार 

प्रांत हाताशी आला. मग हदैर माघारी टनघाला, वािेत 

कोलािेरीच्या प्रदशेात अटलराजाला व्यवस्थेसाठी ठेवलं. इथल्या 

राजाला बरेच मलुगे होते. त्यातल्या एकाला आपल्या बरोबर 

घेतलं. मैसरूला आल्यावर त्याला मसुलमान करुन ऐयाज नाव 

टदलं. हदैरची मलबार मोहीम संपली. वादळ आता त्राविकोरकडे 

जायचं होतं.  

  



िावणकोर- कोईितूर  – इ. सन १७६६.  

 

संपिूा पटिम टकनाऱ्यावरचं एकं संस्थान आता हदैरने 

टजंकायचं राटहलं होतं. ते म्हिजे त्राविकोर. आता त्या स्वारीला 

आिखी एक टकनार होती. ती म्हिजे काटलकतचे पळून गेलेले 

नायर लोक त्राविकोर राजाच्या आश्रयाला गेले होते. त्या राजाच्या 

मदतीने नायर लोकांनी परत दगंल सरुू करण्याचा धोका हदैरला 

जािवत होता. त्यामळेु त्राविकोर हातात घेिं अत्यंत जरुरीचं होतं. 

काटलकतपासनू टनघतांना हदैरने आपली 3000 िौज 

काटलकतच्या रििासाठी टतथेच ठेवली. त्राविकोरच्या वािेवर 

असतानंा काटलकतपासनू ३६ मैलांवर नायर लोकांनी िौज 

जमवली होती. हदैरची िौज टतथे पोचल्याबरोबर दोन्ही पिांमधे 

लढाई सरुू झाली. या नायर लोकांना हदैरने कोचीनपयंत माग े

हिवलं. कोचीनच्या राजाने हदैरशी लढण्याच्या भानगडीत न 

पडता, त्याला खंडिी दऊेन समझोता करून घेतला. तोच मागा 

पालघािच्या राजानेही स्वीकारला आटि हदैरपासनू सिुका करून 

घेतली.  

२० एटप्रलला काटलकतहून टनघालेला हदैर मग पटिम 

टकनाऱ्यावरच्या डोंगर रागंामधनू घनदाि जंगलं पार करत 



अनामलाईला पोचला. अनामलाईच्या दाि जंगलांमधनू वाि 

काढत असतांना हदैरची अनेक जनावरं, मािसं मेली, पि हदैर 

थांबला नाही. टतथनू त्याने कोइम्बत्तरूची टदशा धरली. हदैर 

कोईम्बत्तरूला टवश्रातंीला थाबंला. तोपयंत एटप्रल मटहन्याची अखेर 

आली होती. हदैरचा अटधकारी मादण्िा याने स्थााटनक 

लोकाकंडून पैसे उकळायला सरुुवात केली, पि नायर लोकांनी 

बंडच पकुारलं. हदैरची सत्ता मानायला त्यांनी तेजस्वीपिे नकारच 

टदला. त्राविकोरच्या राजाची त्यांना गपु्त मदत होती. हदैर 

कोईम्बत्तरूला पोचनू 3 मटहने झाले नसतील तोच हदैरने टजंकलेल्या 

काटलकत आटि इतर सवा परगण्याचं्या नायरांनी ऐन पावसाळ्यात 

परत उठाव केला.  

  



नायर लोकांचा दगंा - 

 

काटलकतच्या राजाच्या भावानेच ह े घडवनू आिलं होतं. 

त्याने २०,००० िौज उभारली होती. काटलकतमधे हदैरने जी िौज 

ठेवली होती, त्यावर नायर लोकांनी हल्ला करून त्याचंी कत्तल 

केली होती. काटलकतही ताब्यात घेतलं. पडुीअंगडीमधील 

हदैरच्या िौजवेरही हल्ला केला होता. आटि ती कापनू काढली. 

हदैरच्या िौजेला जाऊन टमळण्यासाठी ५ फ्रें च सैटनक जात 

असतांना त्यांनाही या नायर लोकांनी ठार केलं. काटलकत आटि 

पोन्नािी गावं नायर लोकांच्या हाती पडली ही बातमी हदैरकडे 

पोचल्यावर त्याने अलीराजाला त्याचं्या बंदोबस्तासाठी पाठवलं 

आटि काही झालं तरी काटलकत टजकूंन घे असं त्याला बजावलं. 

अलीराजाला मन्नारकतच्या मकु्कामावर ही बातमी 

कळल्याबरोबर तो उतावीळपिाने लगेच टनघाला.  अलीराजाकडे 

घोडदळ नाही ही बातमी नायर लोकांना कळली. त्यांना आनंदच 

झाला. त्यावेळी ऐन पावसाळा सरुू झाला होता. नया पाण्याने 

दथुडी भरून वाहायला लागल्या होत्या. तरीही अलीराजा एवढ्या 

पावसात बंदोबस्तासाठी टनघालाय ह े कळल्यावर नायर लोक 

त्याच्या वािेवर उभे राटहले. पडुीअंगडीला दोन नयांच्या संगमावर 



नायरांनी अलीराजाला यावं लागेल असा डाव िाकला. अलीराजा 

त्याप्रमािे त्याचं्या पाठलागामागे जाऊन नायरांच्या जाळ्यात 

अडकला. टतथे त्याच्यावर नायरांनी त्वेर्ाने हल्ला केला. 

अलीराजा िसला. दथुडी भरून नया वाहात असल्यामळेु आटि 

नायर दबा धरून बसल्यामळेु त्याला ना पार होता आलं, ना मागे 

जाता आलं. कारि मसुळधार पावसामळेु झाडं आडवी होऊन 

मागचा रस्ताही बंद झाला होता.  अलीराजाने आपि अडकल्याची 

बातमी हदैरकडे पोचवली. पिूा तयारी न करता टनघण्याच्या 

अलीराजाच्या उतावीळपिाचा हा ििका होता. बातमी 

कळल्यावर, हदैरने पावसाचा जोर थोडा कमी झाल्यावर मैसरूहून 

मदतीसाठी आिखी िौज मागवली. ती आल्यावर १२ तोिा, ५ 

हजार िौज, १००० घोडदळ घेऊन स्वत: पावसापाण्यातनू, 

चमकिाऱ्या वीजांच्या माऱ्यातनू, कधी उन्हातान्हातनू कडेकपारी 

पार करत, मांजेरी गावाला पोचला आटि टतथे त्याने मकु्काम केला.  

पडुीअंगडी आटि टनलांबरुच्या मध्यावर मांजेरी हा गाव आह.े 

असिखान नावाचा सरदार काटलकतवर येतो आह ेह ेकळल्यावर 

नायर लोक आवेशाने त्याच्याशी लढायला आले. अलीराजाने रात्र 

पडल्यावर त्या जागेला वेढा न घालता सैन्य मागे तळावर नेलं. रात्री 

नायर िौजही गावाच्या आश्रयाला गेली. २ मटहने गेले आटि 



अचानक ह ेगायब झालेले लोक अचानक उगवले आटि त्यांनी 

असिखानचं मुंडकं कापनू काढलं.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

असिखानला नायरांनी ठार केलं ही बातमी हदैरपयतं 

पोचली. त्याने मग बराकी श्रीटनवास रावला नायराचंा नाश 

करण्यासाठी पाठवलं. बराकी श्रीटनवासरावने काटलकत परत 

टजंकून घतेलं. हदैर परत आला ह ेनायर िौजेला कळल्यावर त्यांनी 

हदैरशी लढायचं ठरवलं. इकडे बंडखोरांनी पडुीअंगाडीला एका 

बाजलूा गाव आटि एका बाजलूा मोठा सळुक्याचा डोंगर यामधे 

दबा धरून ते त्याच्याशी लढायला तयार झाले.  आपल्यापढेु त्यांनी 



खंदक खिनू जागा सरुटित करुन ठेवली. त्याचं्याकडे आता 

तोिाही होत्या. शरि येण्यापेिा मरि त्यांनी स्वीकारलंय ह े

कळल्यावर हदैरने त्यांच्यावर हल्ला करायचं ठरवलं. पटहली 

आपली ४००० शरू सैटनकांची तकुडी पोतुागीज अटधकाऱ्याच्या 

हाताखाली पाठवली. ते खंदकापयंत गेले आटि शत्रसूमोर 

आल्यामळेु, नायर बंडखोरानंी त्यांना पाहून तोिा चाल ू केल्या 

आटि हदैरची िौज पराभतू झाली. हदैरला ह े कळल्यावर तो 

भयंकर संतापला. त्याने त्या ििी त्या पोतुागीज अटधकाऱ्याला 

नोकरीवरून काढून िाकलं. त्याने मग आपल्या फ्रें च 

अटधकाऱ्याला बोलावनू त्याच्या हाताखाली उरलेली िौज टदली 

आटि नायर िौजेवर पाठवलं. पाठोपाठ हदैर स्वत: आपली 

टनवडक िौज घेऊन नायरावंर हल्ला करायला गेला. हदैरच्या 

मागादशानाखाली ह्या िौजेने सरळ खंदकात उड्या मारून, ति पार 

करून अडथळे पार करत नायर िौजेसमोर जाऊन उभे राटहले. ह्या 

अचानक हल्ल्याने चटकत झालेली िौज हदैरच्या सेनेने सरळ 

कापनू काढली. नायर लोकांना प्रटतहल्ला करायला िुरसतच 

टमळाली नाही. हदैरच्या या हल्ल्याने गावच्या गाव परागदंा झालं. 

मािसं, गरंुढोरं, घरंदारं, सगळं ओसाड झालं. जो सापडेल त्याला 

हदैरने कापनू काढलं. कैयांना टतथल्या टतथे िाशी टदलं, काहींचा 

टशरच्छेद केला. तरीही जे उरले त्यांना सगळ्यांना मैसरूच्या ओसाड 



गावात पाठवनू टदलं. टतथेही त्याचंे भकेुने हाल झाले.  हदैरचा 

एवढा कू्ररपिा पाटहल्यावर मोपलांचे आटि अलीराजाचे डोळे 

उघडले. त्यांना हदैर काय आह े ह े सत्य जािवलं. आपल्याला 

त्याचं्याबरोबरच राहायचं आह,े ह े लिात आलं. शेविी नायर 

लोकांटशवाय त्याचं चालिार नाही, एवढं शत्रतु्व घेिं त्यांना 

परवडिार नाही ह ेकळून चकुलं. आता हदैर परत जाईल तर बरं 

असं त्यांना झालं.  लढायांनी ते थकले. आटि आतापयंत झालेल्या 

नरसंहारांनी टथजले.  

हदैरला त्यांनी कोईम्बत्तरूला जायला सांटगतलं. हदैरनेही त े

कबलू केलं. तो गेल्यावर नायर रयत परत आपल्या आपल्या घरी 

परतले. हदैरने परत जातांना पालघािला एक मजबतू टकल्ला 

बांधण्याचा हुकूम पालघाि राजाला सोडला. टतथे एक सभुेदार 

नेमला आटि हदैर मैसरूला परत गेला. टपढ्यान टपढ्या एकाच 

मातीत वाढलेल्या मोपला आटि नायर लोकांनी एकमेकांच्या 

भांडिातनू काय कमावलं तर नरसंहार, आपल्या वतनाची होळी, 

दौलतीची होळी, काटलकतचा राजा मानाटवक्रम राजाचा मतृ्य ू

आटि सत्तानाश. पढेु टब्रटिशांनी हाच एकमेकाचं्या भांडिाचा 

िायदा उचलला आटि पारततं्र्याची आपल्याला हातकडी घातली.  

  



पेशवे-स्नजाि भेट-तह. ५ फेब्रुवारी १७६६. 

 

१७६६ ह े साल पेशव्यांनी टनजामाशी तह करण्यात गलंे. 

जानोजी भोसल्यांना वठिीवर आिण्याचं काम पेशवे 

माधवरावांना करायचं होतं. जानोजी भोसले स्वत:ला नागपरूच े

सवेसवाा समजिारे आटि पेशव्यांपढेु न नमिाऱ्या स्वभावाचे होते. 

टशवाय अतं:स्थपिे दादांना आटि टनजामाला आपल्याकडे 

वळवनू पेशव्यांना त्रास दणे्यांच्या त्यांच्या कुरापती चाल ूअसत. 

म्हिनू पेशव्यांनी कनाािकातनू आल्याबरोबर वऱ्हाडवर स्वारी 

करून जानोजी भोसल्यांना आपल्यापढेु झकुवायचं काम हाती 

घेतलं. त्याला व्यवटस्थतपि ेहरवनू गडुघे िेकायला लावले.  परत 

येतांना पेशव्यांनी एक नवीन खेळी केली. पेशव्याला टगळायला 

हदैर, टनजाम, भोसल,े दादासाहबे, त्यांचे दरबारी समथाक यांचा 

वेढा पडला  

असतांना माधवरांनी आपल्याटवरूध्द एक टवळखा कमी 

करण्यासाठी गपु्तपिे टनजामाशी तह केला. ह ेकाम इतक्या गपु्तपि े

झालं की दादासाहबेांनाही ते कळलं नाही, आटि इगं्रजांना, 

हदैरलाही कळलं नाही. हदैरला तोंड यायचं तर टनजामासारखा शत्र ू

दटििेत त्यांना नको होता. म्हिनू पेशवे माधवरावांनी  टनजामाशी 



मैत्री केली. पेशव्यांची ही गपु्त खेळी इगं्रजांना, टचंतेत िाकिारी 

आटि धाक दाखविारी होती. 

शेरजंग नावाचा एक हुशार सरदार टनजामाकडे होता. त्याच ं

मळू नाव हदैर यारखान. त्याने सलाबतजंगाचा पि घेतला. तेव्हा 

त्याला आपल्या जीवाची भीती वािली आटि टनजामअलीपासनू 

स्वत:ला वाचवायला शेरजंग पणु्यात येऊन राटहला. तेव्हा त्याची 

दरबारी मंडळींशी चांगली मैत्री झाली होती. रािसभवुनावर 

टनजामाचा पराभव झाल्यावर शेरजंगवरचा राग सोडून टनजामाने 

त्याला परत आपल्या नोकरीत घेतलं. या शेरजंगने टनजाम आटि 

पेशव्याचंी मनं जळुवायचं मोठं काम केलं. दोघांच्यातली तेढ 

शेरजंगने कमी केली आटि याचा नटतजा म्हिजे टनजाम आटि 

पेशव्याचंी गपु्त भेि घडून आली. एकमेकांशी वैर अस ूनये. तमुच ं

राज्य तमु्ही साभंाळावं, आमचं राज्य आम्ही राखावं, कोिी 

कुिाला दखुव ू नये, आटि एकमेकांवर आाक्रमिही करू नय,े 

अशा कलमांनी हा तह झाला. उमरखेडजवळ, दहा कोसांवर 

कुरुमखेडावर दोघांच्या सन १७६६, ४ िेब्रवुारीला भेिी झाल्या. 

टशष्टाचाराप्रमािे जवाहीर, हत्तीघोडे, वस्त्रे दिे ं घिें झालं.  मग 

सगळ्यांना ही बातमी कळली. राघोबादादासाहबेांनाही ही बातमी 

आटि आपल्या पतुण्याचा वकुबही कळला.  



हा तह मद्रासच्या इगं्रजांना भयंकर बोचला. यापढेु हदैर-इगं्रज-

नबाब-यांचं गुतंागतुीचं राजकारि वाढायला लागलं. एकमेकांना 

शह दिे,ं दसुऱ्याच ििी त्याचं्याशीच संधी करून टतसऱ्याला शह 

दिें यांनी दटििेतलं राजकारि रंग बदलत राटहलं. एकीकडे हदैर-

मराठ्याचंा संग्राम, पढेु हदैर आटि इगं्रजांचा सामना, त्यानंतर 

हदैर,मराठे, टनजाम यांचं एकत्र येऊन इगं्रजांटवरूध्द शस्त्र धरि ं

अशा राजकारिाने दटिि भारत सतत यधु्दात रक्ताने रंगत राटहला. 

  



पेशवयांची स्तसरी मवारी. इ. स. १७६७. 

 

या काळात इकडे पणु्याच्या दरबारात माधवराव हदैरवर परत 

स्वारी करण्याची मसलत आखण्यात मग्न होते. टनजामाकडूनही 

पेशव्याकंडे प्रस्ताव आला. इगं्रज, तमु्ही आटि आम्ही टमळून 

हदैरला संपव ू आटि त्याचा प्रदशे टतघांच्यात वािून घेऊ असा 

प्रस्ताव घेऊन टनजामाने आपल्या वटकलाला पेशव्यांकडे पाठवलं. 

पि पेशवे या चलाखीला िसले नाहीत. आता हदैर संपिार, मग 

आपिावर ह े संकि येिार, हा दषु्ट डाव इगं्रज खेळत आहते हे 

त्याचं्या लगेच लिात आलं. पि टनजामाला त्यांनी लगेच दखुवलं 

नाही. कारि घरातला त्याचंाच आप्त, दादासाहबे टनखाऱ्यासारखा 

धमुसत बसला होता, त्याला टनजामाने लगेच िुलवलं असतं. 

हदैरने मराठी मलुखात धडुगसु घालनू टतथला सगळा ऐवज 

पळवला होता. आपि येतो आहोत एवढी आवई घालण्यानेसधु्दा 

हदैरवर वचक बसेल अशी पेशवे माधवरावांना खात्री होती. म्हिनू 

इ.स. १७६७ च्या जानेवारीत पेशवे कनाािकाची वाि चालायला 

लागले. सरुापरूचा बेरड संस्थाटनक खंडिी दते नव्हता, पेशव्यांना 

जमुानत नव्हता, त्याच्यावर जरब बसवनू आटि खंडिी वसलू 

करून पेशवे तुंगभद्रचे्या रोखाने टनघाले. ते आधी सोलापरुावर गेले. 



सावकार बाबजूी नाईकांनी सोलापरूचा टकल्ला दाबनू ठेवला होता, 

तो त्याचं्याकडून काढून घेतला. जानेवारी अखेरीपयतं त्यांनी 

बरीचशी ठािी टमळवली. नतर दवेदगुाला मकु्काम केला. त्या 

मकु्कामात त्यांनी आपल्या सवा सरदारांच्या िौजेची गिती घेतली. 

िौजेची संख्या कमी ठेवनू सरकारातनू पैसा काढिाऱ्यांच्यावर 

त्यांनी टशिा करायला सरुुवात केली. स्वत:चे टखजमतगार पाठवनू 

चोरबातम्या काढून चौकशा सरुू केल्या. त्यामळेु लष्करात मोठीच 

दहशत टनमााि झाली. लष्काराला टशस्त आिायचं मोठं काम या 

मोटहमेत पेशव्यांनी केलं. पणु्याच्या दरबारात काय आटि िौजते 

काय, लहान- मोठे सगळेच जि माधवराव पेशव्यांना चळाचळा 

कापायला लागले होते. 

पंचमहाल, आदोनी, बल्लारी, कनूाल, कनकटगरी, टचत्रदगुा, 

दवेदगुा, रायदगुा अशी सवा ठािी, आटि खंडण्या पेशव्यानंी वसलू 

केल्या. रायचरू प्रांतात केरूर नावाचं एक लहान संस्थान आह.े ते 

घेण्यासाठी बसालतजगंाची धडपड चाल ूहोती. त्या गावकऱ्यांनी 

पेशव्यांना मदतीची टवनंती केली. तेव्हा पेशव्यांनी गोपाळरावांना 

केरूरमधे शांतता स्थापायला पाठवलं. गोपाळराव पिवधानांनी 

बसालतजगं आटि मरुारराव घोरपडे यांना वेढा उठवनू जायला 

सांटगतलं. त्या दोघांनी चलाखी करून गोपाळरावाशंी बोलिी 

चाल ू ठेवली आटि अचानक केरूरवर छापा घातला. तेव्हा तो 



हल्ला गावकऱ्यांनी मारून काढला. ह े गोपाळरावाचं्या कानावर 

गेल्याबरोबर त्यांनी बसालतजंगाची कहीकबाड गोळा करिारी 

मािसं, बैल, गाड्या, सामान सगळं छापा िाकून टहरावनू घेतलं. 

तेव्हा दोघे ताळ्यावर आले आटि सलखू करून टनघनू गेले.  

सवा ठािी हाताखाली घतेल्यावर १२ िेब्रवुारीला १७६७ या 

टदवशी पेशव्यांनी आपला मोहरा टशऱ्याकडे वळवला. टशऱ्याला 

हदैरचा मेहूिा मीर रेझा सभुेदारी करत होता. हा टकल्ला भक्कम 

म्हिनू गिला जात होता. पेशव्यांनी या टकल्ल्याला वेढाच घालनू 

िाकला. १० टदवसांमधे टकल्ला टजंकला. मीर रेझा शरि आला 

तेव्हा त्याला आपल्या चाकरीत घेतलं. गरुामकोंडा टकल्ला आटि 

परगिा जागीर दऊेन त्यान े २००० िौज बाळगायची आटि 

पेशव्याचं्या मदतीला जायचं असा करार करून घेतला.  टशरे 

टजंकल्यावर पेशव्यांचा दबाव आिखीनच वाढला.  

या नंतर पेशवे मधटुगरी टकल्ल्यावर चाल करुन गेले. मधटुगरी 

टकल्ला हा तीन बाजूंनी सरळ कडा असलेला, चाल करून जायला 

अवघड टकल्ला होता. त्याच्या एकाच बाजलूा एक पाऊलवाि 

िक्त होती. शत्र ूआला की वरचे लोक तेल ओतनू ती वाि टनसरडी 

करून िाकत असत. त्यामळेु कोित्याही बाजूंनी टकल्ला सर करि ं

सोपं नव्हतं. तो अवघड टकल्ला पेशव्यांनी एक टदवसातच 



टजंकला. त्या टकल्ल्यावर टबदनरूची रािी आटि राजपतु्र हदैरने 

कैदते ठेवले होते, त्यांना पेशव्यांनी सोडवलं आटि पणु्याला 

पाठवनू टदलं. पेशव्यांनी या टकल्ल्याखाली मकु्काम केला. तेव्हा 

मीर रेझा, जो टशऱ्यापासनू पेशव्यांच्या लष्करात बरोबर होता, 

त्याचा गोि लिुला गेला. पेशव्यांनी अटतशय उग्र रूप धारि केलं. 

माटहती काढवली, लोकाचंे कान नाक कापनू कठोर टशिा केली 

आटि त्याचं चोरीला गेलेलं सगळं सामान टमळवनू टदलं.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

मधुगिरी गिल्ला. 



कनाािकात आल्यापासनू दोन मटहन्यात पेशव्यांनी 

जवळजवळ सवा ठािी परत टमळवली. ३० लाख उत्पन्नाचा मलुखु 

हदैरच्या तावडीतनू सोडवनू वसलू गोळा करायला सरुूवात केली 

आटि आपला मोचाा आता सरळ श्रीरंगपट्टिाकडे वळवला. हदैर 

या वेळी पेशव्यांशी लढायला आलाच नाही. तो श्रीरंगपट्टिात 

बंदोबस्ताने राटहला होता. पेशवे श्रीरंगपट्टिाकडे टनघाले ही बातमी 

गपु्तहरेांनी आिल्याबरोबर हदैरने राजधानीपासनू दरू दरू अनेक 

कोसांपयतं तळी िोडली, टवटहरींमधे टनवडंुग िाकून पािी 

नासवलं. सगळ्या रयतेला दरू हाकलनू पीक पािी जाळून िाकलं 

आटि पेशव्यांवा मागा दषु्कर करून िाकला. पि मराठी िौजा या 

नेहमी शत्रचू्या दशेात एकमेकांना समांतर असे टवखरून लहान 

लहान िोळ्यांनी मजली करत असत. त्यामळेु खपू पािी, खपू अन्न 

अशा गरजा त्याचं्या नसल्यामळेु त्यांच े हाल कमी होत.पेशवेही 

कच्च्या गरुूचे चेले नव्हते. त्यांनी वािेतल्या नयांचं पािी उकरून 

आपल्या घोड्यांना पाजलं. मागाात लागिाऱ्या घराचंी शाकारलेली 

छपरं खाली ओढली आटि चारा म्हिनू गरुांना खाऊ घातली. अन्न 

टशजवायला त्याच घरांची लाकडं जळिासाठी वापरली. 

पेशव्याबंरोबर एक अशा लोकांची िोळी होती, जी जटमनीत 

परुलेलं धान्य हुडकण्यात तरबेज होते. या लोकाचं्या हाती एक 

लांब गज असे. त्याने ह ेलोक जटमनीत खड्डा करत असत. मग 



त्याचा वास घेत असत आटि धान्य आह ेह ेसांगत. मग परुलेलं 

धान्य भरपरू टमळत असे. त्यामळेु पेशव्यांची िौज श्रीरंगपट्टिाची 

वाि चालतच राटहले. हदैरला आता यांना कसं थोपवावं हीच 

काळजी लागनू राटहली. त्यातनूच टनजामही पेशव्यांना 

टमळण्यासाठी टनघालाय ही बातमी त्याच्यापयंत पोचली. टशवाय 

इगं्रजांच्या हदैरटवरूध्दच्या हालचालीही वेग घते होत्या. त्या 

गपु्तहरेांतिे हदैरपयंत पोचत होत्या. हदैरला मागा काढि ं

अत्यावश्यक झालं.  

हदैरने आपला वकील गोपाळराव पिवधानांकडे पाठवला. 

त्यात, तमुचे सगळे मदु्द ेकबलू करतो. २८ लाख खंडिी दतेो. पि 

माझी एक गोष्ट ऐकावी. माझा सगळा मलुखु मला परत करावा. मी 

आपल्याकडे चाकरीत राहीन. ती नोकरी म्हिजे जर तुम्ही इगं्रज 

आटि महमंदअली याचं्यावर स्वारी केलीत तर मी तमुच्या कुमकेस 

येईन. तमु्हाला त्या लढाईत सवातोपरी सहाय्य करीन. '' पेशव्यांनी 

त्याचा डाव पिूापिे ओळखला. हदैरकडे जशा इगं्रजांच्या 

स्वारीच्या बातम्या येत होत्या, तशाच त्या पेशव्यांच्याही 

गपु्तहरेांनाही कळत होत्या. म्हिनू हदैरचा डाव पेशव्यांनी हािनू 

पाडला. इगं्रज आटि मराठ्यांची लढाई सरुू झाली की दोघेही 

एकमेकांटवरूध्द लढून कमकुवत होतील अशी हदैरला आशा 

होती. मराठे शक्तीहीन झाले की त्याचंा मलुखू बळकावायचा. पि 



पेशव्यांनी त्याच्यावर कडी केली. टनजामाशी आधीच गतसाली 

त्यांनी दोस्तीचा हात पढेु केलेला होता. आता इगं्रज आटि 

टनजामाला टमळून आपि बंगलोर घ्यायला जािार आहोत असा 

पकुारा केला. तेव्हा शेराला सव्वा शेर भेिल्यामळेु हदैर सुतासारखा 

सरळ आला. 

  



पेशवे – हैदर तह -  

 

पेशवे आटि हदैर, दोघांनाही आता तहाटशवाय पयााय नव्हता. 

हदैरने लगेच आपला वकील आपाजीराम आटि कररमखान यांना 

तहासाठी पेशव्यांकडे पाठवलं. तमुचे सगळे मदु्द े कबलू आहते 

असा टनरोप टदला. गोपाळराव पिवधानांच्या मध्यस्थीने तह झाला. 

१..नानासाहबे पेशव्यांच्या काळात जेवढा मलुखु मराठ्याकंडे 

होता, तेवढा सवा हदैरने परत करावा. 

२.. हदैरने ३३  लाख रुपये खंडिी यावी. टनम्मे रोख, टनम्मे 

हप्त्यांनी यायचं ठरलं.  

३.. मराठ्यांच्या मांडटलकानंा हदैरने त्रास दऊे नये. म्हिज े

सावनरू, गतु्ती वगैरे टठकािं.  

४.. हदैरला कोलार हवं होतं, कारि त्याच्या बापाची टतथ े

कबर होती. खंडिी पिूापिे हाती आली की त्याला कोलार यायच ं

ठरलं.  

५..टनजामाला मध्यस्थीचे १४ लाख कबलू केले.  

माधवराव पेशव्यांनी टनजामाला टनरोप पाठवनू सांटगतलं की 

स्वारी न करताच हदैर तमु्हाला १४ लाख दतेोय, तर आता हदैरवर 



स्वारी करू नका. पेशव्यांनी चतरुाईने नबाबाची खंडिीही 

हदैरच्याच गळ्यात बाधंली, ती वसलू होिं कठीि ह ेनबाबाच्या 

लिात आलं, त्यामळेु टनजामाला हा टनरोप अटजबात आवडला 

नाही. कारि टनजाम यात स्वत:च िसला. तो इगं्रजानंा टमळून 

हदैरला लबुाडिार होता, ते बारगळलं. मराठेही िसले नाहीत.  

 एवढा तह झाल्यावर पेशवे ज्येष्ठात परत पणु्याकडे टिरले. 

आपल्यालाही काही लाभ होईल या इच्छेने टनजाम पेशव्यांना 

टमळिार होता. त्याला मराठ्यांना टमळालेल्या सवा प्रकारात म्हिज े

लिू, खंडिी यातला अधाा भाग हवा होता. अथाातच पेशव्यांनी 

त्याला वािािाच्या अिता लावल्या. काहीही न करता नसुता 

िायदा टनजामाला हवा होता, ते पेशव्यांनी चाल ूटदलं नाही. पेशवे 

परतले. पि छाविीसाठी गोपाळराव आटि रास्ते सरदारानंा ठेवलं. 

यंदाच्या साली पावसाळ्यात ते स्वत: छाविीला राटहले नाहीत. 

त्याला कारिही तसंच होतं. दादासाहबेांनी परत आपली नखं बाहरे 

काढली होती. त्यांना टठकािी लावण्यात माधवराव पेशव्यांची दोन 

वर्ा गेली. पि दादासाहबेांना अिकेत ठेवण्याचा शेवि या 

गहृकलहातनू टनकाली लागला.  

हदैरने पेशव्यांसमोर एवढं नमतं घेण्याचं कारि म्हिज े

मद्रासकर इगं्रजांनी हदैरवर आक्रमि करण्याची तयारी चालवली 



आह ेअशा बातम्या हदैरचे गपु्तहरे त्याला पोचवायला लावले. या 

यधु्दाला हदैर आटि इगं्रजाचंे पटहले यधु्द असं ओळखलं जातं. 

इगं्रजांचा एव्हांना भारतीय राजकारिातला हस्तिेप चगलाच 

वाढला होता. इ. स. १७५७ मधे बंगालमधे क्लाईव्हने टदवािी 

टमळवलेली होती. १४ जानेवारी १७६१ ला ज्या टदवशी 

पाटनपतावर मराठ्यांचा पराभव झाला, त्याच्या दसुरे टदवशी म्हिज े

१५ जानेवारीला टबहारमधील पाििापासनू ५ मैलांवर इगं्रज आटि 

टदल्लीचा राजपतु्र शहाआलम यांच्या झगड्यात इगं्रजांचा टवजय 

झाला आटि दटिितेही इगं्रज आटि फ्रें च यांच्यात लढाई होऊन 

१६ जानेवारीला इगं्रजांचाच जय झाला. टमळून जानेवारी १४-१५-

१६ या तीन टदवसांमधे टहदंसु्थानातल्या सत्तापालिात प्रचडं क्रांती 

झाली आटि इगं्रज हचे टनिाायक सत्ताधीश ठरतील याची टचन्ह ं

टदसायला लागली.  

  



हैदर इगं्रज लढाई.  

 

दटििेत मद्रासचे इगं्रजही राजकारि खेळतच होते. त्यांच ेशत्र ू

होते हदैर, टनजाम आटि मराठे. त्यांना मराठ्यांकडून साष्टी बेि ( 

६६ गावांचं ठािं ते साष्टी.) हवं होतं, पि टचमाजीआपानंी कष्टाने 

टमळवलेलं साष्टी बेि सोडायला पेशवे टबलकूल तयार नव्हते. 

मद्रासच्या इगं्रजांना काहीही झालं तरी बंगाल ते मद्रासपयंतचा 

समदु्रटकनारा हवा होता. या दोन्हीमधे असलेला किक प्रांत त्यांना 

अडचिीचा ठरत होता. तो टनजामाच्या ताब्यात होता. म्हिनू 

त्यांनी टनजामाकडे टशकाकोल, गुंिुर, राजमहेंद्री, वेल्लरू, 

मतुाझानगर, मसु्तािानगर असे ५ परगिे माटगतले. पि टनजामाने 

नकार टदला. इगं्रजांचं सारं लि बलवान मराठ्यांची ताकद कमी 

करण्याकडे होतं. म्हिनू त्या दृष्टीने त्यांनी डावपेंच आखायला 

सरुुवात केली. पेशवे पणु्याला परत गले्यावर हदैरला आटि 

इगं्रजांना मराठ्यांची टहमंत, ताकद आटि किखर नायक म्हिनू 

पेशव्याचंा वकूब लिात आला होताच. मराठ्याचंी प्रचंड 

वाढलेली ताकद कमी करि ंहचे या दोघांचं यापढुचं ध्येय होतं. 

तेवढ्यात इगं्रजांना हवी तशी संधी टमळाली. हदैरकडून मैत्रीचा 

सलखू करण्याचं पत्र आलं. त्याला कारिही तसंच होत.ं टनजाम 



आटि माधवराव पेशव्यांनी मैत्रीचा हात पढेु केला होता. दोघ े

एकमेकांना समि भेिले. पेशव्यांनी आपला १५ लाखाचंा मलुखू 

टनजामाला भेिही टदला होता. या दोघांच्या मैत्रीचा मतलब 

कावेबाज हदैरच्या लिात लगेच आला. टनजाम आटि पेशव े

आपल्याला संपवण्यासाठीच एक झाले आहते याची कल्पना 

आल्यावर त्याने तो डाव उलिवण्यासाठी जनू १७६६ मधे 

मद्रासच्या इगं्रजांना खटलता टलटहला.  

“ माझ्याकडे आटि तमुच्याकडे मोठी िौज आह.े आपि दोघ े

एक झालो तर टनजाम आटि मराठे काहीही करू शकिार नाहीत. 

” जलैुमधे लगेच हदैर आटि इगं्रजांची दोघांच्याही टठकािांपासनू 

मध्यावर भेिही झाली. दोघांच्यात मैत्रीचा करारही झाला. या 

कराराप्रमािे एकमेकांचे टहतसंबंध राखायचे असं ठरलं. पि 

त्यातलं १२ वं कलम हदैरला नको होतं..कारि त्या कलमात 

त्राविकोर राजा आटि अकाािच्या नबाबाला हदैरने हात लावायचा 

नाही असं टवधान होतं. त्यांच्या प्रदशेावर हल्ला करायचा नाही ह े

हदैरला कबलू करावं लागिार होतं. हदैरचा आटि अकाािच्या 

नबाबाचा ३६ चा आकडा होता. हा नबाब िार लबाड 

टवश्वासघातकी आह ेअसं हैदरचं मत होतं. पि हा नबाब इगं्रजांचा 

अंटकत होता. त्यामळेु इगं्रज त्या कलमावर अडून बसले. इगं्रज 

आपल्याला स्वाथाापरुतंच बोलावत आहते ह े हदैरला कळून 



चकुलं. म्हिनू त्या तहात पढेु काहीच प्रगती झााली नाही. 

मद्रासकरांना त्यांच्या लंडनच्या कौटन्सलचं पत्र आलं. टनजाम 

आटि हदैरमधे टनजामच बरा असं त्याचं मत त्यांनी टलहून पाठवलं. 

म्हिनू टनजामाशी इगं्रजांनी दोस्तीचा हात पढेु केला. पि टनजाम 

त्याचे ५ परगिे यायला तयार नव्हता.  कंपनीच्या संचालकांनी 

मद्रासच्या अटधकाऱ्यांना हहेी कळवलं की, मराठे आटि हदैर 

यांच्यात जेवढ्या लढाया होतील, आटि दोघांचीही ताकद कमी 

होईल, तेवढ्या आपल्या िाययाच्या आहते. लढाईत मराठ्यांचा 

एक टशपाई ठार होिं ह ेआपल्याला एक शत्र ूकमी होण्यासारखचं 

आह.े पि त्यासाठी आपि स्वत:ला लढाईत गुंतवनू घेऊ नये. पि 

तमु्ही तर हदैरचंच लि स्वत:कडे वळवनू घेत आहात, जे 

आपल्याला परवडिार नाही. कनाल टस्मथला आदशे आला की 

त्याने टनजामाला हदैरशी लढण्यापासनू परावतृ्त करावं. दसुरीकडे 

मराठ्यांनी इगं्रजाचंा समझोत्याचा प्रस्ताव स्वीकारला तर उत्तमच 

आह.े पि नाहीतर टनजामाला समजवावे की आम्ही तमुच्या 

टदमतीला जास्त िौज दऊेन मराठ्यांचा पाडाव करण्याचा 

कसोशीने प्रयत्न करू. टस्मथला हहेी बजावण्यात आलं होतं की 

त्याने हा टवर्य अगदी हळूवारपिे, टनजामाला न दखुवता 

हाताळावा. टनजामाला जर आपल्या बोलण्याचा अटवश्वास 

वािायला लागला तर त्याला भरपरू आश्वासनं दऊेन त्याचा टवश्वास 



संपादावा. आपल्याकडे इगं्रज दलुाि करतात असं टनजामाला 

वािता कामा नये. मराठ्यांची शक्ती खच्ची करण्यासाठी 

टनजामाला लागेल तेवढी मदत टदली जावी. कारि मागील पेशवे-

हदैर लढाईतनू इगं्रजांना एक गोष्ट प्रकर्ााने जािवली. ती म्हिज े

हदैर पिूापिे टचरडला गेला नाही. मराठे आिखीनच प्रभावी आटि 

आक्रमक झाले. टनजाम हा मैत्री ठेवायच्या भरवंशाचा नाही.   

इकडे ह ेडावपेंच चाल ूठेवनू शेविी इगं्रजांनी राजमहेंद्री परगिा 

बळजबरीने घेतला. त्यांनी टनटमत्त उकरलं ते क्लाईव्हला 

टदल्लीच्या शहाआलमने ते परगिे टदले आहते या दाखल्यावर. 

त्या बदल्यात टनजामाकडे २ पलििी आटि ६ तोिा ठेवायच्या, 

आटि टनजामाला जवे्हा मदत लागेल तवे्हा त्याच्या मदतीला 

जायचं असा  इगं्रज आटि टनजाम यांच्यात करार झाला. इगं्रजांची 

ही दडपशाही टनजामाला आवडली नाही. पि इगं्रजांशी लढण्याची 

ताकद नव्हती. म्हिनू टनजामाने मराठ्यांची मदत माटगतली, तेव्हा 

इगं्रज घाबरले आटि त्यांनी हदैरची मदत माटगतली. पि हदैरला 

इगं्रजांचा कुिील, नीच, लोभी स्वभाव माहीत होता, म्हिनू त्याने 

स्पष्ट नकार टदला. त्या काळात दटिि भारतात आता सवोच्च 

बलवान पदावर होते मराठे, त्याखालोखाल टनजाम, नंतर इगं्रज 

आटि चौथ्या स्थानावर होता हदैर. हदैरचं इगं्रज, मराठे, टनजाम 

यापैकी कुिाशीही सख्य नव्हतं. तो आपला एकांडा टशलेदारच 



होता. पि मराठ्यांना मात्र वचकून राहायला लागला होता. मराठे 

आले की त्यांना भांडि न पत्करता खंडिी दऊेन िाकायची, आटि 

मग गेलेले प्रदशे लिुत बसायचं हीच रिनीती त्याने स्वीकारली 

होती. इगं्रज आटि टनजामाला तो घाबरत नव्हता. हदैरकडून नकार 

आल्यावर इगं्रजांनी आपली चाल बदलली. त्यानंी परत 

टनजामाशीच बोलिी चाल ू केली आटि टनजामाशी तह केला. 

पावसाळ्यानंतर टनजाम आटि इगं्रजांनी हदैरवर  स्वारी करून 

त्याचा प्रदशे अधाा अधाा वािून घ्यायचं  ठरवलं .  

इगं्रजांनी आपला लष्करी अटधकारी िॉड याला पेशव्याकंडे 

१७६७ सालच्या मध्यावर पाठवलं होतं. पि त्याला पेशव्याचं्या 

दरबारात वाईि वागिकू टमळाली असं त्याने टलहून पाठवलं. मग 

पेशव्यांनीही आपला वकील इगं्रजांकडे पाठवनू खपू वर्ांपासनू 

अकाािच्या नबाबाकडील राटहलेली चौथाई त्यांनी इगं्रजाकंडे 

माटगतली. टनजामाशी मैत्रीचा करार पेशव्याचं्या संमतीटशवाय का 

केलात असा जाबही टवचारला. तेव्हा इगं्रजांनी आपली आटि 

टनजामाची मैत्री ही मराठयाशंी भांडण्याकरता नसनू 

आपापसातल्या समान शत्रसूाठी असल्याचं वटकलाला सांटगतलं. 

आता मराठ्यांची ताकद एवढी वाढली होती की एकीकडे इगं्रज 

आटि अकाािचा नबाब आटि दसुरीकडे हदैर आटि टनजाम 

मराठ्याचंी मदत मागायला पेशव्याचं्या दरबारात खेिे घालत होते. 



माधवराव कनाािकात चौथाई मागायला परत मोहीम काढतील 

असा इगं्रजांचा अदंाज होता. ते कुिाकडे झकुतात यावरही इगं्रजाचं ं

बारीक लि होतं. इगं्रजांनी मद्रासकरांना अशाही सचूना दऊेन 

ठेवल्या होत्या की, माधवरावांना त्याचं्यातल्या गहृकलहात 

जास्तीत जास्त गुंतवनू ठेवि ंआवश्यक आह.े मराठ्यांना लढाईत 

हरविं सोपं नाही, पि त्यांना त्यांच्यातच एकमेकांटवरूध्द झुंजवनू 

त्यांची ताकद कमी करि ं सोपं आह,े कारि मराठा सरदार 

एकमेकांना खाली खेचण्यासाठी िायदा घ्यायला सदवै तत्पर 

असतात. ह्या मागांचा िायदा होत नसेल तर पेशवे माधवरावांशी 

सलखू करिं जास्त योग्य होईल. ''  

मद्रासकर इगं्रजांना मराठ्यांपेिा हदैरपासनू जास्त धोका वाित 

होता. म्हिनू हदैरशी मैत्री टकंवा त्याचा समळू नाश हचे दोन पयााय 

त्याचं्यासमोर होते. त्यांनी क्लाईव्हला तसं पत्रही टलहून आपला 

टवचार कळवला. तेव्हा मरुब्बी क्लाईव्हने त्यांना शहािपिाच्या 

काही सचूना टदल्या. त्याने १२ ऑक्िोबर १७६६ ला टलटहलेल्या 

पत्रात तो म्हितो, 

“ मराठ्यांची शक्ती त्यांच्या घोडदळात आटि हदैरची शक्ती 

कवायती िौज, तोिा, आटि इतर यधु्दसामग्रीत आहे. 

पटहल्यापासनू आपल्याला नकुसान आह.े ते काही काळ लिुालिू 



करतील, काही काळापरुता आपला वसलू कमी होईल, पि 

दसुऱ्यामळेु आपला समळू नाश होईल. हदैरच्या समळू नाशासाठी 

मराठ्याशंी मैत्री करिं जरुरीचं आह.े” म्हिनू मराठ्यांना टबदनरू 

घेऊन यायचं, मैसरूच्या राजाला गादीवर बसवायचं आटि आटि 

चौथाई मराठ्यांना यायची असा बेत इगं्रजांनी आखला. 

त्याबदल्यात मराठ्यांकडून साष्टी, वसई मागायची असा त्यांचा 

डाव होता. मराठ्याचं्या घोडदळाची इगं्रजांना गरज होती, कारि 

त्याचं्याकडे मराठ्यांसारखं घोडदळ नव्हतं. पि झालं उलिंच. 

पेशव्याचंे डावपेच काही वेगळेच होते ह,े पेशव्यांचा वकील 

अकाािच्या नबाबाच्या दरबारात आला तेव्हा इगं्रजांच्या लिात 

आलं. पेशव्यांनी अकाािच्या नबाबाकडे मागिी केली होती की, 

हदै्राबादच्या नबाबाचं दख्खनमधनू समळू उच्चािन करायचं आटि 

टदल्लीच्या शहाआलमची सत्ता टतथे सरुू करायची. इगं्रजांना या 

खेळीची अपेिाच नव्हती. याचा सरळ अथा टनजाम संपला की 

मराठे आिखीनच प्रबळ होिार असाच होता आटि इगं्रजांना त े

नकोच होतं. त्यांच्या बंगाल आटि पवूा सागरी वचास्वाला त्यामळेु 

धोका उत्पन्न होिार होता. त्यामळेु मराठ्यांशी सलखू करण्याला 

बंगाल इगं्रजांकडूनही नापसंती आली.   

टनजामाशी पेशव्यांनी मैत्रीचा करार केला. इगं्रजांनी राजमहेंद्री 

बळकावला. त्यामळेु टनजाम इगं्रजांवर नाराज झाला आटि त्याने 



हदैरशी मैत्रीचा हात पढेु केला. टनजामाला इगं्रजांशी मैत्री करण्यात 

काहीच िायदा नव्हता. मग त्याने पि बदलला. आटि हदैरशी 

मैत्रीचा हात पढेु केला. माधवरावांनी टमळवलेल्या खडंिीतला 

काहीच भाग त्याला  टमळाला नव्हता. म्हिनू टनजामाला हदैरवर 

मोहीम तर काढायची होती, पि इगं्रजांशी केलेल्या कराराप्रमाि े

त्याच्याबरोबर इगं्रजांची िौजही येिार, ते त्याला नको होतं. 

मद्रासहून कनाल टस्मथ २ बिाटलयन्स घेऊन त्याच्या बरोबर होता. 

टस्मथला बातमी लागली की टनजाम आटि हदैर यांच्यात मैत्री होत े

आह.े म्हिनू, लढाईचं प्रयोजन नसल्यामळेु  तो आपली िौज 

घेऊन मद्रासला परतला.  

टनजामाने हदैरशी मैत्रीचा करार केला. हदैरने टनजामाच ं

थािामािात स्वागत केलं. दोघांची भेि झाली. हदैरने १०१ मोहरा 

टनजामाला नजर टदल्या. ५०,००० रुपये खचा करून एक भव्य 

चबतुरा हदैरने तयार केला, त्यावर टनजामाला बसवलं. त्याचा 

सत्कार केला. नजरािे, हत्ती घोडे, ५० हजार रोख दऊेन हदैरने 

टनजामाचं भव्य आदराटतथ्य केलं. टनजामाचे खंडिीचे पैसे टदले. 

आटि टनजामाने हदैरच्या मलुाला, टिपलूा पढुचा कनाािकचा 

नबाब म्हिनू मान्यता टदली. हदैरची लढाईची तयारी पिूा होईपयंत 

टनजाम इगं्रजांशी वािाघािी करत बसला. हदैर आटि टनजामाने 

टमळून अकाािच्या नबाबावर स्वारी करण्याचं ठरवलं. हदैरचं आटि 



अकाािच्या महमंदअली नबाबाचं जमतच नव्हतं. टनजामालाही 

अकााि  

हवंच होतं. पि इगं्रजांच्या रििाखाली अकााि असल्यामळेु 

दोघांनी टमळून अकाािवर स्वारी करायचं ठरवलं 

  



हैदर आस्ण इगं्रज पस्हले युध्द.- स्िरुअनािलाई- 

ऑगमट १७६७ ते २९ िाचा १७६९. 

 

 

 

 

 

 

  

 हदैरने मोठी िौज जमवली. इगं्रजांनीही लढाईची जय्यत 

तयारी केली. मद्रासच्या इगं्रजांतिे कनाल टस्मथ १४ ऑगस्िला 

दटििेकडे िौज घेऊन टनघाला. १० टदवस त्याला हदैरची काहीच 

बातमी लागत नव्हती. त्याला नंतर कळलं की मद्रासहून येिारी 

रसद हदैरची िौज वािेतच पळवत होती. हदैरचा सरदार मकदमू 

अकाािचा प्रदशे लिुत होता. २५ ऑक्िोबरला दोन्ही शत्रूंची 

पटहली चकमक घडली. मकदमू अलीने अचानक यऊेन इगं्रजी 

िौजेवर हल्ला केला. त्यांची चरिीला गेलेली गरंुढोरं पळवनू नेली. 

तोपयंत हदैर कावेरीपट्टिाला वेढा घलायला गेला.  



दसुरीकडे कनाल वडू, त्याला टमळालेल्या हुकूमानसुार 

आपली िौज घेऊन टत्रचनापल्लीहून टथरुअनामलाईला जायला 

टनघाला. वडूला टतथे पोचायला दहा टदवसांचा अवधी लागिार 

होता, ह े जािनू हदैर कावेरीपट्टिला जाऊन थांबला. टस्मथच्या 

िौजेवर हल्ला करायची त्याची योजना होती. हदैरने सतत इगं्रजी 

िौजांवर हल्ला करून वािभर त्यांना लिुत राहून छळलं. इगं्रजी 

िौजा शृंगारपेिला टनघाल्या. हा मागा अटतशय टचंचोळा, आटि 

वळिावळिांचा होता. हदैरने अचानक टतथे प्रकि होऊन इगं्रजी 

िौजांना कोंडीत पकडलं. चंगमजवळच्या  टखंडीजवळ हदैरने 

इटंग्लश िौजेवर मोठा हल्ला केला. घनघोर लढाई झाली. त्यानंतर 

हदैर तेथनू टनसिला आटि त्याने कावेरीपट्टमला आश्रय घेतला. 

टतथे त्याने दोन टदवस वेढा घातला. टकल्ल्यातील रसद बंद 

झाल्यामळेु टस्मथ टथरुअनामलाईला जात होता. तेव्हा हदैरने 

त्याच्या वािेवर जोरदार हल्ला करून त्याचं सामान दािागोिा 

लिुला. टथरुअनमलाईला टस्मथ पोचला तेव्हा त्याला त्याटठकािी 

िौजेसाठी दािागोिा काहीच नसल्याचं लिात आलं. आटि ह्या 

िसविकूीला कारि होता. अकाािचा नबाब महमंदअली. त्याने 

इगं्रजांना त्याचं्या िौजेसाठी सवा बेगमी करून ठेवण्याची हमी टदली 

होती. कनाल टस्मथला िौजेच्या भकेुची सोय करत बसावं लागलं. 

जवळपासच्या खेड्यांमधनू त्याने दािा गोिा टमळवला. तोपयतं 



कनाल वडूची िौज हदैरकडून काहीही त्रास न होता, सखुाने त्याला 

येऊन टमळाली.  

एव्हांना पावसाळा जवळ आला होता. इगं्रज िौज 

पावसापाण्यातनू जातांना हरैाि व्हायला लागली. घोडीही 

थकायला लागली. भारताच्या पवूा टकनाऱ्यावर पावसाळा 

सप्िेंबरला सरुू होतो. आपल्या िौजेला अकााि, वेल्लोर, कुठेही 

टवश्रांतीला रहायला सांगनू कनाल टस्मथ परत स्वारीला तयार 

झाला. हदैरच्या िौजेने सारा प्रदशे व्यापनू त्याची िौज मद्रासच्या 

जवळ घिुमळायला लागली होती. त्यामळेु मोहीम थांबवि ं 

टस्मथला शक्यच नव्हतं. तो अकाािजवळपासच्या मलुखूात 

सरकायला लागला. त्याचवळेी त्याला मोठी रसद टमळाल्यामळेु 

त्याची तीही टचतंा टमिली होती. आता हदैरशी सामना करायला 

तो मोकळा झाला. त्याचवेळी टनजामाला त्याच्या मलुखात शत्रनेू 

हल्ले करायला सरुुवात केली आहे ही बातमी टमळाली. हैदरबरोबर 

हातटमळविी करून हवा तसा लिुालिुीचा िायदा ला टमळाला 

नसल्यामळेु तो बाहरे पडायचा टवचार करायला लागला. पि कनाल 

टस्मथच्या मोटहमेमळेु तो लढाईत राटहला. २६ सप्िेंबर १७६७ चा 

टदवस उजाडला. टथरूअनमलाईची भमूी दोन्हीकडच्या िौजांनी 

व्यापनू गेली होती. कनाल टस्मथच्या िौजेची हदैर-टनजामाच्या 

िौजेशी गाठ पडली. हदैरने आपल्या १६ मोठ्या तोिा टस्मथच्या 



डाव्या बगलेशी उभ्या केल्या आटि तोिा सरुू केल्या. टस्मथला 

कोंडीत पकडण्याचाच हदैरचा डाव होता. कनाल  टस्मथ डावीकडे 

सरकायला लागला तेव्हा त्याला पािथळीची जागा टदसली. 

पटलकडे डोंगर होता. त्या डोंगराच्या मागे आडोशाला हदैर-

टनजामाच्या िौजा लपल्या होत्या. टस्मथने दलदल पार करून 

शत्रलूा जाऊन टभडायचं ठरवलं. त्याच्या िौजेची एक िळी 

उत्तरेकडे सरकली. हदैर-टनजामाच्या िौजाही समोर आल्या आटि 

एकमेकांना टभडल्या. त्या डोंगराच्या आडोशाने त्यांची झुंज सरुू 

झाली. हदैरच्या िौजेने डोंगराच्या माथ्यावर जायचा प्रयत्न चाल ू

केला, पि इगं्रजी अटधकारी कॅप्िन कूकने तो प्रयत्न हािनू पाडला 

आटि शत्रचू्या िौजेला रोखनू धरलं. या काळात कनाल टस्मथने 

आपल्या तोिा चढवल्या आटि तो टस्थरावला. हदैरच्याही तोिा 

या लढाईत नीि लाग ूझाल्या नाहीत. रिांगिावर मोठाच गोंधळ 

माजला. इगं्रजांच्या तोिा सरुू झाल्यावर हदैरच्या घोडदळाची 

पळापळ सरुू झाली. हदैरने आशाच सोडली, आटि तो 

टनजामाकडे गेला. परत टिरावं असा त्याचा सल्ला होता, पि 

टनजामाने साथ टदली नाही. आपि वीरमरि पत्करिार असा त्यान े

मोठा आव आिनू हदैरला सांटगतलं. हदैर परत आपल्या िौजते 

गेला. 



टनजामाबरोबर त्याचा जनानाही टतथे िौजेत होता. टनजाम 

स्वत: घोड्यावर होता. शत्रूच्या हल्ल्यातनू वाचवण्यासाठी त्याने 

आपल्यामागे, हत्तीवर बसलेल्या जनानाला हत्ती टिरवनू माघारी 

नेण्याचा हुकूम टदला. तवे्हा हत्तीवर बसलेल्या बेगमेने साटंगतले, '' 

हा साम्राज्याचा हत्ती आहे, त्याला परत टिर हा आदशे ऐकण्याची 

सवय नाही, हा परत टिरिार नाही  '' पररिाम एकच झाला. 

टनजामाच्या अनेक हत्तींनी आपला प्राि गमावला.  यधु्दाची 

धमुिक्री इतकी तीव्र होती की टनजाम स्वत: आपल्या सरदारांवर, 

रुक्नौद्दालावर लढाई सोपवनू पळून गेला. हदैर एकिा पडला. दोन्ही 

पिांनी रिांगिावरचं टमळेल ते सामान उचललं, आटि अंधार 

पडायला लागल्यामळेु दोन्हीकडील िौजांनी परतीची वाि धरली. 

जय टवजय कुिाचाच झाला नाही. तळावर पोचल्यावर कनाल 

टस्मथने परत आपल्या सहकाऱ्याशंी चचाा करून रात्री हदैरवर 

हल्ला करण्याची योजना आखली. त्या कामटगरीवर टिि्टझराल्ड 

याला नमेलं. त्याचा वािाड्या हा हदैरचा टवश्वास ू गपु्तहेर नोकर 

म्हिनू काम करत होता, ह े  टस्मथला माहीत नव्हतं. त्या '' 

वािाड्याला '' घऊेन टिि्झ्जेराल्ड ताजीतवानी  िौज घेऊन 

टनघाला. हदैरच्या गपु्तहरेाने या सेनापतीला दलदलीतनू, चकुीच्या 

मागााने गोल गोल टिरवनू दमवलं. शेविी िौज परत आपल्या 

तळावर आली. दसुरे टदवशी सकाळी टिि्टझराल्ड परत आपल्या 



िौजेला घेऊन टनघाला जरा िेकाड चढल्यावर दरू मैदानात त्याला 

टनजामाच्या िौजांनी पळून जातांना िाकून टदलेली यधु्दसामग्री 

टदसली. ४१ मोठ्या आटि जंगलात लपवलेल्या १५ लहान तोिा 

त्यांना सापडल्या. िुकिात टमळालेल्या या साटहत्याने इगं्रज िौज 

खरू् झाली. पि दसुरे टदवशी कोितीही चकमक झाली नाही. 

त्यानंतर जोरात लढाई झाली. या लढाईत इगं्रजाचंे १५० लोक मेले 

आटि जखमी झाले. यानंतर पावसाळ्यामळेु इगं्रजांनी मोहीम 

थांबवली. हदैर आटि टनजामाची मात्र मोठीच हानी झाली. त्यांची 

४००० िौज ठार झाली. टनजामाच्या ६४ तोिा इगं्रजांना 

टमळाल्या. तोिा वाहून नेिाऱ्या गाड्याही हाती आल्या आटि 

दािागोिा टमळाला तो वेगळाच. टथरुअनमलाईचा हदैरचा पराभव 

कळल्यावर टिप ूसलुतान आपला इगं्रजाचंा मलुखू लिुायचा उयोग 

सोडून बापाला भेिायला येऊन पोचला. त्याउलि टनजामाला 

झालेलं ह े नकुसान सहन होिारं नव्हतं. त्याचवेळी बंगालच्या 

इगं्रजांनी टनजामाचा पवूा टकनाऱ्यावरचा मलुखू लिुायला िौज 

पाठवली, त्यामळेु तो हदैरची यतुी सोडायच्या मन:टस्थतीला 

पोचला. त्यानंतर दोघांचाही मटहनाभरासाठी बारामहालमधे मतु्तरु 

गावाजवळ तळ पडला. दोघाचं्यात झालेल्या लढायांबद्दल 

टवचारटवटनमय होऊन पढुील मोटहमेची आखिी झाली. हदैरने 

टनजामाचा मोठा सत्कार केला. हदैरने टनजामाला मखमलीने आटि 



चांदीने मढवलेल्या एक लाख रुपयाचं्या मसनदीवर बसवलं. 

सन्मान केला. टनजामाकडील इतर मान्यवरांचेही सन्मान झाले.  

या पावसाळ्यात कनाल टस्मथ आपली काय रिनीती 

आखतो, याकडे हदैरचं सगळं लि एकविलं होतं. कनाल टस्मथने 

पवूा टकनाऱ्यावरील ऑक्िोबर-नोव्हेंबर-टडसेंबरच्या पावसाळ्यात 

आपल्या िौजांच्या छावण्या कांजीवरम,् वंटदवॉश, आटि 

टत्रचनापल्लीला ठेवल्या होत्या. हदैरने मात्र आपली मुलखूटगरी 

चालचू ठेवली. इगं्रजांनी टहसकावनू घेतलेले त्याचे सगळे परगिे 

तो टजंकून घेत चालला. हैदरने नोव्हेंबर १७६७  मधे इगं्रजांनी 

टहसकावनू घेतलेली टथरूपत्तरु आटि वाटियंबाडी ही दोन ठािी 

घेतली. मग  अंबरु टकल्ल्याला वेढा घातला. टकल्लेदार 

मखुलीसखान हा हदैरला सामील झाला आह ेहे अंबरु टकल्ल्यावर 

पाठवलेल्या कनाल कालव्हिाच्या लिात आल्यावर त्यान े

टकल्लेदाराला कैद केलं. हदैरला मखुलीसखानच्या टितरुीमळेु 

टकल्ला लगेच टमळण्याची खात्रीच होती. पि टकल्लेदार आटि 

त्याचे साथीदार यांच्याकडून शस्त्रं काढून घतेल्यामळेु 

मखुलीसखानचं काही चाललं नाही. हदैरने मग टकल्ल्याची पठे 

मारण्यासाठी िौज गोळा केली. कॅप्िन कलविाने मद्रासला 

तातडीचा टनरोप पाठवनू मदत माटगतली. आटि हदैरवर प्रटतहल्ला 

केला. जोरदार लढाई झाली. कनाल टस्मथकडून येिारी मदत 



टमळेपयंत कॅप्िन कलविाने टकल्ला लढवला. हदैरने आधी तहाच ं

टनशाि दाखवनू टकल्ल्यात टशरायचा बेत केला, नंतर कलव्हिाला 

लाच दणे्याचा प्रयत्न केला. पि काहीच मागा उपयोगी पडला नाही. 

तेवढ्यात मद्रासहून  टस्मथची िौज आली आटि कलव्हिाला जोर 

आला. हदैरला मग टतथनू माघार घ्यावी लागली.  

या चकमकींमधे हदैरचं लष्करी नकुसान िार झालं नाही. पि 

त्याने आपला टजवि कंठि टमत्र खाकीखान शहाला गमावलं. 

मोठ्या मोठ्या खडकांच्या आड लपनू बसलेल्या िौजेवर 

टकल्ल्यावरून तोिा चाललेल्या असतांना खाकीखानावर तोिेचा 

गोळा पडला आटि त्यात तो गेला. तो गोळा आधी शेजारच्या 

खडकावर आपिला आटि टतथे उसळी खाऊन उलिा टिरला, 

आटि खाकीखानच्या अगंावर पडला. हदैरचा अत्यंत जवळचा, 

टवश्वास,ू आटि चािाि असा हा टमत्र हदैरला वेळोवळेी अनेक 

बहुमोल सल्ले दते असे. खाकीशाह हा हदैरच्या कुिंुबाशीही, 

जनानखान्यातील टस्त्रयांशीही अत्यतं मोकळेपिाने वागत असे. 

त्यांची भरपरू चेष्टामस्करीही करत असे. पि तो सगळ्यांनाच 

जवळचा वािे. एकदा हदैरने या चेष्टामस्करीचा कू्रर प्रकार केला. 

त्याने चषे्टचे्या भरात खाकीशाहच्या बायकोकडे, तझुा नवरा मेला, 

असा टनरोप पाठवला. तेव्हा त्या बाईने टवर् टपऊन आत्महत्या 

केली. हदैर हादरला. पि दोघांची मैत्री अतिू राटहली. खाकीशाहने 



खाकी नाव धारि केलं. खाकी म्हिजे धळू. त्याचं आयषु्य म्हिज े

धळूीचा राजा असं पडलं. ह्याच खाकीशाहने खोि्या कुरािावर 

हात ठेवनू, खोिी शपथ घेऊन, नंजराजैयाला श्रीरंगपट्टिात 

बोलावलं आटि कैद केलं होतं. हदैरचा दसुरा टजवलग टमत्रही 

गाटलब महमंद खान हा चंगमच्या लढाईत ठार झाला. एका वर्ाात 

दोघेही मेले. हदैरचं ह ेमोठंच नकुसान होते. हदैरने अंबरूचा वेढा 

तसाच चाल ूठेवनू तो स्वत: वटिअबंाडीला सरकला. टतथे सरुटित 

जागा शोधनू बसनू राटहला. कनाल टस्मथ टतथे पोचला पि त्याने 

हदैरवर हल्ला न करता, टनजामाची िौज हदैरपासनू लांब जाण्याची 

वाि पहात बसला. तेवढ्यात हदैरला बातमी लागली की मद्रासहून 

मोठी रसद इगं्रजांसाठी टनघाली आह.े हदैरने वटिअंबाडी सोडलं 

आटि तो कावेरीपट्टिला गलेा.  

८ टडसेंबरला, कावेरीपट्टिला त्याने मोक्याच्या जागी आपला 

तळ उभारला. त्याच्या एका बाजलूा टकल्ला, दसुऱ्या बाजलूा 

अवघड जागा आटि समोर नदीचं पात्र अशा जागेत त्याला 

बसलेला पाहून इगं्रजी लष्कराला नदीच्या पात्रात समोरून हल्ला 

करण्याटशवाय गत्यंतरच उरलं नाही. हदैरचं घोडदळ कोरड्या 

नदीच्या पात्रात उतरलं. आटि यधु्दाला सरुूवात झाली. तेवढ्यात 

इगं्रजांसाठी मोठी रसद येते आह ेही बातमी कळल्याबरोबर हदैर 

४००० घोडदळ घेऊन टतथे पोचला. हदैरची ही बातमी कनाल 



टस्मथच्या गपु्तहरेांनी आिल्यावर टस्मथनेही एक तकुडी, रसद घेऊन 

येिाऱ्या िौजचे्या मदतीला पाठवली. हदैरने छोिी िौज समजनू 

जोरदार हल्ला केला पि त्याच्या अजाितेपिामळेु टस्मथच्या 

िौजचे्या मदतीमळेु त्याला जोरदार टहसका बसला. या तुंबळ 

लढाईत हदैरच्या मांडीखालचा घोडा गोळी लागनू मेला. दसुऱ्या 

गोळीने त्याचा िेिाही पडला. हदैरला आपली हार टदसायला 

लागली. हदैरने आपली िौज घेऊन माघार घेतली, आटि इगं्रजांची 

रसद पळवायचं काम मकदमूअलीवर सोडलं. त्यातच त्याला 

कळलं की टनजामाला या मोहीमेत रस राटहला नव्हता, कारि 

त्याच्या प्रदशेावर कनाल पीच मोठी िौज घेऊन लिुायला टनघाला 

होता. त्यामळेु आपला मलुूख सांभाळण्यासाठी टनजाम हदैरला 

सोडायच्या तयारीत होता. अशा रीतीने दोघांची यतुी तिुली. २३ 

िेब्रवुारी १७६८ या टदवशी इगं्रजांच्या वतीने कनाल टस्मथशी 

तहाची बोलिी करून टनजाम हदैराबादला परत गेला. टनजाम 

घािावर होता, हदैर घािाखाली पायथ्याशी होता. महमंद अलीने 

टनजामचा तोरा उतरवल्यावर टनजामाने अकाािच्या नबाबाशी 

गपु्तपिे बोली सरुू केली. टनजामाने २५/३० लाखांची खंडिी 

टदली, आटि आपल्या तोिा आटि वस्तभाव घेऊन टनजाम टनघनू 

गेला. हदैरनेही आपल्या वटकलांना  टनरोप पाठवला की, 



मराठ्याकंडे जा आटि टनजामाबरोबर तह करिं नाईलाजाने प्राप्त 

झालं होतं असं सांगनू पेशव्यांच्या मनातील गैरसमज दरू करावा.  

हदैर एकिा पडला ते पाहून इगं्रज खरू् झाले. आता त्याला 

एकि्याला संपविं सोपं आह ेअसं इगं्रजांना वािलं. पि हदैरची 

एकि्याची ताकद टकती आह े ती त्यांना कळायची होती. हदैर 

इगं्रजांबरोबर लढतो आह ेह े पाटहल्यावर हदैरचे कट्टर शत्र ू नायर 

लोकांनी परत उठाव केला. मुंबईच्या इगं्रजांनी मलबारवर आपली 

िौज पाठवली. मलबारला हदैरने आपलं लढाऊ आरमार ठेवलं 

होतं. त्या बोिींवरच्या नाटवकांचं आटि टतथला हदैरचा लष्करी 

अटधकारी लफु्त अली बेग यांचं अटजबात जमत नव्हतं. इगं्रजांनी 

त्याचाच िायदा घेतला आटि आपली िौज टतथ े पाठवली. 

इगं्रजांनी टतथे गेल्यावर आपि मलबारवर हल्ला करिार अशी हूल 

उठवली. त्याबरोबर लफु्त अली बेग त्या ठाण्याच्या रििासाठी 

धावला. तेवढ्यात इगं्रजानंी मंगलोर घेतलं. मंगलोरमधल्या 

असंतषु्ट बंडखोरांनीही इगं्रजाचं्या टचथाविीने त्याचवेळी बंड केलं. 

टनजाम टनघनू गेल्यावर, पटिम टकनाऱ्यावरचे आपले प्रदशे 

सोडवायला टिपलूा पढेु पाठवनू हदैर स्वत: मंगलोरकडे टनघाला. 

हदैरने आपला टवश्वास ू सरदार िजल उल खानवर बंगलोरचा 

टकल्ला सोपवला आटि तो मंगलोरला गेला. तोपयंत टिपनेू पढेु 

जाऊन पररटस्थती आिोक्यात आिली आटि तो हदैरची वाि 



पाहात थांबला. हदैर बंगलोरहून मोठी िौज घेऊन टनघाला आटि 

मंगलोरला पोचला. हदैर टतथे पोचल्याबरोबर इगं्रजांची िौज पळून 

गेली. आपले ८० यरुोटपयन आटि १८० दशेी असे जखमी 

टशपाईही टतथेच सोडले. हदैरला त्याचंी सवा भरपरू यधु्दसामग्री 

टमळाली. यातही हदैरबद्दल टकरमािी या लेखकाने हदैरचं चातयुा 

टलहून ठेवलंय. तो सागंतो की हदैरने टबदनरूमधले२०,००० 

शेतकरी गोळा केले. त्यांना खोि्या लाकडी बंदकूा टदल्या. गिवेश 

टदले आटि त्यांना घेऊन तो मंगलोरला गेला. त्याने टकल्ल्यासमोर 

ती  िौज  इगं्रजांना टदसेल अशी उभी केली आटि टिपलूा तोिा 

सरुु करायला आटि हल्ला करायला सांटगतलं. एवढी मोठी िौज 

घेऊन आलेल्या हदैरला पाहून इगं्रजांनी पळ काढला. ते कसेबसे 

समदु्र टकनाऱ्यावर पोचले. त्यांची गलबतं उभी होती, त्यात बसले 

आटि मुंबईकडे पसार झाले. त्या पळून जािाऱ्या इगं्रजाचं्या 

जहाजांवरही हदैरने हल्ला केला आटि त्यांना लिूुन हरैाि केलं. 

हदैरच हे करू शकला कारि मद्रासजवळची तो आपली खरी िौज 

घेऊन आला असता तर इगं्रजांकडून सपशेल हरला असता. 

सावधपिा आटि यकु्ती ह े त्याचे मोठे गिु त्याला नेहमीच यश 

दऊेन गेले. हदैर मंगलोरला पोचल्याबरोबर बंडखोर मलबारी सहज 

शरि आले. केवळ हदैरला बाहरे काढण्यासाठीच  हा शह इगं्रजांनी 

टदला होता. हदैरने मग होनावर बंदरही ताब्यात घेतलं. बसवराज 



दगुाही परत टमळवला. इगं्रजांच्या  तोिा, खटजना, आटि नायर 

लोकांची लिू घेऊन हदैरने ती सबु्रमण्यम घािाने बंगलोरला 

पाठवली आटि स्वत: टबदनरूवर पोचला. टतथे गेल्यावर, ज्या ज्या 

जहागीरदारांनी मलबारला जािाऱ्या इगं्रजी िौजांना मदत केली 

होती, त्यांना एकत्र बोलावलं. या लोकांना िाशी, टकंवा कैद अशी 

टशिा न करता, त्यांची नावं वाचनू दाखवत त्याचं्याकडून त्याने 

त्या जहागीरदारांवर जरब ठेवण्यासाठी त्याचं्याकडून प्रचंड मोठा 

दडं वसलू केला. 

हदैरला मलबारी लोकांची ही नेहमीची बंडाव्याची किकि 

कायमची टनस्तरायची होती. ते काम त्याचा धतूा आटि कावेबाज 

अटधकारी मादण्िा याने िार हुशारीने केलं. त्याने सवा 

जहागीरदारची सभा घेतली आटि त्यांना समजावलं की मलबार हा 

प्रांत हदैरसाठी नफ्यापेिा तोि्याचा जास्त ठरतो आह.े हैदरचा हा 

खचा सवांनी भरून टदला तर तमुच्या सवा जटमनी तमु्हाला परत 

टमळतील आटि तमुच्याच राहतील. तेव्हा सवांनी या सचूनेला 

संमती टदली. त्यानंतर हदैरच्या िौजा आटि लिू सखुरूपपिे पार 

झालं. हदैरने हाही प्रश्न टनकालात काढून िाकला. िक्त 

अलीराजाला त्रास दऊे नका ह ेमादण्िाचं म्हििं लोकांनी मौन 

पाळून नाराजी दाखवनू गेलं. अलीराजाबद्दलचा त्याचं्या मनात 

आकस त्यांनी सोडला नाही. हदैर मलबारला गेल्यावर इगं्रजांनी 



आपली रिनीती परत नव्याने आखली. एकतर गेलेले सगळे सपुीक 

परगिे परत टमळवायचे आटि दसुरं म्हिजे सरळ बंगलोरवरच 

मोठा घाव घालायचा अस े दोन पयााय कनाल टस्मथने मद्रास 

सरकारसमोर ठेवले. या दोन्हीची सरटमसळ करून इगं्रजांनी दोन्ही 

बेत अंमलात आिायचं ठरवलं. त्यासाठी िौजेच्या दोन तकुड्या 

करण्यात आल्या. एक तकुडी कनाल वडू या अटधकाऱ्याच्या 

हाताखाली बारामहाल ओलांडून इरोडे-कोइमतरू-टदडंीगलवर 

गेली. आटि टस्मथ त्याची िौज घेऊन हदैरने टजंकलेले परगि े

टजंकायला सरुूवात केली. कनाल वडूच्या हाताखाली बारामहाल, 

टदडंीगलपयतं इगं्रजी िौजा गेल्या आटि प्रदशे टजंकण्यात 

यशस्वीही झाल्या. त्यानंतर कनाल वडू, टस्मथला भेिायला 

टनघाला. टस्मथने तोपयंत कृष्िटगरी टकल्ला, मैसरू राज्यातलं 

मलूबागल, होसरू आटि कोलार टजंकून घेतलं होतं. त्या टठकािची 

खंडिीही वसलू करिं चाल ू होतं. तेवढ्यात मद्रासकरांनी दोन 

अटधकारी टस्मथकडे पाठवले. खंडिी ठरवण्याचं आटि वसलूीच ं

काम अकाािच्या नबाबाचं आह,े आपि िक्त प्रदशे टजकूंन यायचा 

आह ेअसा टनरोप त्या दोघा अटधकाऱ्यांनी टस्मथला साटंगतला. 

कनाल टस्मथला आटि कनाल वडूला तर आता बंगलोर आटि 

श्रीरंगपट्टि टजंकायचे वेध लागले होते. बंगलोरला वेढा घालण्याच े

त्यांचे बेत हदैरला कळले. कनाल टस्मथने गतु्तीच्या मरुारराव 



घोरपडेची मदत माटगतली होती. ज्याला जरूर असेल, जेव्हा जरूर 

असेल तेव्हा आपली िौज घेऊन टतथे जायचं ही मरुाररावाची 

वर्ाानवुर्ााची रीत होती. हदैरनेही आपल्या सरुुवातीच्या काळात 

असं केलं होतं. आजवर तो फ्रें च, इगं्लीश, मराठे, टनजाम यांच्याशी 

असेच व्यवहार करत होता. त्यामळेु इगं्रजांना मदत करायला तो 

लगेच टनघाला, आटि टस्मथ त्याची वाि पाहात थांबला. 

होस्कोिेजवळ मरुारराव आटि इगं्रजी िौजांची गाठ पडली. या 

अवधीत हदैरने अत्यंत चलाखीने मलबारहून मोठी दौड करत 

बंगलोर गाठलं. मरुाररावाने आपल्या टवरुध्द इगं्रजानंा मदत 

केल्याचा हदैरला खपू राग आला होता. म्हिनू त्याने पटहल्यांदा 

मरुाररावालाच चेपायचं ठरवलं. इगं्रजांनी मरुाररावाला सावध 

करून हदैरचा तमुच्यावर हल्ला करण्याची शक्यता आहे, तरी 

आमच्या अगदी जवळ छाविी करा असा टनरोप पाठवला, पि 

अटत टहमंत दाखवण्याच्या भरात मरुाररावाने तो सल्ला मानला 

नाही. आटि इगं्रजांपासनू एक कोसावर आपली छाविी केली. 

  



िुरारराव घोरपड यांच्या तळावर हैदरचा हल्ला-  

इ. सन १७६६. 

 

इगं्रजांच्या गपु्तहरेांनी आिलेली बातमी खरीच होती. हदैर 

अचानक एका मध्यरात्री धमूकेतसूारखा उगवला आटि 

मरुाररावाच्या छाविीजवळ पोचला. त्याने मरुाररावाच्या 

छाविीवर अचानक हल्ला केला. त्या अधंारात प्रचंड कापाकापी 

सरुू झाली. मरुाररावाची २००/२५०  िौज हदैरने कापनू काढली. 

मरुाररावाच्या छाविीवर गोंधळ उडाला. हदैरचे सैटनक 

मरुाररावाच्या तंबपूयंत पोचले, पि टतथल्या सैटनकांनी हा हल्ला 

मारून काढला. आपल्या राहुिीत झोपलेल्या मरुाररावापयंत ही 

बातमी पोचली, तेव्हा त्याने चौकशी सरुू केली. हदैरचे स्वार 

छाविीभर पसरलेली बातमी मरुाररावाला टमळाली. अत्यतं 

हुशारीने, समथा सेनानायकाला शोभेल असा हुकूम त्याने आपल्या 

सरदारांना सोडला. त्याने छाविीत आपल्या िौजेला सक्ती केली 

की कुिीही आपल्या घोड्यावर बसायचं नाही. अंधारात जो कुिी 

घोड्यावर टदसेल त्याला गोळी घाला. त्याचा िार मोठा िायदा 

झाला, तो हा की घोड्यावरची हदैरची मािसं पिापि टनवडता 

आली आटि त्यांना गोळ्या घालता आल्या. हदैरच्या िौजेचा हा 



हल्ला मरुाररावाने असा परतवनू लावला. हदैरची िौज पळून गेली. 

हदैरला आता इगं्रज बंगलोरवर येिार ह ेकळून चकुलं होतं. म्हिनू 

त्याने आपला खटजना आटि मलंु-मािसं श्राविदगुा या बळकि 

टकल्ल्यात सखुरूपपिे नेऊन ठेवली. आटि बंगलोरचा टकल्ला 

वाचवायच्या कामाला तो लागला. कनाल टस्मथ आटि वडू यांना 

भेिू न दणे्याचे त्याने अनेक प्रयत्न केले, पि ते सगळे टनष्िळ ठरले, 

तेव्हा तो वेगाने गरुामकोंड्याला मीर रेझाकडे पोचला. त्याचीही 

िौज त्याने आपल्या हातात घेतली. गरुामकोंड्याहून तो कोलार 

सोडवायला टनघाला आटि त्याचवेळी आपला एक वकील 

मद्रासकराकंडे सलखुासाठी पाठवला. बारामहाल आटि १० लाख 

दतेो असा प्रस्ताव त्याने वटकलाबरोबर पाठवला. पि हा प्रस्ताव 

मद्रासच्या कौन्सीलने धडुकावला आटि गैरवाजवी प्रचडं मोठी 

रक्कम तर माटगतलीच पि टनजामासाठीही खंडिी माटगतली. 

हदैरने याचा योग्यच अथा घेतला आटि यधु्द सरुू ठेवलं.  

कनाल टस्मथने मलूबागल ठािं टजंकून टतथे आपली िौज 

ठेवनू तो पढेु बंगलोरच्या टदशेने गेला. पि तेवढ्यात मद्रासकरांनी 

टस्मथने ठेवलेली िौज काढून टतथे अकाािच्या नबाबाची िौज 

पाठवली, आटि आपली िौज परत बोलावली. हदैरला ही बातमी 

लागल्यावर हदैर मलूबागलवर पोचला आटि सहजपि ेत्याने तो 

टकल्ला आपल्या ताब्यात घतेला. कनाल वडूच्या कानावर ह ेसगळं 



प्रकरि आल्यावर तो मलूबागल वाचवायला धावला. त्याने 

जवळचा रस्ता टनवडला. मलूबागल गेलं एवढंच त्याला कळलं 

होतं. पि हदैरची िौजही टतथे आह ेह ेत्याला माहीत नव्हतं. कनाल 

वडूने पेठ म्हिजे टकल्ल्याच्या बाहरेचा भाग ताब्यात घतेला पि 

बालेटकल्ला टजकंायला त्याला कठीि गेलं. त्याने टशड्या लावनू 

टकल्ला टजंकायचा प्रयत्न केला पि आतल्या लोकानंी त्याचा 

हल्ला परतवनू लावला. कनाल टस्मथने दसुरे टदवशी परत प्रयत्न 

करायचं ठरवलं, पि दसुरे टदवशी सकाळीच टकल्ल्यात लपनू 

बसलेल्या हदैरने आपलं घोडदळ घेऊन टस्मथवर हल्ला केला. 

हदैर आपल्यावर कोसळलेला पाहून कनाल टस्मथ कमालीचा 

हादरला. पि कनाल वडूच्या नटशबाने त्याच टदवशी कॅप्िन ब्रकू 

आपल्या िौजटेनशी कनाल वडूच्या मदतीला येऊन पोचला. त्याने 

मलूबागल टकल्ल्याच्या समोरच्या डोंगरावर आपल्या तोिा 

चढवल्या आटि टतथनू हदैरवर तोिांचा मारा सरुू केला. 

कनाािकातले डोंगर ह े एकमेकांवर रचलेल्या खडकांच्या 

राशीसारखे असतात. त्यामळेु कॅप्िन ब्रकूला तोिा चढविहंी बरंच 

अवघड गेलं. ते लोक तोिा डागतांना  ' टस्मथ  ' म्हिजे हािा असा 

शब्द उच्चारत होते, त्यामळेु हदैरच्या लोकांना कनाल टस्मथ आला 

असं वािलं आटि ते मागे सरकले. कनाल वडूला त्यामळेु जरा 

टस्थरावायला वेळ टमळाला.  



हदैरने परत कनाल वडूवर हल्ला केला. हा संग्राम िार जोरदार 

झाला. दोन्ही पिांचं खपू नकुसान झालं. वडूच्या मदतीला िौज 

येते आह ेहे कळल्यावर हदैर टतथनू नाहीसा झाला. इगं्रजानंाही एक 

गोष्ट टनटितपिे कळली की, हदैरशी लढिं सोपं नाही. तो कुठूनही 

कधीही अचानक यतेो, कधी अचानक टनघनू जातो, कधी अचानक 

हल्ला करतो, कधी मागनू करतो, कधी पढेु येऊन वाि अडवतो. 

मग आपली कायमच दािादाि उडते. हदैरला मोकळ्या जागते 

ओढण्यात कनाल टस्मथ अपयशी झाला म्हिनू नाराज होऊन 

मद्रासकरांनी त्याला माघारी बोलवनू घेतलं. खरं तर हदैरच्या 

तलुनेत, टस्मथकडे िौजेचं बळ कमीच होतं. ह ेअपयश खरं तर 

त्याचं्याच मखूापिामळेु, त्याचं्या अपऱु्या माटहतीवर आधारलेल्या 

टनिायांमळेु, अकाािच्या नबाबावरच्या गैरवाजवी टवश्वासामळेुच 

घडलं होतं. त्यानंतर कनाल वडूच्या हातीच सवा सतू्र आली.  

कनाल वडू आपली पढुची रिनीती आखत असतांनाच त्याला 

हदैर होसरूवर आल्याची खबर आली. वडू लगेच टनघाला आटि 

जवळच्या वािेने जाण्यासाठी बागलरूचा रस्ता त्याने धरला. 

बागलरूला तवे्हा कनाल अलेक्झांडर रििासाठी नेमला गलेा होता. 

कनाल वडूने आपला भारी तोिखाना आटि जड वस्त ू कनाल 

अलेक्झांडरच्या हवाली करून तो सडी िौज घेऊन टनघाला. 

हदैरच्या गपु्तहरेांनी या सगळ्या बातम्या हदैरला कळवल्याच 



होत्या. त्याप्रमािे हदैरने बागलरू-होसरू रस्त्यावरच्या रानात 

िौजेसह दबा धरला. वडू टनघनू गेल्यावर त्याने बागलरूवर हल्ला 

केला आटि कनाल वडूचा सगळा सरंजाम, तोिा, दारूगोळा, 

वस्तभाव लिूुन बंगलोरला पाठवनू टदला आटि स्वत: होसरूवर 

गेला. इगं्रजांचं मोठंच नकुसान झालं. हदैर आत वडूवर घसरला. 

हदैरने त्याच्यावर पनु: पनु: आाक्रमि केलं ते इतकं जोरदार होतं 

की वडूला सावरायला वेळच टमळाला नाही. त्याचा दारूगोळाही 

संपला. त्याच्या हाताखालच्या लोकांनाही आपल्या या 

सरदाराबद्दल टवश्वास वािेना. तेवढ्यात त्याच्या नटशबाने 

वेंकिटगरीहून कनाल टिि्झटजराल्ड िौज घेऊन मदतीला पोचला. 

त्याने हदैरचा हल्ला परतवनू लावण्यात यश टमळवलं. त्याचा 

पररिाम म्हिजे कनाल वडूलाही मद्रासकरांनी माघारी बोलावलं. 

आटि कनाल लाँगला त्याच्या जागी पाठवलं. बंगलोर घेण्याचा हा 

प्रयत्न इगं्रजांकडून चाल ूअसतांना हदैरने आपला सरदार िजल 

उल खानला श्रीरंगपट्टिाला पाठवनू नवीन िौज तयार करायला 

पाठवलं. िौज तयार झाल्यावर इगं्रजांनी टहसकावनू घेतलेली 

बारीकसारीक ठािीही टजंकून घ्यायला सांटगतलं. त्याप्रमािे िझल 

आपल्या कामाला लागला. हदैर मात्र कोईमतरूमधे टशरला आटि 

त्याने करूर टजंकून घेतलं. टतथनू तो इरोडेच्या टदशेने टनघाला. 

वािेत कॅप्िन टनक्सनबरोबर त्याची झिापि झाली. टनक्सनचा 



पराभव करून हदैरने इरोडे टजंकून घतेलं. एकेक करत घािाखालच े

सगळे परगिे हदैरने आपल्या ताब्यात घेतले. हदैरने तोपयंत 

मद्रासच्या इगं्रजांशी बोलिी चाल ूकेली होती. पि ती िोल ठरली. 

 

  

 

 

 

 

  



हैदरचा िद्रासला धक्का.  

 हैदर िद्रासवर – २९ िाचा १७६९ –  

इगं्रजांशी तह. 

यानंतर मात्र हदैरने आपल्या नेहमीच्या अचानक आटि 

धाडसी स्वभावाला साजेल असा टनिाय घेतला आटि एकदम 

मद्रासकडे वळायचं ठरवलं..टढसाळ गपु्तहरेखातं इगं्रजाकंडे 



असल्यामळेु त्यांना हदैरच्या आक्रमिाची काहीच बातमी नव्हती. 

हदैर दोन रस्त्यांनी मद्रासवर पोचला. त्याची मखु्य िौज अथरु 

मागााने गेली, आटि हदैर स्वत: पवेूकडून मद्रासच्या बाहरे ५ 

मैलांवर सेंि थॉमस माऊंिवर जाऊन धडकला. १३० मैलांचं अंतर 

हदैरने साडेतीन टदवसांमधे पार केलं इतक्या मेहनतीने तो मद्रासला 

पोचला. इगं्रजांना ही बातमी लागल्यावर त्याचंा प्रचंड गोंधळ 

उडाला. त्याचं्या जवळ स्वत:ची िौजही नव्हतीच. घबराि टनमााि 

झाली. मद्रासच्या गव्हनारने कॅप्िन ब्रकूला बोलिी करण्यासाठी 

हदैरकडे पाठवलं. हदैरने त्याला सरळ सरळ सांटगतलं,'' 

भांडिापेिा मैत्रीचे िायद े जास्त आहते. पि अकाािच्या 

नबाबाच्या संदभाात काहीही तडजोड होिार नाही. '' अकाािच्या 

नबाबाला वगळून बोलिी यशस्वी होिं इगं्रजांना शक्य नव्हतं. 

त्यामळेु वािाघािी टिस्किल्या.  हदैर मद्रासच्या दारात उभा 

राटहलेला पाहून गव्हनारचं धाबं दिािलं. गव्हनार शरि आला. 

तहाच्या याचना करायला लागला. हदैरने स्वत:ला हव्या तशा अिी 

घालनू तह करून घतेला. या कराराप्रमािे, मराठ्याचं्या हल्ल्याच्या 

वेळी इगं्रजांनी हदैरला लष्करी मदत करायची. एकमेकांच्या 

शत्रचू्या लढाईच्या वेळी एकमेकांच्या मदतीला यायचा करार 

झाला. कॅप्िन ब्रकू जेव्हा हदैरकडे तहाचा प्रस्ताव घेऊन भेिायला 

गेला होता, तेव्हाच त्याने ब्रकूला सनुावलं होतं, की मी स्वत: 



मद्रासच्या दारात उभा राहीन, तमुच्या गव्हनार आटि कौटन्सलची 

बोलिी ऐकेन आटि मला हव्या तशा अिी मान्य करून घेईन. २९ 

माचा १७६९ या टदवशी तह झाला आटि यधु्द संपलं.  

ऑगस्ि १७६७ ते ४ एटप्रल १७६९ पयंत, दीड दोन वर् े

इगं्रजांबरोबर चाललेल्या या पटहल्या लढाईचा शेवि हदैरच्या 

म्हिण्याप्रमािेच झाला. या यधु्दानंतर हदैरने एक भलं मोठं टचत्र 

तयार केलं. त्यात मद्रासचा गव्हनार आटि कौटन्सल गडुघे िेकून 

शरिागती व्यक्त करत आहेत, त्यांचा सेनापती कनाल टस्मथ, एका 

हातात तहाचा कागद आटि एका हातात तलवारीचे दोन तकुडे 

घेऊन टवनंती करत आह ेआटि इगं्रज वकील डुपे्र याचं नाक धरून 

हदैर मोहरा काढत आह ेअसं दाखवलं होतं. पि दसुरीकडे हदैर 

कनाल टस्मथच्या रिनीतीवर, यधु्दचातयुााने इतका प्रभाटवत झाला 

होता की यधु्द संपल्यावर त्याने मद्रास गव्हनारजवळ टस्मथला 

भेिण्याची इच्छा प्रदटशात केली. ती अथाातच इगं्रजांनी नाकारली 

तेव्हा हदैरने टचकािी न सोडता कनाल टस्मथचं टचत्र माटगतलं. त े

मात्र मद्रासकरांनी मान्य केलं. आटि त्याच्याकडे टस्मथचं टचत्र 

काढून श्रीरंगपट्टिला पाठवलं. हदैरनंतर टिपनेूही ते टचत्र जपनू 

ठेवलं होतं. ( इ. स. १७९९ मधे टब्रिीशांनी श्रीरंगपट्टि टजकंल्यावर 

टस्मथचं ते टचत्र टललावात टवकलं. नंतर ते जनरल डेव्हीड 

टस्मथकडे राटहलं. )या यधु्दात इगं्रजांची चांगलीच नाचक्की झाली. 



इगं्लंडहूनही या अटधकाऱ्यानंा दोर्ी ठरवण्यात आलं. आपला 

गटनमीकावा आटि इगं्रजांची शस्त्रास्त्र यांचा सुंदर टमलाि हदैरने 

वापरला आटि इगं्रजांचा तोरा उतरवला ह ेया इगं्रजटवरूध्द हदैरच्या 

लढाईचं मोठंच िटलत होय. यानंतर हदैर बंगलोरला आला आटि 

त्याने आपल्या िौजेला टवश्रांती टदली.  

  



हैदरस्वरुध्द वोस्डयार राजा राज. इ. स. १७६८. 

 

सन १७६७ च्या दसऱ्यापासनू गोपाळराव कनाािकात होते. 

माधवराव पेशव्यांनी एका टवटशष्ट राजकीय खेळीने गोपाळराव 

पिवधानांना कनाािकात ठेवलं होतं. हदैर इगं्रजांशी लढतांना 

आपली ठािी टनवेधपिे परत टमळवावीत हा तर हतेू होताच, पि 

हदैर टकंवा इगं्रज या दोघांनाही मराठी िौजेची गरज लागली तर 

आपली िौज टतथे असावी हा मखु्य हते ूहोता. मराठ्यांची ठािीही 

त्यामळेु टनधाास्त होती. िाल्गनु, चैत्र, वैशाख ह े तीन मटहने 

गोपाळरावांनी कनाािकातच रहावं आटि बरसातीला टमरजेला 

परतावं, असा टनरोप पेशव्यांनी त्यांना पाठवला. त्याप्रमाि े

गोपाळराव कनाािकात होते. आटि हदैर इगं्रजांशी लढण्यात गुंतला 

होता. हदैर इगं्रजांशी गुंतला असतांना १७६७ च्या अखेरीच्या 

काळात गोपाळराव पिवधान एका टवलिि राजकारिात गुंतले 

होते. एक वर्ाापवूी नंजराज नावाचा जो नवा वारस गादीवर आला 

होता, तो जरा चळवळ्या स्वाभावाचा होता. हदैरला उलथनू पाडून 

आपि सत्ता हाती घ्यायची त्याची तळमळ, त्याला स्वस्थ बस ूदते 

नव्हती. हदैर इगं्रजांशी लढत असतांना त्याने मैसरू दरबारातील 

हदैरच्या टवरोधकांशी गपु्तपिे संपका  साधनू बोलिी केली. 



गोपाळराव पिवधान तेव्हा कनाािकातच खंडिी वसलूीचं काम 

करायला टहडंत असतांना या राजाने गोपाळरावांशी गपु्तपिे संवाद 

साधनू त्यांना त्याचा कि कळवला. आटि कोि कोि त्याला साथ 

यायला तयार आहते, हहेी सांटगतलं. हदैरला उलथवायचं असेल 

ते राजाला मोठ्या िौजेची गरज होती. त्यामळेु मराठ्याचं्या 

पाटठंब्याची आटि िौजेची नंजराजाला जरूर होती.  

गोपाळरावांना अथाातच पेशव्याचं्या कानावर ही बातमी 

घालिं आवश्यकं होतं. माधवराव पेशव्यांना ह ेकळल्यावर त्यांनी 

त्यावर टवचार केला. ह े राजकारि या दोघांटशवाय कुिालाही 

माहीत नव्हतं. गोपाळराव मैसरू सरहद्दीवर जाऊन पोचले होते. 

२५००० िौज त्याचं्या बरोबर होती. मैसरू दरबारातील काही 

सरदार राजाच्या मागे आधारासाठी उभे होते, पि पेशव्यानंा त्यावर 

खपू टवचार करून राजकीय िायद ेतोिे पहावे लागले. त्यांच्याही 

मनात म्हिनू मैसरूच्या गादीवर परत वोटडयार  घराण्याची स्थापना 

होऊन टहदं ूराज्याची सरुुवात व्हावी अशी इच्छा होती. पि त्यात 

अडचिी होत्या. टनटमत्त मैसरूचा राजा ह े जरी असलं तरी 

हदैरटवरूध्द लढाच होिार होता तो. त्यासाठी साऱ्या महाराष्रातील 

िौज कनाािकात पाठवावी लागिार होती. दरबारातले हदैरचे 

टमलािी, त्याला जाऊन टमळाले असते. त्यामळेु हदैरला सावध 

करिाऱ्यांकडून बातमी िुिण्याची शक्यता अटधक होती. टशवाय 



टनजाम, इगं्रजही मराठ्यांना संपवण्यासाठी हदैरला सामील झाले 

असते. या तीन शक्तींटवरूध्द लढिं माधवरावांना अशक्य होतं. 

सखारामबाप,ू दादांच्या िंदटितरुीला आिखीनच प्रोत्साहन 

टमळिार होतं. त्याचवेळी टनजाम आटि हदैरकडून इगं्रजांटवरूध्द 

लढायला मदत मागण्यासाठी वकील आलेले होते, त्यामळेु टवचार 

करून राजकारि करावे लागले, पेशव्यांच्या मनात ह ेव्हावं असंच 

होत,ं असं उत्तर गोपाळरावांचे पिुे दरबारातले वकील टशवाजी 

म्हसैकरांना टदलं. पेशव्यांचा पाटठंबा टमळाला नाही. त्यामळेु 

हदैरची सत्ता संपली नाही. मैसरूमधे राजक्रांती झाली नाही. 

म्हसैकरानंी ते गोपाळरावांना जानेवारी १७६८ ला ह ेकळवलं.  

  



पेशवयांची चौिी मवारी. इ. स. १७६९. 

 

जानोजी भोसलेंची माधवराव पेशव्यांसमोर सपशेल 

शरिागती, पेशव्यांटवरूध्द बंडाचा झेंडा उभारिारे दादासाहबे 

कैदते, अशी सवा आपल्या मनासारखी यशस्वी व्यवस्था 

लावल्यावर पेशवे परत हदैरकडे वळले. पेशवे जानोजीटवरूध्द 

लढत असतांना हदैरने पेशव्यांना राग येईल असे मराठ्याचं्या 

मांडटलकाकंडून खंडण्या गोळा करण्याचे उयोग सरुूच ठेवले होते.  

तेव्हा पेशव्यांनी हदैरच्या वटकलाबरोबर टनरोप पाठवला की गेल्या 

३ वर्ांची ४० लाख रुपये खडंिी या. मीर रेझा हा आमचा नोकर 

आह,े त्याला आमच्या हवाली करा. पि हदैरचा वकील उगीचच 

बोलिी लांबवत राटहला, तेव्हा हदैरवर परत स्वारी करण्याच ं

पेशव्यनी ठरवलं. त्याचा समळू नाश करिे हा एकच आटि अंटतम 

उद्दशे त्यांच्या मनात होता. म्हिनू त्यांनी तयारीही जोरात केली. 

टवशेर् म्हिजे यावेळी नागपरूचे साबाजी भोसलेही बरोबर होते. 

७५००० िौज आटि ५० तोिा घेऊन ७ नोव्हेंबर १७६९ ला पेशवे 

कनाािकात टनघाले. नागमंगलपयंत पेशवे टनवेध आले. वािेतील 

साऱ्या जहागीरदाराचं्या खडंण्या गोळा झाल्या, आटि पेशवे 

सरुापरुावर आले. हदैर झाडीत लपनू बसलाय ही बातमी 



त्याच्याकडे आल्यावर त्यानंी हदैरचा प्रदशे लिुायला सरुूवात 

केली. हदैरने तमाम संस्थाटनकांना, यावर्ीची खंडिी मला दऊे 

नका, पि मराठ्याटंवरूध्द लढण्यासाठी मला सामील व्हा असा 

टनरोप पाठवला. पि पेशवे येत आहते ह ेकळल्यावर कनाािकातल े

संस्थाटनक टनधाास्त झाले होते. पेशवे कनाािकात पोचण्यापवूीच 

हदैर श्रीरंगपट्टिातनू बाहरे पडला सगळीकडची खंडिी गोळा 

करायला लागला. हरपनहळ्ळीवरून त्याने सावनरूच्या नबाबाला 

पत्र टलहून खंडिी ठरवण्यासाठी मािसू पाठवनू दणे्याटवर्यी पत्र 

टलटहलं. सावनरूचा टदवाि खंडेरावाला पाठवण्याची त्याने आज्ञाच 

केली, आटि खंडेराव न आल्यास टबघाड होण्याची धमकीही 

त्याच पत्रातनू पाठवली. नबाबाची ते्रधा उडाली आटि वजनदार 

मािसू पाठवतो असा त्याने टनरोप टदला. तोपयतं हदैरने 

३००/४०० गावांमधल्या सपुीक जटमनीची खराबी केलीच होती, 

त्यामळेु खंडेराव हदैरला जाऊन भेिले. पि गोपाळरावांनी 

खंडेरावाला इशारा दऊेन ठेवला होता की आम्ही जवळच आहोत, 

म्हिनू बोलिी करावीत पि खंडिीची रक्कम मान्य केली तरी न 

यावी. पेशवेही िौज घेऊन येतच आहते, तरी घाबरू नये. पि 

खंडेरावांनी हदैरला भेिल्यावर गपुचपुपिे खंडिी टदली आटि 

पेशव्यांना मात्र आम्ही खंडिी टदली नाही असंच सांगत राटहले. 

गोपाळरावांना ही अंदरकी बात मात्र खात्रीलायकपिे, नक्की 



कळली होती. पेशवे कनाािकात उतरेपयतं हदैर खंडण्या गोळा 

करून टबदनरूच्या झाडीत जाऊन राहिार असल्याची बातमी 

गोपाळरावांना त्यांच्या गपु्तहरेांनी टदली होती, म्हिनू पेशव्यांनाही 

त्या तयारीनेच यायचं होतं.  

यावर्ी हदैरचा संपिूा नाश करिं महत्वाचं होतं. त्यासाठी 

बंगलोर ताब्यात घेण्याचा पेशव्याचंा मानस होता. पेशव्यांनी 

हदैरला शह दणे्यासाठी श्रीरंगपट्टिाला जायचा टनिाय घेतला. सहा 

मटहने लढवता येतील एवढी बेगमी हदैरने श्रीरंगपट्टि आटि 

बंगलोरच्या टकल्ल्यात करून ठेवली होती. या दोन टठकािी वेढा 

घालण्याआधी पावसाळा जवळ येण्याआधी पेशव्यांनी 

लहानसहान सवा ठािी टजकंली. पेशवे लांब गेले ह ेपाहून हदैर धीि 

झाला. तवे्हा तो तुगंभद्रचे्या काठावर उडगिीला राटहला होता. 

तेथनू सड्या िौजेटनशी बाहरे पडला आटि तारीकेरीवर पोचला. 

गोपाळरावांना ही बातमी कळल्यावर तेही तारीकेरीवर आले. पेशवे 

दरू आटि गोपाळराव अजनू मागे आहते ह ेपाहून हदैर तेवढ्यात 

टशरेवर गेला. त्याने टचत्रदगुा घेतलं आटि परत मासरूच्या बारीच्या 

जंगलात यऊेन लपला.  

मासरूची बारी म्हिजे रट्टेहळ्ळी ते अनविीच्या मधला दाि 

जगंलाचा खडतर मागा. एकच घोडं एका वेळी जाईल, अशी वाि. 



हदैरला टमळिारी रसद बंद करिं आटि हदैरचे हाल करिं हा 

मराठ्याचंा उयोग. या वेळी हदैर आपल्या जागा सारख्या बदलत 

होता. अचानक कुठून तरी उगवे आटि छापा घालनू जाई. 

गोपाळराव आटि त्यांचे बंध ूडोळ्यात तले घालनू छाविीचं रिि 

करत होते, आटि हदैरला गाठायचा प्रयत्न करत होत.े दोघेही 

शौयााच्या बाबतीत एकमेकाचंे प्रटतस्पधी. तोडीस तोड. गोपाळराव 

शरू आटि यधु्दपारंगत, पि हदैर कपिी, आटि कावेबाज. स्थाटनक 

जमीनदार हदैरला मराठ्यांच्या सवा हालचाली कळवत. त्यामळेु 

गोपाळरावावंर हदैरची चांगलीच पाळत राटहली.  

  



हैदरचा पटवधान तळावर अचानक हल्ला.  

२७-२-१७७०. 

 

हदैर तारीकेरीला सरकला असल्याची बातमी आली तेव्हा 

गोपाळरावही भद्रावतीला 18 कोसांवर उभे राटहले.  आपला मलुखु 

त्यांनी पाठीशी ठेवला होता. आपला प्रदशे पाठीशी असला की 

रसद बंद होत नसे, पळून जायची वेळ आली तर जीव वाचविंही 

कठीि होत नसे. म्हिनू सेनानायक नेहमीच आपल्या प्रदशेाला 

मागे ठेवत असे. तेच गोपाळरावांनी केलं. त्यामळेु हदैरची पंचाईत 

व्हायला लागली. इकडे झाडीत राहून समोर गोपाळराव, आटि दरू 

पेशवे त्याचा मलुखू टजंकत चाललेत. आता गोपाळरावांचा 

सवानाश केल्याटशवाय दसुरा मागा नाही हे हदैरला कळून चकुलं. 

त्याने त्याच्या कपिी स्वभावानसुार रिनीती आखली. आपि 

श्रीरंगपट्टिला चाललो असा त्याने पकुारा केला. कनाािकातील 

रयत त्याचीच असल्याने टतथल्या लोकांनी हदैर श्रीरंगपट्टिला 

टनघाला अशीच आवई उठवली.  

गोपाळराव आटि त्यांचे बंध ूसदासावधान तर होतेच, रोज 

एक ना एक पिवधान बंध ू २०/२५ मैलांचा तलावा करून येत 

असत. नीलकंठ आटि परशरुामभाऊ रात्रीच्या छटबन्याला म्हिज े



गस्तीला जात होते, तेव्हा  त्यांना रयतेकडून हदैर बाहरे पडल्याचीच 

बातमी टमळत होती.  हदैर टनघाला. ६ कोसांवर संकरापट्टि नावाच ं

गाव होत,ं टतथे गेला. म्हिजे पिवधानांपासनू १८ अटधक ६ म्हिज े

२४ कोसांवर पोचला. ३ टदवस त्याने टतथे मकु्काम केला. चौथ्या 

टदवशी रात्री बाहरे पडला आटि कडूरास पोचला. १२ हजार गारदी, 

४ हजार घोडेस्वार, २५ तोिा घेऊन तो कडूराहून टनघाला आटि 

रात्रभर चालनू अचानक गोपाळरावांच्या छाविीसमोर येऊन उभा 

राटहला.  

पि गोपाळरावांचं दवै बलवत्तर होतं. हदैरच्या िौजेतला एक 

स्वार त्याच्याकडून टनघाला आटि वेगाने गोपाळरावांच्या 

छाविीवर मध्यरात्री पोचला. नीलकंठ आटि परशरुामभाऊंना 

त्याने हदैर तमुच्यावर चालनू येत आहे अशी वदी टदली. मध्यरात्री 

पोचलेल्या या स्वारावर, हदैरनेही िटजती करण्यासाठी ही खेळी 

करण्याची शक्यता असल्याने टवश्वास ठेविंही कठीि होतं, म्हिनू 

दोघांनी त्याच्याकडे थोडं दलुाि केलं. पि तो परत परत टवनवत 

राटहला. म्हिनू मध्यरात्री गाढ झोपलेल्या गोपाळरावांना 

उठवण्यासाठी या दोन्ही बंधूंनी त्याला परवानगी टदली. तो मग 

गोपाळरावाकंडे गेला. त्याचंाही टवश्वास बसिं कठीिच होतं. 

कारि तो हदैरकडून आलेला मािसू होता. गोपाळरावांनी मग तो 

खरा कशावरून असं त्याला टवचारलं, तेव्हा तो म्हिाला की पवूी 



नानासाहबेांच्या सैन्यात त्याने चाकरी केली होती. मी त्यांचं मीठ 

खाल्लंय म्हिनू मी इथे तमु्हाला पवूाकल्पना यायला आलो आह.े 

बातमी खोिी टनघाली तर माझे हातपाय तोडा एवढा टवश्वास त्यान े

गोपाळरावांना टदल्यावर गोपाळरावांनी, तळावरील सवांना 

ताबडतोब घोड्यावर स्वार होऊन तयार व्हायला साटगतलं. हदैरशी 

लढायला िौज तयार झाली. २७ िेब्रवुारी १७७०.. अमावास्येची 

रात्र. पिवधानांच्या िौजेत मोठी जाग, गडबड. हदैरच्या अकस्मात 

छाप्याच्या वदीमळेु सबंध छाविी जागी झाली आटि लगबगीन े

बाजार बिुगे आपापलं सामान आवरायला लागले.छाविीत सगळे 

तयार होतात न होतात तोच हदैरचे नगारे दरूवरून ऐकू यायला 

लागले. १२,००० गारदी ४००० धोडदळ घेऊन हदैर जवळ येऊन 

पोचला. गोपाळरावांनी बिुग ेआटि इतरांना बटुध्दहाळला जायची 

आज्ञा टदली. तळावर एकदम गडबड उडाली. गोपाळरावही हत्तीवर 

स्वार होऊन आघाडीवर चालले. अंबाऱ्या आटि नौबत हत्तीवर 

लादली होती, बाकी िौज घोड्यावर जीनही न घालता तशीच 

लढायला तयार होऊन उभी राटहली. पाठोपाठ सवा पिवधान बंधहूी 

अंधारात आघाडीला जाऊन त्यांच्या िौजेने एक टभंतच टनमााि 

केली. मराठ्याचं्या तळावर नौबती वाजायला लागल्यामळेु 

हदैरला, मराठ्यांची िौज कुठे आह ेते लगेच लिात आलं. अजनू 

तो दरू होता, पि त्याने तोिांच्या िप्प्यात आल्यावर तोिा चाल ू



केल्या.  त्याच्या बािांचा आटि तोिांचा मारा सरुू झाला आटि 

मराठ्याचं्या िौजेत मािसं जटमनीवर कोसळायला लागली. 

गोपाळरावांनी सवा िौजेला ताकीद दऊेन हदैरवर कुिीही जायच ं

नाही, सवांनी जागा न सोडता ठासनू उभं रहायचं असा हुकूम 

सोडला. सारे बंध ू टवलिि साहसाने ठासनू उभे राटहले. ४/५ 

घिका तुंबळ यधु्द झालं. एक  घिका म्हिजे २४ टमटनिं . परशरुाम 

टशंयांचा मलुगा गोपाळरावाचं्या जवळच घोड्यावर होता. त्याला 

तोिेचा गोळा लागला आटि त्याचा मेंद ू िुिून गोपाळरावांच्या 

अंगावर रक्त उडालं. गोपाळरावांचे चलुत बंध ू महादवेअण्िा 

जवळच होते. त्याचं्या गडुघ्याला गोळी लागली आटि गडुघा जबर 

रक्ताळला. त्यांचा घोडाही मेला. परशरुाम भाऊंच्या तर तीन घोड्या 

एका पाठोपाठ मेल्या. परशरुाम भाऊंनी घोडा बदलनू त्याच्यावर 

स्वार होऊन लढायला तयार व्हावं तर तो घोडा मरावा. पि भाऊंना 

मात्र जखम झाली नाही, त्याचंं प्रािरिि झालं. पिवधान बंधूंच्या 

शौयााला आटि पराा*माला तोड नव्हती. या लढाईत सवाजि 

दहेभान टवसरून हदैरशी सामना करत असतांनाच  झुंजमुुजं ू

व्हायला लागलं. अंधकू प्रकाशाचा िायदा घेऊन हदैर मागे टिरला 

आटि जवळच्या ओढ्यावर जाऊन थांबला. पिवधानांच्या या 

गोिात हदैरचे ५००/६०० गोळे पडले पि मािसं मात्र २५/३० च 

मारली गेली. जामदारखाना, राहुि्या, बाजार, सगळं लष्करच ं



लिुलं जाण्याची भीती होती, पि पिवधान बंधूंनी आघाडीला 

िौजेची टभतं तयार केल्यामळेु छाविी सखुरूप हलली. हदैरही 

गोिात टशरू शकला नाही. सकाळ झाल्यावर परत हदैरची िौज 

मराठ्याचं्या तळावर हल्ला करायला आली, पि संध्याकाळपयतं 

पिवधान बंध ू ठासनू उभे राटहले. त्यामळेु तळावरच्या बाजार-

बिुग्यानंा सखुरूपपिे सामान हलवनू बधु्दीहाळला पोचिं सोपं 

झालं. मात्र महादवेअण्िांना गडुघ्याला जखम झाली होती त्यात 

त्यांना दवेाज्ञा झाली.  

हदैरशी सामना म्हिजे मराठ्याचं्या िौजेवर टवलिि ताि 

होता. तो कुठून अचानक उगवेल याची खात्री नसे. त्यामळेु सतत 

सावधान रहावं लागे. रोजच्या रोज टदवसा तलावा आटि रात्री 

छटबन्याची म्हिजे गस्तीची कष्टप्रद कामं असत. हदैर कायम 

जंगलात दडलेला आटि मराठी िौजेला मात्र कधी पािी नाही, तर 

कधी अन्न नाही, कधी जळिासाठी लाकूडिािा नाही. कोस कोस 

अंतर चालत जायचं म्हिनू आठ आठ टदवसांच्या भाकरी करून 

ठेवायच्या आटि सवांनी त्याच टशळ्या भाकरी खायच्या. िौज 

उपाशी राटहली, घोड्यांना चारा टमळाला नाही तर गाव लिुला 

जाण्याची भीती सरदार म्हिनू गोपाळरावांना जबाबदारी असे. 

टशवाय पेशव्यांकडून हुकूम येईपयंत टनिायही घेता येत नसत. 

हदैरशी लहानमोठ्या चकमकी चालचू होत्या. तेवढ्यात बातमी 



आली की टिप ू सलुतानाने आगडीची पेठ मारली. ब्राह्यिांना 

मारलं, काहींची नाकं छािली, बायकाही पळवल्या. हदैर आटि 

त्याच्या मलुामधे हाच िरक होता. हदैरला आवडलेली स्त्री िक्त 

तो न्यायचा, पि सरसकि बायका पळविंही केलं नव्हतं. सारा गाव 

भेदरला. गोपाळराव आगडी गावाच्या संरििासाठी धावले.   

यानंतर हदैरने श्रीरंगपट्टि गाठलं. मराठे आता राजधानीवर 

येतील याची त्याला खात्री होती. त्याचा अंदाज खराही होता. 

कारि बारीकसारीक ठािी टजंकत पेशव्याचंा रोख श्रीरंगपट्टिाकडे 

जाण्याचाच होता. पेशव्यांनी टनजगलचा टकल्ला घेतला. 

जवळजवळ १ कोिी रुपयाच्या वसलूाचा प्रदशे पेशव्यांनी हस्तगत 

केलाच होता, आता िक्त श्रीरंगपट्टि, बंगलोर आटि त्यामळेु हदैर 

एवढंच बाकी होतं. एवढं नकुसान झालं तरी हदैर तहास यईेना याच ं

पेशवे आटि त्यांचे सारे सरदार यांना आिया वाित होतं. कदाटचत 

दादासाहबे हदैरचे टमलािी असतील अशी शंका पेशव्यानंा यायला 

लागली.  एवढा टमळवलेला मलुखू सोडून िाकिं पेशव्यांना 

शक्यच नव्हतं. हदैरने पाठोपाठ येऊन सगळा मलुखू घऊेन िाकला 

असता. म्हिनू मरुारराव घोरपड्यांनी पेशव्यांना छाविी करावीच 

लागेल असा सल्ला टदला. छाविी करायची तर मखु्य सरदार 

कुिाला नेमावं यावरून खपू चचाा झाली. कनाािक म्हिज े

गोपाळराव ह े समीकरि दृढ होतं. खदु्द गोपाळरावांनाही तीच 



अपेिा होती. पि पेशव्यांनी त्र्यंबकमामा पेठे यांना कनाािकाच्या 

या छाविी काळातलं मखु्य सतू्रधार नेमलं.  

 



 गोपाळराव, रास्ते, शहाजी भोसले, सखाराम हरर, मरुारराव, 

घोरपडे, अशा सवा सरदारांनी पेठ्यांच्या हाताखाली प्रदशे 

राखायचा असं ठरलं. कनाािकाची सतंू्र आपल्या हाती आली 

नाहीत म्हिनू गोपाळराव दखुावले गेले. पि त्यांची तब्येतही 

कुरकुरायला लागली. दगदग सोसवत नाही आह,े असं त्यांना 

वािायला लागलं. नको ही सरदारी अशा मजकूराची पतं्र ते 

टमरजेला वटडलांना टलहायला लागले. गोटवंदपंतांनी दखुावल्या 

गेलेल्या आपल्या मलुाची समजतू घालिारी पतं्र लष्करात 

पाठवली. टमरजेच्या या डोलाऱ्याचा मखु्य आधार गोपाळरावच 

होते. माधवराव पेशव्यांचा उजवा हात  गोपाळरावच होत.े वैशाख 

वय ५ ला सयूाग्रहिाला कृष्िातीरावर मकु्काम करून टतथे 

पेशव्याचंी सवुिातलुा झाली आटि एक मटहन्यांनी ज्येष्ठ ५ ला 

पेशवे पणु्यात परतले.  

पेशवे टनघनू गेल्यावर पेठे सरदारांनी पढुच्या ४ मटहन्यांच्या 

काळातल्या कामाची वाििी केली. सवा सरदारांनी आपापल्या 

िौजेसह १०/१० कोसांच्या अंतराने राहून, गरुांच्या चारापाण्यांची 

सोय करून एकमेकांच्या मदतीने रहायचं आटि हदैरचा छापा 

आला तर एकमेकांच्या मदतीला धावायचं असा बेत केला आटि 

सगळे नीलगड, पावागड, रायदगुा अशा आपापल्या मकु्कामी 

पांगले. टशरे हे ठािं भक्कमपिे सांभाळायला हवं होतं. टतथे 



असलेला मटहमाजी टशंद े याच्याबद्दल सरदारांना भरवसा वाित 

नव्हता, तो डावपेचात कमी होता, म्हिनू त्याच्या सोबतीला 

बळवंत प्रभ ूनावाच्या हुशार, मदा मािसाला आटि तोिखान्याचा 

महमंद इसाि या गारयांच्या अंमलदाराला टशऱ्याला पाठवलं. ( 

हाच पढेु नारायिराव पेशव्याचं्या खनुात सहभागी होता. ) 

  



िराठ यांची कनााटकात छावणी. -१७७०. 

 

मराठी िौजेला आटि सरदारांना सखुाने टवश्रांती घऊे न 

दणे्याचं धोरि पावसाळाभर राबवण्याचं  हदैरने ठरवलं. हदैरने 

काही िौज श्रीरंगपट्टिाला ठेवली. काही मागडीच्या झाडीत 

ठेवली. काही कोलारला पाठवली. काही बंगलोरला ठेवली. या 

सगळ्या लहान लहान िोळ्या होत्या. त्याची अधी िौज टिपचू्या 

हाताखाली पेशव्यांच्या ठाण्यांवर गेली होती. टिप ूसलुतान नरेगल, 

सावनरू, अडूर, हररहर, होस्कोिे अशा गावावंर दगंा करत सतत 

टहडंत होता, गाव मारत होता, खंडिी जबरदस्तीने उकळत होता. 

हदैरच्या या िोळ्या म्हिज े साधारिपिे १००० गारदी, ७०० 

स्वार, आटि २००० पायदळाच्या होत्या. या िोळ्याजंवळ ३ 

तोिाही टदलेल्या होत्या. या िोळ्यांचा बंदोबस्त मराठी िौजेला 

करावा लागला.  

यातील एक िोळी टचकबाळापरूवर पोचली. टकल्ल्यावर 

तोिा चाल ूकेल्या. या टकल्ल्यात जानराव धळुुप होते. त्यांची रोज 

चकमक घडायला लागली. काही टदवस टकल्ला लढवल्यावर 

टकल्लेदार जानराव धळुुपांनी गोपाळरावांना मदतीला बोलावलं. 

पत्र पोचताच गोपाळराव, मरुारराव, आटि रास्ते यांनी २५ कोसांची 



मजल मारून िोळी २/३ मैलांवर टदस ूलागताच त्यांच्यावर जोरदार 

हल्ला चढवला. हदैरच्या िोळीने त्यांच्यावरही बंदकूा-तोिा लाग ू

केल्या. गोपाळराव आवेशाने त्या गारयांच्या रागंेतच टशरले. रांग 

मोडून काढली, तोिाही टहसकावनू घेतल्या. मरुारराव आटि रास्ते 

यांनी शत्रलूा सरळ ठारच केलं. काही जखमी काही ठार, काही 

पळून गले. सगळी संख्या १००० च्यावर होती. मग या सवाही 

बहाद्दरांनी िोळीची दारू, तोिा, बंदकूा, घोडे सगळं आपल्या 

तळावर नेलं. ही बातमी लागल्यावर उरलेल्याही सवा िोळ्यांनी पळ 

काढला. पावसाळ्यात टवश्रांती न घेता पेठे मामांनी गरुामकोंडा 

टजंकायचं ठरवलं. त्याचं कारिही तसंच होतं. हा टकल्ला मीर 

रेझाचा. पि हदैरला सोडून तो मागच्या पेशव्यांच्या स्वारीच्या वेळी 

पेशव्याचं्या चाकरीत आला होता. पेशव्यांनी मीर रेझाला चाकरीत 

घेऊन आपल्यावतीने लढायला म्हिनू हा टकल्ला टदला होता. 

मीरने आता पेशव्यांचा पि सोडला, पि टकल्ला मात्र सोडला 

नव्हता. तो ताब्यात घ्यायला पेठे टतकडे टनघाले. गोपाळराव 

आघाडीला होते. त्यांनी गरुामकोंडाजवळची सवा ठािी टजंकली. 

आटि पेठेमामांनी टकल्ल्याला वेढा घातला. मीरला हदैरने कैदते 

ठेवलं म्हिनू मीरचा भाऊ सैदटुमयााँ टकल्ल्याच्या रििासाठी होता. 

त्याने शरि न जाता टकल्ला लढवण्याचं ठरवलं.  



पेठे, रास्ते, घोरपडे, सखाराम हरर, सगळे टकल्ल्याला परीघ 

घालनू बसले. २० टदवस वेढा चालला.  टकल्ला भक्कम होता. 

टभंती मातीच्या होत्या. भोवती खंदक होता. खदंकात पािी होतं, 

पि एक बाज ूमात्र कोरडी होती. जागोजाग बरुुजावंर तोिा होत्या. 

मराठ्यांनी आधी बाहरेचा भाग म्हिजे पेठ टजंकली. खंदकापयतं 

आत टशरले. मग वेढा घातला. त्यांच्या तळापासनू खंदकाखालनू 

बरुूजापयतं सरंुूग खोदला आटि दारूचे बधुले भरून त्याला बत्ती 

टदली. धडाम ्आवाजाने बरुुज उडाला. बरुुजावर उभी असलेली 

मािसंही ठार झाली. टभतंीला मोठं भगदाड पडलं, त्यातनू मराठी 

िौज आत टशरली. सैदटुमयााँने टभंत रातोरात बांधनू काढली, आटि 

४ टदवस टकल्ला लढवला. मराठे त्या ढासळलेल्या बरुूजावर उभ े

राटहले आटि शत्रशूी लढायला लागले. आिखी ५ सरंुूग मागी 

लागले होते. मराठ्यांच्या तोिाही सरुू झाल्या होत्या.  

पेठेमामांनी गोपाळरावांना श्रीरंगपट्टि ते गरुामकोंडाच्या वािेवर 

ठेवलं होतं. गोपाळराव ज्या वािेवर उभे होते, त्या मागाावर चंद्रोजी 

जाधव, बाळाजी भीमराव नावाचे मराठा सरदार हदैरतिे ४००० 

िौज घऊेन आले होते. त्यांनी जाळपोळ, लिुालिू सुरू कली, 

गोपाळराव टजथे होते, टतथनू त्यांच्या अंगावर धावले आटि 

आग्राम गावाजवळ मोठा संग्राम होऊन चंद्रोजी-बाळाजीसधु्दा 

पाडाव आले. गारदी, टशपाई यांनी शरिागती पत्करली. या 



टशपायाचं्या डोक्यावरूनच भारे बांधनू लिू वाहून आिली. २५०० 

बंदकुा, सवा तोिा, ३०० घोडे सामान मराठ्यांच्या तळावर आलं. 

गोपाळरावांना मोठंच यश टमळालं. सखाराम हरर हा धाडसी 

अवटलया तर हदैरच्या िौजेमागे त्यांना टपिाळत बंगलोरपयतं 

गेला. टकल्ल्याला पोचेपयंत खपू चौक्या होत्या. तर या शरूाने 

डोईवर गवताचे भारे घऊेन आत प्रवेश टमळवला आटि काही 

िौजेला मारून आला. टकल्ल्याच्या आत मात्र सैदटुमयााँची 

अवस्था वाईि झाली होती. १००० गारदी, २/३ हत्ती, कुिंुबं आटि 

गरंुढोरं आत होती. गरुांना चारा नाही, लोकांना धान्य संपत 

आल्याने खायला नाही, असे हाल सरुू झाले होते. मािसं मरत 

होती. टकल्ल्यातले लोक आता गरंु मारून त्याचं मासं टशजवनू 

खायला लागले होते. टकल्ल्यातलं पािीही संपायला लागलं. २ 

मटहने होऊन गेले तरी हदैरकडून िौजेची कुमक, धान्याची रसद 

येईना. शेविी सैदटुमयााँ शरि आला. ऑक्िोबरमधे गरुामकोंडा 

टकल्ल्यावर मराठ्याचं टनशाि िडकायला लागलं. सैदटुमयााँच्या 

लोकांना सरुटितपिे जाऊ यायचं असं ठरलं. २० लाखाचंा मलुखू 

हाती आला.  मराठ्यांचा मोठाच टवजय होता हा.  

  



गरुामकोंडा.  

 

  



पेशवयांचं आजारपण-गोपाळरावांचा िृत्यू. 

 

इ. स. १७० चा पावसाळा संपला. दसऱ्याच्या सीमो-

ल्लंघनाच्या महूुताावर श्रीरंगपट्टिात हदैर लढाईच्या तयारीला 

लागला. त्याने इगं्रजांना आपल्या मदतीला बोलावलं, पि 

पेशव्याशंी वैरभाव पत्करि ं त्यांना परवडलं नसतं, हा सजू्ञपिा 

त्यांना होता. म्हिनू हदैरशी करार केला होता, तरी ते हदैरच्या 

मदतीला आले नाहीत. पेशवे पणु्याहून टनघाले आटि हदैर जय्यत 

तयारीटनशी श्रीरंगपट्टिाहून टनघाले. होस्कोिे आटि टशरे 

टमळवण्याला प्रथम प्राधान्य दणे्याचा बेत आह ेही बातमी मराठी 

तळावर गपु्तहरेांनी आिली. आधी टबदनरूाला शह यायचा ही 

रिनीती पेशव्यांनी आखली. .  

ज्याटदवशी गरुामकोंडा हाती आला त्याच टदवशी, काटताक 

शधु्द १ ला म्हिजे १९ ऑक्िोबरला, पेशवेही कनाािकाच्या 

स्वारीला टनघाले होते. या वेळची त्यांची तयारी दांडगीच होती. 

हदैरला संपवायचं हाच एक ध्यास होता. या वेळी त्यांनी १०,००० 

िावडी-कुऱ्हाडी तयार करण्याचाही कारखाना घातला होता. झाडं 

तोडण्याचा व्यावसाय करिारे तेवढेच रानतोडेही चाकरीत ठेवले. 

त्यांना घेऊन ते कनाािकात यायचे होते. हदैर ज्या रानात राहील, 



त्या रानांना साि करण्याचं काम करण्यासाठी त्यांची गरज होती. 

४० शेरी तोिा तयार करण्याचाही कारखाना चालीला लावला. 

१५,००० गारदी- अरब, पठाि, हबशी, रोटहल,े परुभय्ये यांना 

चाकरीत घेतलं. गोपाळराव पिवधान या काळात आपला वसलू 

गोळा करायला अदोनीला गेले. गोपाळराव आदोनीला गेल्याची 

बातमी कळल्यावर पेठे मामा रागावले. हदैर बाहरे पडला असतांना 

गोपाळरावांनी आपला वैयटक्तक वसलू गोळा करण्यासाठी िौज 

घेऊन आदोनीला जािं त्यानंा टबलकुल पसंत पडलं नाही. त्यांनी 

गोपाळरावांना पत्र टलटहलं,  

'' ह े पत्र १० पत्रांच्या जागी समजनू लगेच उलिे टिरावे. 

नाहीतर आम्ही थोडे आहोत आटि तमु्ही जवळ नाही आहात ह े

कळल्यावर हदैर आपली करामत दाखवेल. आपली एखादीच 

जागा त्याने परत घेतली तरी आपल्याला तोंड दाखवायला जागा 

राहिार नाही. म्हिनू पत्र पावताच दसुरा टवचार न करता परत 

टिरावं. हदैर टशऱ्यावर गेला आटि त्याने ते घेतलं तर आजवर ज े

केलं ते व्यथा होऊन वेडेपिा सवांचे नजरेस भरेल. '' 

इतकी वर्ा हदैरशी शौयााने झुजंिारे गोपाळराव पिवधान असे 

टनघनू का गेले ? त्याला िार मोठं कारि होतं, जे त्यांनी आपल्या 

कुिंुटबयांपासनू, सरदारांपासनू आटि पेशव्यांपासनू लपवनू ठेवलं 



होतं. गोपाळरावांना २ मटहन्यांपासनू जलोदराचा त्रास सरुू झाला 

होता. अंगी अशक्तपिा वाढायला लागला होता. दगदग झेपेनाशी 

झाली होती. चाकरीत खंड पडू नये, कताव्य चकुव ूनयेत म्हिनू ते 

स्वारीत हजर होते, आटि सोपवलेलं काया जबाबदारीने पार पाडत 

होते. पि आता दखुिं वाढलं होतं. छाविी करण्याने आटि या 

स्वारीमळेु कजा वाढलं होतं, ते िेडायला पैशाची गरज होतीच. तो 

पैसा उगवनू घ्यायला आता नाही गेलं तर कधीच ते शक्य होिार 

नाही ह े त्यांना परेुपरू कळून चकुलं होतं. म्हिनूच गोपाळराव 

आपल्या सरदारीचा आटथाक ताि कमी होण्यासाठी वसलुीला 

गेले.  त्या टहडंण्यात त्यांची प्रकृती आिखीनच टबघडली आटि 

त्यांनी घरी जायचा टनिाय घेतला. आपल्या जागी आपले बंध ू

वामन याला बोलावनू घेतलं, आटि ते पोचायच्या आतच त े

टमरजेच्या रस्त्याला लागले. पेठ्यांना आधीच गोपाळरावांच्या 

टनघनू जाण्याचा राग आलेला होता, आता तर ते टमरजेला जात 

आहते हे कळल्यावर त्यांनी पेशव्यांनाच रागारागाने पत्र टलहून 

गोपाळरावाचंं चकुार वतान कळवलं. ४ बंद भरून मजकूर टलटहला. 

इकडे पेशवे मोठ्या उमेदीने नोव्हेंबरमधे पणु्याहून टनघाले. वाईपयंत 

पोचले. पणु्यास असतांनाच माधवराव पेशव्यांची प्रकृती टबघडत 

होती. जेजरुीपयतं त्यांची तब्येत खपूच टबघडली. मोटहमेत भाग 

घेिं आपल्याला झेपिार नाही, ह े कळल्यावर टडसेंबरमधे ते 



पणु्याला परतले. पेशवे परत टिरल्यावर सवा जबाबदारी 

त्र्यंबकमामा पेठे यांच्यावरच आली. हदैरशी आता त्यांनाच सामना 

करायचा होता. पेशव्यांनी मामांना पत्र टलहून, हदैरच्या 

टजव्हाळ्याचा टबदनरू प्रांत आधी मारावा. त्यासाठी गोपाळराव 

जािकार आहते त्यांची मदत घ्यावी, अशा सचूना टदल्या. 

स्वत:बरोबरची िौज आटि सामान अप्पा बळवंत मेहेंदळे 

यांच्याबरोबर पाठवनू टदलं. मामा पेठ्यांनी परत एक पत्र 

गोपाळरावांना आदोनीला पोचेल असं टलटहलं , 

'' श्रीमंत परत टिरले ही बातमी हदैरला लागली असेल. 

आपल्याला इगं्रजांची मदत नाही हहेी तो जाितो. आपि सवांनी 

मेहनत एकटदलाने केली तर श्रीमंतांचे मानसीचे श्रम कमी होतील. 

शरीरी श्रमी आहतेच. इगं्रज आल्यास ठीकच होईल. न आल्यास 

तमाम मलुखू खांयावर भाला िाकून उलथापालथा करू. 

घािाखाली उतरून त्याचा प्रांत ताराज करू तर तो कोिीकडे 

धावेल. '' पि त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आम्ही घरी यते 

आहोत, ह े गोपाळरावांनी टमरजेला कळवल्यावर त्याचंे वडील 

गोटवंदपंत नानाही संतापले. त्र्यंबकमामा पेठ्यांनी दसुरं पत्र 

गोपाळरावांना पाठवलं.  जरीपिक्याबरोबर राहण्याचा मान 

स्वामींनी तमु्हाला टदलाय. स्वामी आजारपिामळेु परत गेले. 

तमु्हीही असे घरी जायचे मनात आल्याबरोबर प्रकृतीच े टनटमत्त 



सांगाल तर कसे टनभायचे ? स्वामींचा राग तमु्ही जािताच. चाकरी 

मात्र गमावनू बसाल एवढे लिात अस ूयावे.  

गोपाळरावांनी उलि उत्तर पाठवलं,  

'' जगलो वाचलो तर परत येईन ''   पि गोपाळरावाचंी अवस्था 

िक्त गोपाळरावांनाच माहीत होती. त्यांची शक्ती अटत िीि झाली 

होती. टनजल्या जागेवरून उठून बसायला अधाा-पाऊितास 

लागायला लागला होता. अन्नावरची वासना उडाली होती. िार 

थोड्या काळाचे आपि सोबती आहोत, ह े त्यांना कळून चकुलं 

होतं आटि म्हिनूच प्राि सोडायला घराकडे पोचायचं होतं. 

त्याप्रमािे गोपाळराव कनकटगरीहून टनघाले आटि मटहन्याभरात 

टमरजेला पोचले.  

          गोपाळरावांना पाटहल्याबरोबर त्यांची गभंीर 

पररटस्थती घरच्यांच्या लगेच लिात आली. गोपाळरावांनी 

आपल्या हातांनी गोदान, दटििादान केलं आटि जेमतेम दोन 

टदवस होतात न होतात तोच ११ जानेवारी १७७१ ला दपुारी 

गोपाळरावाचंा कैलासवास झाला. पिवधान घराण्यातला कताापरुूर् 

गेला. डोलाऱ्याचा खांबच कोसळला. सारं घरािं द:ुखात बडुलं. 

मतृ्यसूमयी गोपाळरावांचं वय पन्नाशीच्या जवळपास होतं. इकडे 

पणु्यात पेशव्यांना त्र्यंबकमामा पेठेंचं गोपाळरावांची तक्रार करिारं 



पत्र हाती पडलं. पेशव्यांना क्रोध आवरेना. हदैरला संपवायचा 

ध्यास लागलेल्या पेशव्यांना गोपाळरावांनी घरी परतिं सहन होिं 

अशक्य होतं. संतापाने त्यांनी हुकूम सोडला की ताबडतोब 

टमरजेला जा आटि पिवधानांचा सरंजाम जप्त करा. पेशव्याचं्या 

आज्ञेप्रमािे २०० स्वार टमरजकडे टनघाले. पि वािेतच त्या 

स्वारांना गोपाळराव टनधन पावल्याची बातमी लागली आटि स्वार 

परत टिरले. मोठीच नामषु्की िळली होती. पणु्यातही 

गोाळरावाचं्या कैलासवासाची बातमी पोचली. उजवा हात 

गेल्याची भावना पेशव्यांनी टमरजेला टलहून पाठवली. 

शटनवारवाड्याचा चौघडा आटि दरबार चार टदवस  बंद ठेवला. 

पेशव्यांना अतीव द:ुख झालं. पेठ्यांनाही ही बातमी कळली. 

हदैरवरची मोहीम लंगडी झाली.  

मराठ्याचं्या दरबारात तीनच राव झाले.  

1. भवानराव प्रटतटनधी 2. मरुारराव घोरपडे. 3. गोपाळराव 

पिवधान. इतर कुिालाही स्वत:ला राव म्हिवनू घ्यायची परवानगी 

नव्हती.   

  



िेलुकोटे - िोती तलावाची लढाई.  

इ. स. १७७१. 

 

गोपाळराव गेले. हदैरचा एक मोठा शत्र ूकमी झाला. पिवधान 

िौजेची सतंू्र आता गोपाळरावांचे धाकिे बंध ू  वामनरावांकडे 

आली. पेठ्यांनी हदैरवरची मोहीम परत चाल ू केली. मोटहमेची 

नव्याने आखिी केली. पेशवे पणु्यात बसनूच मोटहमेवर लि ठेवनू 

होते. हदैरला पेशव्यांच्या आजाराची बातमी टमळाल्याबरोबर 

तहाला येण्याचा टवचार हदैरने सोडून िाकला.  अप्पा बळवंत 

मेहेंदळे िौज घेऊन पेठेमामानंा भेिायला कनाािकात पोचले. हदैरने 

दोघाचंी भेि न व्हावी यासाठी खपू प्रयत्न केले. पि ते असिल 

होऊन, पणु्याहून आलेली नवीन िौज िुमकुरला पेठेमामांना 

भेिली. त्यानंतर सवा िौज टबदनरूला टनघाली. टबदनरू हा हदैरचा 

स्वत:चा प्रातं असं तो मानी. टतथे त्याला दडून बसायला जंगलही 

भरपरू होतं. आता मात्र हदैरला श्रीरंगपट्टिात स्वस्थ बसवेना कारि 

मराठी िौजा त्याच्याच परगण्यात चालल्या होत्या. २५००० िौज, 

८००० घोडेस्वार, लहानमोठ्या तोिा घेऊन हदैर टनघाला.  

इकडे मराठ्यांची िौज बेलरू, बािावर, गदानगड ही मागाातली 

एकेक ठािी टजंकत टबदनरूकडे चालायला लागली. टबदनरूकडे 



जाण्याची आवई घालनू, उलिे टिरण्याचे आटि हदैरला गाठण्याच े

डावपेंच मराठा सरदारांनी आखले. हदैरने ताबडतोब आपल्या 

टबदनरूच्या िौजलेा जंगलात लपनू बसनू मराठे आले की 

त्याचं्यावर हल्ला करण्याचा हुकूम पाठवला. पि मराठ्याचंी िौज 

टतथे पोचलीच नाही.  

हदैरनेच आता त्र्यंबकमामा पेठ्यांशी उघड्या मोकळ्या जागते 

गाठ घणे्याचं ठरवलं. हदैर श्रीरंगपट्टिाच्या बाहरे पडल्याची खबर 

मराठ्याचं्या तळावर गपु्तहरेांनी आिली आटि पेठ्यांनी सवा 

सरदारांशी सल्लामसलत केल्यावर आपली खेळी बदलली. 

टबदनरूाचा मागा त्यांनी सोडला. आटि सखाराम हरीला २००० 

िौज दऊेन हदैरचा ठावटठकािा शोधनू, माटहती काढून आिायला 

पाठवलं. सखाराम हरी म्हिजे सािात ्झझंावात. अटत धाडसी. तो 

जो आपल्या तळावरून टनघाला तो सरळ ३००/४००० टशपायांना 

घेऊन सरळ हदैरच्या छाविीतच घसुला. छाविीत टशरतानंा त्याने 

आपल्या िौजचे्या भाल्यांना पासोड्या बांधल्या आटि मराठ्याचं 

मोठी िौज आली आह ेअसा गलका करून त्याने हदैरची घोडी, 

उंि, चारा,दािा, वैरि, ५००/७०० बकऱ्या पळवनू आिल्या. 

तेवढ्यावर ते वादळ थांबलंच नाही. सखाराम टतथनू जो टनसिला 

तो, नागमंडलावर पोचला. तेही ठािं त्याने आरामात यथेच्छ 

लिुलं. इतक्यात हदैरने पाठवलेली िौज नगारे वाजवत टतथे 



पोचली, तेव्हा लगेच पसार झाला आटि उगवला तो थेि बेलरुावर 

गेला. टतथेही त्याने असाच दगंा केला आटि पेठेमामानंा टनरोप 

पाठवनू त्यांना मेलकुोि्याला बोलावनू घेतलं.  

सखाराम हरीचा टनरोप आल्याबरोबर पठेेमामा िौज घेऊन 

टनघाले आटि हबे्बरूला पोचले. हदैर िौज, ४५ तोिा, १५००० 

गारदी, पायदळ घेऊन मेलकुोि्याहून मागडीच्या जंगलात आला. 

आता दोन्ही शत्रूंमधे िक्त १६ मैलांचं अतंर होतं. हदैरला खरं तर 

मराठी िौजवेर अचानक हल्ला करायचा होता. पि मामांच्या 

सावधपिामळेु त्याचा तो बेत िसला. मग हदैरने टवलिि खेळी 

केली. तो स्वत: 6 मैल मराठ्यांच्या तळाच्या टदशेने चालनू गेला. 

त्याने आपल्या २००० बैलांच्या टशगंांना पटलते बांधले आटि त े

पेिवनू त्यांना मराठ्यांच्या छाविीच्या टदशेने पळवलं. हदैरची 

िौज यतेे आह ेअसा त्याचा मराठ्यांना िसवण्याचा डाव होता. 

त्या बैलांच्या मागे मराठी िौज गेली की त्याला छाविीवर छापा 

घालनू मराठ्यांना यथेच्छ लिुायचं होतं.  (टशवाजी महाराजांनी 

हीच खेळी शाटहस्ताखानाच्या िौजेसाठी केली होती. ) पि हाही 

हदैरचा बेत िसला कारि मामांना आधीच ही बातमी कळली 

होती. मामा बातमी चांगली राखत होते. मग हदैर टनघाला आटि 

मागडीच्या रानात लपला. त्याचवेळी मामांनी हबे्बर सोडलं आटि 

ते तरुुटवटकरेला आले. तेव्हा हदैर मेलकुोि्याच्या यदटुगरी 



डोंगराच्या आश्रयाला आला. डोंगरांनी वेढलेल्या आटि घनदाि 

झाडीने झाकलेल्या या पवातरांगांमधे हदैरची िौज दरू दरू पसरली. 

तोिाचंी रचना वर खाली झाली. हदैरकडे लांब पल्ल्याच्या 

तोिाही नव्हत्या. 

त्र्यंबकराव पेठे िौज घेऊन मेलकुोि्याच्या मागााला लागले. 

मेलकुोिे हा डोंगराळ भाग श्रीरंगपट्टिाहून उत्तरेला १५ मैलांवर 

आह.े इथल्या डोंगरावर १२०० साली बांधलेलं एक सुंदर प्राचीन 

मंटदर आह.े मेलकुोिे डोंगररांगांनी दािलेला भाग आह.े पूवा आटि 

दटििेकडून मेलकुोि्याला जायला मागा आह ेतोही अवघड आटि 

अरंुद. हदैरला या मागााने मराठ्यांच्या िौजा आत टशरतील याची 

पसुिशीही कल्पना नव्हती. तो पटिमेकडील वािेनेच मराठे यिेार 

ह े धरून चालला. पि मराठ्यांच्या गटनमीकाव्याची ओळख 

त्याला नव्हती, म्हिनूच त्या अवघड मागााने िौजा आल्या. एका 

डोंगरावर त्यांनी आपल्या तोिा चढवल्या आटि टतथनू ते हदैरच्या 

िौजेवर आग ओत ूलागले. मराठ्यांना छाविी करायला अत्यतं 

अडचिीची जागा होती. मोकळी जागाच टतथे नव्हती. अशा 

प्रदशेात हदैरच्या मागावर मराठे मेलकुोि्याला पोचले. पेठेमामांनी 

नरटसंगराव धायगडेु, आनंदराव सपेुकर, आटि पिवधानाचंी िौज 

श्रीरंगपट्टिाच्या मागाावर हदैरच्या पळून जाण्याच्या मागाावर 

ठेवली. स्वत: पवेूची बाज ूसांभाळायला थांबले.  दटिि-उत्तरेला 



जंगलच होतं. हदैरला पळून जायला जागाच उरिार नाही अशी 

कडेकोि बंदी पेठ्यांनी केली. मेलकुोि्याच्या अटलकडे मराठ्यांचा 

तळ पडला.   

पि हदैरचे डावपेच यशस्वी झाले होते. मराठी िौजा 

टबदनरूवर जाऊ नयेत, म्हिनूच त्याने शत्रलूा मेलकुोि्याकडे 

ओढलं होतं. मराठे या अवघड जागी यायला लागले की त्यांच्यावर 

हल्ला करून सवा िौज कापनू काढायचा त्याचा टवचार होता. हा 

मागा खरं तर हदैरसाठीही धोक्याचाच होता. कारि त्या 

टखंडीटशवाय त्यालाही दसुरा मागा नव्हता, आटि मराठ्यांनी ती 

टखंड अडवली तर तोच संपिार होता. पेठेही हात धवुनू त्याच्या 

मागे लागले होते. एक किखर धाडसी, अनभुवी सेनानी असाच 

मामांचा लौटकक होता. ते िौज घऊेन पोचले आटि हदैरच्या 

अपेिेप्रमािे त्या पटिमेच्या टखंडीने आत न यतेा पवेूच्या अत्यतं 

कठीि मागााने आत टशरले. आपि स्वत: पोचण्यापवूी मामांनी 

सखाराम हरी, कृष्िराव बळवंत, भवानजी वाघ अशा काही 

सरदारांना हदैरवर पाठवलं होतं. या लोकांनी हदैरच्या लष्करावर 

टपछाडीकडून हल्ला केला. दोन्ही िौजांची झिापि झाली. 

मराठ्यांनी हदैरचे ३०० घोडे आटि हदैरने मराठ्यांचे ४०/५० घोडे 

पकडून आपल्या तळावर नेले. या धांदलीत सखाराम हरीच्या 

डोक्याला जबर जखम झाली. तोपयंत मराठी िौजेला घऊेन मामा 



पोचले आटि हल्ल्यासाठी वाि पाहात राटहले. हदैरने पटिमेकडून 

पवेूकडे अशी चंद्रकोरीसारखी आपल्या िौजचेी व्यहू रचना केली 

होती. डोंगर दऱ्यांमळेु िौजही टवखरुलेली होती. टशवाय 

त्याच्याकडील तोिाही कमी पौंडांच्या होत्या. मराठी िौज 

पवेूकडून आल्यामळेु त्याच्या तोिा चालेनात आटि मराठे तर 

रोजच सकाळ ते संध्याकाळ त्याच्यावर आग बरस ू लागले. 

अशातच आठ टदवस संपले. आता हदैर बाहरे पडायला अधीर 

झाला तवे्हा त्याने टचंकुली गावाजवळून श्रीरंगपट्टि गाठायचा 

टवचार चालवला. 

१७७१ च्या  ६ माचाला अमावास्येची रात्र होती. दाि अधंार. 

हदैरला शत्र ू भारी झालेला टदसला. आता पळून श्रीरंगपट्टिाला 

जाण्याटशवाय गत्यंतर नव्हतं. गपुचपु बाहरे पडायला हवं होतं. शत्र ू

सावध होताच. त्याला चकुवनू सगळा लवाजमा बाहरे काढायचा 

होता. तोिांपासनू गाई-गरंु-बकऱ्यांपयंत. हदैर रात्र होण्याची वाि 

पाहात बसला. मध्यरात्र झाली. डोंगरदऱ्यांमधे काळोख घट्ट भरला. 

मशालींचा उजेड तेवढा जवळपासचा भाग उजळत होता. तलवारी, 

बंदकुा जवळ ठेवनू बारगीर सावधपिे झोपले होते. गस्त घालिारे 

स्वत:च्याच डोळ्यांमधे बोि घालनू अवसेच्या अंधाराचा आटि 

स्वत:चा अंदाज घते होते. तेवढ्यात टखंडीजवळच्यांना काहीतरी 

हलतांना अंधकूपिे टदसलं. इकडे डोंगरावर ज्या चौक्या होत्या 



त्यांना हदैरच्या तळावर िारच सामसमू आहे हे जािवलं. वामनराव 

पिवधान, नरटसंगराव धायगडेु मंडळींच्या िौजांना रात्र शांतच 

वाित होती. २०० राऊतांटनशी मािकोजी बल्लाळाला पट्टिाच्या 

रस्त्यावर ठेवलं होतं. शत्र ूबाहरे आल्यावर मािकोजीला चाहूल 

लागली. त्यांनी टवठ्ठल टशवदवे टवंचरूकरांना मामाकंडे वदी यायला 

पाठवलं. इतक्यात हुजराती िौजेलाही कळलं आटि गच्च 

अंधारातही त्यांना लख्खपि ेहदैरने तळ हलवला हे स्पष्ट टदसलं. 

ते धावत पेठेमामांकडे आले. हदैर हलला ह ेतर खरं, पि कुठे गेला 

? दटििेला आपल्या राजधानीकडे श्रीरंगपट्टिाला गलेा की 

आपल्या आवडत्या टबदनरूच्या रििाला गलेा ? मराठ्याचं्या 

छाविीवर गडबड उडाली. नगारे वाजायला लागले, सारा तळ 

जागा झाला, काहीतरी गडबड आह ेह ेस्वारांना, प्यायांना लगचे 

कळलं.  

घोड्यांवर जीन घालनू िौज तयार झाली. मामांचा हुकूम 

सिुला. काहीजि कडूरच्या रोखाने, काही िौजा श्रीरंगपट्टिाच्या 

टदशेने घोडदौड करत टनघाले. इतक्यात दोन घोडेस्वार हदैरच्या 

िौजेतनू टनघनू मामाकंडे पोचले आटि हदैर पट्टिाकडे चालल्याची 

बातमी दऊेन बिीस घेऊन टनघनू गेले. सगळी िौज भर अंधारात 

पट्टिाकडे चालली. हदैर अजनू कोसभरच दरू गेला होता. तवेढ्यात 

मराठ्याचंी गस्तीची िौज परत येत होती. त्यांना हदैरची िौज 



चाललेली टदसली. तातडीने त्यांनी पिवधानांकडे आटि मामांकडे 

टनरोप पाठवला. भर मध्यरात्री लढाईला सरुूवात झाली. गस्तीची 

मािसं, आटि पिवधान, धायगडेु सपेुकर यांची िौज लढायला 

लागली. हदैरने बरुुजांच्या आकाराने गारदी, टिरंगी, बारवाले यांची 

िौज लावनू, या पाठलाग करिाऱ्या िौजेवर सतत मारा करत 

पट्टिाकडे सरकायला सरुुवात केली. तोिांचाही चौिेर मारा सरुू 

केला. पाठोपाठ सयूोदयाला डोंगरावरून तोिा वगैरे सामान घेऊन 

हुजरातीचीही िौज हदैरसमोर पोचली. तेव्हा मराठी िौजा 

सगळीकडे पसरल्या आटि सगळीकडून शत्रवूर हल्ला चढवला. 

पि हदैरच्या तोिांपढेु घोडे जाईनात. ते आगीची झळ चकुवायला 

लागले. मराठ्यांच्या तोिा, बैलगाडीवर घालनू लढाईच्या टठकािी 

पोचायला उशीर झाला. त्यामळेु त्यांचा वापर झाला नाही. काही 

इलाज नव्हता.  

श्रीरंगपट्टिाच्या मागाावर अटलकडे ३ कोसांवर मोती नावाच ं

तळं होतं. टतथपयंत हदैर पोचला. आता पट्टि अवघं तीन कोसांवर 

होतं. त्याच्या आत हदैरला गारद करिं जरूरीचं होतं, नाहीतर 

हातचा टनसिला असता. हदैरच्या डाव्या बाजनेू हुजरातीची िौज, 

पाठीमागनू रास्ते आटि टहदंरुावांची िौज, उजव्या बाजनेू वामनराव 

पिवधान, आनंदराव गोपाळ सपेुकर, नरटसंगराव धायगडेु, आटि 

गायकवाड यांच्या िौजा होत्या. मराठी िौजेने हदैरला घेरून 



िाकलं होतं. तेवढ्यात मराठ्यांच्या तोिाही येऊन पोचल्या. त्याही 

लाग ूकेल्यावर हदैरच्या िौजेची दािादाि उडाली. जे गोलाकार 

चालले होते, ते गोल एकदम मोडून पडले. त्याच ििी धायगडेु, 

पिवधान रास्ते, गायकवाड, घोरपडे, कडप्पाचे मटहपतराव, जे जे 

म्हिनू सरदार होते, ते सारे हैदरच्या िौजेवर मागच्या बाजनेू तिूुन 

पडले. सवांनी घोडी चालवली आटि गारदी टिरंग्यांचे बरुुज मोडून 

काढले. हदैर अगदी पढेु होता. त्याला हा मागच्या बाजनेू होिारा 

हल्ला कळल्यावर तो सड्या िौजेटनशी अंगावर चालनू आला, 

पि मराठ्यांचा जोर िारच मोठा होता.  

तेव्हा जीव वाचवायला लगतच एक डोंगर होता, त्यावर हदैर 

५०००/७००० हजार िौजेसह चढला. मराठेही त्याच्यामाग े

२००० िौज घेऊन डोंगराकडे धावले. तेव्हा हदैर आपल्या 

घोड्यावरून खाली उतरला. ििभर त्याला काय करावं त ेकळेना. 

तेवढ्यात गाजीखान बीड नावाच्या त्याच्या टवश्वास ूटखजमतगाराने 

त्याला डोंगराच्या टशखरावर नेलं. एका हसंराज नावाच्या उमया 

घोड्यावर बसवलं आटि श्रीरंगपट्टिाला नेलं. पट्टिाला पळून जात 

असतांना मराठयांनी त्याचा पाठलाग केला पि वेर्ांतर करून 

घोड्यावरून पळून पट्टिाला गेला.  टिप ूसलुतान सय्यद महमंदच्या 

मदतीने टभकाऱ्याच्या वेर्ात पळाला. आपला मलुगा सखुरूप परत 

यावा म्हिनू हदैर श्रीरंगपट्टिमधल्या काटदरवलीच्या दग्याात 



अल्लाची करुिा भाकत बसला होता. आपल्या मलुाला सखुरूप 

ठेवण्याची प्राथाना  करत बसला होता. टतथे टिप ूयेऊन पोचला. 

दोघाचंी भिे झाली. टकडामुंगी मारावेत तसं शत्रलूा मारिारा हदैर 

स्वत:च्या मलुाच्या बाबतीत मात्र जीवदानाची भीक मागत बसला 

होता. टिप ूटजवंत असिं म्हिजे त्याच्या खानदानाला राज्यसते्तच ं

दान टमळिं होतं. 

हदैरची िौज मेलकूोिेहून बाहरे पडत असतांना हदैरच्या तंबतू 

वेगळंच नाि्य घडत होतं. हदैरने टिप ूसलुतानाला सैन्याची टपछाडी 

सांभाळायची कामटगरी टदली होती. त्यामळेु टिपलूा बाहरे पडायची 

घाई नव्हती. िौज टनघतेवेळी हदैरने टिपलूा बोलाविं पाठवलं. पि 

टिप ूसापडत नाही असा टनरोप टशपायांनी आिला तेव्हा संतापाने 

बेभान झालेल्या हदैरने टिपलूा शोधनू काढण्याला सगळ्यांना 

टपिाळलं. टिपलूा हदैरसमोर आिल्यावर हदैचा पारा आिखीनच 

वाढला. दोघांच्यात वाद झडला. आवाज वाढला हदैरने शेजारी 

उभ्या असलेल्या अंगरिकाच्या हातातली वेताची छडी घेऊन 

टिपलूा तडाखे यायला सरुुवात केली. सवांसमि झालेल्या या 

अपमानाने टिपहूी खवळला. आपला िेिा जटमनीवर आपित 

हदैरला म्हिाला की आज मी हातात तलवार धरिारच नाही. 

शेविी जवळच्या लोकांनी त्याचा राग शांत केला. तरीही टिप ू

संतापलेलाच होता. माझ्या बापाच्या लढाईशी माझा काहीही 



संबंध नाही, त्याची लढाई तोच पाहू द,े अशी त्याने घोर्िा केली. 

त्यानंतर सवाच बाहरे पडले. हदैरला मयाची आसक्ती नव्हती. पि 

रोज रात्री तो थकून परत आल्यावर झोपण्यापवूी थोडं मय घेत असे. 

आटि मग झोपत असे. त्याटदवशी रात्री त्याने कदाटचत जास्त मय 

घेतलं असावं. 

मोती तलावावर मराठ्यांना िार मोठा टवजय टमळाला. 

हदैरला मोठीच दहशत बसली. ४०/५० तोिा, २५ हत्ती, ७/८ 

हजार घोडे, जरी टनशािे, अंबारी, हौद,े जडजवाटहर, खटजना, 

साहबेी नौबत, खपू मोठी लिू टमळाली. डोंगरावरच्या टशपायांनी, 

सरदारांनी कौल माटगतला. त्यांच्या चीजवस्त ू ताब्यात घेऊन 

त्यांना सोडून टदलं. लढाईत हदैरची  खपू िौज ठार झाली. 

लालटमयााँ, मीर रेजा वगैरे मोठे सरदार पकडले गेले. मग शरि 

आले. हदैरचा शोध चालवला पि सापडला नाही. तो कुठे पळून 

गेला ते कळलं नाही. मराठ्यांची अस्मानी िते्त झाली. सगळे सरदार 

खरू् झाले. पि या यशाला गालबोिही लागलंच. मामा पेठ्याचं्या 

कानाला घासनू बंदकुीची गोळी टनघनू गेली. मोठी जखम झाली 

नाही. परमेश्वराने खैर केली. पिवधानांच्या घरातले नीलकंठ त्र्यंबक 

आटि अंतोजी माने तोिेचा गोळा लागनू धारातीथी पडले. 

सरकारच्या टनशािाचा हत्ती होता, त्याच्या पायाला तोिेचा गोळा 

लागला आटि त्याचा पाय कापनू काढावा लागला. हुजरातीच े



घोडे खपू मेले. खपू लोक जखमीही झाले. पि मोठा टवजय हीच 

िार मोठी आनंदाची  गोष्ट होती. दसुरे टदवशी मेलकुोि्यावर हल्ला 

करून मराठ्यांनी मोठी लिू टमळवली. मग सगळे १० माचाला 

श्रीरंगपट्टिाकडे टनघाले. १७ माचाला श्रीरंगपट्टिच्या टकल्ल्यावर 

तोिा सरुु केल्या. पि हदैर बधला नाही. थकलाही नाही. खचलाही 

नाही. त्याने आधीच जवळपासचा सगळा मलुखू जाळून, ओसाड 

करून िाकला होता. त्याने लढाईचीही तयारी नव्याने सरुू केली.  

तोपयंत एटप्रल मटहना उजाडला. उन्हाळ्याला सरुूवात झाली 

होती. गवत टमळिं कठीि झालं होतं. पािीही कमी झालं होतं. 

हदैरची रसद मराठी िौजानंी बंद केली होती. या टवर्याचा 

सोिमोि लावायचाच हा हदैरचा टवचार होता. हैदरही तह 

करायच्या टवचारावर आला. पेठ्यांचीही तीच इच्छा होती. 

पावसाळा जवळ आला होता, वेढा लांबवनू काहीही िायदा होिार 

नव्हत,ं कारि श्रीरंगपट्टि ताब्यात यिेारच नव्हतं. शेविी मटहनाभर 

वेढा चाल ू ठेवनू अियततृीयेला, १८ एटप्रलला वेढा उठवला. 

सगळी िौज मेलकुोि्याला गेली. आता टबदनरू गाठावं असं मामा 

पेठ्याचं्या मनात होतं. त्याप्रमािे कावेरीच्या काठाने िौजा 

टनघाल्या आटि वािेतील टचन्नरायपट्टि, संकरापट्टम, नरटसंहपरू 

अशी ठािी घते पढेु गेले. हदैर या मराठ्याचं्या हालचालींनी सावध 

झाला आटि टबदनरू वाचवायला त्याने टिपलूा टबदनरूला पाठवलं. 



कुमेदान नावाच्या सरदाराला दसुरीकडे पाठवलं. पेठेमामा 

कुमेदानला टपिाळून लावलं. कुमेदानचे खपू लोक मेले. तो स्वत: 

मराठ्याचं्या वेढ्यात अडकला. रात्री तो पळून जायच्या बेतात 

असतांना त्याची िौज आक्रोश करायला लागली, तेव्हा मी तमुची 

व्यवस्था करतो असं त्यांना म्हिाला आटि ते स्वस्थ झाल्यावर 

कू्ररपिे त्या सवांची कत्तल करून तो टनसिला.  

 

  

 

  



िेलुकोटे लढाईतील िराठ यांच्या फौजेचा िुक्त 

संचार… 

 

जलैु मटहना सरुू झाला. इकडे मराठी िौजा एकेक प्रदशे, 

ठािी, टकल्ले टजकंत चालल्या. पिवधानांची िौज गदानगड 

नावाच्या टकल्ल्याला वेढा घालनू बसली. टकल्ल्यातील लोकांनी 

थोडा प्रटतकार केला पि नंतर ती मािसं शेविी शरि आली, आटि 

त्यांनी टकल्ला स्वाधीन केला. टतकडे त्र्यंबकमामा पेठ्यांनीही 

दवेरायदगुा, भैरवदगुा, असे टकल्ले आटि नागमंगल, दवेलपरू, 

टकक्केरी अशी ठािी टजकूंन घेतली तवे्हा हदैरला तह करण्यावाचनू 

गत्यंतर उरलं नाही. मनाची तयारी नव्हती पि ठािी हातनू सिुत 

चालली होती, म्हिनू थांबिं भाग होतं. हदैरच्या आपाजीराम 

वटकलाला पेठ्यांनी आपल्या मागण्या सांटगतल्या. १. हदैरने मामा 

पेठ्यांना जातीने भेिावे. २. हैदरने ६० लाख खंडिी यावी. ३. पाईन 

घािाखाली जाण्याचा मराठ्यांचा मानस असेल तर हदैरने त्यास 

मदत करावी. ४. टनजामाचे २८ लाख त्याला परत करावेत आटि 

पावती आिनू यावी. ह े जर हदैरने मान्य केलं तर  मराठे 

श्रीरंगपट्टिाजवळचा त्याचा टजंकलेला प्रदशे परत करतील. पि 

हदैरने तहाची बोलिी लाबंवली कारि माधवराव पेशव्याचंी 



प्रकृती नाजकू झाल्याची बातमी त्याला कळलेली होती. पि मामा 

पेठे हदैरला नमवायची वाि पहात होते. त्यांच्या या वािाघािी चाल ू

असतांना तजंावरच्या तळुजाजी भोसले यांनी इगं्रजांटवरूध्द मराठी 

िौजेची मदत माटगतली. इगं्रज सेनापती टस्मथ याच्या मदतीने 

अकाािचा नबाब महमंदअलीने तंजावरवर हल्ला केला होता. 

नोव्हेंबरमधे मामा पेठे आपली िौज घऊेन तंजावरकरांच्या 

मदतीला गेले. या िौजा येण्याचा सगुावा लागताच नबाबाची िौज 

टनघनू गेली.  

मामांचा तंजावरला जाण्याचा हतेहूी हदैर हाच होता.  १. 

हदैरचा  त्याबाजचूा  प्रदशे िस्त करिं. २. भोसल्यांच्या मदतीला 

जािं. ३. इगं्रज आटि अकाािच्या नबाबाशी हदैरटवरुध्द मदत 

मागिं. यात इगं्रजांनी हदैरटवरूध्द मदतीची मागिी िेिाळली. 

मराठी िौजा आपला प्रदशे लिुायला गेल्याचं कळल्यावर हदैरने 

टिपलूा त्याचं्या मागावर पाठवलं. पि मामाही हुशार होतेच. आपि 

पाईन घाि उतरलो की हदैर आपल्यावर चाल करून येिार ह े

माहीत असल्यामळेु मामानंी पिवधानांची िौज घािमाथ्यावर 

ठेवली होती. वामनराव पिवधानांची आटि टिपचूी गाठ पडली, 

लढाई झाली, आटि टिप ूपळून गेला. बारामहाल भागात मराठी 

िौजा प्रदशे तडुवायला, साि करायला लागल्या. अप्पा बळवंत 

मेहेंदळे आटि सखाराम हरीला मामांनी कोईमतरूवर पाठवलं. 



मेहेंदळे आटि टिपचूी सालेमच्या घािात गाठ  पडली. टतथेही 

टिपचूा पराभव झाला आटि हदैरची िौज पळून गेली. तोपयंत 

मद्रास भागातला पावसाळा सरुू झाला होता. त्र्यबंकमामा पेठे परत 

घािमाथ्यावर आले. वामनराव आपली िौज घेऊन बंगलोरमधेच 

होते. आता टबदनरूवर जायचा त्यांचा बेत होता. म्हिनू 

वामनरावांनी त्यांची गाठ दोड् बाळापरुावर घेतली. पि आता िौज 

कंिाळली होती. टशपायांना घरची ओढ लागली होती. ३ वरं् 

सातत्याने िौज लढत होती. सगळे सरदारही या दगदगीने थकल े

होते, कंिाळले होते.  

  



हैदर – िराठे तह -  

 

हदैरही मराठ्यांच्या या लांबलेल्या मोटहमेमळेु कंिाळला 

होता. तेवढ्यात मराठ्यांचा पावसाळ्यात छाविी करण्याचा 

टवचार चाललाय ह े ऐकून त्याचा धीर सिुला आटि तो तहाला 

तयार झाला. तेवढ्यात पेशव्यांचाही हदैरशी सलखू करण्याचा 

हुकूम आला. शेविी टकक्केरीच्या मकु्कामावर तह झाला. १. हदैरने 

५० लाख यावेत. २५ लाख रोख, २५ लाखाचं जवाहीर, आटि 

बाकीची सावकारी हमी. २. टशरे, मदनटगरी, गुरामकोंडा, 

दोड्बाळापरू, टचन्नरायदगुा, कोलार, होस्कोिे ही ठािी आटि 

त्याखालचा अंमलाचा प्रदशे मराठ्यांकडे आटि नंदीदगुा, 

टचकबाळापरू, दवेन ्रायदगुा हा प्रदशे हदैरकडे राहावा. ३.. यापढेु 

मराठी मलुखावर हदैरने आक्रमि करू नये. तह तोि्याचा होता, 

पि इलाज नव्हता. पेशव्यांची प्रकृती टबघडत चालली होती. रास्त े

आटि मरुारराव घोरपडे यासाठी मध्यस्थ झाले. हदैरने रोख रक्कम 

ताबडतोब टदली. बाकीची रक्कम िौज घेऊन आल्याटशवाय 

टमळिार नव्हतीच. २. वर्ांनी सवा िौजा घरी परतल्या. पेठ्यांनी 

आिलेली रक्कम खटजन्यात भरली. या मोटहमेचा खचा पेशव्यांना 



१ कोिी ३९ लाख रुपये आला. पावसाळाभर सवा लष्कराने, सवा 

जखमींनी, सवा घोड्यांनी बैलांनी, टवश्रांती घतेली.  

  



िाधवराव पेशवयांचा िृत्यू. १८ नोवहेंबर १७७२.  

 

जनूमधे िौजा परतल्या. पेशव्यांना त्र्यंबकामांनी संपिूा वतृ्तांत 

टदला. पेशव्यांची मात्र सवा समाचार ऐकण्याचीही प्रकृती राटहली 

नव्हती. आधीच्या दोन वर्ापंासनू तब्येत ढासळायला लागलीच 

होती. तरीही दरबारची कामं पेशवे उरकत होते. राजयक्ष्मा रोग 

पेशव्याचंं शरीर आतनू पोखरत होता. १७७० सालात कामं हातनू 

रेिेनात. कनाािकाच्या स्वारीवर जािंही रटहत करावं लागलं, इतकी 

प्रकृती टबघडली. ७१ साल हे और्धपािी हवापालि यातच संपलं. 

पणु्यात त्यांना बरं वािेनासं झालं की ते बाहरे पडत. जलैु ७१ ला 

पेशवे किोरे इथे जाऊन राटहले. टतथे बरं वािू लागल्यावर शेविचे 

काही मटहने पेशवे थेऊरास जाऊन राटहले. काटताकात म्हिज े

नोव्हेंबरमधे पेशव्याचंी प्रकृती खपूच टबघडली. सारे दरबारी रावांना 

भेिायला आले. पेशव्यांना राज्याची काळजी तर होतीच, पि 

आपल्यानंतर राज्य कसं चालेल याची जास्त काळजी लागनू 

राटहली होती. त्यांनी राघोबादादाचं्या हाती नारायिरावाचंा हात 

दऊेन यांचा सांभाळ करावा असं दादांकडून वदवनू घेतलं. 

थेऊरच्या वाड्यातलं राहािं सोडून दवेळाच्या ओवरीत येऊन 

राटहले. दानधमा सरुू केला. पोिातल्या वेदना इतक्या वाढल्या की 



त्या साहवेनात म्हिनू पोिात खपुसनू घेण्यासाठी खजंीर माग ू

लागले. कुिी टदला नाही म्हिनू खपू संतापले. इच्छारामपंतांनी 

खंजीर टदला नाही म्हिनू त्यानंा मसुक्या बांधनू मार यायची टशिा 

सांटगतली. काटताक एकादशीस खपंू गडबड झाली. सवांगाला सजू 

आली. जीव घाबरा व्हायला लागला. दसुऱ्याने हात उचलला तरच 

उचलला जातो एवढा अशक्तपिा आला. वैयाला आधीच प्राथाना 

करून टवनंती केली की मरिसमयी कि न होऊ यावा नाहीतर 

गजाननाचा उच्चार व्हायचा नाही. पाऊि एक तास आधी सवा 

ब्राह्यिांना जवळ बोलावनू नमस्कार केला. आम्ही महायाते्रस 

जातो, स्वारीची तयारी करा असं सांटगतलं. प्राि जाऊ लागला 

तेव्हा गजानन गजानन म्हित प्राि सोडला. डोळ्याचं्या वािे प्राि 

सोडला. पत्नी रमाबाई सती गेल्या. माधवरावांच्या जाण्याने 

द:ुखाचं सावि राज्यावर पसरलं. बधुवार काटताक वय ८ ला 

प्रात:काळी पेशवे माधवरावाचंा थेऊरच्या टचतंामिीच्या मंटदरात 

शेवि झाला. त्याटदवशी तारीख होती १८ नोव्हेंबर १७७२.  

महाराष्राच्या राजकारिाला त्यानंतर एक मोठं वळि टमळालं. 

मोठ्या वेगाने राज्याचा गाडा घसरायला लागला.  

हदैरच्या दृष्टीने एक मोठा शत्र ूनाहीसा झाला. टनजाम-इगं्रजांना 

तो घाबरतच नव्हता. कनाािक आता आपलंच आह े या 

स्वप्नसखुात तो राटहला.  पेशव्यांचा मतृ्यनंूतर नारायिराव 



पेशवेपदी पि राघोबादादांचा पेशवेपद टमळवण्याचा हट्ट संपला 

नव्हता. त्यामळेु पणु्याच्या दरबारात राघोबादादांच्या साथीदाराचं 

कारस्थान सरुु झालं. नारायिराव पेशव्यांना अिक करून सत्ता 

हाती घणे्याचा कि रचला गेला. भाद्रपदात शटनवार वाड्यात 

दरसालप्रमािे गिेशोत्सव सरुु झाला. ३० ऑगस्ि, १७७३. या 

टदवशी शटनवारवाड्यात मोठाच अनथा घडला. नारायिराव 

पेशव्यांना धरावे या हुकुमाच्या ऐवजी ‘’ मारावे ‘’ असा शब्द 

टिरवला गेला आटि पेशव्यांचा गारयांनी खनू केला. या सगळ्या 

घडामोडी हदैरचा वकील  

आपाजी राम पणु्यात कैदते बसनू हदैरला कळवत होताच. पि 

शटनवारवाड्यातील खनुांनतर हदैरला पत्र टलहून “ आता संधी 

उत्तम आह.े आपि ििाचाही टवलंब न करता िौजा पाठवनू टशरे, 

मदटगरी, होस्कोिे वगैरे स्थळ काबीज करा. '' त्याने असा टनरोप 

पाठवला. हदैरने ही नामी संधी सोडलीच नाही. 

  



हैदर-राघोबा-कल्याणदुगााचा तह – 

इ. सन १७७४.  

 

नारायिरावांच्या मतृ्यनंूतर दादासाहबेांच्या हाती सत्ता आली. 

खनुाच्या टदवसापासनू, चौथ्या टदवशी राघोबादादांनी नागपरूच्या 

मधुोजी भोसल्यांना पणु्याला भेिायला बोलावलं. ही बातमी 

मधुोजींचे बंध ूसाबाजी यांना कळताच, आता माधवराव पेशव्यांनी 

आपल्याला टदलेलं सेनासखले ह ेपद आपल्या हातनू जािार याचा 

अंदाज साबाजींना आला. त्यांनी लगेच आपली बाज ू भक्कम 

करण्यासाठी टनजामाची मदत माटगतली. साबाजी आटि टनजाम 

एक होिार ह ेकळताच दसऱ्याला दादा लगेच टनजामावर स्वारी 

करायला टनघाले. पि मनात हते ूटनजामावर स्वारी करायची, नाही 

जमलं तर आपल्या टवरोधकांना लगामात ठेवण्यासाठी त्याच्याशी 

टमलाि करायचा असाच होता. हदैरने जे तालकेु बळकावले होते, 

ते त्याच्याकडून परत घणे्यासाठी त्याच्यावर मोहीम होतीच. पि 

शेविी स्वारीचा बेत सोडून हदैरशी राघोबादादांनी तहच केला. हा 

कल्यािदगुााचा तह िेब्रवुारी १७७४ मधे झाला. या तहाने तुंगभद्रा 

आटि कृष्िा नदीच्या टचमिीतला सगळा मलुखू दादांनी हदैरला 

दऊेन िाकला. याच्या बदल्यात हदैरने दरसाल ६ लाख खंडिी 



मराठ्यांना यावी आटि राघोबादादाचंा पेशवाईवरचा हक्क हदैरने 

मान्य करावा असा करार झाला.  

माधवराव पेशव्यांनी दरसाल कनाािकात स्वाऱ्या करून 

मेहनतीने आटि ध्यासाने टमळवलेला मलुखू एका वाक्याने 

राघोबादादांनी स्वाथाासाठी हदैरला दऊेन िाकला. यात दसुरा 

दे्वर्मलूक घिक असा होता की या करारातनू पिवधानांच्या 

जहाटगरीतला बराचसा मलुखू हदैरला आपोआप टमळाला. दादांनी 

अशातऱ्हनेे पयाायाने माधवरावांच्या पिातील लोकांवर, 

पिवधानांवरही सडू उगवला. दादांच्या पाठलागावर 

त्र्यंबकमामांसारखा शरू परुुर् होता. त्यांच्या मदतीला पिवधान, 

टबनीवाले आटि त्र्यंबकमामांची िौज होती.  हदैरशी तह करून 

दादा पणु्याला यायला टनघाले, तेव्हा  कासेगाव मकु्कामावर िौज 

असतांना दादांनी त्र्यंबकमामांवर जोरदार हल्ला केला. त्यात 

मामांच्या तोंडावर जखम होऊन मामा पकडले गेले. दोन टदवसांनी 

त्यांचा अंत झाला. तोपयतं बारभाई कारस्थान टसध्द होऊन 

दादांच्या हातची सत्ता टनसिली. १७ एटप्रल १७७४ ला परंुदरावर 

नारायिराव पेशव्यांच्या पत्नी गंगाबाई यांना मलुगा झाला. नाव 

सवाई माधवराव ठेवलं. आटि ४० टदवसांच्या या मलुाच्या नावाने 

पेशवाईची वस्त्रं आिनू नाना िडिीस आटि सखारामबाप ूबोकील 

यांच्या हातात कारभाराची सतंू्र गेली.  हदैरच्या दृष्टीने त्याच्या एका 



शत्रचू्या राज्यात ही मोठी राजकीय कलाििी होती. मराठ्याचं्या 

िौजा कनाािकात उतरण्याची शक्यता आता काही टदवसांसाठी 

तरी कमी होती. पिुे दरबाराची व्यवस्था अजनू नीि लागायची 

होती. त्याचा दसुरा शत्र ूहोता  इगं्रज. पि टतथेही शांतता होती. 

  



कूगा. इ. स. १७७३. 

 

हदैरला आता इगं्रज आटि मराठ्याचं्या आजपयंत यधु्दामळेु 

झालेल्या खचाामळेु नवीन वसलूाची, खटजन्यात भर घालण्याची 

आवश्यकता टनमााि झाली. म्हिनू त्याने टिपलूा कनाािकातला 

मराठ्याचंा उत्तर भाग परत घ्यायला पाठवलं आटि स्वत: 

मलबारवर स्वारी करायला टनघाला. मैसरूवरून मलबारवर जायला 

त्याला लांबचा वळसा पडत असे. म्हिनू पटिम टकनारा आटि 

मैसरू यांच्यामधल्या कूगा प्रांतावर त्याचा डोळा होता. तो एकदा 

हाती आला की त्याच्या हातात सवाात जवळचा मागा 

दळिवळिासाठी टमळिार होता. या अवधीत त्याला इ. स. 

१७७३ मधे कूगा प्रांताकडून हवी तशी संधी चालनू आली. कूगा 

प्रांत हा सगळा टलंगायताचंा. या कूगाच्या गादीच्या हक्कावरून वाद 

सरुू झाले. टलंगराज हा दसुऱ्या हकदाराचा काका हदैरकडे मदत 

मागायला आला. राजा वीर राजेंद्राटवरूध्द त्याच्या टवरोधकांना 

हदैरची मदत हवी होती. हदैरने ती सवुिासंधी ििभरही दवडली 

नाही. याचं कारि म्हिजे कूगामधनू मलबारमधे उतरायला सोपा 

सहज मागा जात होता. हदैर िौज घेऊन अचानक, अकस्मातपि े

कूगावर गेला. कूगावर त्याने जोरदार हल्ला केला. कूगाचा राजा दवैेया 



पळून गेला.  हदैरने कूगामधे मडकरीला भक्कम टकल्ला बांधला. 

नवीन वाढीव सारा लाग ू करुन तो मैसरूला परतला. पि परत 

लवकरच त्याला कूगामधला बंडावा मोडायला यावं लागलं. कूगा 

टजंकल्यावर आपल्या वतीने त्याने एक ब्राह्यि अटधकारी पैशाच्या 

वसलुीसाठी टतथे नेमला. या ब्राह्यि अटधकाऱ्याचं आटि कूगा 

जनतेचं अटजबात पिलं नाही. त्या लोकांनी या अटधकाऱ्याटवरूध्द 

बंड पकुारलं. हदैरने तातडीने येऊन ते बंड टचरडलं. बंडखोरांना 

कू्ररपिे िाशीला लिकवलं आटि टनघनू गेला. पि हदैरच्या 

हयातीच्या शेविपयंत कूगाकरांनी आपला टवरोध सतत चालचू 

ठेवला होता. हदैरला यांच्याशी सतत सामना करावा लागला.  

राजधानीत परतल्याबरोबर हदैरला आपली िौज परत 

काटलकतला पाठवावी लागली. श्रीटनवासराव बाकी आटि 

सैदसाहबेाच्या हाताखाली िौजा वायनाडवरून घािातनू खाली 

सरळ आिाखाली उतरल्या आटि काटलकत सहज हाती पडलं. 

टिपनेूही टशरे,टचन्न रायदगुा, दोड् बाळापरू, होस्कोिे, गरुामकोंडा 

वगैरे ठािी परत टजंकून घेतली. आता या आधी  हातनू गेलेला सवा 

प्रांत हदैरच्या हातात आला. इ. स. १७७५ पयंत हदैरच्या सवा 

मोटहमा यशस्वी होऊन त्याला जरा शांती लाभली. पटिम 

टकनाऱ्याचा बराचसा भाग हदैरच्या ताब्यात आलेला होता, पि 

त्राविकोरला टजंकिं हाही हदैरचा उद्दशे होताच. कारि आजवर 



जेवढ्या म्हिनू हदैर आटि मलबार-काटलकतच्या लढाया झाल्या 

होत्या, तेवढ्या लढायाचं्या वेळी त्राविकोरच्या राजाने, हदैरच्या 

टवरोधकांना गपु्तपिे मदत केलेली होती. हदैरला त्यामळेु 

त्राविकोरवर राग होता. त्राविकोरवर जायला हदैर डच 

लोकाकंडून त्यांच्या प्रदशेातनू जािारा मागा वापरायला मागत 

होता. डच लोकांनी त े सपशेल नाकारलं होतं. टशवाय 

त्राविकोरच्या राजाने त्राविकोरच्या उत्तरेला टकल्ला बाधंनू उत्तर 

सीमेची सरुिा वाढवायला सरुुवात केली होती. त्यामळेुच हदैर 

त्राविकोरवर चढाई करायची योजना करायला लागला. हदैरने 

कोचीनकडून ४ लाख रुपये खंडिी आटि १९ हत्ती माटगतले आटि 

त्राविकोरकडून दीड कोिी रुपये खंडिी आटि ३० हत्ती भेि म्हिनू 

माटगतले. त्राविकोर राजाला इगं्रजांची मदत असल्यामळेु त्याने ते 

सपशेल नाकारलं. हदैरची िौज मग त्राविकोरकडे चालायला 

लागली. हदैरने त्राविकोरला जायचा मागा डच लोकांनी 

नाकारल्यावर कोटचनच्या उत्तरेकडून वाि धरली. हदैरने टत्रचरुचा 

टकल्ला टजंकला आटि आपला पाय रोवला. कोचीनचा राजा 

त्याला शरि आला. डच लोकांनी करगनरुचा आपला टकल्ला 

नायर लोकांच्या मदतीने वाचवला. हदैरला पराभतू केलं. 

करगनरुचा राजा हदैरला शरि गेला पि डच लोकांनी हदैरला 

राजवाड्यापयतं पोहचचू टदलं नाही. त्यांनीच राजवाड्याचा ताबा 



घेऊन िाकला. हदैरच्या सतत लहान मोठ्या चकमकी या डच, 

नायर आटि इगं्रजी िौजांशी होत राटहल्या पि टनिाायक लढाई 

एकही झाली नाही. तेवढ्यात हदैरला मैसरूला ताबडतोब परत 

जाण्याची वेळ आली म्हिनू त्याने त्राविकोर मोहीम  बंद करून 

तो मैसरूला परतला. त्राविकोर टजकंायचं हदैरचं स्वप्न परत 

अधरंुच राटहलं. 

  

  



नंजराज वोडीयार – 

 इ. सन १७६६ ते २ ऑगमट १७७२. 

 

 या वेळी मैसरूच्या राजवाड्यात एक अशभु घिना घडली. 

१७६६ साली कृष्िराज वोडीयार मरि पावला तेव्हा हदैर 

मलबारच्या मोटहमेत गुतंला होता. त्यामळेु टकल्लेदार 

मकदमूअलीला जरी हदैरची बालवयातील दसुऱ्या राजपतु्राला 

गादीवर बसवण्याची गपु्त आज्ञा होती तरी दरबारी प्रटतष्ठीत आटि 

राजमातेमळेु थोरला नंजराज राजपतु्रच राजा झाला होता. हा राजपतु्र 

लवकरच सज्ञान झाला. हदैरला हा वोडीयार आपल्या सते्तला शह 

दिेारा ठरिार याची द:ुटचन्ह टदसायला लागली होती. हा 

सवााटधकारी नंजराजैय्याचा नातहूी होता हा आिखी एक धोका 

हदैरला वाित होता. कृष्िराज वोडीयारनंतर ३ वर्ांनी त्याची आई 

दवेजम्माही १७६९ मध्ये मरि पावली होती. आता कृष्िराज 

वोडीयारची रािी लक्ष्मिीअम्मा राजमाता म्हिनू हुशारीने वागत 

होती. ती कट्टी गोपलराज अरसची कन्या होती. त्यामळेु 

दरबारातील राजकारि टतला चांगलं कळत होतं आटि हदैरचा 

राजकीय प्रवासही टतने जवळून पटहला होता. आपली सत्ता भ्रष्ट 

करण्याची टतची धडपड चाल ू आह े ह े हदैरलाही माहीत होतं. 



त्यामळेु हदैरला हा राजा नकोसा झाला होताच. त्यातच 

मराठ्याचं्या मदतीने आपली सत्ता काढून घ्यायची हा नंजराज 

वोडीयार प्रयत्न करतो आह े ह े कारस्थान िुिल्यावर हदैरने 

नंजराजाला अिक करून नजरकैदते ठेवलं. २ ऑगस्ि १७७२ या 

टदवशी नंजराज वोडीयार आपल्या टबछान्यात मरि पावलेला 

आढळला. तेव्हा त्याचं अवघ २२ वरे् वय होतं. मध्यरात्री तो दधू 

प्यायला पहािे २ वाजता उठला आटि हदैरने पाठवलेलं दधू 

प्यायला. सकाळी डॉक्िर बोलावण्यात आले. त्यांनी नंजराज 

वोडीयार टवर् पोिात गेल्यामळेु मरि पावल्याचं घोटर्त केलं. 

नंजराजाचा  कारभार १७६६ सालापासनू १७७२ सालापयंत 

चालला. 

  



बेट्टद चािराज वोडीयार –  

१६ ऑगमट १७७२ ते ७६. 

 

नंजराज वोडीयारचा शेवि असा झाल्यावर त्याचा धाकिा 

भाऊ बेट्टद चामराजाला १६ ऑगस्ि या टदवशी सतुकाचे १३ 

टदवस पार पडल्यावर हदैरने गादीवर बसवलं. हा सते्तत आला तरी 

हदैरच्या हातातील बाहुलं बननूच राटहला. तोही ४ वर्ाात अचानक 

वारला. लक्ष्मिीअम्माला यामागचा सतू्रधार नक्कीच माहीत होता. 

चार वर्ांमध्ये महारािीचे दोन तरुि पतु्र अचानक मरि पावले होते. 

पि खचनू जािारी ती स्त्री नव्हतीच मैसरू टसंहासनाला पढुचा वारस 

कोि असेल याचा टतनेही टवचार करून ठेवला होताच. टतने 

आपल्या धाकि्या बटहिीचा मलुगा नरसराजैय्या याला वारस 

म्हिनू टनवडायचं ठरवलं होतं. दसुरा मलुगा होता टतच्या सावत्र 

मलुीचा मलुगा टसध्दराजैय्या. पि हे दोन्ही मलुगे हदैरने नाकारले, 

कारि त्याचं्यात राज्य सांभाळण्याचं पािी नव्हतं असं त्याच ं

म्हििं होतं. 

  



खासा चािराज वोडीयार –  

इ. सन १७७२ ते १७९६.   
 

नवीन वारस टनवडण्याची जबाबदारी हदैरवर आली. हदैरने 

यासाठी एक वेगळाच अचंटबत करिार अकटल्पत मागा टनवडला. 

राजधानीतील सवा प्रटतटष्ठत, सवा दरबारी आटि राजघराण्यातील 

सवा लोकांना त्याने आमंटत्रत केलं. राजघराण्यातील सवा शाखाचं्या 

लहान मलुांनाही आिवलं. एका मोठ्या टदवािखान्यात 

तऱ्हतऱ्हचे्या वस्त ू मांडल्या. त्यात पसु्तकं, खेळिी, िळं, 

खायपदाथा, कपड अशा नाना प्रकारच्या वस्त ूहोत्या. हदैरने त्या 

सवा मलुांना तमु्हाला काय हवं ते घ्या असं सांगनू मोकळं सोडलं. 

सवा मलुांनी खरु्ीत येऊन आपल्याला हव्या त्या वस्त ूउचलायला 

सरुुवात केली. मात्र एक छोिा मलुगा एका रत्नजटडत कि्यारीकडे 

गेला आटि त्याच्याशी खळूे लागल्या. त्यापढेु जाऊन त्याने 

आपल्या डाव्या हातात एक टलंबहूी उचलनू घेतलं. हदैरचं या 

सवांवर बारीक लि होतं. या मलुाचं नाव चामराज होतं. अररकुठार 

दवेराज अरस आटि होनाजम्मा अरस याचं ते बालक होतं. हदैरने  

मलुाला पाटहलं आटि एकदम तो मोठ्याने म्हिाला,  

“हा आपला उयाचा राजा. ह्याची पटहली आवड लष्करी 

संरिि आटि दसुरी आवड पीकपािी.” 



जमलेले लोक हदैरच्या या टनवडीने आियाचटकत झाले. 

हदैरने त्या मलुाला जवळ बोलावलं आटि आपल्या उराशी धरलं. 

रािी लक्ष्मिीअम्मानेही या टनवडीला मान्यता टदली. त्यानंतर 

हदैरने शास्त्रशधु्द पद्धतीने त्याला दत्तक घणे्याचा समारंभ 

राजघराण्याला करायला लावला आटि मग l³ççuçç 

jçpçÒççmççoçlç vçíTvç jçpçç®çí mçbmkçÀçj 

kçÀ©vç iççoçÇJçj yçmçJçuçb. २७ सप्िेंबर १७७६ या 

टदवशी राज्यारोहि समारंभ पार पडला. l³çç®çb 

vççcçkçÀjCç खासा ®ççcçjçpç®ç kçíÀuçb. त्यानंतर त्या 

मलुासाठी मदुजम्मा नावाची एक नवीन दाई नेमली आटि 

लक्ष्मिीअम्मा टहच्याशी त्या मलुाचा संपका  येऊ नये, आपल्या 

सते्तला धोका होऊ नये, रािीने बालराजाशी दषु्टपिे वाग ूनये म्हिनू 

रािीला नजरकैदते ठेवली. हदैरअली आता टनधाास्त झाला. 

त्याच्यानंतरही सत्ता त्याच्याच घराण्यात राहील याची सोय झाली 

होती कारि टिप ूसलुतान हा आता २७ वर्ांचा झाला होता. आटि 

हा नवीन वोडीयार िक्त ३ वर्ांचा होता. हदैरला आिखी एक 

करीम नावाचा मलुगा होता. अशाररतीने हदैरने आपल्या दोन्ही 

मलुांच्या भटवष्याची व्यवस्था या कल्पकतेतनू पिूा केली.  

  



हैदर आस्ण पस्शाया  

 

हदैरने यानंतर आपलं लि परकीय सत्तांशी संबंध 

सधुारण्याकडे वळवलं. पटशायाकडे उत्तम घोडे असल्याचे त्याला 

माटहती होते, पि त्या दशेाशी संबंध नव्हते. हदैरने शहा नरुौल्ला 

नावाचा पटशायन दतू आपल्या वतीने पटशायाला पाठवला. टशराज 

इथे या दतूाचं पटशायाच्या राजाकडून - करीम खानकडून थािाने 

स्वागत केलं गेलं. मग १००० िौज उभी करण्याची परवानगी 

दणे्यात आली. शहा नरुौल्ला ही िौज आटि उत्तम घोड्याचं दळ 

घेऊन मैसरूला परतला. हदैर ही िौज आटि घोडे पाहून खूर् झाला. 

पि थोड्याच टदवसांमधे या पटशायन िौजचे्या वागण्याने त्याचा 

भ्रमटनरास झाला. हळूहळू हे पटशायन िौजी कुठे नाहीसे झाले त े 

कळलं नाही, पि त्यांच्याबद्दलचं हदैरचं पे्रम मात्र नाहीसं झालं 

होतं.  

  



बल्लारीची मवारी - 

 

हदैरची यापढुील कामटगरी बेल्लारीवर झाली. नोव्हेंबरमधे 

तेथील टहदं ूराजाने तातडीने त्याला मदतीला बोलावलं. हा राजा 

आधी बसालतजगंचा मांडटलक होता, पि १७६९ सालापासनू तो 

हदैरला आपली खंडिी पोचवायला लागला होता. त्या रागावर 

बसालतजगंाचा टदवाि भोजराज याने फ्रें च लष्करी अटधकारी 

लॅली याला घऊेन बेल्लारीवर हल्ला केला होता, आटि 

टकल्ल्याला वेढा घातला होता. त्यामळेु स्वत:च्या सिुकेसाठी 

हदैरसारखा कुिीही त्राता त्याच्या नजरेसमोर दसुरा नव्हता. 

हदैरलाही हा हल्ला परतवनू लाविं जरूरीचं होतं. हदैरची िौज 

त्वरेने बेल्लारीला टनघाली. तोपयंत हदैरच्या ' मतु्सद्दी लोकांनी ' 

बसालतजगंाच्या जवळपासचे पाळेगार िोडून त्याच्याटवरुध्द 

टितवनू ठेवले होते. हदैरच्या ताफ्यामधे असे मतु्सद्दी लोक खपू 

होते. त्यांची हीच कामटगरी असे. हदैर टजथे स्वारी करिार असेल, 

त्याच्या जवळपासच्या भागातले पाळेगार-दसेाई िोडून ठेवायच े

आटि हदैर आला की त्यांनी हदैरला सामील व्हायचं, हाच हदैरचा 

पररपाठ असे. त्याप्रमािे बसालतजंगाची एक बाज ूलंगडी झालेली 

होती. हदैरची िौज ५ टदवसांमधे २५० मैल अंतर कापनू 



बेल्लारीला पोचली तेव्हा त्याच्या िौजेतील काही सैटनक केवळ 

श्रमान े मेले. हदैरने आपली िौज लॅलीच्या िौजेच्या समोर न 

आिता, त्या िौजेच्या टपछाडीकडून जोरदार हल्ला चढवला. तो 

हल्ला इतका अनपेटित होता की लॅलीची िौज पळत सिुली. 

शत्रचूी सवा यधु्दसामग्री हदैरच्या हाती लागली. लॅली जीव वाचवनू 

पळून गेला आटि भोजराज लढाईत मारला गेला.  हदैरने  प्रचंड 

मोठी रक्कम बसालजगंाकडे माटगतली.  

  



स्िरजेच्या पटवधानांचा पाडाव –  

सांवशीची लढाई – जुलै १७७७  
 

हदैरला सव्वा कोिीचा मराठ्यांच्या पदरचा मलुखु 

राघोबादाकंडून तहामळेु टमळाला होता. पिुे दरबार राघोबादादांचा 

गुंता सोडवण्याच्या मागे अडकले होते. ह ेपाहून त्याने धतूापिाने 

मराठी मलुखूात आता टशरकाव करून तोही प्रदशे हडपायला 

सरुुवात केली. इ. स. १७७४ मधे त्याने मदटगरी-बाळापरू- होस्कोिे, 

वगैरे ठािी टजंकून घेतली आटि धारवाडवर आपला सरदार 

टशवमोघे याला पाठवलं आटि पिवधानांच्या लक्ष्मेश्वर परगण्याला 

उपद्रव यायला सरुूवात केली. इतक्यात इगं्रज-मराठे तह झाला, 

मैसरूचा राजाही मेला आटि मद्रासकर इगं्रजांनी हदैरला छळायला 

सरुूवात केली. त्यामळेु हदैर मैसरूला परत गेला. पि जातांना 

टशवमोघे सरदाराला बंकापरूावर पाठवलं. तो धारवाडपयतं येऊन 

पोचला. त्यांनी टमरजेच्या पिवधानांना हदैरटवरुध्द जायला 

सांटगतलं.  

टमरजेच्या गोपाळराव आटि वामनराव या बंधूंचा कैलासवास 

झाल्यावर या सरदारीची सतंू्र वामनरावांचे धाकिे बंध ू 

पांडुरंगतात्याकंडे आली. पिवधान घराण्याचे परशरुामभाऊ ह े

िौजेची जबाबदारी घेत होते कारि टमरजेचे पांडुरंगराव यांना 



लष्करी टशिि नव्हतं, ते लष्करी डावपेच जाििारेही नव्हते. पि 

पिवधानांच्या घरात यावेळी िुिीने टशरकाव केला होता. 

पिवधानांच्या तीन शाखांमधे पैशावरून वाद टनमााि झाले. 

कुरंुदवाड-तासगाव शाखा टमरजेपासनू िुिल्या. टमरजचेी सनद 

गोटवंदपंतांच्या नावाने होती. त्यांनी स्वारी- मोटहमेची जबाबदारी. 

कजािेड वगैरे जबाबदारी उचलायची आटि कुरंुदवाड-तासगाव 

शाखांनी आपली िौज घेऊन मखु्य शाखेला सामील व्हायचं हा 

टशरस्ता असतांना पांडुरंगतात्यांनी अचानकपिे रीत बदलली. 

कुरंुदवाड आटि तासगाव शाखांनी आपापला खचा-कजा 

जबाबदाऱ्या उचलाव्यात असा नवा ितवा काढला. त्यामळेु 

तासगावशाखचेे मखु्य म्हिनू परशरुामभाऊंनी त्याचा तीव्र टनरे्ध 

केला. कुरंुदवाड शाखेनेही टनरे्ध केला. तरीही पांडुरंगतात्यांनी 

काही ऐकलं नाही. नाईलाजाने भाऊंनी होकार टदला. दवैाचे िेरे 

उलिले.  

पणु्याहून कारभाऱ्यांनीही हदैरवर जाण्याचा तगादा लावला. 

त्यामळेु हदैरटवरुध्द आपिच िौजेचं नेततृ्व करिार हा टनिाय 

पांडुरंगरावांनी घतेला. परशरुामभाऊ कोकिात जायच्या तयारीला 

लागले. आटि पांडुरंगतात्या हदैरवर टनघाले. हदैरने भल्याभल्यांना 

झकुवलं होतं. पांडुरंगतात्या त्याच्यापढेु टकस झाडकी पत्ती ! 

पांडुरंगतात्या पिवधान िौज घेऊन बाहरे पडले. एकेक ठािी टजंकत 



चालले. धारवाडवर वेढा घालनू बसलेला टशवमोघे सरदार 

बंकापरूावर आला. त्यांच्याबरोबर दसुरा सरदार श्रीपतरावही होता. 

या दोघांनी हदैरकडे जास्त िौजेची मागिी केल्यावर हदैरने लगेच 

कुमदान नावाच्या सरदाराला िौज घेऊन पाठवलं. कुमदान 

रट्टहेळ्ळीच्या जंगलात दडून राटहला. पांडुरंगतात्या िौज घेऊन पढेु 

पढेु सरकायला लागले आटि मरुगोडची बारी ओलांडून पढेु आले. 

आटि हळूहळू शत्रचू्या जाळ्यात अडकत गेले. पिवधानाचंी िौज 

इटंडगोल ओढ्यावर येऊन टवसावली. मागनू रसद, िौज 

टमळवण्याच्या िप्प्याबाहरे ते पोचले. कुमदान बंकापरूावरून 

टनघाला आटि सांवशीच्या टकल्ल्यात आला. पांडुरंगतात्यांनी 

स्वत:च त्याच्यावर हल्ला करायचा ठरवलं.   

पिवधानांच्या िौजा सांवशीच्या जवळ येिार ही बातमी 

आल्यावर कुमदान सांवशीच्या टकल्ल्यात लपनू बसला. आपली 

िौज त्याने तरुीच्या शेतात लपवनू ठेवली. आटि तो पिवधानांची 

िौज यणे्याची वाि पाहात बसला. पांडुरंगतात्या, आटि त्याचं े

चलुतभाऊ कोन्हरेेराव पिवधान सांवशीला पोचले. त्याचंी िौज 

तोिाचं्या िप्प्यात आली, हे पाटहल्याबरोबर कुमदानने इशाऱ्याचा 

रुमाल टकल्ल्याच्या आतनू हवेत टिरवला आटि आपल्या 

िौजेला इशारा टदला. लगेच कुमदानच्या तोिा धडधडू लागल्या. 

शेतात लपलेलं सैन्यही बाहरे आलं. आटि एकच कापाकापी सरुू 



झाली. मराठी िौजेत हाहा:कार माजला. सैन्य सैरावैरा पळू लागले. 

प्रचंड कापाकापी सरुू झाली, तेव्हा कोन्हरेेराव पिवधान तात्याकंडे 

गेले आटि परत टिरण्यात शहािपि आह े म्हिाले. पि 

पांडुरतात्यांनी ते मानलं नाही. कोन्हरेेराव स्वत: धारातीथी पडले. 

पिवधानांची वाताहत झाली. सारी सामग्री लिुली गेली. पांडुरंग 

तात्यांना भाल्याची भारी जखम झाली. ते कुमदानकडे पाडाव 

झाले. त्यांना कैद करून साखळदडं घालनू कुमदानने 

श्रीरंगपट्टिाला पाठवलं. दहा मटहन्यांनी नोव्हेंबरमधे 

पांडुरंगतात्याचंा श्रीरंगपट्टिच्या कैदते असतांनाच ताप यऊेन मतृ्य ू

झाला. पिवधान घराण्याला प्रचंड ििका बसला. सावकारी कजााने 

कंबरडं मोडलेलं होतंच, लिुीमळेु नकुसानही खपू झालं. ज्या 

गोपाळरावाचंा धाक हदैरने कायम घेतला, त्याच गोपाळरावांच्या 

धाकि्या बंधूंच्या हातनू पिवधान घरािं कजााच्या ओझ्याखाली, 

पराभवाच्या द:ुखाच्या ओझ्याखाली  काही काळ खचलं. दडपलं 

गेलं. पि परशुरामभाऊंनी पराभव सावरला. घरही सावरलं. स्वत: 

िौज घऊेन गेले कुमदानाशी लढाया झाल्या. मनोळीच्या बारीवर 

दोघाचं्या अनेक चकमकी झाल्या. हदैरने कोल्हापरूकरांनाही 

पिवधानांच्याटवरूध्द टचथावलं. पि परशरुामभाऊंनी मनोळीहून 

कुमदानला घालवलं. आटि ते परत टिरले.      

  



गुत्तीच्या िुरारराव घोरपड यांचा अंत.  

इ. स. १७७६..  

 

कनाािकातील गतु्तीचे मरुारराव घोरपडे. हा मराठी ररयासतीला 

टमळालेला आिखी एक शरू परुुर्. राजस्थानातील  टससोद े

वंशातले दोन परुुर् आपला दशे सोडून चाकरीसाठी महाराष्रात 

आले. त्याच घराण्यात जन्मले शभुकृष्ि आटि करिटसंग. कधी 

लष्करात चाकरी आटि उरलेल्या वेळी शेती असा उयोग करत 

दोघांनी आपला जम बसवला. शेतीवाडी घेऊन संपन्नतेकडे 

वािचाल करायला लागले. करिटसंगाने हसन गंगचू्या िौजेत 

लढाई करत असतांना खेळिा टकल्ला घोरपड लावनू टजंकला. 

तेव्हापासनू त्याला घोरपडे बहाद्दर हा टकताब आटि 

मधुोळजवळची ८१ खेडी इनाम टमळाली. मधुोळकर घोरपडे या 

नावाने करिटसंगाचा वंश ओळखला जाऊ लागला. वेरूळला 

टस्थरावलेला शभुकृष्िचा वंश म्हिजे भोसले घराि ं शहाजी-

टशवाजीराजाचंं भोसले घरािं. मधुोळच्या शरू घराण्यात जन्मले 

मरुारराव घोरपडे. त्यांच्या वंशजांनी गतु्तीला वेगळी शाखा सरुू 

केली. म्हिनू हे गतु्तीचे मरुारराव. मरुाररावांना कनाािकाचं नेतेपद 

आपल्याला टमळावं ही मोठी महत्वाकािंा होती. मराठ्याचं्या 



िौजा कनाािकात आल्या की त्याचं्या मदतीला जािं हाच त्यांचा 

पररपाठ होता. पि नानासाहबे पेशव्याचं्या काळात सावनरूच्या 

टवजयानंतर मरुाररावांना हवं ते सेनापतीपद टमळालं.  

ज्या मागााने हदैरने आपला भाग्योदय खेचनू आिला होता, तो 

हदैरचा भाग्योदय मरुाररावांनी िार जवळून पाटहला होता. शत्रसूाठी 

ज्या मागााचा हदैर अवलंब करत होता, तेही त्यांनी जवळून पाटहलं 

होतं. स्वत: दगाबाजी करेल ते िम्य पि दसुऱ्याने त्याच्याटवरोधात 

केली की ते मात्र चकू हा हदैरचा न्याय. आटि मग हदैरसारखा कू्रर 

कुिी नाही. मरुारराव हदैरटवरुध्द इगं्रजांना टमळाला तेव्हा त्याच्या 

गोिात टशरून दगंा करण्यापयंत हदैरची मजल गेली. हदैर तसा 

दीघाद्वेर्ी.  

कनाािकाच्या रिभमूीवरच दोघांनी आपल्या शौयााला, 

साहसाला, तलवारीला धार लावली. पि भाग्य हदैरच्या बाजलूाच 

कायम राटहलं. हदैरच्या टवरोधकांना श्रीरंगपट्टिच्या तरंुुगाची हवा 

खायला घालण्यात टनयतीचा हात मोठा, म्हिनूच मरुाररावांचा 

हृदयद्रावक अतं हदैरच्या हातनू झाला. यासाठी माधवराव 

पेशव्याचं्या मतृ्यनंूतर टनमााि झालेली पररटस्थती लिात घ्यायला 

हवी.  त्यानंतर नारायिरावाचंा मतृ्य,ू राघोबादादांनी चालवलेले 

चंचल मनोवतृ्तीचे नाना खेळ, इगं्रजांनी त्या राजकीय पररटस्थतीचा 



घेतलेला िायदा या सवाात पणु्याचे नाना िडिीस, सखारामबाप ू

असे कारभारी गुंतनू पडले. मराठी िौजाही राघोबाचं्या मागचे 

धावत राटहल्या. या पररटस्थतीचा िायदा हदैरने घेतलाच घेतला.  

इगं्रजांनी राघोबादादांच्या पिाची बाज ू घऊेन पेशवाईतील 

भांडिांच्या टनटमत्ताने पिुे दरबार टखळटखळा करण्याचा जो डाव 

मांडला तोच हदैरनेही स्वीकारला. आता त्याने कनाािकातील सवा 

ठािी टजंकायला सरुुवात केली. इ. स. १७७५ मधे करवीरकर 

आटि टकत्तरूकरही हदैरला सामील झाले. पि कुरंुदवाडच्या 

कोन्हरेेराव पिवधानांनी या सवांवर वचक ठेवला आटि त्यांना 

रोखनू धरण्यात यश टमळवलं. टकत्तरूकरांचा साि बीमोड केला.   

पणु्याहून पेशव्यांची िौज मदतीला यिेार नाही ह े

ओळखलेल्या हदैरने आता मरुाररावांच्या गतु्तीवरच हल्ला करायच ं

ठरवलं. यावेळी मरुाररावांचं वय ७० वर्ांचं होतं. त्यांनी अनेकवेळा 

हदैरशी सामना केला होता. हदैरला पिूा ओळखनू असिारा तो 

एकमेव योध्दा होता. हदैरने गतु्तीजवळ येऊन मरुाररावांना टनरोप 

पाठवनू सांटगतलं, की मला शरि ये, माझा ताबेदार हो, खंडिी 

दणे्याचं कबलू कर, नाहीतर तझुं संस्थान काबीज करतो. 

मरुाररावांनी उलि उत्तर पाठवनू म्हिलं की मी या दशेाचा सेनापती 

आह,े तझु्यासमोर मान वाकविार नाही. तू तर कालचा ५ प्यादांचा 



टशपाई. मी तझु्याशी लढायला तयार आह.े पेशव्याचंी लाज 

घालवायची नाही म्हिनू मरुाररावांनी हदैरशी लढण्याचा टनिाय 

घेतला. आपल्या मलुामािसांना मडकटशऱ्याला भावाकडे, 

टशवराव घोरपड्यांकडे पाठवनू टदलं. १७ जानेवारी १७७६ ला 

हदैरने गतु्तीच्या टकल्ल्याला वेढा घालनू २२ टदवस तो वेढा 

चालवला. टकल्ल्यात १०,००० उत्तम लढवय्ये पठाि होते. हदैरने 

टकल्ल्याच्या पेठेवर चार वेळा हल्ला केला पि त्याला माघार 

घ्यावी लागली. ५ आठवड्यांच्यानंतर हदैरने गतु्ती गावावर ताबा 

टमळवला. मरुाररावांची २००० घोड्यांची मोठी पागा, संपत्ती िार 

मोठ्या प्रमािात त्याच्या हाती लागली. २ मटहन्यांच्या नंतर मात्र 

मरुाररावाकडून सल्ल्याची बोली दोन-तीन वेळा लागली.१२ 

लाखाचंा ठरावही झाला. २ लाखाचं जवाहीर मरुारावांनी हदैरला 

टदलं. पि हदैरने त्याची टकंमत ६०,००० रुपये ठरवली. त्यामळेु 

परत गोळागोळी सरुू झाली. तेवढ्यात कोन्हरेेराव मदतीला येतात 

ही बातमी मरुाररावाचं्या कानावर आली. हदैरही ह्या बातमीनंतर 

सलखु करून टनघावं या टवचाराला आला. मरुारराव घोरपडे 

शौयााने लढायला लागले. मदाानगी तर एवढी, टहमं्मत तर मोठीच. 

टकल्यावरून गोलंदाजाने तोिेचा एक गोळा उडवला तरी चारपाच 

मािसं मरत होती. श्रीमंतांशी एकटनष्ठ राहू अशी शपथ राखनू 

सवास्व गमावनू लढाई केली. मीर रेझा बोलीस आला तेव्हा 



त्याच्याबरोबर २ लाख रुपये टकल्ली कुलपु लावनू पेिाऱ्यातनू 

पाठवले. मागाहून आमचे वकील येऊन कुलपू काढून ऐवजाचा 

भरिा करतील म्हिनू सांटगतलं. दोन टदवस वकील आले नाहीत 

तेव्हा हदैरने कुलपू काढवलं. तर पेिाऱ्यांमधे ४ पेिारे गारगोि्या, ४ 

पेिारे खापऱ्या, बाकी चारमधे कलांवंतीिींच्या पादरिा. हदैर 

संतापाने बेभान झाला. त्याने टकल्ल्याला दतुिाा तोिा लावल्या. 

२ टदवस २ रात्र तोिा चालवल्या. टतसरे टदवशी हल्ला केला त्यात 

१०००/१२०० मािसू ठार झालं. हदैर टचडला पि त्याचा उपाय 

चालला नाही. शेविी टकल्ल्यातले पािी संपलं. टकल्ल्यातील 

लोकांनी आटि मरुाररावांनी टनजाळी राहून चार टदवस यधु्द केलं. 

नंतर टचखल आटि टहरवे तांदळू खाऊन टदवस काढले. तेही संपलं 

तेव्हा हदैरशी सलखूाची बोली लावली. आता हदैर हिून बसला. 

हदैरने ऐकले नाही. खपू टनकड केली तेव्हा येऊन भेिावे असा 

टनरोप हदैरने पाठवला. टकल्लेदार मसुलमान होता, त्यान े

मरुाररावांना खाली आिलं. हदैरने लगेच चौक्या लावल्या. टिपनेू 

गतु्तीचा टकल्ला ताब्यात घेतला.    

पि यावेळी हदैरने आपला सडूाचा, कू्ररतेचा, टनदायीपिाचा 

खरा चेहरा उघड केला. गतु्तीनंतर मडकटशऱ्याला टशवराव 

घोरपड्यांवर हल्ला केला. टशवराव  लिुला गेला. हदैरने सेनापती 

मरुारराव घोरपडे अटि त्यांच्या मलुामािसांना कपालदगुाच्या 



टकल्ल्यात रुपेरी बेडी घालनू ठेवलं. सवांना  मलुामािसांसह 

हालहाल करून ठार केलं. मरुाररावांचे मलुगे व्यंकिराव आटि 

नरटसंगराव यांनाही बेड्या घातल्या. मरुाररावांचा मतृ्य ूकधी झाला 

ते कळत नाही. इ. स. १७७८ च्या आरंभी कधीतरी झाला असावा. 

एकदा मरुारराव कैदतेनू पळून गेले अशी अिवाही उठली. पि ती 

अिवाच होती. सेनापतींची पत्नी रािबूाई आटि टशवराव 

घोरपड्यांची पत्नी सबुाबाई ह्या दोघींना अकाािच्या नबाबाने 

कपालदगुाावर छापा घालनू सोडवनू आिलं असं कागदपत्रांवरून 

टदसतं. एकूि, स्वाटभमानी, शरू, साहसी मरुाररावांचा असा अंत 

झाला. 

  



स्नजाि-िराठे हैदरस्वरुध्द- इ. स. १७७७.  

 

कोल्हापरूकर आटि हदैर याचं्या बंदोबस्तासाठी मराठे आटि 

टनजाम एकत्र आले. हररपंत िडक्यांच्या हाताखाली 

परशरुामभाऊंना टमळायला िौजा पणु्याहून टनघाल्या. टनजामातिे 

घौशा हा सरदार टनघाला. हररपंत आटि परशरुामभाऊ सवा 

ठाण्यांच्या खंडण्या घते घेत पढेु जात होते. यात ८/९ मटहने संपले. 

हदैरही आता बाहरे येऊन टचत्रदगुा आटि हरपनहळ्ली घेण्याच्या 

मागे लागला.  या पिूा मोटहमेत घौशाची जराही मदत झाली नाही. 

  



हैदरची स्चिदुगाावर मवारी 

 

 मराठी दरबार राघोबादादा - इगं्रज यांच्या गोंधळात 

अडकलेले असतांना हदैरने कनाािकातील ठािी घ्यायचा सपािा 

लावला. कोप्पळ, गजेंद्रगड, धारवाड, टचत्रदगुा ठािी त्याच्या 

िौजांनी पोळली जाऊ लागली. टचत्रदगुााच्या मडकरी नायकाने 

हदैरला मदत केली नव्हती म्हिनू हदैरचा त्याच्यावर खपू राग होता. 

हदैरने टचत्रदगुाावर स्वारी केली. मराठी िौजा आपल्या मदतीला 

याव्यात म्हिनू टचत्रदगुााचा कारभारी हररपंतांना भेिायला आला. 

पि हदैरने अचानक यऊेन टकल्ल्याला वेढाच घातला. हा वेढा ३ 

मटहने चालला. त्याने १४ लाखाचंी खंडिी माटगतली ती राजान े

नाकारली आटि यधु्दाला सरुुवात झाली. पि शेविी 

टचत्रदगुाकराला हदैरशी तह करावा लागला. हदैर टनघनू गेल्यावर 

त्या राजाने परशरुामभाऊंनाटनरोप पाठवनू, तमु्ही मला मदत केलीत 

तर मी तह मोडून िाकेन आटि तमु्हाला पैशाची मदतही करीन असा 

टनरोप पाठवला. त्यावरून नोव्हेंबर १७७७ मधे परत मराठी 

िौजांनी तुंगभद्रा ओलाडली. आटि मराठे आटि हदैर यांच्या 

मोठ्या लढाईला सरुुवात झाली. 



परशरुामभाऊ टचत्रदगुाावर जािार ह ेकळल्यावर त्यांचा रस्ता 

अडवण्यासाठी हदैर िौज घेऊन त्यांच्या टपछाडीवरून चाल ू

लागला. मराठे जवळपासच्या खंडण्या घेत चालले. त्यात 

टनजामाकडून आलेल्या घौशाचा काडीमात्र उपयोग झाला नाही. 

हदैरने मराठ्यांना येिारी रसद बंद केली होती. आटि स्वत: 

मरुगोडला येऊन बसला. इतक्यात मराठ्यांची कही लिुली गेली. 

तो टदवस होता १ जानेवारी १७७८.  

आपल्याजवळ एवढी िौज असतांनाही हदैर एवढं धाडस 

दाखवत पढेु येतो आह ेहे पाटहल्यावर परशरुामभाऊ पिवधान आटि 

हररपंतांना आपल्या िौजते टितरु असल्याची शंका यायला 

लागली. त्यांनी टितरुीचा शोध घ्यायला सरुूवात केली. तेव्हा 

त्याचं्या लिात आलं की मानाजी िाकडे सरदाराने १ लाख होन 

घेऊन िौजेत वािले होत.े हररपंतांबरोबर बाजीराव बवे ह े

राघोबादादांचे मेहुिे होते. त्यांच्या मािा त हदैरने िडक्यांचा एक 

सरदार मानाजी िाकडे याला १ लाखांची लाच दऊेन िोडलं. ही 

गोष्ट टसध्द झाल्यावर मानाजीचा गोि लिुला गेला, मानाजीच े

साथीदार यशवंतराव माने याला िाशी टदली. मानाजी िाकडे 

पळून गेला. परत परशरुामभाऊ आटि हररपंत हदैरच्या मागे लागले 

आटि टचत्रदगुााच्या राजाला मदत करायला टनघाले. पि तेवढ्यात 

पणु्यात नाना िडिीसांच्या बंधूंनी, मोरोबादादांनी, आपल्या हातात 



कारभार घऊेन नानांना काढून िाकण्याचं आटि राघोबादादांना 

पेशवेपदी बसवण्याचं कारस्थान रचलं. ह े कारस्थान उघडकीला 

आल्यामळेु भाऊ आटि हररपंतांना हदैरवरची मोहीम सोडून माचा 

१७७८ मधे घाईघाईने पणु्याला परत जावं लागलं. हदैर आटि टिप ू

परत कनाािकात संचार करायला मोकळे झाले.  

मोरोबादादांच्या या कारस्थानाने पिुे दरबारातलं वातावरि 

परत अटस्थर झालं. पि महादजी टशंदेंनी मतु्सद्दीपिाने सतंू्र हलवनू 

मोरोबांचा डाव उलिवला. आटि नाना िडिीस परत सते्तत आले. 

मराठ्याचं्या िौजा टनघनू गेल्यावर हदैर आता टचत्रदगुा 

नायकाबरोबर लढाईला मोकळा झाला. ही जमात खपू शरू पि 

शेविी हदैरचा टवजय झाला. नायक पळून गेला. हदैरने त्याला 

पकडून, अिक करून श्रीरंगपट्टिाला पाठवनू टदलं. टचत्रदगुााच्या 

या िौजेत ३००० मसुलमान होते, त्यांना हदैरने त्या गावच्या एका 

िकीरातिे पैसा परुवला. मडकरी नायकाचा पराभव होि ं

स्वाभाटवकच होतं. पळून गेलेली रयत हदैरने शोधनू परत आिली. 

हदैरने त्याही पढेु जाऊन टचत्रदगुाातले २०,००० तरुि, लहान 

अनाथ मलंु यांना पकडून श्रीरंगपट्टिाला आिले. त्यांना मसुलमान 

केलं. त्यांना लष्करी टशिि टदलं आटि त्यांची चेला नावाची 

लष्करी िौज तयार केली. हदैरने टचत्रदगुाावर आपला मलुासारखा 

वाढवलेला मलुगा शेख ऐयाजला ठेवायचं ठरवलं. शखे ऐयाज हा 



खरं तर मलबारहून आिलेला पोरसवदा मलुगा. त्याला हदैरने 

मसुलमान करून घेतलं आटि लष्करी टशिि दऊेन तयार केलं. 

ऐयाज हा संकिात सापडलेल्या हदैरसाठी उजवा हात होता, इतका 

प्रसंगावधानी, धाडसी, चािाि आटि हुशार होता. त्याच ं

दखेिेपि, हुशारी, यावर हैदर खरू् होता. ऐयाजने टचत्रदगुाावर 

राहायचा प्रस्ताव नाकारला. तो टनरिर होता, त्यामळेु आपल्या 

हातनू ही जबाबदारी टनभाविार नाही असं त्याला वािलं. तेव्हा 

हदैरने त्याला टदलेला उपदशे हदैरचं व्यटक्तमत्व दाखवनू जातं. हदैर 

ऐयाजला म्हिाला,'' तलुा एक सांगतो. तझु्याजवळ एक चाबकू 

ठेवत जा. तलुा त्याचा भरपरू वापर करावा लागेल. त्यामळेु जे 

लबाड अिरातिर, चहाडखोर असतील ते तझु्या लगामी राहतील. 

त ूतझु्यावर टवश्वास ठेव. त्या आत्मटवश्वासावर तझुं कुिीही वाकडं 

करू शकिार नाही. िक्त प्रचंड आत्मटवश्वास पाटहजे. माझ्याकडे 

बघ ! मी असाच टनरिर असनूही, मी नाही का मोठा झालो ? ” 

  



कडप्पाची मवारी इ. स. १७७९. –  

हैदरवर जीवघेणा प्रयत्न-  

 

हदैर टचत्रदगुाावर असतांना हदैरने आपला सरदार अलीरझा 

याला कडप्पाच्या स्वारीवर पाठवलं. अली रझा जेव्हा कडप्पाला 

गेला तेव्हा त्या नबाबाने स्वत:जवळ अिगािी िौज बाळगली 

होती. ह े अिगािी अत्यंत शरू, पराक्रमी, कडवे आटि तेवढेच 

िसवे म्हिनू प्रटसध्द होते. त्याचं्या घोडदळासमोर अली रझाच ं

काही चाललं नाही. तोपयंत हदैरची टचत्रदगुा स्वारी संपत आली 

होती. हदैर आपली िौज घेऊन पेन्नरू नदीच्या काठी जाऊन 

पोचला आटि अली रझाच्या िौजेला जाऊन टमळाला. हदैरचा 

तळ नदीच्या काठावर असल्याने कडाप्पाच्या पठािांना आपल्या 

धन्याचा शत्र ू म्हिजे अलीरझाची िौज एवढंच माटहती होतं. 

त्यामळेु ह े अिगाि हदैरच्या तळावर स्वस्थटचत्ताने नदीच्या 

पटलकडे गेले आटि अचानक हदैरच्या तडाख्यात सापडले. हदैरने 

आपल्या घोडदळाने त्या अिगािांना वेढून िाकलं. त्यातच अली 

रझाही आपली िौज घऊेन आला. हदैरच्या घोडदळाने अिगािी 

िौजेला वेढा घातला. जोरदार लढाई झाली, पि अिगािी िौजेच ं

काहीही चाललं नाही. शेविी अिगािी िौज हदैरला शरि गेली. 



हदैर त्या अिगािांच्या पराक्रमाने इतका प्रभाटवत झाला होता की 

त्यांना आपल्या िौजते सामावनू घेण्याचा त्याने टवचार केला 

आटि अिगािीही त्याच्या िौजेत चाकरीला तयार झाले. हदैरने 

त्यांना शस्त्र खाली िाकून शरि यायला सांटगतलं. पि 

त्याचं्यातल्या ८० अिगाण्यांनी शस्त्रं खाली ठेवायला नकार 

टदला.त्यांच्या स्वाटभमानाला  धक्का पोच ू नये म्हिनू हदैरने ते 

उदार मनाने कबलू केलं. 

रात्री सगळे झोपले. हदैरच्या तंबबूाहरे त्याची अंगरिक िौज 

तेवढी पहाऱ्याला जागत होती. हदैरच्या तंबबूाहरेच ह ेकैद झालेले 

कैदी झोपले होते. मध्यरात्र उलिली. ह े८० अिगाि, ज्यानंी हत्यार 

िाकायला नकार टदला होता, ते गपुचपु उठले आटि त्यांनी 

हदैरच्या तंबबूाहरेच्या िौजवेर हल्ला केला. जोरदार कापाकापी 

झाली. बेसावध असलेली िौज एकदम भानावर आली आटि 

गोंधळ माजला.  आपल्या तंबतू गाढ झोपलेल्या हदैरला या 

गलक्याने अचानक जाग आली. तेव्हा बाहरे काय घडलंय याचा 

त्याला अंदाज आला. तोपयंत अिगािी त्याच्या तंबचू्या टदशेने 

यायला लागले होते. हदैरचा प्रसंगावधानी स्वभाव जागा झाला. 

त्याने आपल्या पलंगावर गाया-उशा रचनू आपिच झोपलो 

आहोत असा दखेावा तयार केला आटि कनातीला भोक पाडून 

त्यातनू तो टनसिला आटि वाचला. दसुरे टदवशी सगळ्या 



दगाबाजांना त्याच्यासमोर आिलं गेलं. सगळ्यांना ठार मारण्यात 

आलं. काहींना हत्तीच्या पायाला बांधनू िरपित नेऊन मारलं. सवा 

िौजेवर हदैरची दहशत बसली. कडप्पाचा नबाब पळून गेला होता, 

त्याला पकडून आिलं आटि श्रीरंगपट्टिाला पाठवलं. टतथे तोही 

कैदते पडला. हदैरने कडप्पाच्या सुंदर बटहिीशी लग्न लावलं 

आटि आपल्या जनानखान्याचं बिीपद टतला टदलं. त्याकाळात 

बिीपद ह ेिार मानाचं स्थान मानलं जात असे. 

  



सावनूरवर मवारी. इ. स. १७७९. 

 

हदैरचं पढुचं लक्ष्य होतं सावनरूचा नबाब. हा खरं तर 

मराठ्याचंा मांडलीक. मराठ्यांनी त्याच्या राज्याचा अधाा भाग 

घेतलेलाच होता. उरलेला भाग हदैरला हवा होता. हदैर सावनरूवर 

चालनू आला पि पिुे दरबारच दादांच्या उचापतींमळेु हतबल 

झालेलं असतांना  सावनरूच्या नबाबाला मदतीला यिेार तरी कोि 

? हदैरने तीच संधी साधली आटि तो सावनरूवर चालनू गेला. पि 

यावेळची त्याची स्वारी क्रौया आटि दहशतीची नव्हती. त्यान े

सावनरूच्या नबाबाला आपला व्याही करून घेतलं. आपली मलुगी 

त्याच्या मलुाला टदली आटि त्याची मलुगी आपल्या मलुाला 

म्हिजे करीमला करून घेतली. हा टववाह सोहळा मोठ्या 

थािामािात श्रीरंगपट्टिाला पार पडला. सावनरूच्या नबाबाला 

िायदा एवढाच झाला की त्याची खंडिीची रक्कम टनम्म्यावर 

आली.   

  



हैदर-िराठे-स्नजाि- इगं्रज दुसरं युध्द.  

इ. स. १७७९. 

 

ह्या दशेातील दटििकेडील तीन प्रमखु राज्यकते म्हिज े

मराठे-टनजाम- हदैर. या टतघानंी एक होऊन इगं्रजांशी म्हिजे वॉरन 

हसे्िींगच्या कुिील स्वभावाशी टदलेला लढा हा या लढाईचं मळू 

गाभा..या लढ्यात संपिूा दशेभर लढायांचा, राजकारिाचा, नीती 

अनीतीचा गदारोळ उठला. धरुळा उठला. हेस्िींग आटि नाना 

िडिीस या दोघांना ह े४ वरे् चाललं यधु्द आिोक्यात आिता 

आिता नाकी नऊ आले.  याचा मखु्य रचटयता पणु्याचा नाना 

िडिीस असला तरी मळू कल्पना टनजामअलीची. . हदैर 

कनाािकात प्रचंड साहसाने, ताकदीने इगं्रजांवर घसरला आटि 

इगं्रजांना त्याने पळता भईु कमी केली. मराठ्यांतिे होळकर-

महादजी टशंद ेयांनी इगं्रजांटवरुध्द शस्त्र धरलं. नागपरूकर भोसलेही 

इगं्रजांटवरुध्द टचडले होते. बंगालची खंडिी इगं्रजांनी आजवर 

बडुवली होती, म्हिनूच नानांच्या कारस्थानात ते सामील झाले, 

पि इगं्रजांनी वेगळीच चाल केली. नागपरूकर मधुोजी भोसले ह े

नाना िडिीसांना मानतच नव्हते. त्यांना ३ मलुगे होते. रघजूी, 

खंडूजी आटि व्यंकोजी. हुशार, मतु्सद्दी रघजूीला नागपरू संस्थान 



टमळालं. दसुरा मलुगा खंडूजी स्वभावाने दांडगि, हूड. हा किक 

प्रांताचा कारभार पाहात असे. वेगवेगळ्या स्वभावाच्या खंडूजी 

आटि रघजूी यांचं पित नव्हतं ह ेचािाि हसे्िींगने परेुपरु ओळखलं 

आटि त्याचा िायदा करुन घ्यायचं ठरवलं. मधुोजी हा थोरल्या 

शाहूराजाचं्या मेहुिीचा मलुगा.  इ.स. १७४८ मधे स्वत:च 

मधुोजीला शाहूराजे दत्तक घऊेन सातारची गादी दिेार होते. पि 

तेव्हा तो योग आला नाही.  

हसे्िींगने आता तो घाि रचला. सातारचा रामराजा आजारी 

झाला तवे्हा मधुोजीस त्याने दत्तक घ्यावे आटि छत्रपतीपद यावे 

असा घाि घातला. पिुे दरबारला ह ेकळल्यावर त्यांनी घाईघाईने 

रामराजास दसुरा मलुगा दत्तक दऊेन ह े प्रकरि थोपवलं. पिु े

दरबारपासनू मधुोजीस साि अलग करण्याचा हसे्िींगचा डाव 

यशस्वी झाला. छत्रपतीपदाचं गाजर नागपरूकर भोसल्यांना 

दाखवल्यावर त्यांनी त्याचंी तलवार म्यान केली आटि या 

उठावाला इगं्रजांना सामील होऊन या उठावाला कमकुवत केलं.  

साम-दाम-दडं-भेद या चारही मागांचा जो धमुाकूळ मांडला गेला 

त्याचा इटतहास.   

नाना िडिीसांनी इगं्रजांचं जे विान केलंय ते वाचलं की ह्या 

दशेातल्या सवा सत्ता इगं्रजाचं्या हकालपट्टीवर का पेिून उठल्या 



त्याचा अदंाज येतो. नाना िडिीस टलटहतात, “इगं्रजानंा सांप्रत 

काळी िार गवा झाला आह.े ५ वरे् त्यांच्या चालीची पक्की माटहती 

झाली. कौल-करार-इमान त्यांच्या गावीही नाही. प्रथम टलटहि े

बोलिे िार गोड. दसुऱ्यास असे वािावे की काय इमान, वचन आह े

ते यांच्यापासी..खरेपिाची रास पडावी असी याचंी भलूथाप 

पडावी..नंतर पररिामी उमजते की यांची नजर केवळ वाकडी. सवा 

मलुखू काबज केला..एकास टमळवनू घ्यावे, एकास हलके कराव े

ही जात करण्याची..िोडािोड करावी, नाद राखावा. ऐसे आहे. 

ज्यांचे इमान सिुले आटि वचनाची कायमता नाही, ते दौलत एका 

टदवसात बडुते हा नेम..ईश्वरे असे जािनूच राव पंतप्रधान, टनजाम, 

हदैर व भोसले इतक्यांचा एक होऊन ताि बसवावा असे  ठरटवले... 

दौलत दिेे हा अखत्यार ईश्वराचा...” 

यावरुन इगं्रजांनी त्या काळातच काय पि सते्तत असेपयंत 

कायमं भारतात खेळवलेल्या राजकारिाचं टचत्र स्पष्ट होतं. या 

सवांनी एकत्र यायला इगं्रजाचंा लोभी आटि कपिी स्वभाव कारि 

ठरला. वॉरन हेस्िींग हा या रोर्ाचा मखु्य नायक. मराठ्याचं्या 

दरबारात राघोबादादांचा पि घेऊन मराठी दरबारात त्यांनी जी 

तोडिोड चालवली, त्यामळेु पिुे दरबार इगं्रजांटवरुध्द उठावाला 

तयार झाला. इगं्रजांचा लोभीपिा इतका वाढला की राघोबादादाला 

घेऊन पणु्यात पेशवेपदी बसवण्याची त्यांची घाई त्यांना चांगलीच 



महागात पडली. इगं्रजांतिे पणु्यात राहिारा वकील याने हा सगळा 

घाि घातला. राघोबादादांना घेऊन इगं्रज पणु्याकडे यायला लागले, 

पि वडगावावर मराठी िौजेने महादजी टशयंांच्या नेततृ्वाकाली 

इगं्रजांना सपािून मार टदला आटि कोऱ्या कागदावर तमु्ही म्हिाल 

त्या अिी आम्ही मान्य करू असं इगं्रजांना टलहून यावं लागलं. खदु्द 

नाना िडटिसांना काढून िाकून आपल्या हाती कारभार घेण्याची 

मोरोबा िडिीसांची स्वप्नंही इगं्रजांच्या ढवळाढवळीमळेुच 

दादांच्या मािसांनी पाटहली होती. तीही कारस्थानं नाना 

िडिीसांना िोडावी लागली. त्यामळेुच नाना िडिीसांना 

इगं्रजाटंवरुध्द लढण्याची तयारी करावी लागली.  

इ. स. १७७९ साल पणु्याच्या कारभाऱ्यांना अनंत अडचिी 

घेऊन उगवलं. कनाािकात हदैरने धमुाकूळ मांडला, सरुतसे गॉडडाने 

िौज घऊेन पणु्यास शह टदला, दादा पळून सरुतेस गेले, हसे्िींगने 

वडगावचा तह झगुारला. वडगावला झालेला लांछनास्पद तह 

हसे्िींगला िारच झोंबला. सवा भारतभर त्याची नाचक्की झाली. 

त्यामळेु हसे्िींगही नानाला शह दणे्याचा टवचार करायला लागला 

होता. यावरून नाना िडिीसांच्या लिात आलं की इगं्रजांशी 

िक्कर दिें हे आपलं एकि्याचं काम नाही. तेवढी आपली ताकद 

नाही, पि या परकीयांना हाकलनू दणे्याटशवाय या दशेात शांतता 

नांदायची नाही. दसुरीकडे टनजामाची व्यथाही हीच होती. तोही 



इगं्रजांटवरूध्द संतापला होता. त्याची कारिं वेगळी होती. 

इगं्रजांच्या हाती बंगाल आटि मद्रास प्रांत होते. या दोन्हीमधे किक 

प्रांत होता तो टनजामाच्या सते्ततला होता. किक प्रांतातील 

महानदीच्या मखुापासनू ते कृष्िा नदीच्या तीरापयंतच्या प्रदशेाला 

उत्तर सरकार या नावाने ओळखलं जात असे. इगं्रजांना बंगालहून 

मद्रासला जातांना हा किक प्रांत अडथळ्याचा ठरायला लागला. 

तो काबीज करण्याची त्यांची धडपड सरुू झाली. त्यासाठी कुिील 

कारस्थानं सरुू झाली.  किकमधील गुंिुर आटि नेल्लरू प्रांत 

टनजामाने आपल्या भावाला-बसालतजगंला टदले होते. तो टतथला 

अटधकारी होता. या बसालतजंगाने आपल्याजवळ फ्रें च िौज 

बाळगली होती, तीही या इगं्रजांच्या डोळ्यात सलत होती. फ्रें चांशी 

त्याचं वैर इतकं वाढलं होतं की कुठेही फ्रें च टदसले की इगं्रजांचा 

टतळपापड व्हायचा. तसंच बसालतजंगाच्या फ्रें च िौजेबद्दल होतं.  

हदैरने गुंिुरवर स्वारी करून बसालतजगंाकडे ४ लाख खंडिी 

माटगतली तवे्हा बसालतजगंाने मद्रासच्या रॅम्बोल्डकडे आिखी 

िौजेची मागिी केली. एवढी िि इगं्रजांना गुंिुरमधे टशरायला 

परेुशी झाली. या िौजेच्या बदल्यात बसालतजगंाकडून मद्रासच्या 

इगं्रजांनी गुंिुर प्रांत मागनू घेतला. टनजामअलीच्या नकळत हे घडलं 

म्हिनू टनजामअली टचडला. खंडिी बडुली म्हिनू हदैर टचडला 

आटि वर इगं्रजांची मगरूरी तर इतकी की गुंिुर ताब्यात घ्यायला 



इगं्रजांच्या िौजा टबनटदक्कत टनजामाच्या आटि हदैरच्या 

प्रांतांमधनू दोघांची परवानगी न घेताच टपकं तडुवत गेल्या त्यामळेु 

ह े दोघे आिखीनच संतापाने बेभान झाले. हदैर तर अशा 

उध्दिपिाला खपवनू घेिारा नव्हचे. तेव्हा टनजामाने नाना 

िडिीसाकंडे आग्रह धरला की या लोकांना घालवलं नाही तर ह े

लोक आपल्याला खाऊन िाकतील. म्हिनू काहीतरी करा. त्यामळेु 

ह्या यधु्दाचं मखु्य श्रेय टनजामाकडे जातं.  

टतसरीकडे हदैर तर इगं्रजांना घालवायला बसलाच होता. 

त्याचं्यासारखी नीच जात जगाच्या पाठीवर दसुरी कुिीही नाही 

असं त्याचं स्पष्ट मत होतं. त्याची कारिं वेगळी होती. त्या कारिांना 

यरुोपमधे चाललेल्या इगं्रज-फ्रें च यधु्दाची पाश्वाभमूी होती. अमेररका 

इगं्रजांच्या तावडीतनू मकु्त झाली होती. फ्रें चांशी लढण्याचे पररिाम 

भारताच्या राजकारिावरही झाले. भारतातील फ्रें च आटि इगं्रज 

वसाहतींमधे टशरजोरीला वेग आला. इगं्रजांनी पटिम 

टकनाऱ्यावरचं फ्रें चांचं माह ेह ेबंदर १९ माचा १७७९ ला टजंकलं. 

पााँडेचेरी तर त्यांनी ऑक्िोबर१७७८ मधे टजंकलं होतंच. माह ेबंदर 

इगं्रजांकडे गेल्यामळेु हदैरला त्या बंदरातनू फ्रें च यधु्दसामग्रीचा जो 

परुवठा होत असे तो थांबला. हदैरने इगं्रजांटवरुध्द नाना िडिीसांना 

सामील होण्याचं ते एक महत्वाचं कारि होतं. टशवाय इगं्रजी िौजा 

त्याचा प्रांत तडुवत गेल्या या कारिाने आिखी एक त्यात पेिती 



काडी पडली. हदैरचं आटि महमंद अली या अकाािच्या नबाबाच ं

वाकडं होतंच. त्या नबाबाला इगं्रजांनी आश्रय टदला हहेी टनटमत्त 

इगं्रजांटवरूध्द नाना िडिीसानंा सामील होण्यात होतं. हदैर आटि 

इगं्रजांचं जे यधु्द झालं होतं त्यावेळी झालेल्या कराराप्रमाि े

इगं्रजांनी हदैरला मदत लागले तेव्हा त्याच्या मदतीला जाण्याच ं

कलम घातलं होतं. पि इगं्रजांनी तो करार कधीही पाळला नव्हता. 

तोही राग हदैरला होताच.  

हदैरने टदल्लीच्या बादशहाकडून कनाािकाची सनद आपल्या 

नावे करून घेतली म्हिनू इगं्रज हदैरवर टचडले होते. टतकडे उत्तरेत 

अयोध्यचेा नबाब इगं्रजांटवरूध्द उठला आटि बादशहाची नेमिकू 

इगं्रजांनी रद्द केली. म्हिनू टदल्लीचा बादशहाही इगं्रजांटवरूध्द 

खवळला. होता होता,सारा भारत इगं्रजांटवरूध्द असंतोर्ाने पेिला. 

नाना िडिीसांना उत्तरतील या कमकुवत सत्ताधीशांची इगं्रजांना 

हाकलण्यासाठी मदत होिार नव्हती. त्यांचा भर होता तो सारा हदैर 

आटि टनजामावर. इगं्रजांनाही हदैर आटि नाना हचे बलवान शत्र ू

वाित होते. टनजामाचा टनरोप आल्यावर १७७९ च्या मे-जनू मधे 

ह्या कारस्थानाला सरुुवात झाली. नाना आटि महादजी टशंद े

यांच्यात टनजामाकडून आलेल्या प्रस्तावाची चचाा झाली, 

मराठ्यांना हदैर आटि इगं्रज हे दोघेही त्यांच्या राज्याला छळिारे 

शत्र ू होत,े पि महादजींनी नानांना ततूाास हदैरशी समझोता करू 



असा सल्ला टदला.. त्याप्रमािे नानांचे अत्यंत टवश्वास ू सातारच े

कृष्िराव जोशी यांना नानांनी हदैरच्या दरबारी इगं्रजांटवरूध्द 

लढण्याचा प्रस्ताव घऊेन पाठवलं.  त्यावेळी हदैरच्या मलुाच ं

श्रीरंगपट्टिात लग्न होिार होतं. म्हिनू हदैर त्या कायाात दगं होता. 

कृष्िराव जोशी नाना िडिीसांचा प्रस्ताव घेऊन गलेे तेव्हा 

श्रीटनवास बाकी त्यांच्या स्वागतासाठी आले. कृष्िरावांना 

टकल्ल्याजवळच्या जागते उतरवलं. मग दोन टदवसांनी त्यांना 

हदैरच्या भेिीसाठी नेण्यात आलं. हदैरने ख्याली खशुाली टवचारून 

दोन चार टदवसांमधे बोलाव ूअसं सांगनू कृष्िरावांना टनरोप टदला. 

आटि मग शांतपिे बोलिी झाली. करार झाले. काही कलमं 

हदैरला पसंत नव्हती ती बदलली आटि कारस्थान सजलं. पिु े

आटि मैसरूमधे करार झाले तरी इगं्रजांना पढुचे सहा मटहने त्याचा 

पत्ता लागला नव्हता इतक्या गपु्तपिे सगळं कारस्थान रचलं गेलं. 

दोघाचं्यात जे करार झाले त्याप्रमािे :- १. हदैरने तुंगभद्रचे्या 

खालचा सगळा प्रातं घ्यावा. पि मराठी मलुखुाला त्याने त्रास दऊे 

नये. 

     २. हदैरने अकााि, टत्रचनापल्ली टजंकावी, मराठ्यांनी 

गजुराथ टजंकावी. आटि टनजामाने टशकाकोल-राजमहेंद्री 

टमळवावं. 



      ३.. जरुर पडल्यास पेशव्यांना हदैरने ५००० िौजेची 

मदत करावी.  

      ४. राघोबादादा आटि त्याच्या सहकाऱ्यांना हदैरने 

आश्रय वा मदत दऊे नये. 

       ५.. हदैरने चाल ूवर्ांची १५ लाख दणे्याची तोड काढली 

आह.े त्याप्रमािे ती यावी. पढुील वहांपासनू १२ लाख खंडिी 

यावी.  

        ६. टमळेल तो प्रदशे अधाा अधाा वािून घ्यावा.  

         ७. इगं्रजांशी तह एक टवचाराने करावा.  

८.. तंजावरला इगं्रज त्रास दतेात, त्यांना हदैरने शह यावा. ते 

राज्य टनवेध करावं.  

 ९. रास्ते १००० स्वारांसह हैदरच्या मदतीला राहतील. 

   हा तह हदैर आटि पिुे दरबारात ९ ऑगस्ि १७७९ ला 

कायम झाला.  

नाना िडिीसांनी आपल्या लोकांना सामील करून घेतलं 

नाही तर डच-फ्रें च-पोतुागीजांनाही सामील करुन घतेलं. सवा 

भारतभर मग यधु्दाचा मोठाच कल्लोळ माजला. त्यातही अनेक रंग 

होते. पेशवे प्रबळ होिं कुिालाही नको होतं, हाही एक 

राजकारिाचा पदर यावेळी राजकारिाला होता. या लढाईत हदैरने 



आपलं कताव्य चोख बजावलं. स्वराज्यात महादजी टशंदहेी 

आपला कायाभाग मनापासनू राबवत होते.  पि भोसले टनटष्क्रय 

राटहले आटि टनजामाने काहीही हालचाल केली नाही. जी केली 

ती िारच थंडपिे केली. मलबारच्या नायर लोकांना हदैर नको 

होता, म्हिनू ते इगं्रजांना सामील झाले. इगं्रजांकडे वेगळंच 

राजकारि टशजत होतं. अकाािच्या नबाबाने आिखी एक 

मगरूरपिा केला होता. त्याने आपला एक मािसू सरळ इगं्लंडला 

पाठवला आटि जे काही संबंध इगं्रजांशी ठेवायचे त्यात त्याने 

मद्रासकरांना वगळूनच िाकलं. आटि सरळ इगं्लंडशीच संपका  

ठेवला होता. त्या कराराला अनसुरून इगं्लंड सरकारने सर टलंडसे 

नावाचा एक अटधकारी अकाािकराकडे पाठवला आटि 

मद्रासकरांना काहीही टवचारलंच नाही. या नवीन घडामोडींमळेु 

मद्रासकराचंी शक्ती िीि झाली. सर टलंडसे यांनी मद्रासकर. महमंद 

अलीला हदैरटवरूध्द लढायला एक होण्यास सांटगतलं.  

पवूी १७७१ मधे पेशव्यांनी इगं्रजाटंवरूध्द एक होण्यास हदैरला 

बोलावलं, तेव्हा ही बातमी हदैरने इगं्रजांना कळवली होती. हदैरने 

इगं्रजांना सांटगतलं की हदैर-मराठे एक झाले तर यधु्द संपल्यावर 

मराठे प्रबळ होतील. त्यालाही धोका टनमााि होईल आटि हदैरला 

मद्रासच्या इगं्रजांनी नाकारलं तर त्याला फ्रें चांची मदत घ्यावी 

लागेल. त्यावेळी अकाािच्या नबाबाने इगं्रजांना घाबरवलं आटि 



हदैर तमु्हाला घालव ूपाहात आह,े त्यासाठी त्याने ही खेळी केली 

आह,े असं सांटगतलं. मद्रासकर इगं्रज त्यामळेु हदैरकडे गेलेच 

नाहीत. हदैरने मग पााँटडचेरीचा फ्रें च अटधकारी  वेलकॉम्ब 

याच्याशी सलखू केला.  

हदैर-इगं्रज संबंध टवकोपाला जाण्याचं शेविचं कारि ठरलं त े

मद्रासचा गव्हनार थॉमस रॅम्बोल्ड याने श्वािाझ ्नावाचा एक टमशनरी 

हदैरकडे पाठवला तवे्हा. माह ेबंदर घेतल्याबद्दलची आपली तीव्र 

नाराजी हदैरने कडक शब्दामंधे मद्रासला कळवली होती आटि 

पररिाम भोगायला तयार रहा असाही धमकीचा इशारा त्यात टदला 

होता. श्वािाझ ् हदैरला भेिायला आल्यावर हदैरने आपली मैत्री 

ठेवण्याची इच्छा प्रदटशात केली. त्याला संबंध तिावाच ेकरायच े

नव्हते ह े त्याने स्पष्ट केलं. श्वािाझ ् राँबोल्ड टनघतांना आजवर 

केलेल्या इगं्रजांच्या सवा लबाड्यांचा पाढा त्याने त्याच्यासमोर 

वाचला. त्यात इगं्रजांनी केलेला मदतीचा करार, माहचेाही उल्लखे 

होता. पि मद्रासकरांनी त्याची टबलकुल दखल घेतली नाही. उलि 

आिखी एक िाजीलपिा असा केला की आिखी एक वकील 

पाठवनू आपले इगं्रजी कैदी हदैरने मोकळे करावेत अशी मागिीही 

केली. तेव्हा हदैर संतापलाच संतापला. कारि हा वकील 

येण्याआधीच हदैरने हे कैदी मोकळे केलेले होते. हदैरने या 

वकीलाचा चागंलाच समाचार घेतला. त्याचा भरपरू अपमान केला 



आटि त्याला हाकलनू लावलं. तो टनघाला तेव्हा त्याला '' त ू

हरेटगरी करायला आलेला आहसे असंही सनुावलं.  

  



िैदि द्ववरुद्ध इगं्रज इ.स. १७७९ 

 

आता हदैरने इगं्रजांशी कसा लढा टदला ते पाहायचं आह.े 

हदैरने इगं्रजांशी लढायचं ठरवलं तेव्हा फ्रें चांनी त्याला मदत 

करायला होकार टदला. इगं्रजांना हा मोठाच धक्का होता. 

श्रीरंगपट्टि, मैसरूची भक्कम मजबतूी करून बंगलोरमधे त्याने मोठी 

िौज गपु्तपिे जमवली. हदैरने   83000 िौज उभी केली. सावनरू 

नबाबाची २००० िौज, १५००० कवायती िौज, १२००० 

पायदळ, १८००० इतरांकडून टमळालेली िौज, १०००० 

पाळेगारांकडून टमळालेली िौज, १४००० हुजरातीचं घोडदळ, 

१२००० बारगीर,  अशी प्रचंड िौज तयार केली. त्याचं हरेखातंही 

उत्कृष्ट होतचं.  हदैरचा टवश्वास ू टदवाि  पिुैय्याच्या हाताखाली 

तोिखाना सज्ज होता.  

एवढी मोठी िौज घेऊन हदैर अचानक इगं्रजांवर कोसळला. 

ते साल होतं १७८०. अकाािचा नबाब महमंदअलीने इगं्रजांना या 

छाप्याची आगाऊ बातमी दली होती, पि टढसाळ इगं्रजानंी त्याकडे 

लिच टदलं नव्हतं. नबाबाने स्वत:सधु्दा काहीही तयारी केली 

नव्हती. हदैर मद्रासपासनू ९ मैलांवर येऊन उभा राटहला आटि 

त्यांचे गाव जाळायला लागला तवे्हा त्यांना जाग आली. ह्या 



वादळाला रोखण्यासाठी मग त्यांची धावपळ सरुू झाली. हदैरची 

रिनीती वेगळी होती. इगं्रजानंा बंगालहून मदत टमळू नये म्हिनू सेंि 

जॉजा टकल्ला बाजलूा ठेवायचा. पााँडेचेरी, पलुकेत लेक एवढा 

प्रदशे ताब्यात घ्यायचा आटि इगं्रजांची रसद बंद करायची. 

पााँडेचेरीच्या फ्रें चांची मदत त्याला टमळिारच होती. हदैरच्या 

येण्याने हादरलेले इगं्रज मागे सरले आटि गुंिुरहून कनाल हापारच्या 

िौजेची बचावासाठी वाि पहायला लागले. कनाल ब्रथेवेिला 

पााँडेचेरीहून टचंगलपेि मागााने बोलावनू घणे्यात आलं. 

टत्रचनापल्लीची िौजही मद्रासकडे टनघाली. अकााि नबाब 

महमंदअलीच्या टवश्वासघातकी स्वभावाचा इगं्रजांना आता 

चांगलाच अनभुव आला. त्याच्यावर टवश्वास न ठेवण्याचं त्यांनी 

ठरवलं. टजंजी, वााँटदवॉश ही टठकािं त्यांनी ताब्यात घ्यायच ं

ठरवलं. ले. पार याला कनाािकगहृ घ्यायला पाठवलं. तो आपल्या 

चेहऱ्याला काळा रंग लावनू गावकऱ्यांच्या पोशाखात आड वािेने 

चालत कनाािकगहृ टकल्ल्याकडे टनघाला. त्याच्या जवळपास 

हदैरची िौज होती, त्यामळेु हदैरला चकुवत तो कनाािकगहृला 

पोचला, तवे्हा त्याचे पाय रक्ताने भरलेले होते, सजुलेले होते, आटि 

दाढी वाढलेली होती. पि पारला टदलेली कामटगरी त्याने पार 

पाडली होती. त्यांच्या सेनापती फ्लींि याने िक्त वााँटदवॉश टजंकून 

घेतलं. फ्लींि िौज घऊेन वांटदवॉशला पोचला. टतथे 



महमंदअलीचा टकल्लेदार रििासाठी नेमलेला होता. फ्लींिला या 

टकल्लेदाराने अडवलं आटि टकल्ला ताब्यात यायला नकार टदला. 

तेव्हा फ्लींिने आपि महमंदअलीकडून तमुच्यासाठी एक महत्त्वाच 

पत्र यायला आलो आहोत असं खोिंच सांगनू भेिीची टनकड 

दाखवली आटि टकल्ल्यात प्रवेश टमळवला. त्यासाठी चारच 

मािसं बरोबर घेऊन या असा टकल्लेदाराने टनरोप टदला. फ्लींि 

टकल्ल्याच्या प्रवेशदारातनू आत टशरला तेव्हा टकल्लेदार आपल्या 

िौजचे्या गराड्यात सरुटितपिे, जाजमावर बसला होता. 

त्याच्यासमोर उभं राटहल्यावर फ्लींिने आपल्याकडे पत्र वगैरे काही 

नाही, पि अत्यतं टनकडीचा टनरोप आह े असं सांटगतलं आटि 

टकल्ला ताब्यात यायला साटंगतलं. तेव्हा टकल्लेदाराने फ्लींिला 

आलास तसा टनघनू जा असा हुकूम टदला आटि तो जायला 

उठला. त्याबरोबर फ्लींि चपळाईने पढेु झाला आटि त्याने 

टकल्लेदाराला पकडून त्याच्या सैटनकांना धमकावलं आटि जर 

गडबड केलीत तर याला उडव ूअसा दम भरला. टतथे जमलेल्या 

जमावाला, आटि  टकल्लेदार आटि सैटनकांना उद्दशेनू खरी 

पररटस्थती समजावली. आटि टकल्ला ताब्यात घेऊन 

टकल्लेदाराच्याच हवाली केला. पि तो टकल्ला इगं्रजाचं्या 

हुकूमाखाली आला.  



हदैर बारामहाला, चंगमवरून िौज घेऊन आला आटि 

आपला दसुरा मलुगा करीम याला िौज दऊेन पोिो नोव्होवर हल्ला 

करायला पाठवलं. हदैर स्वत: अकाािवर वेढा घालायला गेला. पि 

२९ ऑगस्िला सर मनरो िौज घेऊन येतोय ह ेकळल्यावर त्यान े

वेढा उठवला आटि त्याच्यावर नजर ठेवायला गेला. मनरो 

कांजीवरम्ला पोचला. पि टतथे त्याला दािागोिा, रसद काहीच 

टमळाली नाही म्हिनू तो गुंिुरहून टनघालेल्या कनाल बेलीची वाि 

पहात थांबला. कनाल बेली वािेत कोतुालर नदीच्या दटिि तीरावर 

थांबला. त्याने नदी न ओलांडण्याची मोठीच चकू केली कारि 

त्याच रात्री धोधो पावसामळेु नदीला परू आल्याने त्यात अडकला. 

टतथे त्याचे ८ टदवस मोडले.  

        कनाल बेली िौज घेऊन मनरोला भेिण्याआधी त्याला 

गाठून उधळून लावावं म्हिनू हदैरने टिपलूा िौज दऊेन पाठवलं. ६ 

सप्िेंबरला हदैरने टिपलूा पेरांबक्कम्ला पाठवलं. आटि स्वत: 

कांजीवरम्जवळ मनरोची वाि पाहात थांबला. टिपनेू वािेत बेलीला 

गाठून हल्ला केला पि बेलीने तो परतवनू लावला. बेलीची ही 

हकीकत कळल्यावर मनरोने कनाल फ्लेचरच्या हाताखाली 

बेलीच्या मदतीसाठी िौज पाठवली. फ्लेचरच्या वािाड्यानंा हदैरने 

पैसे चारले होते, म्हिनू ते वािाडे फ्लेचरला चकुीच्या मागााने नेत 

होते. पि फ्लेचरही कच्च्या गरुूचा चेला नव्हता. तो बेलीला 



जाऊन टमळालाच. त्याच रात्री बेलीने कूच करायचं ठरवलं. अधाा 

मैल पढेु सरकला. टिप ूत्याच्या मागावर होताच. पेरांबक्कम ्सोडून 

रात्री बेलीच िौज चालायला लागली. तो िार दरू, मैलभर गेलाही 

नव्हता, इतक्यात त्याच्या िौजेवर पाठीमागनू टिपनेू सोडलेले 

तोिाचंे गोळे धडाधड अगंावर पडायला लागले. त्या तोिा 

ताब्यात घेण्याचा इगं्रजी िौजेचा प्रयत्न साि िसला. सैन्याची 

गाळि उडाली.  टशपाई जटमनीवर पडायला लागले.  टचखल 

आटि वाईि रस्ते यामळेु बेली काहीही करू शकला नाही. फ्लेचरने 

बेलीला रात्री मकु्काम करू नकोस असं सांटगतलं तरी त्या रात्री 

बेली पेरांबक्कम्ला मकु्काम करून राटहला. त्या अवधीत टिपनेू 

आपल्या तोिा बेलीच्या जाण्याच्या पढुच्या मागाावर रचल्या. 

तेवढ्या अवधीत हदैरही आपलं घोडदळ घऊेन बेलीपयंत पोचला.   

 १० सप्िेंबरला बेलीची इगं्रज िौज परत चालायला लागली. 

िौज २ मैलसधु्दा गेली नसेल इतक्यात हदैर रािसासारखा 

त्याच्यापढेु येऊन उभा राटहला. हदैरने त्याच्या पढुच्या आटि 

मागच्याबाजनेू तोिांचा मारा सरुू केला. इगं्रजाचं्या िौजेची 

दोन्हीकडची तोंडं हदैरच्या घोडदळामळेु बंद झाली. त्यांनी हदैरच्या 

तोिा ताब्यात घेण्याचा िीि प्रयत्न केला तोही िसला. इगं्रजांची 

िौजेची गाळि उडाली. पि लगेच इगं्रजी िौज सावरली आटि 

त्यांनी इतका जोरदार प्रटतहल्ला केला की एकवेळ अशी आली की 



हदैरलाच स्वत:चा पराभव समोर टदसायला लागला. इगं्रजाचं्या 

िौजेतल्या रॅमले आटि गौडी या सेनापतींनी टिपचू्या तोिा 

बळकावायचा प्रयत्न केला. पि बाकी िौजेत पळापळ सरुू झाली. 

हदैरवरही या प्रटतहल्ल्याने परत टिरायची वेळ आली. पि 

हदैरबरोबर असलेल्या फ्रें च अटधकारी लॅलीने त्याला सावरलं.  

पल्लालुर युध्द. 

 

ह्या िौजेच्या मदतीला कदाटचत मन्रो येईल आटि 

आपल्याला मन्रोसधु्दा सापडेल असा धीर टदला. तोपयंत टिपनेू 

आपल्या तोिा परत गोळा केल्या. याचवेळी बेलीचा दारुगोळा 



संपत आला. हदैरच्या गोिात ही बातमी पोचल्याबरोबर हदैरने 

आपली मखु्य िळी घेऊन इगं्रजांवर जोरदार हल्ला चढवला. बेली 

स्वत: लढाईत जखमी झाला आटि शरि आला पि त्याच्या 

गोिातल्या इतरांनी लढा चालचू ठेवला. शरिागतांना जवे्हा शस्त्र 

खाली ठेवण्याचं सांगण्यात आलं, तेव्हा शरिागती नाकारिाऱ्या 

इगं्रजी िौजेतल्या टशपायांनी हदैरवर अचानक हल्ला केला.  

या लढाईत ७०० यरुोटपयन्स मेले. ४००० इगं्रज कैदते पडले. 

बेलीही त्यात होता. हदैरचे ५००० टशपाई मेले. ही लढाई इतकी 

भयंकर झाली आटि हदैरचा टवजय एवढा मोठा होता की त्याने 

आनंदाच्या उधािात टतथल्या टतथे िौजेला बिीसं वािली. 

मेलेल्यांची मुंडकी पाहून तो अतोनात खरू् झाला. हदैरने 

श्रीरंगपट्टिला गेल्यावर ह्या प्रसंगावर एक भव्य टचत्र काढून दौलत 

गाडानमधे ठेवले. हदैर या लढाईनंतर परत अकाािला वेढा 

घालायला गेला. मनरो कडलरूला वेढा घालायला गेला. त्याला 

वािभर हदैरने हल्ले करून भरपरू दमवलं. मन्रो कडलरूला पोचला 

पि रसद नाही, दािागोिा नाही म्हिनू ४ मटहने अडकून पडला. 

मनरो टतथनू टचदबंरम्कडे गलेा. हदैर त्याच्या मागे कडलरू आटि 

टचंदबरम्च्यामध हल्ला करण्यासाठी थांबनू राटहला. यानंतर 

मनरोची टनराशजनक कामटगरी पाहून मन्रोला मद्रास गव्हनारकडून 

परत बोलावण्यात आलं. १० सप्िेंबरला पोटललरूजवळ झालेल्या 



या लढाईत टब्रिीशांची नाचक्की तर झालीच पि नकुसानही मोठं 

झालं. त्याचवेळी भारतातील सतंू्र वॉरन हटेस्िंग्जच्या हाती गेली 

होती. सर आयर कूि हा भारतात आला होता. हटेस्िंग्जने आग्रहाने 

त्याला मद्रासला पररटस्थती सधुरवायला पाठवलं. सर आयर कूि 

हा महासेनानी त्याआधी भारतात क्लाईव्हच्या काळात इ. स. 

1757 मधे आला होता. भारतीय यधु्दाशी तो चांगलाच पररटचत 

होता. कलकत्याच्या लढाईत हा क्लाईव्हबरोबर होता. इ. स. 

1759 मधे िोिा टवटलयम कुिी घ्यायचं यावरून क्लाईव्ह आटि 

त्याच्यात जोरदार खडाजगंी झाली आटि दोघांनी आपल्या बंदकुा 

काढेपयंत मजल गेली. या पयावसनानंतर ते दोघे कायमच 

एकमेकांचे शत्र ूझाले होते. असा हा कूि फ्रें चांना हरवनू वााँटदवॉश 

टमळवनू दिेारा मातब्बर सेनानीही होता. नोव्हेंबरमधे 1779मधे सर 

आयर कूि मद्रासला पोचला तेव्हा हदैरने अकाािला वेढा घातला 

होता. फ्रें चांच्या मदतीने अकााि टकल्ल्याला दोन भगदाड पाडली 

होती. आटि टकल्ला टजंकला होता. तोपयंत आयर कूिने करांगलुी 

हा टकल्ला टजंकून घेतला. आयर कूिने लगेच िौज घेऊन 

वााँटदवाशला फ्लींिला जाऊन टमळायला कूच केलं. पि तेवढ्यात 

त्याच्या लिात आलं की फ्रें चांनी त्याची रसद अडवली आह.े ती 

टमळवायला चालायला लागला आटि कडलरूला पोचेपयतं 

हदैरच्या िौजेने त्याला भंडावनू सोडलं. चार मटहने तो अडकून 



पडला. त्याला रसदही टमळेना. त्याच्या िौजेचे भयंकर हाल झाले. 

थोड्याच टदवसांनी एडवडा ह्य ू त्याला येऊन टमळाला. दोघांनी 

कडलरू टजंकलं आटि त्यांनी टचदबंरम्वर हल्ला करायचं ठरवलं. 

तेही त्यांनी टजंकून घेतलं. यानंतर आयर कूि पोिो नोव्होच्या टदशेने 

टनघाला.  

हदैरला लगेच ही बातमी कळली. तो 2 टदवसात 100 मैल 

पार करायचं साहस करून कूिच्या वािेवर जाऊन गडुलरूजवळ 

थांबला. कूि हदैरशी लढायला आला. कूि आटि हदैरमधे जोरदार 

लढाई झाली. हदैरचं यावेळी प्रचंड नकुसान झालं. हदैरने मग 

आपल्या िौजलेा तिूुन पडण्याचा हुकूम टदला तेव्हा प्रचंड 

धमुिक्रीत हदैरही अडकला. त्याचा डोक्यावरचा िेिाच लढाईत 

खाली पडला. हदैरचं िार मोठं नकुसान झालं. त्याचे 10,000 

लोक या लढाईत मेले. इ. स. 1781 च्या 1 जलैुला ही अटतशय 

भीर्ि लढाई झाली. गडुलरुची लढाई हदैर सपशेल हरला. आता 

कूिला हदैरने बंद करून ठेवलेला पटुलकेत लेक ते पााँडेचेरी मागा 

आता मोकळा करायचा होता. कूिने हदैर पोचण्यापवूीच टथरुपत्तरू 

टजंकून घतेलं होतं. पोतुागालची  समदु्र मागााने यिेारी इगं्रजी मदत 

अडवण्याचा हदैरने खपू प्रयत्न केला पि तो सिल झाला नाही.  



सर आयर कूि टथरुपत्तरूच्या स्वारीवर असतांना हैदरने 

तंजावरवर एवढा प्रचंड हल्ला चढवला आटि प्रदशे बेटचराख 

केला की जवळजवळ सवा प्रदशे हलाखीच्या संकिात सापडला. 

तंजावरचं  आटथाक बळ इतकं गडगडलं की त्या नकुसानीतनू बाहरे 

यायला पढुची 15/20 वर्ा जावी लागली. ऑगस्िमधे सर आयर 

कूि मागील वर्ी बेलीने मार खालेल्या टठकािी म्हिजे पॉटललरुला 

आला.  त्याला हदैर सामोरा गेला. हदैरने इगं्रजी िौजेवर तिुानी 

गोळे चालवले. पि या लढाईत जयटवजय कुिाचाच झाला नाही. 

दोघांनाही सारखाच तोिा झाला. आयर कूिला या मोटहमेमळेु 

मनासारखं यश टमळालं नाही म्हिनू त्याने आपि होऊन आपली 

जबाबदारी सोडायची तयारी केली. कलकत्याला हटेस्िंग्ज जाऊन 

लॉडा मॅकिान आला होता. पि लॉडा मॅकिानने कूिला आपलं पद 

सोडू टदलं नाही. वेल्लोर सोडवेपयंत थांबा असे त्याने कूिला 

सांटगतले. मग िौज घेऊन कूि वेल्लोरकडे गेला. हदैरने आता 

वेल्लोरला वेढा घातला होता. वेल्लोरजवळ शोटलंगरला कूि 

जवळ येइपयंत हदैरला त्याचा पत्ताच नव्हता. हदैरची िौज तळावर 

आराम करत होती. बैल चरायला गेले होते. मािसं पांगली होती. 

कूिचा हल्ला यतेोय कळल्यावर धावाधाव झाली. चरिीला गेलेले 

बैल माघारी ओढून आिले आटि गाड्यांना बांधले गेले. त्यावर 

तोिा चढवल्या गेल्या. समोर येऊन ठेपलेल्या इगं्रजी िौजेवर 



हदैरने तोिा सरुू केल्या. इगं्रजांच्या िौजचेी पटहली िळी मोडली. 

पि हदैरच्या तोिा नीि चालल्याच नाही. हदैरला वेल्लोरवर माघार 

घ्यावी लागली. कूिने मग टकल्ला हाती घेतला आटि टतथे 

टशबंदीची व्यवस्था केली. वेल्लोरमधे आल्यावर कूिला कळलं 

की वेल्लोरमधे अन्नपाण्याचं दटुभाि आह.े तो मग दािागोिा 

टमळवायला टचत्तरूला गेला. पि हदैरने जवळपासचा सवा प्रदशे 

बेटचराख करुन िाकला होता. त्यामळेु टतथेही कूिला धान्य 

टमळालं नाही.िक्त 6 आठवडे परेुल इतकाच दािागोिा कूिला 

टतथे टमळाला. त्यानंतर आयर कूि मद्रासला गेला. त्याला खरं तर 

बंगालला जायचं होतं. पि जमलं नव्हतं.  

आिखी एक महत्त्वाची लढाई हदैर आटि इगं्रजांमधे झाली. 

लॉडा मॅकिानला इगं्लंडहून हुकूम आला की त्याने नेगापट्टि ह ेडच 

लोकांचं ठािं टजंकून घ्यावं. हदैरने ही संधी सोडली नाहीच. त्याने 

लगेच डच लोकांची बाज ू घेतली आटि त्यांना डच गव्हनारला, 

इगं्रजांचा नागरू परगिा मी तमु्हाला टजंकून दतेो असं कबलू केलं. 

पि इगं्रजांनी हदैरचं काही चाल ू टदलं नाही. इ. स. 1781च्या 

ऑक्िोबरच्या अखेरीला 3 आठवड्याचं्या वेढ्यानंतर नेगापट्टि 

पडलं आटि इगं्रजाचं्या हाती आलं. पि थोड्याच काळासाठी 

इगं्रजांकडे नेगापट्टि राटहलं. कारि हदैरचा मलुगा टिप ूपरत जोरदार 

तयारी करुन आला आटि िेब्रवुारी 1782 टिपनेू नेगापट्टि टजंकून 



ब्रेथवेिचा पराभव करुन त्याला कैद केलं. त्याचे 2000 लोक टिपनेू 

पकडले. नोव्हेंबरनंतर पवूा टकनाऱ्यावरच्या पावसाळ्यामळेु लढाया 

परत थांबल्या. आटि जानेवारीत सरुू झाल्या. या सवा लढाईत 

हदैरच्या बाजनेू ना स्थाटनक पाळेगार, दसेाई होते, ना मराठे-टनजाम, 

ना फ्रें च. पााँडेचेरी पडल्यावर फ्रें चांची पवूा टकनाऱ्यावरून गच्छंती 

झालेली होती.  

जानेवारीत सर आयर कूि परत वेल्लोरच्या बंदोबस्तासाठी 

टनघाला. टतथे दािागोि्याचा साठा, टशबंदी ठेवण्यासाठी तो 

टनघालाय ही बातमी हदैरला कळल्यावर त्याने इगं्रजी िौजचेा 

पाठलाग केला. टत्रपसरूला दोन्ही िौजाचं्या चकमकी झाल्या पि 

त्या जजुबी होत्या. आयर कूिने टशबंदी व्यवटस्थतपि े वेल्लोर 

टकल्ल्यात पोचवली. हदैरला काही करता आलं नाही. या लढाया 

सरुू असतांना हदैरला मलबारकडून नायर लोकांनी बंडावा चाल ू

केल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. तेटलचेरीला त्यान ेआपली 

िौज ठेवली होती, त्यावर बंडखोरांनी हल्ला करून त्यायंा तोिाही 

टहसकावनू घेतल्या होत्या. हदैर मलबारवर टनघाला असतांनाच 

त्याला १० माचा रोजी फ्रें च िौजा पोिो नोव्हाला पोचल्याची खबर 

टमळाली. पि त्यांची संख्या खपूच कमी होती. त्याती इगं्रजांनी या 

फ्रें चांना अडकवनू ठेवलं होतं. फ्रें चांनाही इगं्रजांशी लढत लढतच 

यावं लागलं. हदैरने त्यांच्या स्वागतासाठी टिप ू सलुतानला 



पाठवलं. तो स्वत:ही अकाािहून टनघाला. फ्रें च सेनापती सााँफ्रााँ 

याच्याशी भेि झाली. त्यावळेी जी रिनीती आखली गलेी त्यात 

कडलरू परत टजंकायचं एवढं ठरलं. त्याप्रमािे फ्रें चांनी कडलरू 

टजंकून घेतलं. या ज्या लढाया झाल्या त्या टनिाायक झाल्या 

नाहीत..सनेापती सर आयर कूिलाही आपल्या िौजा लाबं 

असतांना फ्रें चााँशी लढण्याची जोखीम घ्यायची नव्हती.  
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कूिने मग वेगळीच रिनीती आखली. घािाखाली अरिी या 

टठकािी हदैरचा शस्त्रसाठा, यधु्दसामग्री भरपरू प्रमािात साठवनू 

ठेवली होती. अरिीच्या रििासाठी िौजही हदैरनेचीच ठेवली 

होती. या टठकािावर हल्ला केला की भरपरू लिू टमळेल आटि 

फ्रें च अटधकारी लॅलीही बाहरे येईल या टवचाराने कूिने अरिीकडे 

िौज वळवली. हदैरला ही बातमी टमळाल्याबरोबर तो चमकला 

आटि टिपलूा त्याने अरिीवर पाठवलं. तोही स्वत: मोठी िौज 

घेऊन अरिीवर टनघाला. आटि अरिी नदीवर येऊन थांबला. 

यावेळी जनू मटहना सरुू झाला होता.  

आयर कूि 2 जनू 1782 या रोजी अरिी टकल्ल्याजवळ 

पोचला. टिप ूआटि लॅलीने त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. 

आयर कूिही जोरदार लढत यायला लागला.  पि तेवढ्यात हदैरने 

कूिच्या टपछाडीवरून तोिा चाल ूकरेल्या. आटि पढुच्या बाजनेू 

टिप ूसलुतान आयर कूिला भाजनू काढायला लागला. तेव्हा इगं्रजी 

िौजांनी तोंड वळवनू हदैरवर हल्ला चढवला. हदैरने तात्परुती 

माघार घेतली पि ती त्याची एक खेळी होती. हदैर मागे सरकला 



तेव्हा तो माघारी गलेा अशीच आयर कूिची समजतू झाली. म्हिनू 

4 जनूला तो परत अरिी टकल्ला घ्यायला आला तर हदैर आटि 

हदैरच्या िौजा टतथेच होत्या. शेविी कूिला मद्रासलाच परत जावं 

लागलं. अरटिचा टवजय घऊेन हदैर आटि टिपू अकाािला परतले. 

पावसाळ्याला सरुुवात झाली होती. हदैरने मग यधु्द थांबवनू 

टचत्तरूला तळ ठोकला. टचत्तरूजवळच्या नरटसंगरायनपेिजवळ 

हदैरने आपली छाविी केली आटि पावसाळाभर टतथेच 

टवश्रांतीला राटहला.मराठे, टनजाम आटि हदैर यांच्या या 

इगं्रजांटवरूध्द झालेल्या सगळ्या उठावात हदैरने अत्यंत उटद्वग्नपि े

आपला टवश्वास ूमंत्री पिुैयाकडे आपली व्यथा उघड करत म्हिलं, 

“मी एक मोठी घोडचकू केली. एक लाख रुपयाला टशदंी दारू 

टवकत घेतल्यासारखा मखूापिा केला. माझ्यात आटि इगं्रजांमधे 

अकाािच्या महमंद अलीवरून नाराजी होती. पि मी 

महमंदअलीला सहन करायला हवं होतं. अनेक यधु्द 

खेळण्याइतका बेबनाव आमच्यात नको होता. अनेक बे्रिवेट 

आस्ण बेली यांचा पराभव करूनही हे इगं्रज संपणार नाहीत, 

िी ही भूिी ओसाड-रुक्ष करून टाकू शकेन पण सिुद्र संपव ू

शकणार नाही हे िला कळायला हवं होतं. मराठा लोक टवश्वास 

ठेवण्यासारखे नाहीत आटि ते स्वत:ला तसं समजतही नाहीत ह े



मला कळायला हवं होतं. फ्रें चांची अपेिा करिं हहेी चकुीचंच 

झालं.” 

  

 



हदैरचा पवेूकडचा शह कमी करण्यासाठी जानेवारी 1782 मधे 

हदैरला शह यायला इगं्रजानंी मलबारवर अॅटबन्गिन नावाच्या 

कमांटडंग ऑिीसरला मलबारवर िौज घेऊन पाठवलं. 

हम्बरस्िोनही त्याला टमळाला. त्याने तेटलचेरीच्या सरदारखानला 

टजंकून घेतलं सरदारखान आटि त्याचे 1200 टशपाई कैद झाले. ही 

मानहानी सरदारखानला सहन न होऊन त्याने आत्महत्या केली. 

हदैरकडे ही बातमी पोचली. पढुच्या दोन तीन मटहन्यांमधे इगं्रजांनी 

काटलकतही टजंकलं. लहानसहान टकल्ले टजंकून घेतले. ही बातमी 

कळल्यावर हदैरने मकदमूअलीबरोबर िौजा पाठवल्या पि 

मकदमूअलीही मारला गेला. सवाात वाईि बातमी हदैरला कळली 

ती म्हिजे इगं्रजांनी फ्रें चांचं माह ेबंदर टजंकलं होतं. फ्रें चांचा पराभव 

होिं आटि माह े बंदर जािं म्हिजे हदैरला फ्रें चांकडून होिार 

यधु्दसामग्रीचा परुवठा बंद होिं ह े होतं. हदैरला ही टनराशजनक 

बातमी कळल्यावर त्याने टिपलूा पाठवण्याची योजना केली. हदैरचे 

इतर अटधकारी मलबार साभंाळायची आिी इगं्रजांशी लढण्याची 

प्रािपिाने धडपड करत होत.े काटलकत, पालघाि, माह ेपडलं ह े

कळल्यावर टिपटूशवाय मोठा योध्दा कुिीच नव्हता.  

  



स्टपू सलुतान िलबारवर – नोवहेंबर १७८२.  

 

नोव्हेंबरमधे हदैरची आज्ञा घेऊन टिप ूलांब लांब मजली मारत 

मलबारवर पोचला. त्याच्या इगं्रजी िौजेशी झुंजी चाल ू झाल्या. 

टिपनेू पोन्नािी नदीवर इगं्रजी िौजांची कोंडी केली. पि इगं्रजी 

िौजांनी उतार शोधनू परुुर्भर उंचीच्या त्या प्रवाहातनू वाि काढत 

रात्रभरात नदी ओलांडली आटि पोन्नाटि गावात आसरा घेतला. 

आता ते सरुटित होते, कारि त्यांचच्या एका बाजलूा समदु्र, 

दसुरीकडे पाण्याने भरलेली नदी आटि समोर जगंल आटि पािथळ 

जागा होती. टिप ूही हार मानायला तयार नव्हता. त्याने जंगलात 

टशरून त्याचं्यावर तोिा चाल ू करायचा बेत केला होता. लॅली 

त्याच्याबरोबर होताच.आटि एक टदवस टिपचूा शाटमयाना ररकामा 

झाला. 

  



झंझावाती वादळ शिलं. 7 स्डसेंबर 1782. 

 

हदैर टचत्तरूच्याजवळ नरटसंगरायनपेिला पावसाळ्यात 

टवश्रांती घते असतांना नोव्हेंबरमधे मानेला गळू झालं. कडलरूहून 

आलेला फ्रें च आटि टहदंसु्थानी वैयांनी त्याला तपासलं. 

मानेजवळचं गळू खपूच मोठं होतं. त्याला पाठीच्या मिक्यात 

कका रोग झाला होता. मानेजवळ सजू आली. सततच्या लढायांनी 

तो अटतशय थकून गेला होता. उमरही साठीची झालेली होती. 

हदैरची प्रकृती खालावायला लागली. हदैरला आपल्या आजाराचा 

अंदाज आला. त्याने महाटमझााखानला टिपलूा आपल्याजवळ 

बोलावनू घेण्याचं पत्र दऊेन त्याला ताबडतोब घेऊन यायला 

सांटगतलं. त्यावेळी त्याच्याजवळ त्याचे टवश्वास ू पिुैय्या आटि 

कृष्िराव ह े दोन मंत्री होते. हदैरवर उपचार सरुू झाले. पण 7 

स्डसेंबर 1782 या स्दवशी हैदरची प्राणज्योत िालवली. त्या 

टदवशीच दपुारी हदैरने आपल्या सवा टवश्वास ूदरबाऱ्यांना टिपलूा  

गादीवर बसवण्याची आटि त्याला पिूा टवश्वासाने साथ दणे्याची 

इच्छा प्रगि केली होती. सवांनी त्याच्या इच्छेला मान टदला. िौजेन े

दगंा करू नये म्हिनू पिुैय्या आटि कृष्िराव या दोघांनी हदैरच्या 

मतृ्यचूी बातमी गपु्त ठेवली. िौजेचे व्यवहार टनत्य नेमाने चाल ू



ठेवले. िौजेचा पगार वेळेवर टदला जात होता. बाहरे दशेातनू 

आलेल्या लोकांना, हदैर खपू आजारी असल्याने त्याला 

बोलण्याची शक्ती नाही आह ेअसं सांगनू परत पाठवलं जात होतं. 

सगळीकडे पत्रव्यवहारही दोन्ही मंत्र्यांनी नेहमीसारखा चाल ूठेवला 

होता. त्यामळेु हदैर खपू आजारी आह ेआटि टजवंत आह ेएवढीच 

कल्पना तळावरच्या िौजते होती. हदैरच्या मतृ्यचूी कुिाला 

शंकाही आली नाही.  

 टिपलूा त्वरेने बोलवनू घेण्यासाठी सांडिीस्वार पाठवले. 

तोपयंत हदैरच्या शवावर संस्कार करून ठेवले. त्याची शवपेटिका 

कपािासारखी टदसिारी करून घेतली आटि त्यात दहे ठेवला, 

त्यात अबीर ठेवला. सगुंधी द्रव्ये ठेवली. त्यात दाटगनेही ठेवले. 

ज्या लोकांनी हदैरचं शव पेिीत ठेवलं, त्यांना वेगवेगळ्या दारांनी 

बाहरे काढलं गेलं आटि लगेच कैद करुन वेगवेगळ्या तरंुुगात 

अडकवलं गेलं. बाहरेच्या जगालाच काय पि त्या मजरूांनाही 

आपि सगळे कैदते पडलो आहोत ह ेकळलं नाही. त्यामळेु बातमी 

िुिली नाही. लिुीत जे सामान गोळा होतं त्याच टठकािी ते कपाि 

ठेवलं. िक्त काही टवश्वास ूअटधकाऱ्यांनाच ही बातमी सांटगतली. 

लिुीचं सामान प्रथेप्रमािे श्रीरंगपट्टिाला टनघालं. तवे्हा ते कपािही 

टनघालं. त्या िौजते काही टवश्वास ूलोक गेले. त्यांना ते '' कपाि '' 

कोलारला उतरवण्याची सचूना टदली गेली. कोलारला हदैरच्या 



वटडलांच्या कबरीशेजारी हदैरचं दिन होिार होतं. हैदरची ही 

शवपेटिका िते्तअलीच्या कबरीशेजारी दिन केली गेली. 

टिपलूा बातमी दणे्यासाठी 11 टडसेंबरला 

महाटमझााखानबरोबर मािसं पाठवली गेली. टिप ूसलुतान लगेच 

टचत्तरूला टनघाला. आधी तो कोईमतरूला गेला. सईद महमंद 

महदवीला िौज साभंाळायला सांटगतलं. अशाद अली बेगवर 

मलबार सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली. मग लांब लांब 

मजली मारत टचत्तरूकडे टनघाला. 21 टडसेंबरला टिपलूा भेिायला 

पिुैया आटि सारे दरबारी नरटसंगरायनपेि सोडून कूच करून गेले. 

पेन्नार नदीच्या काठावर असलेल्या टचकमलरू गावात दोन्ही िौजा 

एकमेकांना भेिल्या. या गावाची टनवड करण्याचं कारि म्हिज े

यदाकदाटचत जर हदैरचा परलोकवास िौजेला कळला आटि 

त्यांनी बंड केलं, उठाव केला तर फ्रें चांची िौज जवळच होती. ती 

मदतीला यिेार होती. टचकमलरूला जातांनाही एक ररकामी 

पालखी पडद ेओढून चालली होती. त्याच्या आत '' हदैर '' आराम 

करत आह ेअसं सटगतलं जात होतं. तेही नािक पिूापि ेवठवलं 

जात होतं. टचकमलरूला टिप ूिौजेत दाखल झाला.  

28 टडसेंबरला टिपनेू छाविीत साधेपिाने प्रवेश केला. 

हदैरच्या मसनदीवर न बसता खाली गाटलचावर बसनू सवांच्या 



भेिी घेतल्या. 29 तारखेला सवांच्या सांत्वनपर भेिी घेतल्या. 

टदवसभर महत्वाच्या मंत्र्यांशी बोलिी केली आटि रात्री 9 वाजता 

सत्ताग्रहिाचा समारंभ झाला. नबाब टिप ू सलुतान बहादरू या 

टबरुदावलीने  त्याने सत्ताग्रहि केलं. 121 तोिांची सलामी टदली 

गेली. लगेच फ्रें चांनी 21 तोिांची सलामी टदली. टिपचू्या 

सत्ताग्रहिातसधु्दा एक छोिसं नाि्य घडलं. हदैरच्या महमंद अमीन 

नावाच्या चलुत भावाने फ्रें चांच्या एका सरदाराला आपल्याकडे 

वळवनू घेतलं. हा भाऊ 4000 घोडदळाचा मखु्य होता. त्याने 

शमसदु्दीन बिीलाही सामील करुन घेतलं. दोघांनी टिपचूा धाकिा 

भाऊ करीम याला राज्य दणे्याचं ठरवलं. करीमला गादीवर बसवनू 

स्वत: कारभार करण्याचं त्याचं स्वप्न होतं. पि हा कि पिुैयाच्या 

कानावर गेला. त्याने त्या फ्रें च अटधकाऱ्याला बोलावनू शहाटनशा 

केली. आटि सल्ला मसलत करण्याचं टनटमत्त सांगनू बिी आटि 

हदैरच्या भावाला बोलावनू घेतलं. त्यांनी आपल्या किाची कबलुी 

टदल्यावर साखळदडंाने बांधनू त्यांची छाविीतनू टमरविकू काढत 

गजाआड केलं. अशा तऱ्हनेे एक बंड मोडून काढलं. आटि ह ेबंड 

करिाऱ्यांना हदैरच्या सल्ल्यानेच टशिा टदली जात आह े असं 

भासवलं.  

यधु्द म्हिजे यधु्दासारखंच यधु्द खेळिारा,  दयामाया न 

दाखवत यधु्द खेळिारा हदैर. राजकारि म्हिजे राजकारिासारख ं



साम-दाम-दडं-भेद वापरून खेळिारा हदैर. स्वत:च्या बटुध्दमते्तवर, 

राजकीय नैपणु्यावर अचाि िमतेवर, राजकारिात टशरला, वर 

चढला, यशस्वी झाला तो हदैर. इगं्रजांसारख्या ताकदवान शत्रशूी 

लढत जीवनाच्या अखेरीला रिांगिावरच  मातीत टमळाला तो 

हदैर.  सते्तच्या साप-टशडीच्या खेळात अनेकवेळा हदैर खालच्या 

स्थानावर घसरला पि हताश झाला नाही, खचलाही नाही. उलि 

दपु्पि त्वेर्ाने उसळला. बेबंदपिे लढत परत वर चढला. 

वोटडयारांच्या मैसरूचा टवस्तार करत राटहला. वोस्डयारांच्या 

िैसूरला संपन्न करत रास्हला. िैसूरसाठीच जगला. 

िैसूरिधेच जगला आस्ण िैसूरसाठीच आयुष्य स्दलं. एक 

झंजावाती वादळ शांत झालं.  

दस्क्षणेतील राजपटावर एक प्याद ंवजीर बनलं होतं ते 

काळाच्या संदूकीत जाऊन बसलं.  

 हैदरनाईक. नबाबबहादूर हैदर नाईक.. अखेरचा 

प्रवास. स्चतु्तर ते श्रीरंगपट्टण 

  



टचत्तरू ते श्रीरंगपट्टि अखेरचा प्रवास.  

 

 

 

  

 

  



स्टपू सुलतान. 

  

  



स्टपू सुलतान - िैसूरचा वाघ. 

 

१७८३ साल उजाडलं. हदैरअलीने आपल्याकडे वळवलेला 

राजप्रवाह त्याच्या पतु्राने तसाच चाल ूठेवला  टचत्तरूला पोचल्यावर 

टिप ूसलुतानने कारभाराची सतंू्र हातात घेतली. याला इटतहासान े

मैसरूचा वाघ म्हिनू ओळखलं. तरुिपिी जंगलात वाघाच्या 

टशकारीला गेला असतांना टहसं्त्र वाघाने अचानक टिप ूसलुतानावर 

झडप घातली. त्या उग्र, ताकदवान प्राण्याला टिपनेू न घाबरता 

आपल्या कि्यारीने कापनू काढलं, त्याटदवशीपासनू सलुतानाच्या 

आयषु्यात वाघ या प्राण्याला अनन्य साधारि महत्वाचं स्थान 

टमळालं. सलुतान या प्राण्याच्या इतका पे्रमात पडला की टसंहासन, 

तलवारी, तोिा, स्वत:च्या टशक्क्याचे कागद, सवात्र त्यान े

वाघाचीच प्रटतमा टनमााि केली. मरि पत्करलं तेही वाघाच्याच 

काळजाने...टिपचूं बालपि दवेन्हळ्ळीमधे गेलं. कारि हदैरअली 

तेव्हा  टतथे होता. सन १७६१ पासनू वटडलांबरोबर तोही 

श्रीरंगपट्टिात आला. हदैरने त्याला उत्तम टशिि टदलं. गाझीखान 

ह ेत्याचे लष्करी टशििातले गरुु. धाडसी, पराक्रमी, चपळ, रगेल, 

बदु्धीमान, बेदरकार, टन आक्रमक ह े त्याचे गिु हदैरच्या लिात 

यायला लागले. वयाच्या १५ व्या वर्ाापासनू टिप ू हदैरबरोबर 



स्वारीत भाग घ्यायला लागला. फ्रें चांचे डावपेच आटि 

यदु्धकौशल्य यात दोघांनाही सारखाच रस होता आटि गती होती. 

हदैरची महत्त्वाकांिा, इगं्रजांची टवस्तारवादाची धडपड आटि 

फ्रें चांचं प्रटतस्पध्यााला भरतभमूीवर शह दिें याच े संस्कार 

त्याच्यावर होत होते.  

हदैर टिपकूडे भावी नबाब म्हिनू पाहात होता. टिपचू्या 

धाटमाक कट्टरपिामळेु तो टहदंूचंा रोर् ओढवनू घेतोय ह े त्याला 

टदसत होतं. त्यामळेु अनेकवेळा बापाच्या हातचे चाबकाचे ििके 

आटि कैद टिपलूा सहन करावं लागलं. वयाच्या २४ व्या वर्ी 

टिपचूा टववाह मंडपात एकाच वेळी दोन सुंदरींशी झाला. त्याला 

कारि त्याच्या आईवटडलांचा कोित्या मलुीला सनू म्हिनू 

आिायचं हा वाद आटि त्यावर टनघालेला हा तोडगा. हदैरला 

अकाािच्या इमामसाहबे बिींच्या सलुतानखान नावाच्या मलुीला 

सनू करायचं होतं तर त्याच्या आईला िाटतमाला, बऱु् हानउद्दीनची 

बहीि, रुकायाखान हीच सनू हवी होती. त्यावेळी हदैर नबाब वगैरे 

न होता, िक्त एक नवरा होता. त्याचं काही चाललं नाही. टिपलूा 

१२ मलुगे झाले. आपल्या मलुांना फ्रान्सला टशििासाठी 

पाठवण्याचा टिपचूा बेत होता पि जमलं नाही. टिपचूी आई आटि 

वटडलांवर भटक्त होती, आटि बटहिी आटि मंदबटुद्ध सावत्र भाऊ 



करीम यांच्यावर माया होती. स्वारीवर असला तरी याच आपल्या 

मलुांच्या अभ्यासाकडे लि असे.  

वैयकशास्त्राचा टिप ूसलुतानाचा मोठा अभ्यास होता. कुिी 

मािसू मतुखडयाने आजारी असो, वा जलुाबाने, कुिाचा घोडा 

आजारी असो वा बैल अशक्त असो, सवांना टिपचू और्ध सांगे. 

झाडे, भाज्या, िुले यांचंही त्याला मोठं ज्ञान होतं. लालबाग ही 

त्याचीच टनटमाती. रोज सकाळी तो बागेतनू िेरििका मारत असे. 

नवीन लावलेल्या िुला-िळांच्या रोपांची पाहिी करून माळ्यांना 

सचूना दईे, त्या  बागेतील भाजीपाला गावात टवकला जाई. 

शृंगेरीच्या स्वामींशी त्याच े घटनष्ठ संबंध होते. मठाच्या सहस्त्र 

भोजनासाठी लागिारी भाडंी आटि टशधा त्याने आपल्या 

खटजन्यातनू टदलं होता. मेलकूोि्याच्या नारायि स्वामींच्या 

दवेळासाठी त्याने ११ हत्ती, सवुिाालंकार आटि जवाहीर भेि टदले 

होते. अनके दवेस्थानांना जटमनी दान टदल्या होत्या.  

 त्याचा रोजचा टदनक्रम म्हिजे पहािे उठिे, आंघोळ करून 

कुराि वाचिे, मग रोजचा पोशाख करून अटधकाऱ् याचं्या भेिी घेई. 

त्यावेळी डोक्यावर मंदील, लांब पांढरा अंगरखा, त्याला टहऱ् याची 

बििे, टखश्यात यरुोटपयन घड्याळ, आटि चामडयाच े बिू, हा 

पोशाख असे. नंतर जामदारखान्यात जाऊन त्याची पाहिी करत 



असे. टतथे ज्योटतर्ी त्याची वाि पाहत असत आटि त्याटदवशीचा 

शभु रत्नाचा दाटगना त्याला संगत असत. राम नाव कोरलेली 

अंगठी कायम त्याच्या बोिात असे, त्या टदवशीच्या  दानधमााची 

माटहती सांगत. शटनवार असेल तर परातभर तेल, काळी बकरी, 

टनळा कोि आटि िोपी वगैरे.. मग चांदीच्या स्िूलावर बसनू 

हजामत करून घेई. त्या आधी गालाला बदामाचं तेल लावत असे. 

९ वाजता न्याहारीला अटधकारी असत. त्यांच्याशी होिारी चचाा 

कानावर पडावी म्हिनू मलुगेही त्यावेळी हजार असत. त्यानंतर 

टदवाि- इ - आममध्ये, दरबारात जाई.  टतथे पांढरी शभु्र चादर 

पसरलेले गाटलचे, तखतावर सोनेरी धाग्यांनी टविलेली चादर,  

तशाच उशा, उजवीकडे रत्नाजडीत खंजीर, व्याघ्रमखुी 

टपस्तलू,ठेवलेलं असे. बागेतील ताज्या िुलांनी महाल सुंगधी होई. 

त्यावेळी तो भरजरी पोर्ाखात असे. जरतारी िेिा, त्यावर मोत्याचा 

तरुा, टहऱ् याची बििे लावललेा जरतारी झगा वापरत अस.े भालदार 

चोपदाराचं्या ललकारीने त्याचा दरबारात प्रवेश होई. मागे चवऱ् या 

ढळिारे उभे असत. दरबारात प्रधान मंत्री मंडळ, सवा खात्याचं े

अटधकारी, सेवक, पटशायन-कानडी-तेलग-ूउदूा- भार्ेचे लेखटनक, 

शेविच्या रांगते लेखक, संगीतकार, नि, हजर असत. 

सलुतानासमोर प्रश्न ठेवले जात आटि सोडवले जात, उत्तरं टदली 

जात, लेखटनक ते टलहून घेत आटि संबंटधत अटधकाऱ् याकंडे  



सोपवली जात. दपुारी ३ वाजेपयंत ही कामे झाली की दपुारी जेवि 

आटि नमाज पढिे करत असे. संध्याकाळी शस्त्रागारात 

पाहिीसाठी जाई. रात्री दशेभरच्या गपु्तहरेांशी बैठक होई. मग खास 

मंत्री मंडळाशी खास गपु्त चचाा झाली की रात्रीचं जेवि प्रटतटष्ठत 

पाहुण्यांबरोबर घेत असे. त्यानंतर सलुतानाचा टदवस संपे. मग तो 

एकिाच आपल्या बागेत िेरििका मारायला जाई. महालात 

आल्यावर एकतरी पसु्तक वाचल्याटशवाय झोपत नसे.  

 संगीताची आटि नतृ्याची त्याला मनस्वी आवड होती. 

इटतहास, टवज्ञान, खगोलशास्त्र, यदु्धशास्त्र, राजकारि, वयैक शास्त्र, 

ह ेत्याचे आवडीचे टवर्य होत.े त्यावर त्याचं खपू वचन चाले. त्याने 

स्वत: ४० / ५० पसु्तकं टलटहली होती. जबरजाद ह े खगोल 

शास्त्रावर आटि सलेुखन कलेला नवीन सचूना दिेारं त्याने पसु्तकं 

टलटहलं होतं. त्याच्या वाचनालयात २००० पेिा जास्त पसु्तकं 

होती. त्यांना सुंदर वेष्टि होतं. पसु्तकाच्या मध्यावर पैगबंरचं नाव 

आटि चार कोपऱ् यांमधे चार खलीिाचंी नावं टलटहलेली असत. 

  वाघाच्या पे्रमात पडलेल्या िीप ूसलुतानाने तोिा, बंदकुी, 

टदसेल त्यावर वाघाचा चेहरा कोरला. त्याचं सवुिा टसंहासनही 

व्याघ्रमखुीच होतं. ८ िूि लांब आटि ५ िूि रंुद असलेल्या 

लाकडावर सवुिााचा पत्रा चढवला होता. चारी बाजूंनी कठडा 

होता. त्यावर डोळ्यांना मािके जडवलेल्या सोन्याच्या वाघांचे १० 



चेहरे होते. तख्ताच्या छ्ताला मोत्याची झालर होती. टिपचूा पाडाव 

झाल्यावर इगं्रजांनी ते टवंडसर पॅलेस सजवायला लिूुन नेलं. टिपिूे 

आपल्या प्रासादासमोर बाग करून त्यात अनेक वाघ पाळले होते. 

टिपच्या वीर मारिांनंतर त्या वाघांचं काय करायचं असा आथार 

वेलस्लीला प्रश्न पडला होता. शेविी त्याने सवा वाघ मारून िाकले.  

 टिप ू सलुतानाने अनेक सुंदर रस्ते बांधले. त्याकाळात 

मलबार टकनाऱ् यावरील सवा दळि वळि पाण्यातनूक होत असे. 

त्या समदु्र टकनाऱ् याला समांतर असे रस्ते सलुतानाने बांधनू काढले. 

त्यामळेु व्यापाराला गती टमळाली. अनेक गाड्या या मागााने धाव ू

लागल्या. घािातले रस्तेही त्याने छान बांधनू काढले. एवढं करून 

तो थांबला नये. त्याने पांथस्थांच्या सोयीसाठी अन्नछते्र चाल ू

केली. ती टहदं ू लोकांना चालवायला टदली. ( प्रवासातील 

मागाावरील हॉिेल चालवण्याच्या उयोगाचा तो जनक मानायला 

हरकत नाही. ) यदु्धशस्त्रांमदे्ध टिप ू सलुतानाला टवलिि गती 

होती.. फ्रें चांकडून आिलेल्या यदु्धासाटहत्यामध्ये त्याने िेरबदल 

करून जास्त उपयोगी केली होती. त्याने स्वत: एका रॉकेिचा शोध 

लावला आटि ते रॉकेि १७८० सालच्या इगं्रजाचं्या टवरुद्धच्या 

लढाईत वापरलं. या रॉकेिमध्ये ८ इचं लांब आटि ३ इचं गोल, 

आटि एका बाजनेू बंद अशा लोखंडी नळकांड्याला त्याने एक 

तलवारही जोडली होती. त्यात दारू भरली जाई. या 



नळकांड्यासाठी त्याने एक लाकडी स्िाँड बनवला होता. शत्रचूे 

स्वार स्वार दरू असतांना त्या नळकांड्यातीळ दारूला बत्ती टदली 

जाई. ह े नळकांडं दरू जाऊन शत्रवूर पडत असे आटि अचानक 

हल्ल्यात ते मरत.. यदाकदाटचत दारू टवझली तरी तलवार तरी 

त्याला जखमी करून जाई. या रॉकेिचं नाव त्याने शहुाब ठेवलं 

होतं. हा अरबी शब्द आह.े त्याने इतर शस्त्रांचीही नावं बदलली 

होती. बंदकुीला तिंग आटि तोिेला वीज नाव होतं. सन १७८० 

च्या इगं्रजांबरोबर झालेल्या लढाईत या रॉकेिचा प्रथम वापर झाला. 

इगं्रजांच्या िौजेवर अचानक टनळ्या प्रकाशातील आग, तलवार 

आटि नळकांडी पडायला लागली. पायदळ आटि घोडदळ 

कोसळायला लागलं. इगं्रजाचं्या दारू साठयाला आग लागली 

आटि दारूचा प्रचंड स्िोि झाला. इगं्रजी सेनापतीला ह ेकाय नवीन 

शस्त्र आह े ते कळेनाच..त्याचा पररिाम म्हिजे कनाल बेलीला 

शरि यावं लागलं. ही रॉकेि्स चालवण्यासाठी सलुतानाने ६००० 

टशपायाचंी िौज उभी केली होती. त्यांना रॉकेि्सचा कोन कसा 

बादलायचा आटि बांबूंच्या िेकूवर ठेवायचा त्याचं टशिि टदलं 

जाई. टिपचूा मतृ्य ू झाल्यावर इगं्रजांनी ती सगळी रॉकेि्स गोळा 

केली आटि त्यात सधुारिा करून नेपोटलयनच्या टवरुद्ध वापरली.  

 त्याने शेतीतही सधुारिा केल्या. त्या म्हिजे कसेल त्याची 

जमीन आटि श्रीमंत शेतकऱ् यांनी गररबांचे पाठीराखे व्हायचं. गरीब 



शेतकऱ् यानंी जमीनदाराला भाडं यायचं. शेतीला उयोगाची चालना 

टदली. भाडं दिेाऱ् या शेतकऱ् याला सरकारकडून अभय असे. या 

दोघाचंी गाठ घालनू टदल्यामळेु लिुालिू कमी झाली. सारावसलुीत 

भ्रष्टाचार करिाऱ् या सरकारी अटधकाऱ् यांना कडक टशिा ठेवल्या. 

कनाािकातील मखु्य पीक भात आटि उस असल्यामळेु त्याच्या 

पाण्यासाठी मोठे मोठे तलाव बांधले आटि त्याचंी टनगा 

ठेवण्यासाठी मािसे नेमली, त्यांची दरुुस्तीही केली. ..शेती ह े

दशेाचं रक्त आटि जीवन आह ेअसं तो म्हिे.  

  इगं्रज ह े व्यापारामळेु श्रीमंत झाले आहते आटि त्यातनू 

टमळवलेल्या पैशातनू राजकारि खेळव ूशकले ह ेकळल्यावर टिप ू

सलुतानाने मैसरू राज्य श्रीमंत करण्याची चालना टदली. 

कनाािकातील चंदन, नारळ, तंबाख,ू सोन्याच्या खानी, रेशीम 

आटि हत्ती यांचा व्यापार आटि टनयाात वाढवण्यासाठी त्यात लि 

घातलं. मस्कत आटि चीनमधनू रेशमी टकडे आिनू रेशमाच ं

उत्पादन आटि दजाा वाढवला. परदशेी कारागीर आिनू काच 

कारखाना सरुू केला. बंगलोर, टबदनरू, श्रीरंगपट्टिमध्ये कागदाच े

कारखाने सरुू केले आटि त्यांना उयोग नगरी बनवलं.  उत्तम साखर 

बनवायचा कारखाना सरुू करून हा माल परदशेात  टवकायाला 

सरुुवात केली. लष्कराच्या सामथ्याासाठी तोिा ओतिे, गलबत े

बांधि,े दारूगोळा बनविे, बंदकुी बनविे, यांचे कारखाने चाल ू



केले. घड्याळे बनवायचाही कारखाना काढला. उयोगांमळेु 

लोकांच्या सपु्त गिुांना वाव टमळतो, उयोगाची भरभराि होते, 

त्यातनू नागररकांची उन्नती होते म्हिनू त्याने उयोगांना प्रोत्साहन 

टदलं. एवढाच नव्ह ेतर शेअर होल्डर ही कल्पना नव्याने सरुू केली. 

लोकांनी गुंतवलेल्या पैशामळेु त्यांना परतावा टमळू लागला आटि 

पैसा खेळायला लागला. वेठटबगारीबद्दल त्याला अत्यंत चीड 

होती. चीनने बांधलेली लांब लचक टभंत, ईटजप्तमधील टपरामीड्स  

ही मजरुांच्या टशिचे्या भीतीने, उपासमारीने श्रमाचंी केलेली 

स्मारके आहते असं त्याला वािे.  

 दारुला त्याचा सक्त टवरोध होता. त्याने राज्यात दारूबंदी 

केली होती. त्याच्या एका मंत्र्याने दारुटवक्रीतनू आपल्याला मोठा 

महसलू टमळेल आटि आपला खटजना भरेल असा सल्ला टदला 

होता, त्यावर, समाजाचा आरोग्याचा आटि नैटतकतचेा हाास 

करिारा पैसा आपल्याला नको असं म्हित त्याने त्या मंत्र्याला 

ििकारलं होतं. एकदा त्याला त्याच्या प्रवासात चोळी न 

घातलले्या टस्त्रया टदसल्या तेव्हा, त्याने काढलेले उद्गार मननीय 

आहते.. तो म्हिाला की टस्त्रया आपली लाज झाकण्यासाठी कपडे 

घाल ू शकत नाहीत, त्यामागे गररबी ह े जर कारि असले तर ते 

टतथल्या राजाचं कताव्य आह े आटि ती जर प्रथा असेल तर 

समाजाच्या प्रमखुाने समाजाचं मन वाळवनू ही रूढी बंद करिं ह े



कताव्य आह ेआटि ही दोन्ही करिे नसतील तर समजतील तरुिांनी 

पढुाकार घेऊन ही प्रथा बंद करण्याची जरूरी आह.े  

  

स्टपू सुलतानाला सूचक मवप्ने पडत त्यावर त्याने 

अनुभवावर  अभ्यासपूणा पुमतकही स्लस्हलं होतं. सत्ता 

टमळाल्यावर टिप ूसलुतानाने  वेगवेगळी नािी टनमााि केली. त्यात 

अटबदी -अधेली, बकीरी-पावली, अिरी-चवली, त्याटशवाय 

तांब्यांची नािी प्रचारात आिली. त्यांना उस्मानी, अख्तर, कुत्ब, 

जहुारा, मशु्तरी म्हित. त्याने मौलदी नावाने नवीन पंचांग सरुू केलं. 

त्यांची नावं अहमंदी २९ टदवस, बहारी ३० टदवस, जािरी ३० 

टदवस, दराई २९ टदवस, हाशमी २९ टदवस, वासी ३०टदवस, 

जबरजाडी ३० टदवस, हदैरी ३० टदवस, तलुाई २९ टदवस,  यसूिुी 

३० टदवस, इजादी २९ टदवस, बायजी ३० टदवस, असे ते मटहनें 

ओळखले जात. सन १७८७ मध्ये परत त्याने काही नावं बदलली. 

दराईच्या जागी सामरी, जबरजाडीच्या जागी खशुरावी ह ेइरािच्या 

राजाचं नाव तलुाईच्या जागी झाकेररया, आटि यसूिुीच्या जागी 

रहमानी अशी नावं केली. टहजरी आटि मौलदी कालगिनेत १३ 

वर्ांचं िरक आह.े टिपू सुलतानाने फ्रें च लष्करातनू आलेल्या, 



आपल्या लष्करी अटधकाऱ् याचं्या हुद्दयांची नावंही बदलली. अनेक 

शस्त्रांची नावं बदलली.  

 शासनाकताा म्हिनू वाघ असलेला टिप ूबाप म्हिनू कसा 

होता याचं मनोज्ञ दशान मराठ्यांचे सेनापटत हररपान्त िडके यांच्या 

पत्रातनू टदसतं. सन १७९२ च्या यदु्धात कॉनावॉलीसने सलुतानाचा 

पराभव केला. त्यावेळच्या करारात सलुतानाला आपलं अधा राज्य, 

३ कोिी रुपये यावे लागले. कराराप्रमािे या सवााची िेड होईपयंत 

सलुतानाने आपले दोन मलुगे इगं्रजाकंडे ओटलस ठेवायचं कलाम 

त्यात घालण्यात आलं. सलुतानाचे ७ आटि १० वर्ांचे मलुग े

टमरविकुीने कॉना वॉटलसकडे  पाठवण्यात आले तेव्हा टिप ू

सलुतान तिबंदीच्या पलीकडून ते पाहत बसला होता. इगं्रजी 

तलवार आल्यावर दोन्ही मलुांचं कॉनावॉलीसने स्वागत केलं. 

त्यांना जवळ घेतलं, त्यांची नावं टवचारली, त्यांना एकेक टपस्तलू, 

घड्याळ, आटि एकेक बंदकू भेि म्हिनू टदलं. मलुांबरोबर 

आलेल्या टिपचू्या अटधकाऱ् याने आता तमु्हीच त्यांचे वडील व्हा 

अशी टवनंती केली. ही बातमी सलुतानाच्या कानावर पोचवण्यात 

आली तेव्हा सलुििाने तोिांचे दोन बार काढून आपली खशुी 

जाहीर केली. नंतर एक टदवस ते दोन्ही लहान मलुगे हररपंत 

िडक्यांच्या डेऱ् यात गेली. हररपान्त िडके आपल्या पत्रात 

टलटहतात, “  थोडा वेळ त्यांच्याशी इकडील टतकडील टवर्य 



बोललो. मग मलेु म्हिाली की आम्हाला भकू लागली. तेव्हा 

त्यांना शजेारच्या राहुिीत नेऊन पेढे, बिी, बदाम, िळं, खायला 

टदली.. ’’  

 हदैरअली मैसरूचा सवााटधकारी, प्रधानमंत्री, आटि 

दलवाई या टतन्ही भटूमका वठवत असतांना त्याने राजघराण्याला 

संपवलं नव्हतं टकंवा त्यांच ं धमांतरही करवलं नव्हतं. त्याच्या 

कारकीदीत कृष्िराज वोडीयार, नंजराज वोडीयार, खासा चामराज 

वोडीयार, एवढे वोडीयार होऊन गेले होते. राजकारिातील त्याचं ं

महत्व हदैरअलीने संपवलं नव्हतं. ते त्या आधीच कसं संपवलं गेलं 

होत,ं ते तरुिपिी दलवाई दवेराजैय्या आटि नंजराजैय्या यांच्या 

कारभारातनू हदैरअलीने पाटहलं होतं. त्या दोघांचं राजघराण्याची 

अवज्ञा करण्याचं धाडस पाहून दवेराजैया आटि करचरुी नंजराजैया 

यांनाच शह दणे्याचं राजकारि हदैरअली खेळला. पि राजघराि ं

चाल ू ठेवण्याचे त्याला िायद े जास्त होते हहेी त्याने ओळखलं 

होतं. या राजघराण्यामळेुच त्याला आटि त्याच्या भावाला 

कतृात्वाचे टदवस टदसले होते ह े तो टवसरला नव्हता. जनमत 

त्याच्याटवरुध्द न जाण्याचा त्याला त्यातनू िायदा होत होता. सत्ता 

त्याच्या हाती होतीच, शत्रशूी लढायची टजगर आटि मैसरूला 

वाचवण्याची त्याची पराकाष्ठा, त्याच्या आंतररक गिुांना, 

यदु्धनीतीतील डावपेच, त्याच्या पराक्रमाला, वकुबाला आटि 



राजनीतीला भरपरू संधी दते होती. त्यामळेु हदैरअली मैसरूचा 

सवााटधकारी होता पि राजा नव्हता ह ेत्याला मान्य होतं. त्याच्या 

अचानक मतृ्यनेू मैसरूचा कारभार आता टिप ूसलुतानाच्या हाती 

आला. झंजावाती हदैरअलीच्या काळात स्वस्थ बसलेलं राजघराि ं

सत्ता उलथवयाची आटि आपल्या हाती परत कारभार घ्यायची 

योग्य संधीची वाि पाहात होतं. वादळी पाऊस कोसळावा आटि 

टनमिूपिे आसरा धरून स्वस्थपिे वाि पहात थांबावं तसं 

राजकारि इगं्रज-फ्रें च आटि हदैर अलीमध्ये चाल ूहोतं ते वोडीयार 

घराण्याला टदसत होतं. इगं्रजांचा कावेबाजपिा, त्यांच्या 

सामथ्यााची नस परेुपरू ओळखनू नबाब बहादरू हदैरअलींनी मैसरूला 

वाचवण्याची पराकाष्ठा केली होती हहेी त्यांना टदसत होतं. पि 

त्याच्याटवरूध्द जाण्याएवढ्या सामथ्यााचं बळ वोडीयारमध्ये नव्हत ं

ह ेकिू सत्य होतं. राज्यातील टहदंहूी हदैराच्या सते्तपढेु वाकले होत े

त्यामळेु पिुैय्यासारखा मरुब्बी टदवाि हदैरच्या टवश्वासाचा भाग 

बनला होता, तो आता टिप ूसलुतानाच्या माग ेउभा राटहला. अनेक 

दरबारी मनातनू वोडीयार घराण्याच्या बाजनेू होते पि आपल्या 

मनाचा कल दाखव ूशकत नव्हते.  

  



स्बदनरूावर मवारी – इ. सन १७८३. 

 

टिप ू सलुतान आपल्या बापापेिा, हदैरअलीपिेा जास्त 

आक्रमक, जास्त कडवा, जास्त बटुद्धमान, जास्त कठोर, उग्र प्रकृती 

होता. पराक्रमी होता. वैयकशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, धमाशास्त्र, 

तत्त्वज्ञान, टवज्ञान, खगोलशास्त्र, यदु्धसाटहत्य अशा अनेक 

टवर्यांमध्ये त्याला गती होती. ही त्याची जमेची बाज ूहोती. पि 

त्याचा अहकंार, अवाजवी आत्मटवश्वास आटि दसुऱ्याला तचु्छ 

लेखण्याची वतृ्ती एतद्दशेीय राजकारण्यांनाही  दखुावनू ठेवत होती. 

हदैरअलीचं शव घेऊन टनघालेली िौज कोलारला हदैरअलीची 

शवपेटिका उतरवनू श्रीरंगपट्टिमध्ये पोचली. लगेच टिप ूसलुतान 

टबदनरूवर गेला. टतथे त्याचा अमाप खटजना होता. हदैरअलीचा 

अत्यतं टवश्वास ूमानसपतु्र शेख ऐय्याज टबदनरूाचा सभुा सांभाळत 

होता. टिपचूा आपल्याबद्दल असलेला मत्सरी स्वभाव माहीत 

असलेला शखे ऐय्याज इगं्रजांना जाऊन टमळाला. टिप ू सलुतान 

टबदनरूावर येिार आटि आपल्याला मारिार ह ेत्याला माहीत होतं. 

इगं्रजांचा सेनाटधकारी मॅथ्यजुने टकल्ला काबीज केला होता. टिप ू

सलुतानाचा टबदनरूचा खटजना इगं्रजांच्या हाती पडला. टिप ूटतथे 

पोचला तवे्हा खटजना इगं्रजी िौजेने पार लिुला होता. टिपचू्या 



िौजेने टकल्ल्याला मागनू आटि पढूुन वेढा घातला. १८ 

टदवसांच्या झिापिीनंतर मॅथ्यजु शरि आला. सवा िौज पकडली, 

त्यांची झडती घतेली आटि त्यांनी सिाईने दडवलेली रत्ने, मोहरा 

त्याचं्याकडून काढून घतेली. २८ एटप्रल ८३ या टदवशी सलुतानाने 

टकल्ल्यात प्रवेश केला. टबदनरू ताब्यात घेऊन सलुतान मंगलोरकडे 

टनघाला.  

  



िंगलोराची लढाई – इगं्रजांशी तह - 

 

टिप ूसलुतान आता सत्ताधीश झाल्यामळेु त्याच्या अहकंारी 

आटि आक्रमक स्वभावाची जािीव असलेले टनजाम आटि मराठे 

सावधपिे वागायला लागले. टिप ूसलुतानने एकेका प्रटतस्पध्यााचा 

वचपा काढायला सरुुवात केली. मराठ्यांच्या प्रदशेात स्वाऱ्या सरुु 

झाल्या. यामळेु टिपनेू सवाश्रषे्ठ होऊ नये हहेी राजकारि चाल ूझालं 

होतंच. त्या राजकारिाला आता दहुरेी रंग चढला. इगं्रज आटि 

फ्रें चांचं यरुोपातील राजकारि भारतीय भमूीवर खेळलं जाऊ 

लागलं. ज्याचंी बाज ूफ्रें च घेतील त्याचं्या टवरोधी पिाची बाज ू

इगं्रज घतेील ह ेसमीकरिं आधीपासनूच होतं त्याला आता त्यांच्या 

दशेात घडिाऱ्या राजकारिाची झालर टमळाली. सत्ता काबीज 

केली तरी टिप ू सलुतानाला नबाब म्हिनू मान्यता टमळि ं

अत्यावश्यक होतं कारि दरबारी टशष्टाचाराच्या दृष्टीने त्याने 

आजवर कोितंच पद भरू्वलं नव्हतं. हदैरअली सवााटधकारी या 

नात्याने एका पदावर होता, टशवाय त्याने नबाबी बसालतजंगकडून 

टवकत घेतली होती. पि टिपू सलुतानाला टदल्लीच्या बादशहाची 

मान्यता टमळवायला हवी होती. ती टमळाली नाही तर अकाािच्या 



नबाबाकडून टमळायला हवी होती. पि त्याआधी कारभाराची घडी 

बसवायला हवी होती.  

टिप ूसलुतानला आपल्या कारकीदीत या जागटतक खेळाशी 

सामना करावा लागला. मराठे आटि मैसरू ह ेदोनच प्रटतस्पधी इगं्रज 

आटि फ्रें चांना जड होते. उत्तरेत टदल्लीचा बादशहा हाती आल्यान े

ती सत्ता हातात आलीच होती. िक्त दटिि टजंकिं महत्वाचं होतं. 

त्यातही माधवराव पेशव्याचंा मतृ्य ू झाल्यावर त्यांच े काका 

राघोबादादांना हाताशी धरून महाराष्र टखळटखळा करण्याची 

धडपड इगं्रजांची चाल ू झाली होती. पि नाना िडिीस आटि 

सखारामबाप ू बोकील यांनी त्यांची डाळ टशज ू टदली नाही. 

महाराष्रातही महादजी टशंद े उत्तरेतील राजकारि समथापि े

सांभाळत होते, त्यांचा कल फ्रें चांकडे होता, तर नाना िडिीसांची 

घालमेल फ्रें च की इगं्रज अशी चाल ूहोती. नाना िडिीस आटि 

महादजी टशंद ेजोपयंत एक आहते तोवर आपल्याला यश नाही ह े

इगं्रजांना कळून चकुलं होत.ं या संबंधात महादजी आटि टिप ू

सलुतान यांचा गपु्तपिे पत्रव्यवहारही चाल ूहोता.  

टिप ू सलुतान तर सरळ सरळ फ्रें चांच्या आधटुनक शस्त्रांवर 

इगं्रजांशी लढत होता. त्यातच ९ व्या दशकात फ्रान्समध्ये त्यांचा 

राजा लईु याच्याटवरुध्द वातावरि तापायला लागलं होतं. ही 



इगं्रजांच्या बाजनेू झकुतं मापं घालिारी घिना होती. कारि टिपलूा 

टमळिाऱ्या मदतीमध्ये खंड पडायला लागला होता आटि इगं्रज-

फ्रें चांच्या लढायांचा आटि हारजीत टनकालांचा भारत भमूीवरील 

त्याचं्यातील झगड्यावर पररिाम होत होता. या राजकारिाचा 

पररिाम म्हिजे वोडीयार राजघराण्याने आपल्या पनुवासनासाठी 

इगं्रजांची माटगतलेली मदत यात झाला. टिप ूसलुतान मलबारच्या 

लढ्यात व्यग्र असतांना इगं्रजांच्या मदतीने एक कि रचला गेला.  

त्याची सरुुवात, हदैरअलीने वोडीयारचा टवर्प्रयोगाने मतृ्य ू

घडवला तवे्हापासनूच राजमाता लक्ष्मिीअम्माच्या काळातच सरुु 

झाली होती. इ. सन १७७६ मध्ये राजमाता लक्ष्मिीअम्मान े

मद्रासला आपला टवश्वासातील मािसू टतरुमलराव याला मद्रासचा 

गव्हनार लॉडा टपगॉि याच्याकडे गपु्तपिे पाठवलं होतं. हा 

टतरूमलराव हदैरअलीच्या सरकारात वेगवेगळ्या खात्यांमध्य े

कामाला होता. तेथनू तो मैसरूमधनू पसार झाला आटि तंजावरमध्य े

त्याने आश्रय घेतला. टतथे तो ६ वर्े होता. त्याकाळात त्याची 

रेव्हरंड श्वात्झा आटि सलीवन याच्याशी ओळख झाली आटि तो 

मद्रासच्या इगं्रजांच्या संपकाात आला. महारािीचा टवश्वास ू

प्रटतटनधी अशी त्याला ओळख टमळाली. लॉडा पीगॉिच्या काळात 

काहीही प्रगती झाली नाही, पि नंतर लॉडा मॅककािानेच्या काळात, 

१७८२ मध्ये टतने एक पत्र गव्हनारला टलहून टदलं. त्यात टतने 



वोडीयार परत सते्तत आिण्यासाठी केलेल्या मदतीबद्दल १ कोिी 

इगं्रजी सैन्याच्या खचाासाठी, १५ लाखाची जहाटगरी कंपनीसाठी 

आटि ३६ लाख रुपये मैसरूच्या रििासाठी िौजेचा खचा म्हिनू 

दणे्याची तयारी दाखवली. ही महारािी म्हिजे टत्रचनापल्लीचा 

टकल्लेदार कट्टी गोपालराजा याची कन्या. टचक्क कृष्िराज 

वोडीयार टद्वतीयबरोबर टववाह झाल्यावर मैसरूच्या राजघराण्यात 

आली. हा करार “ टहदं ूराजघराण्याच्या पनुस्थाापनेचा रािी करार 

“ म्हिनू ओळखला गेला. २८ ऑक्िोबर १७८२ मध्ये 

तंजावरमध्ये हा करार अटधकृतपिे संपन्न झाला. टतरूमलराव 

त्याचा मखु्य प्रटतटनधी होता. लगेच दसुरे टदवशी २९ ऑक्िोबरला 

त्याच्या अंमलबजाविीला सरुुवात झाली. टिप ू सलुतानाची 

राजवि उलथवायला योग्य संधीची सवाजि वाि पहात होते. ती 

संधी आता आली होती. हदैरअलीचा मतृ्य ू झाला होता. टिप ू

सलुतान मंगलोरच्या लढाईत गुंतलेला, ही योग्य वेळ होती. या 

कारस्थानात टिपचूे काही टवरोधक, ज्याचं हदैरअलीमळेु आटथाक 

नकुसान झालं होतं ते पाळेगारही सामील झाले.  

  



श्रीरंगपट्टणिध्ये बंडाळी- २४ जुलै. १७८३  

 

आंचे शामैय्या, शामा अय्यंगार आटि त्याचा भाऊ रंगयै्या, 

रंगा अय्यंगार ह ेया किाचे मखु्य सतू्रधार होते. ३ वर्ांपासनू हा 

पोलीस खात्यात नोकरीला होता. राजघराण्याचे ह ेस्वाटमटनष्ठ होते. 

हदैर अलीच्या काळापासनू टनमााल्यावत झालेलं राजघरािं पाहून 

त्यांना मनस्वी द:ुख होत होतं. शामैय्या  िपाल खात्याचाही मखु्य 

होता. गपु्तहरे खात्यात अटधकारी होता. स्वत: शामैय्या 

सलुतानाबरोबर मंगलोरच्या मोटहमेत सामील झालेला होता. त्याने 

श्रीरंगपट्टिमधल्या आपल्या भावाला, रंगैय्याला, आपल्या किात 

सामील करून घेतलं. हा सरकारी कचेऱ्याचंा प्रमखु होता. टशवाय 

राजधानीतील िडिीस नरटसंगरावही सामील झाला. याच्याकडे 

पगार वािपाचं महत्वाचं काम होतं. कोइम्बत्तरुचा प्रमखु टसंगैय्या 

त्यात गोवला गेला. दवेराज घराण्याचा शभुराज अरसही यात 

सामील झाला. २ सभुेदार सामील झाले, त्यांच्या हाताखाली 

प्रत्येकी १०० टशपाई होते. त्यांच्यातील एक अम्बरुच्या  लढाईत 

पकडला गेलेला कॅप्िन टकि्सच्या तकुडीतील अटधकारी होता. 

अशातऱ्हनेे टिप ूसलुतानाची राजवि उलिवायच्या कारस्थानाची 

पवूा तयारी पिूा झाली होती.  



टिप ूसलुतानाची राजवि उलथावयाची, वोडीयारला गादीवर 

बसवायच,ं शामैय्या, रंगैय्या, नरटसंगराव यांनी कारभार हाती 

घ्यायचा, टकल्लेदाराला पकडून ठार करायचं, त्याची िौज कापनू 

काढायची, कैद केलेल्या यरुोटपयन आटि इतर िौजेला मोकळ 

करायच,ं त्या लोकांनी शहराचा ताबा घ्यायचा, श्रीरंगपट्टिचा मखु्य 

दरवाजा ताब्यात घेऊन टतथे दारूगोळ्याची व्यवस्था ठेवायची, 

आटि परत राजघराण्याला प्रटतष्ठा टमळवनू यायची असा तो कि 

टशजला. त्यातला महत्वाचा, कोइम्बत्तरुच्या इगं्रजी सैन्याच्या 

अटधकाऱ्यांना, मराठ्यांना आटि कूगाला मदतीसाठी पत्रव्यवहार 

करण्याची जबाबदारी नरटसंगराव याने पार पाडली. कोइम्बत्तरुच्या 

इगं्रजी िौजेने कधी घाि चढून श्रीरंगपट्टिला यायचं त े

कळवण्यासाठी सतत त्यांच्या संपकाात राहण्याची जबाबदारी 

रंगैय्याने घेतली. किात अनेक लोकांचा सहभाग असल्याने बातमी 

िुिू शकते म्हिनू रंगैय्याने लवकरात लवकर काम यशस्वी 

करायची टनकड नरटसंगरावकडे लावली. त्याप्रमािे २४ जलैु, 

१७८३ हा टदवस टनटित झाला. हा टदवस टनटित करण्याचंही एक 

महत्वाचं टवचारपवूाक ठरवलेलं कारि होतं. ते म्हिजे हा िौजेचा 

पगाराचा टदवस होता. याच ंमखु्य कारि म्हिजे पगार घ्यायला 

िौज सदरेवर गोळा व्हायची तेव्हा त्यांच्या हातात शस्त्रं नसायची. 

शस्त्र बाळगायची त्यांना बंदीच होती. टशवाय रक्कम वािण्यासाठी 



पैशाचे मोठाले पेिारे गोळा झालेले असायचे. ते पेिारे उचलनू 

कचेरीवर न्यायला मोठे मोठे ताकदवान मल्ल बोलावले जायचे. 

त्यांना खंजीर बाळगण्याचा अटधकार टदलेला होता.. मल्लांना 

आधीच वश करून घेतलेलं होतं. म्हिनू तेही नाण्यांनी भरलेले 

पेिारे ताब्यात घेण्याचा कि करिारांचा हते ू होता. अशाररतीने 

काळजीपवूाक केलेल्या किाची आखिी पिूा झालेली होती. आता 

ती क्रांती अंमलात यायची टशल्लक राटहली होती.  

२३ जलैुला दसुरे टदवशीच्या पगार वािपाची तयारी पिुा करून 

टकल्लेदार सैद महमंद खान  रात्री घरी जायला टनघाला. तेव्हा 

रात्रीच्या अंधारात त्याच्या जवळ येऊन कुिी एक अज्ञात इसम 

काहीतरी कुजबजुनू गेला. त्याने सवा कि टकल्लेदाराला उघड 

केला. टमळालेल्या बातमीने टकल्लेदार हादरला. टकल्लेदारान े

वेगाने हालचाली केल्या. क. मॅथ्यजुकडे जािारा पत्र व्यवहार जप्त 

केला आटि मदतीला यिेारी इगं्रजी िौज थांबवली. मग 

कारस्थानात भाग घतेलेले सवा अपराधी पकडले. नरटसंगरावला 

पकडल्यावर मािी टमळण्याच्या आशेने त्याने सवा कि उघड केला. 

सवा अपराध्यांना पकडून हत्तीच्या पायाला बाधंनू त्यांची शहरातनू 

टमरविकू काढली. काहींच े नाक-कान कापले, सवांना तरंुुगात 

िाकलं. नरटसंगराव, पेिारे उचलिारे मल्ल यांना िाशी दणे्यात 

आली.  



टिप ू सलुतानाला िसलेल्या बंडाळीची माटहती मंगलोरला 

पोचवण्यात आली. शामैय्या तवे्हा सलुतानाजवळच होता. 

सलुतानने त्याला आटि रंगयै्याला लोखंडी टपंजऱ्यात अडकलं 

आटि  श्रीरंगपट्टिला पाठवण्यात आलं. त्यांना अधापोिी ठेवण्यात 

आलं. त्यांच्या पाठीवर टमरचीची आटि टमऱ्याची पडू चोळण्यात 

आली. इगं्रजी सेनाटधकारी मनरो याने टलटहलेल्या आठविीप्रमाि े

कि उघड करिाराचं नाव ररचडा हगेन होतं. तो किात सामील होता 

पि टितरू झाला कारि त्याला ठार करण्याचा कि दोघजेि करत 

असल्याचा त्याला संशय होता. आपला जीव वाचवण्यासाठी 

त्याने कि उघड करून टकल्लेदाराची सहानभतूी टमळवली. टिप ू

सलुतानानेही त्याच्या या खास सेवेबद्दल ५०० पाईकांचा मखु्य 

केलं. कि उधळला गेला. राजघरािं परत सलुतानाच्या जास्त 

कडक नजरेखाली आलं. अनेक तरंुुगात गेले. सलुतान सावध 

झाला. वोडीयार घराण्याच्या आटि टहदं ू राजटनष्ठांच्या आशेवर 

पािी टिरलं. महारािीचे प्रयत्न वाया गलेे. या किाच्या टनटमत्ताने 

७०० मािसांना दहेदडं भोगावा लागला.  

टिप ूसत्ता हाती घेतली तेव्हा घराचे आटि बाहरेचे या दोन्ही 

आघाड्यांवर राजकीय चालींमध्ये मैसरूचा नबाब म्हिनू मैसरूचा 

काळ मोठा कठीि होता. तो काळ टिप ूसलुतान मोठ्या टजगरीने 

लढत होता. मैसरूला वाचवण्यासाठी इगं्रजांचं वादळ अंगावर 



झेलत होता. मंगलोरच्या लढाईत फ्रें चांनी अचानक त्यांच्या 

दशेातनू आलेल्या आदशेानसुार सलुतानाचं पाठबळ काढून 

घेतल्यामळेु सलुतानाला तह करावा लागला होता. पेरााँ द मोलेच्या 

मध्यस्तीने ठराव करार झाले. नंतर मंगलोरच्या टकल्ल्यात 

मॅक्लीऑडच्या इगं्रजांना कसा प्रवेश करता आला याची चौकशी 

सरुु झाल्यावर सलुतानाला काहीतरी दगा ििका झाल्याचा संशय 

आला. त्यावरून त्याने टकल्लेदार रोशन बेग याला अिक केली 

आटि त्याला ठार करण्याचा हुकूम टदला. त्याला िाशी यायच ं

ठरलं होत,ं तेव्हा हदैरपासनूच्या काळापासनू स्वाटमटनष्ठ असलेल्या 

महमंदअली सरदाराने टवघ्न आिलं. रोशन बेगला सोडवनू घेऊन 

ते पट्टिकडे टनघाले. ज्यांना माझ्याबरोबर यायचं असेल त्यांनी 

मला सामील व्हा अशी घोर्िा केल्याबरोबर सलुतानावर नाराज 

असलेले अनेक सैटनक त्यानंा सामील झाले..टिप ूसलुातानासाठी 

ते बंडच होतं, आटि तेही त्यांच्या िौजतेील एका जनु्या जाित्या 

हदैरअलीच्या लोभातील अटधकाऱ्याचं. टिप ू सलुतानासाठी ती 

थक्क करिारी बातमी होती. बातमी ऐकल्यावर सलुतानाची आग 

मस्तकापयंत पोचली. त्याने महमंद अलींना अिक करून 

श्रीरंगपट्टिला पोचवण्याची जबाबदारी शेख हमीदवर सोपवली. 

प्रवासात जाताना महमंद साहबेांचा गळा आवळून त्यांना ठार 

मारायचा तोंडी हुकूम त्याला टदला. त्याप्रमािे शखे हमीदने महमंद 



अलीला ठार केलं. हदैर अलींच्या काळातील त्यांनी साभंाळलेले 

दोन मोहरे टिपसूलुतानाने गमावले. एक, टबदनरूचा शेख ऐय्याज, 

दसुरे महमंद अली. संतापाने बेभान झालेला सलुतान आिखी 

कठोर झाला होता. इतकं करून सलुतान थांबला नाही. त्याने 

अलीसाहबेाचं्या बेगमला बायको म्हिनू त्याच्या सेवकाला पत्नी 

म्हिनू आपल्या घरी नेऊन ठेवण्याचा हुकूम टदला. त्या सेवकाने 

एवढ्या मोठ्या मािसाच्या पत्नीला हुकूमाप्रमािे घरी नेलं पि 

मातेसमान वागवलं. टिपचू्या आईला जेव्हा ही बातमी कळली 

तेव्हा टतने त्या बेगमला आपल्या घरी आिनू सन्मानाने रािीवशात 

ठेवनू घेतलं. महमंद अलींच्या घराची जप्ती करण्यात अली तेव्हा 

िलु्लक रक्कम सापडली कारि महमंद अली ह ेप्रचंड दानशरू होते. 

टमळालेली रक्कम ते लगेच गोरगरीबांमध्य े वािून िाकत. असा 

मोहरा सलुतानने गमावला.  

  



िराठ यांशी गजेन्द्रगडचा तह – एस्प्रल १७८७  

 

त्यानंतर राज्याची घडी बसवण्यासाठी आटि प्रटतस्पध्यांना 

टठकािी लावण्यासाठी टिप ू सलुतान सतत मोटहमांमध्ये गुंतला. 

सावनरू, नरगुंद, धारवाड, सांवशी, बदामी, अशा अनेक मोटहमा 

आपल्या सरदारांना पाठवनू काढल्या आटि यशस्वीही झाला. या 

मोटहमेत नरगुंदचे भावे यांची वाताहत झाली. या मोटहमाचं्यानंतर 

एटप्रल १७८७ ला मराठ्यांशी गजेंद्रगड इथे त्याचा तह झाला.  

  



स्टपू सलुतानाचा राज्यास्भषेक.  
 

त्यानंतर त्याला जरा िुरसत टमळाली आटि १७८७ मध्य े

प्रचंड धमूधडाक्यात त्याने लगेच राज्याटभरे्क करून घेतला. 

आपल्या सत्ताग्रहिाला आटि नबाब म्हिवनू घ्यायला मान्यता 

टमळावी म्हिनू त्याने आपले राजदतू कााँस्िंिीनोपलला पाठवले 

होते. सलेुमान पाशाकडून मान्यता आिली आटि लगेच 

तख्तनशीन झाला. टिप ूसलुतांनाच्या आयषु्यातील ह ेमहत्त्वाचं वर्ा 

होतं आटि अटवस्मरिीय घिना कारि या वर्ी त्याने सात:ल 

राज्याटभरे्क करून घेतला. समारंभपवूाक त्याने स्वत:ला पातशाहा 

हा टकताब घेतला.  आजवर टदल्लीच्या बादशाच्या नावाने खतुबा 

वाचला जायचा तो बंद झाला. त्याच्या नावाने खतु्बा वाचला जाऊ 

लागला. त्याने मैसरू राज्याला खदुादात नाव टदलं. स्वत: साठी 

त्याने सोन्याचं टसंहासन बनवायला सरुुवात केली. ८ िूि लांब, 

त्याला सोन्याचा कठडा, कथड्यावर थोड्या थोड्या अंतराने 

वाघाचे मखुविे, त्याचं्या डोळ्यांमध्ये लाल भडक मािकाचंा 

जडाव, मसनदीवर चढायला छोि्या पायऱ् या, तख्तावर मेघडंबरी, 

त्यालाही सोन्याच्या तारेत गुंिलेली मोत्यांची झालर, सबंध 

टसंहासनाला उचलनू धरिार सोन्याच्या वाघाचा उग्र चेहरा, त्यात 

पाच ूमािकांचा भरपरू वापर, सगळं व्याघ्रमय तखत. राज्याटभरे्क 

समारंभ थािात पार पडला. ४०,००० रुपये गरीबांना वािले.  

खटलिाची परवानगी टमळवण्याची प्रथा जनुी होती. तकुी 

सलुतानांनाच खटलिा मानलं जायचं. टदल्लीच्या बादशहाकडून 



अशी परवानगी टमळिं शक्य नव्हतं कारि टतथला बादशहा 

इगं्रजांच्या ताब्यात होता. दसुरी परवानगी अकाािच्या नबाबाकडून 

टमळाली असती. पि त्याचं्यात वैरच होतं. म्हिनू सलुतानाने 

तकुा स्तानच्या सलुतांनाकडून त्याच्या राज्याटभरे्कची परवानगी 

आिायला आपले वकील पाठवले होते. ४ जहाजं भरून लोक 

टनघाले. त्यात राजदतू होते, अनेक भेिवस्त ू होत्या. सवाजि 

मस्कतला पोचले. टतथल्या इमामाने त्यांचा भावी सत्कार केला. 

मग सवाजि गलबताने अब्बासला पोचले. ऑगस्ि मटहन्यात बसरा 

गाठलं. टतथल्या बंदरात एक दघुािना घडली. टिपचूं एक जहाज 

जळून खाक झालं. त्यात ७०लोक मेले, २ हत्ती जळले, २ चांदीच े

हौद,े १ पालखी, ८० मि चंदन, जाळून खाक झालं. सदुवैाने 

राजदतू जीवंत राटहले. पढुचा प्रवास परत सरुू झाला. मोसलू वरुन 

सगळे कााँस्िंटिनोपलला पोचले. यधु्दात अडकल्यामळेु  सलुतान 

भेिला नाही पि त्याने मान्यता टदली ह ेलगेच मैसरूला कळवण्यात 

आल्यावर टिप ू सलुतानाने राज्याटभरे्क करून घ्यायच ं ठरवलं 

आटि समारंभ पार पडला.  

  



कॉनावॉस्लसचं भारतात आगिन.  

 

पढुचा २ / ३ वर्ांचा काल काळे ढग जमा करिारा येिार 

होता. १२ ऑगस्ि १७८६ या टदवशी मैसरू साम्राज्याच्या राशीतील 

वक्र ग्रह मद्रासच्या बंदरावर उतरला. त्याचं नाव कॉनावॉलीस. 

गव्हनार जनरल आटि कमांडर इन चीि ही दोन्ही पद ं

सांभाळण्यासाठी इगं्लंडने त्याला भारतात पाठवलं. भारत टजंकून 

साम्राज्यवादी होण्याची आस इगं्लंडला लागली होती. सप्िेंबरमध्य े

कलकत्याला पोचल्याबरोबर त्याने वेळ न दवडता आपल्या व्यहू 

रचनेला सरुुवात केली. आधी टब्रिीशांच्या भारतातील कारभारावर 

टशस्त लाग ू केली. सैन्यात सधुारिा केली. मग दटििेतील 

पाळेगार, मैसरूचं राजघरािं, गटनमीकावा आटि चपळ घोड्यांची 

आपली तिू भरून काढिारे मराठे आटि आपल्याटवरुध्द जाऊ नय े

म्हिनू टनजाम, अशी टिप ूसलुातानाटवरुद्धाच्या सवांशी बोलिी 

करून त्यांच्याशी तह करून तो दटिि स्वारीला स्वत: मद्रासमध्य े

दाखल झाला. सलुतानही आपल्या साम्राज्याच्या संरििासाठी 

टसध्द झाला. आपि एकिे आटि आपल्याटवरुध्द सारा भारत ही 

त्याला जािीव होती. जगाचं राजकारि खेळलेला, लष्कराच े

डावपेच आखलेल्या, मरुब्बी राजकारिपिू, ग. ज. कॉनावॉलीस 



याच्याशी गाठ आह ेहेही त्याला माहीत होतं. त्याचा सारा भार 

फ्रें चांच्या मदतीवर होता, पि टतथे त्याचं ददुवै आड आलं. 

फ्रान्समध्ये तेव्हाच क्रांतीचे वारे वाहायला लागले होते, फ्रान्सच्या 

राजाची सत्ता घसरिीला लागण्याचा काल आला होता. नेपोटलयन 

नावाचं नवीन महत्वाकांिी नेततृ्व उदयाला येत होतं. पि 

नेपोटलयनला तेव्हा भारतचं राजकारि खेळायला िुरसत नव्हती. 

भारतातील राजकारिावर त्याचा पररिाम झाला. मैसरूचा वाघ 

एकिा पडला. चहूबाजूंनी सलुतान घेरला गेला. पणु्याहून 

मराठ्याचंी िौज, टनजामाची िौज, इगं्रज िौज सारे एक झाले. 

सलुतानाचा पराभव अिळ होता. शत्र ू एकेक परगि े टजंकत 

चालला. सलुतानाच्या गळ्याभोवतीचा िास आवळत गेला. ९१ 

साल जागोजागच्या लढायामंध्ये  संपलं. शत्र ू श्रीरंगपट्टि जवळ 

पोचला.  

  



कॉनावॉलीसची चढाई. तह – फेब्रुवारी १७९२. 

 

इ. सन १७९२. िेब्रवुारीचा मटहना. श्रीरंगपट्टि राजधानीवरच 

इगं्रजांचा हल्ला झाला. टिप ू सलुतान टकल्ल्यावरून दखेरेख 

करायला लागला. पराभव होिार ह ेटदसतच होतं. त्याने युद्धबंदीचा 

प्रस्ताव ग. ज. कॉनावॉलीसकडे पाठवला. शरिागत झाल्यामळेु 

सलुतानाला तह मान्य करावा लागला. तीन शत्रुंसाठी ३ कोिी ३० 

लाख रोख, आटि आटि मराठे-टनजाम-इगं्रजांच्या हद्दीजवळच्या 

प्रदशे असं अधा राज्य कबलू करावं लागलं. त्याची िेड होईपयंत 

त्याचे दोन पतु्र ओलीस ठेवण्याचं कलमही मान्य करावं लागलं. 

यधु्द संपलं. सलुतान मराठ्यांचे सेनापती हररपंत िडके यांच्या 

शाटमयानात गेला. आपला खरा शत्र ू इगं्रज आह,े आपि 

एकमेकांच्यात लढतो आहोत, ह े त्यांना सांगनू आला. मैसरूचं 

समधृ्द साम्राज्य, अधामेलं, टखळटखळं झालं. इगं्लंडची 

साम्राज्याकडे वािचाल सरुु झाली आह े ह े महादजी टशंदेंनी 

ओळखलं, नाना िडिीसानंी ओळखलं, टनजामाने ओळखलं 

होतं. म्हिनूच त्यांना टिप ूसलुतानाला संपवायचं नव्हतं पि त्याचा 

जोर मात्र कमी करायचा होता. त्यासाठीच त्यांनी इगं्रजांना साथ 

टदली होती..टनजाम आटि मराठ्यांमध्ये तसाच गपु्त करार झाला 



होता. इगं्रजांशी समथापिे लढेल तर तो सलुतानच, हहेी सत्य 

टनजाम आटि मराठे यांना चागंलंच माहीत होतं.  

  



वोडीयारचा िृत्यू – इ. सन १७९६. 

 

इ. सन १७९६ साल. खासा चामराज वोडीयारचा दवेी यऊेन 

मतृ्य ूझाला. त्याचा मलुगा खपू लहान ३ वर्ांचा होता. पि टिप ू

सलुतानने मैसरूचं टसंहासन ररकामं ठेवलं. त्यावर खासा 

चामराजाच्या मलुाला बसवलं नाही. उलि रािी, ते बालक यांना 

राजप्रासादात बंदकूधाऱ् याचं्या गराड्यात ठेवलं. एवढंच नव्ह े तर 

त्या बंटदवान केलेल्या सवाचंे अलंकार काढून घेतले. त्यावेळी 

इतकी बळजबरी सलुतानाच्या लोकांनी केली की आपल्या 

गळ्यातील सोनसाखळी टहसकावनू घेतांना ते ३ वर्ााचं मलू 

रडायला लागलं. महारािी लक्ष्मिीअम्मा तरीही टनराश झाली 

नाही. सलुातानाटवरुध्ह टतने लढ्याचा टनधाार कायम ठेवला होता.   

  



ररचडा वेलमली गवहनार जनरल - 

 

कॉनावॉलीसची मदुत संपली. १७९७ साल उजाडलं. त्याच्या 

जागी ररचडा वेलस्ली आला तो शेविचा घाव घालनू भारतीय 

साम्राज्य टजकंण्यासाठीच. तोपयंत फ्रान्सच्या नेपोलीयनशीसदु्धा 

इगं्रजांचं  लढिं चाल ूहोतं. टहकमती डावपेच, जबर महत्वाकािंा, 

चपळ-अकस्मात लष्करी हालचाली यामळेु इगं्रजांसाठी नेपोटलयन 

हा यरुोपातील पटहल्या क्रमाकंाचा  

 शत्र ूबनला होता. त्याची साथ टिप ूसलुतानाला टमळाली तर 

आपलं स्वप्न भंगिार आटि भारतीय साम्राज्य आपि घालवनू 

बसिार ह े इगं्लंड सरकार परुतं जािनू होतं. टिप ू सलुतानाला 

नेपोलीयनची मदत टमळू नये यासाठी इगं्रज रिनीती आखत होते. 

१८ जनू १७९८ ला ग. ज. ररचडा वेलस्लीला टिप ूसलुतानाचे २ 

राजदतू फ्रान्सला जाऊन आपल्याला घालवनू दणे्यासाठी मदतीची 

बोलिी करत आहते, ह ेसमजलं होतं. त्यांचा टतथे जाहीर सत्कार 

झाला ही बातमी आली. यामळेु टिपचूी ताकद वाढिार आटि 

आपल्याला धोका उत्पन्न होिार ह े इगं्रजांनी ओळखलं. कारि 

फ्रें च सैटनकांना सलुतानाच्या िौजेत घणे्याबद्दल त्यात मान्यता 

होती. यावरून सलुतानाची अशी फ्रें च िौज जमविं ह े यदु्धाला 



आमंत्रि दिें आह ेअशा मजकूराची ग. जनरलची कलकत्त्याहून 

टिप ूसलुतानाला पते्र जाऊ लागली. त्याला उत्तर म्हिनू सलुतान 

मैत्रीचं हात पढेु करत होता. दसुरीकडे फ्रें च िौज मंगलोरवर  उतरत 

होती. 

पि ग.जनरल वेलस्ली आता मद्रासला िौज गोळा 

करण्याच्या टनिायाप्रत आला होता. २० जनू १७९८ ला त्याने 

मद्रासचा गव्हनारला िौज गोळा करण्याचा आदशे कळवला. 

लेफ्िनंि जनरल हरॅीसला सेनापती करण्यात आलं. िौज गोळा 

करण्याचा आदशे दिेारं त्याचं दसुरं पत्र बााँबेच्या ऑटिसला 

पाठवलं. हदै्राबादच्या टनजामाशी मैत्रीकरार करण्याची जबाबदारी 

कॅप्िन कका पॅरीकवर सोपवली. इगं्रजांच्या सदुवैाने तेव्हाच 

टनजामाच्या दरबारातील फ्रें च राजदतू मरि पावला होता आटि 

इगं्रजांनी त्याचा ताबा घतेला होता. पिुे दरबाराशीही बोलिी 

करण्यात आली. मुंबईच्या िौजेला मलबारवर गोळा होण्याचा 

हुकूम झाला. कनाल मााँिेग्यचू्या हाताखाली बंगालची नेटिव्ह 

टशपायाचंी िौज मद्रासकडे चालायला लागली. इगं्रजाचं्या 

िौजेसाठी मोठ्या प्रमािात अन्नधान्याची रसद साठवण्यात 

आली. 



ही तयारी चाल ूअसतांना टिप ूसलुतानाकडून मैत्रीची, तहाची 

बोलिी करण्याचं पत्र मद्रासला येऊन पोचलं. ते ग. जनरलकडे 

कलकत्त्याला २५ टडसेंबरला पोचलं. ९ जानेवारी १७९९ ला ग. 

जनरलने त्यावर सलुतानाला पत्र टलहून एक टदवसात उत्तर 

पाठवण्याची सचूना केली. पि सलुतानाकडून काहीच उत्तर आलं 

नाही. इगं्रजांचा प्रटतटनधी त्याच्या दरबारात घणे्याचाही सलुतानने 

टवरोध केला होता. टिप ूसलुतानाटवरुद्ध यधु्द टनयतीलाही ते मंजरू 

असावं म्हिनूच नेपोटलयन ईटजप्तच्या स्वारीवर असतानंा त्याने 

कैरोहून टिप ूसलुतानाला आटि मक्केच्या शेरीिला पाठवलेलं पत्र 

जेड्डा इथे इगं्रजाचं्या हाती लागलं. नेपोटलयनची मदत टिप ू

सलुतानला टमळू नये म्हिनू इगं्रजांनी सलुतानाला ते पत्र टमळू 

टदलंच नाही. याबद्दल आिखी एक प्रवाद आह.े  

मैसरूचा इटतहास टलटहिारे थोर इटतहासकार टवल्क्स यांनी 

टलटहलेल्या मैसरूच्या इटतहासात, नेपोटलयनचा टिप ूसलुतानाशी 

झालेला आधीचा पत्रव्यवहार ऐटतहाटसक कागदपत्रात सापडला 

नाही असं टलटहलं आह.े पि नेपोटलयन याने टिप ू सलुतानाला 

टलटहलेल्या पत्राचा फ्रें च भारे्तील मजकूर तळिीपेत छापला आह.े   

त्याच पत्राबद्दल ‘’ टहस्िरी ऑि मैसरू अाँड यादवा डायनास्िी 

‘’ चे लखेक जोस्येर ह ेइटतहासकार म्हितात की नेपोटलयनचं पत्र 



सलुतानाला मैसरूला टमळालं होतं. लक्ष्मिीअम्मानी महारािीला 

जेव्हा नेपोटलयनकडून पत्र आलंय अशी कुिकुि लागली तेव्हा 

टतने त्या पत्राची प्रत टमळवली. राजघराण्याच्या टनषे्ठचे लोक 

अजनूही सेवेत होतचे. त्यांनी त्या पत्राची प्रत रािीला टदल्यावर 

टतने ते पत्र टतचा इगं्रजांकडील प्रटतटनधी टतरुमलरावकडे मद्रासला 

पाठवलं. त्याने ते गव्हनारला टदलं. जनरल हरॅरसने ते पत्र 

कलकत्त्याला ग. जनरलकडे आटि इगं्लंडला पाठवलं. ह ेपत्र इगं्रजी 

भार्ेतील आह.े   

  



गवहनार जनरल वेलमलीचा शेवटचा घाव-  

इगं्रजांशी यधु्द .  

 

ग. जनरलने आता यदु्धाचा शंख िंुकण्याचं नक्की केलं. ९ 

िेब्रवुारीला ले.ज. हरॅीसला वेल्लोरवरून मैसरू राज्यात आटि ले. 

ज. स्िुअिाला मलबारवर टशरण्याच े हुकूम गेले. दटििेकडून 

बारामहालच्या मैसरू सीमेवरून, पवेूला मद्रासकडून, पटिमेला 

मलबारवरून सलुतानाच्या राज्याभोवती िास आवळला गेला. 

१५ माचा १७९९ याटदवशी इगं्रजी िौज मैसरूच्या हद्दीत टशरली. 

मुंबई इगं्रजांची िौजही त्यांना येऊन टमळाली. टनजामाची सेना मीर 

आलम बहादरूच्या हाताशी होतीच. मैसरूच्या वाघाची टशकार 

करायला इगं्रजांची सेना मैसरू राज्याकडे चालायला लागली.  

या सवांशी फ्रें चांच्या मदतीने एकि्याच्या शौयाावर लढण्यास 

सलुतान तयार झाला. त्याच्या पराक्रमाला तोड नव्हती. 

टठकटठकािी यदु्धाच्या टठिग्या उडायला लागल्या. दोन्ही पि 

हारजीत अनभुवायला लागले. मळवल्लीच्या लढाईने उग्र रूप 

धारि केलं. इगं्रजी िौजा पढेु पढेु सरकायला लागल्या. साल 

१७९९ च्या १ एटप्रलला श्रीरंगपट्टिपासनू १३ मैलांवर आटि २ 

एटप्रलला इगं्रजी िौजा श्रीरंगपट्टिपासनू २ मैलांवर यऊे पोचल्या. 



करीघट्टा िेकडी इगं्रजांनी व्यापली. पवेूची शेरगंजकडची चौकी 

इगं्रजांनी घेतली. ४ एटप्रलला डावीकडून येिाऱ्या िौजा 

सलुतानाला टदसल्या. सलुतानाच्या रॉकेिचा त्यांच्यावर मारा 

चाल ूहोता. आजबूाजचूी खडेी जळत होती. ती खेडी उजाड झाली 

होती. नागररक पळून गेले होते. इगं्रजांच्या जनावरांना चारा टमळू 

नये म्हिनू कुरिं जाळून नष्ट केली होती.  मटहना उजाडला. 

टकल्ल्याभोवती इगं्रजी िौजेचा लगेच िास आवळला 

गेला.पराभव समोर टदसायला लागल्यावर सलुातानाकडून ज. 

हरॅीसकडे तहाचा प्रस्ताव आला. पि हरॅीसला कलकत्त्याहून  सक्त 

ताकीद होती की त्याने टिप ू सलुतानाबरोबर काहीही बोलिी 

करायची नाहीत. कारि आता इगं्रजांना राज्यच घशात घालायच ं

होतं. श्रीरंगपट्टि टकल्ल्याच्या तिबंदी तोिाचं्या हल्ल्यात िुिू 

लागल्या. सलुतान रातोरात ते बांधायला लागला. खदंक-कोि 

ढासळू लागले. 

  



स्टपू सलुतानाला वीरगती- ४ िे १७९९.  

 

३ मे – राजधानीचा अंतकाळ जवळ आला होता. वैऱ्याची 

रात्र उजाडली होती. शत्रलूा टकल्याजवळ एक आत जायची िि 

सापडली. त्या बाजचू्या पडलेल्या टभतंींचं बांधकाम तसाच 

अधावि राहून गेलं होतं. शत्रूचा मागा सोपा झाला. त्या जागेवर बॅिरी 

उभारून चढून जायला टशड्या मागवण्यात आल्या. रात्रीच्या 

काळोखात त्या गोळा झाल्या. दसुरे टदवशी टकल्ल्यावर हल्ला 

करण्याचं टनटित झालं. मे. ज. बेअडाच्या हाताखालची २४९४ 

यरुोटपयन आटि १८८२ नेटिव्ह िौज कावेरी ओलाडूंन रात्री 

टकल्ल्याजवळ येऊन थाबंली. बंदकुा-गोळे लढाईची सवा सामग्री 

गोळा झाली.  

४ मे उजाडला. इगं्रज िौज सकाळी हल्ला करिार ही बातमी 

सलुतानाला टमळाली होती पि त्याला खरी वािली नाही. 

दटििेकडील बरुुजावरचा सय्यद गिूर हा सलुतानाचं अत्यतं 

टवश्वास ू इगं्रजांच्या तोिगोळ्याचा पटहला बळी ठरला. तो 

तिबंदीवरून खाली पडतांना मेजर डॅलसने त्याला ओळखलं. ‘ सैद 

साहबे ‘ तो एकदम उद्गारला. तलुा काय माहीत ? सय्यद गिूरने 

अशक्त आवाजात टवचारलं...मी मंगलोर लढाईच्या वेळी तमु्हाला 



पाटहलं होतं. मेजर उत्तरला. मग सलुतान टकल्ल्यात आह ेकी कुठे 

आह ेहे त्याला इगं्रज अटधकारी टवचारत राटहले. मरतामरता त्याने 

सलुतान राजवाड्यातच  

 असल्याचं खोिंच सांटगतलं आटि प्राि सोडला.  

तोपयंत आपलं भटवष्य ओळखलेले आटि आजवरच्या 

सलुतानाच्या वागिकुीला कंिाळलेले, दखुावलेले, सलुतानाच े

जवळचे सहकारीही सलुतानाला सोडून इगं्रजांच्या पिात गेले होते. 

त्यांना आपल्या सलुतानाचा पराभव स्पष्ट टदसत होता. तचे टितरू 

झाले. शहरात लढाईला तोंड िुिलं. जोरदार धमुिक्री सुरु झाली. 

टकल्ल्याच्या तिबंदीवरून तो लढाईवर दखेरेख करत होता. टतथनू 

आपल्या ब्लंडरबस बंदकूीने गोळ्या झाडून सैटनक मारत होता. 

एवढ्यात त्याचा अत्यंत टवश्वास ू सरदार सैद गिूरच्या मतृ्यचूी 

बातमी टमळाल्यावर टतथे मीर कासीमची नेमिकू करून तो 

जेवायला आला. दपुारी जेविाची वेळ झाली. सलुतान जेवायला 

बसला इतक्यात शत्र ूआत टकल्ल्यात घसुल्याची बातमी त्याला 

टमळाली. जेवि अधावि िाकून तो तसाच उठला. लढायला बाहरे 

पडला. त्याचा अगंरिक राजनखान त्याच्याबरोबर सावलीसारखा 

टनघाला. टिप ू सलुतान घोड्यावर बसला. शत्रचूे लोंढे अंगावर 

यायला लागले होते. मग तो वॉिर गेिकडे वळला. पि टतथला 



दरवाजा मीर कासीमने उघडलाच नाही. त्यामळेु परत टकल्ल्याकडे 

वळला. अंगावर येऊन आदळलेल्या इगं्रजी िौजशेी लढत 

असतांनाच एका इगं्रजी सैटनकाची गोळी त्याच्या शरीरात घसुली. 

पाठोपाठ आिखी दोन गोळ्या टशरल्या. राजनखान घोड्यावर 

बसलेल्या सलुतानाचा पाय ररकीबीतनू बाहरे काढत असतांनाच 

गोळ्या लागल्यामळेु सलुतान घोडा आटि राजनखान टतघेही 

जटमनीवर कोसळले. सलुतानाच्या सहकाऱ्यांनी जखमी 

सलुतानाला पालखीत बसवलं. अधामेल्या अवस्थेत सलुतान पडून 

राटहला. इतक्यात त्याच्या हातातील रत्नजडीत तलवार पाहून दोन 

इगं्रज त्याच्याजवळून ती टहसकवायला आले. त्याही जखमी 

अवस्थेत सलुतानने तलवार चालवली आटि एकाला ठार केलं. 

तेवढ्यात दसुऱ्याने गोळी झाडली ती त्याच्या कपाळातनू टशरली 

आटि गालात जाऊन अडकली. सलुतान गतप्राि झाला. अनेक 

शवांमध्ये त्याचंही शव पडलं. 

४ िे १७९९. दुपारी २ वाजता सुलतानाच्या वीरिरणाने 

लढाई संपली. त्याटदवशी सकाळी त्याच्या ज्योटतर्ांनी त्याला 

सांटगतलं होतं की दपुारी २ वाजेपयतंची काळ अत्यंत अशभु आह.े 

त्यानंतर यश टमळेल. पि शत्र ूटजंकला होता. दपुारी दोन वाजता 

मैसरूचा वाघ इगं्रजाचंी टशकार झाला. इगं्रजांनी टतन्हीसांजेच्या 

अंधारात शवाचं्या खच पडलेल्या टढगाऱ्यातनू सलुतानाचा घोडा 



आटि शव शोधनू काढलं. सलुतानाचा मरिपंथाला लागलेला 

अंगरिक राजनखान सापडला. त्याने हाताने खिू करून टिप ू

पडलेली जागा दाखवली. सलुतानाचा दहे त्याच्या प्रासादात 

नेण्यात आला. बकरीच्या काळजाने २०० वर्े जगण्यापिेा 

वाघासारखं २ टदवस जगिं योग्य म्हििारा टिप ूसलुतान टनिेष्ट 

पडला होता. नव्ह,े भारताचं स्वातंत्र्य संपलं होतं. पढुच्या शतकात 

इगं्रजांना घालवण्यासाठी अनेकांनी प्राि टदले. टिप ू सुलतान हा 

पटहला बळी होता. भारतावर मसुलमान आटि इगं्रज दोघांनीही 

राज्य केलं. पि मसुलमान राज्यकते इथल्या मातीत टमसळले. 

अिगाटिस्तान- तकुा स्थान दशेात दौलत नेऊन ते समधृ्द केले 

नाहीत. इगं्रजांनी सवा भारतीय संस्थाटनकांची दौलत स्वदशेात नेली. 

राजघराण्याचे पॅलेस सजवले. टिप ू सलुतानाही आपला पराभव 

टदसल्यावर आपली अमाप दौलत गुंडाळून स्वदशेात टनघनू गेला 

नाही, मैसरूला आपली मायभमूी समजला हा या दोन  परकीय 

राजकारण्यांचा िरक.     

मैसरू पडलं. इगं्रजांच्या टवजयी मदहोश सैटनकांकडून 

लिुालिू, जाळपोळ सरुु झाली, प्रचंड कापाकापी झाली. घरं, 

पापभीरू नागररक लिुले गेले. टस्त्रयांवर अत्याचार झाले. अमानरु् 

अत्याचाराने हदैोस घातला. टिपनेू बहरवलेल्या बागा जाळून खाक 

झाल्या. शहर आगीत धमुसत राटहलं. मैसरूची समदृ्धी नागवली 



जात होती. राजवाडा लिुला गेला. खटजन्याचे पेिारे, सवुिा मोहरा, 

अमलू्य, अलंकार हातोहात गायब झाले. मग आथार वेलस्लीने 

पररटस्थती काबतू आिली. टिपचूं सोन्याचं टसंहासन, हजारो टकलो 

चांदी, सोनं, रत्नजडीत तलवारी, त्याची लायब्ररी, अमलु्य वस्त ू

इगं्लंडला गेलं. मानव दानव झाला. टिप ू सलुतानाने मैसरू राज्य 

वाचवण्यासाठी कडवी झुंज टदली.  

मैसरूचा वोडीयार घराण्यावरचा मसुलमानी पाश सिुला. 

सलुतानाच्या वीरगती टमळाल्याची खबर नाना िडिीसांना 

टमळाली आटि सबंध भारतभर आता इगं्रजच बळाविार ह ेपणु्यात 

नाना िडिीसांनाही कळून चकुलं. सलुतानसाहबे टजतके जगातील 

टततके टदवस स्वराज्य टिकेल ह ेनाना िडिीसांना माहीत होतं. ५ 

मे, दसुरे टदवशी सलुतानाचा दिन टवधी झाला. दपुारी ४.३० 

वाजता अंत्ययाते्रला सरुुवात झाली. हजारो लोकांच्या टमरविकुीने 

हदैरअलीच्या कबरीशेजारी संपिूा शाही इतमामाने दिन टवधी पार 

पडला. त्यावेळी टवजांचा कडकडाि आटि धोधो पावसाला 

सरुुवात झाली. टिप ूसलुतान कबरीत टवसावला. 

मैसरू राज्य वाचवण्यासाठी बलाढ्य इगं्रजांना तेवढ्याच 

ताकदीने लढा टदला. सन १७०४ नंतर वोटडयार घराण्यात समथा 

राजा जन्माला नव्हता. त्यामळेु टचक्क दवेरायनंतर सवााटधकारी, 



दलवाई, अशा दवेराजैया, नंजराजैया, करचरुी नंजराजैया, हदैर 

आली आटि टिप ूसलुतानाने राज्याचा कारभार चालवला. राजी 

समदृ्धीकडे नेलं. पि टिप ूसलुतानाचं राजकरि जागटतक पातळीवर 

झालं. त्याने पटशाया, तकुा स्थानच्या सलुतानांकडे आटि 

नेपोटलयनकडे लष्करी मदत माटगतली. इगं्रज-मराठे-टनजाम यांनी 

एकत्र येऊन पराभव केल्यावर हररपान्त िडक्यांच्या डेऱ् यात जाऊन 

त्यांची भेि घेतली आटि इगं्रज हाच आपला खरा शत्रू आहे ह े

बजावनू सांटगतलं.  

ज्या िातीत जन्िाला त्या िातीच्या रक्षणासाठी प्राण 

स्दला. इगं्रजांना घालवण्याची िशाल पेटवली आस्ण त्याने 

आपला प्राण देऊन ज्वलतं ठेवली. तीच पुढे भगतस्संगपयंत 

अनेकांनी तेवत ठेवली. स्वझू स्दली नाही. त्यासाठी काहींनी 

काळ्या पाण्याची स्शक्षा भोगली, तुरंुगवास भोगला. 

वीरिरण पत्करलं. एक खगोलशास्त्राचा अभ्यासक, 

युद्धशास्त्राचा वाकबगार, सुलेखन कलेतील िाहीतगार, 

वैद्यक शास्त्राचा जाणकार, रॉकेटचा जनक,  वयापार आस्ण 

उद्योगांचा पुरमकताा, इस्तहासाचा धिाशास्त्राचा उपासक, 

वनमपस्त-फळे-फुले यांचा शौकीन, बोटात कायि राि 

नावाची अंगठी घालणारा असा हा बेडर सुलतान 

भारतासाठी शहीद झाला.  



वोडीयार घराण्याची पुनमिाापना – 

३० जून १७९९. 

 

आता ग. ज. वेलस्लीची जबाबदारी होती ती वोडीयार 

राजघराण्याला राजप्रासादात परत मसनदीवर बसवायची.  

राज्याची वाििी करायची आटि कारभाराची व्यवस्था 

लावायची. त्याप्रमािे त्याने ४ जनूला एक कटमशन – सटमती 

स्थापन केली. त्यात त्याच े दोन्ही भाऊ आथार आटि हनेरी 

वेलस्ली, जनरल हरॅरस, ले. कनाल बॅरी क्लोज, ले. क. कका  

पॅरीक,यांच्यावर मलुखुाच्या वाििीची जबाबदारी सोपवली. टिप ू

सलुतानाच्या मलुांना वेल्लोर इथे कायम वास्तव्यासाठी पाठवलं. 

२२ जनूला टनजामाबरोबरचे करार पिूा केले. २५ जनूला या 

प्रादटेशक टवभागिीची आटि वोडीयार घराण्याच्या स्थापनेची 

घोर्िा केली. मग राजघराण्याची व्यवस्था हाती घतेली. लेफ्िनंि 

कनाल क्लोज याची इगं्रजी सरकारचे रेटसडेंि म्हिनू दरबारात 

नेमिकू केली. हदैरअलीच्या कारकीदीपासनू  टदवािपदावर 

असलेल्या पिुैय्याची त्याच पदावर परत स्थापना केली. कनाल 

आथार वेलस्लीला मैसरूमधील सैन्याचा कमांडर म्हिनू टनयकु्त 

केलं. २६ जनू याटदवशी वोडीयार घराण्याबरोबर सारे करार पार 



पडले. करारावर महारािी आटि पिुैय्या यांनी सह्या केल्या. 

महारािी लक्ष्मिीअम्मांिी यांना इगं्रजांशी गपु्तपि े बोलिी 

करण्यात मदत करिारा तंजावरचा टतरूमलराव याला मोठी पेन्शन 

टदली मात्र दरबारातील कोितेही महत्वाचं पद टदलं नाही. तो मग 

मद्रासमध्येच जाऊन राटहला आटि टतथेच १८१५ साली वारला. 

ज्या टदवशी टिप ूटनधन पावला आटि वोडीयार घराण्याची स्थापना 

होिार ह े लिात आलं तेव्हा राज्यात सवा मोठ्या पदांवर 

मसुलमानांची नेमिकू असल्याने टिपचूा मलुगा गादीवर बसवावा 

अशी सचूना पिुैय्याने केली, पि वेलस्लीने ते ऐकलं नाही. 

दसुरीकडे इगं्रजाशंी गपु्तपि े संधान बांधनू महारािीला मदत 

करिाऱ्या टतरूमलराव यालाही टदवािपदावर नेमलं नाही. 

राज्याटभर्ेक सोहळा होईपयंत टतरूमलरावला मद्रासमधेच 

अडकवनू ठेवलं.    

नवीन राज्याटभर्केासाठी राजघराण्यातील ५ वर्ांचा 

स्वगावासी वोडीयारचाच पतु्र टनवडला गेला. ३० जनू या शभु 

टदवशी शभु महूुता पाहून टसंहासनावर नवीन राजाला टवटधवत 

बसवण्याचा समारंभ पार पडला. हा राज्याटभरे्क समारंभ मैसरूमध्ये 

साजरा झाला. श्रीरंगपट्टि लढाईमळेु उध्वस्त झालं होतं. त्यासाठी 

मैसरूच्या लक्ष्मीनारायि मंटदराजवळ भव्य, मोठा, शाही 

इतमामाला शोभेल असा सजवलेला शाटमयाना उभारण्यात आला. 



समारंभासाठी खास प्रटतटष्ठत, दरबारी लोकांना आमंत्रि दणे्यात 

आलं. जनरल हरॅरस घोडदळाच्या टमरविकुीने समारंभपवूाक टतथे 

आला. वोडीयार घराण्याच्या नवीन वारसाला कृष्िराज वोटडयार 

ततृीय याला समारंभपवूाक हरॅरसने टसंहासनावर बसवलं. नंतर नवीन 

राजाला तोिांची सलामी दणे्यात आली. वोडीयार राजाला 

प्रटतवर्ी १३, ७४,०७६ रुपयांचा वसलू असलेला प्रदशे दणे्यात 

आला. ४० वर्े झगडिाऱ्या लक्ष्मिीअम्मांिी यांना अखेर यश 

टमळालं. राजलक्ष्मीने आपली वरमाला परत वोडीयार घराण्यात 

घातली. ती त्यांच्या प्रासादात आली. 

इगं्लंडहून पंतप्रधान डंडाज याने आपला आदशे टदला होता 

की मैसरूला राजघराण्याची स्थापना न करता सवा राज्य खालसा 

करावं आटि टनजामाला एक इचं प्रदशेही दऊे नये. पि ररचडा 

वेलस्लीने हा हुकूम मानला नाही. वोडीयार घराण्याची परत 

स्थापना करून त्यांना त्यांचा मळू प्रदशे परत केला आटि उरलेला 

मलुखु टनजामाबरोबर वािून घेतला. कारि गव्हनार जनरलला 

भटवष्यात दशे चालवायचा तर दटििेत शांतता हवी होती. 

मराठ्यांनी या लढाईत भाग घेतला नव्हता तरी त्यांना काही प्रदशे 

दऊे केला पि नाना िडिीसांनी मतु्सद्दीपिाने तो नाकारला. कारि 

मग पिुे दरबार इगं्रजांच्या प्रभावाखाली गेला असता. 



स्दवाण पणैूया.  

 

वोडीयार-हदैर-टिप-ूआटि इगं्रजाचं्या हाताखाली मैसरूच्या 

बदलत्या राजविीच्या काळात दसुऱ्या क्रमांकावर कायम 



राटहलेला, आटि प्रत्यिात कारभार आटि आटथाक नाड्या हातात 

असलेला पिुैय्या हा टदवाि, असाधारि चातयुााचं, राजकारिाच े

बदलते वारे ओळखिाऱ्या मरुब्बी राजनीतीचं, सत्ताधीशाच्या 

टवश्वासाच्या पात्रतेचं, आटि असाधारि बटुद्धमते्तच एक प्रखर 

व्यटक्तमत्व होऊन गेलं. इ. सन १७४६ साली कोइम्बत्तरुमध्ये एका 

ब्राह्मि घराण्यात याचा जन्म झाला. वयाच्या ११ व्या वर्ी वडील 

वारले तेव्हा अथााजानासाठी एका व्यापाऱ्याकडे टहशेब मांडायच ं

काम तो करू लागला. जमाखचााच्या टवर्यातील त्याची अिाि 

गती, सुंदर हस्तािर यामळेु तो मोठेमोठे टहशेब लीलया सांभाळू 

लागला. त्यामळेु व्यापाऱ्याच्या टवश्वासाला पात्र ठरला. हा व्यापारी 

हदैरअलीच्या राजप्रासादात आटि लष्कराला धान्य परुवठा 

करिाऱ्या आनंद शेट्टी नावाच्या मोठ्या व्यापाऱ्याला ओळखत 

होता. त्याच्यामळेु आपल्या मालकामािा त पिुैय्याची हदैर 

अलीची ओळख झाली.  

हदैरअलीसारख्या जवाटहऱ् याने या टहऱ्याचं मोल लगचे 

जािलं आटि पिुैयाला आपल्या सेवेत घेतलं. हदैरसारख्या 

कावेबाज सत्ताधीशाचा टवश्वास टमळवनू अल्पावधीत पिुैयाने 

कारभारातील अत्यंत  वरची पातळी गाठली. हदैरचा टवश्वास 

टमळवल्यामळेु अथाखातं, दरबारचा कारभार याच्या हाती आला. 

टवलिि स्मरिशक्ती, संस्कृत, कन्नड आटि िारसी भारे्वरच ं



प्रभतु्व ह े त्याचे अगंभतू गिु त्याला कारभारात उपयोगी पडत. 

टशवाय त्याला लष्करी टशििही उत्तम प्रकारे टमळालं होतं, 

त्यामळेु लष्करी डावपेचाताही तो हुशार होता. हदैरचा तोिखाना 

आटि टिप ू सलुतानाचं रॉकेि खातं याने संभाळल होतं. टिप ू

सलुतान मंगलोरहून येईपयंत हदैरअलीच्या मतृ्यचूी गपु्तता राखिं, 

तेवढ्या काळात फ्रें चांच्या मदतीने टिप ू सलुतानाच्या चलुत 

भावांनी केलेलं बंड मोडून काढिं आटि टिप ू सलुतानाला 

कारभारात पिूा सहकाया दिें यामळेु तो टिप ू सलुतानाच्या 

काळातही टदवािपदावर राटहला. उघड्या डोळ्यांनी आटि 

टमिलेल्या ओठांनी त्याने वोडीयार - हदैर - टिप ूहे तीनही सत्ताधीश 

िार जवळून पाटहले. सलुतानाच्या मलुांना त्याच्याच हाताखाली 

टशििाचे संस्कार झाले. आटि शेविी सलुतानाच्या पराभवाची 

पाऊलं जोखलेला आटि काळाची पाऊलं ओळखिारा हा मरुब्बी 

चतरु मतु्सद्दी, नंतर वोडीयार घराण्याचाही टदवाि बनला. 

महारािीने खशुीने त्याला स्वीकारलं आटि या नवीन, 

बालवयातील वोडीयारच्या टशििाचीही जबाबदारी त्याच्यावरच 

सोपवली. पिुैय्याने तेही पद राजघराण्याच्या अत्यतं टवश्वासाने पार 

पाडलं. इगं्रजांचाही त्याचावरच टवश्वास बसला. तरीसदु्धा पिुैय्याने 

टिप ूसलुतानाच्या मतृ्यनंुतर नवीन राजविीसाठी टिप ूसलुतानाच्या 

मलुांची इगं्रजाकंडे टशिारस केली, ते अनाकलनीय आह.े वोडीयार 



घरािं सते्तत आलं तर महारािीचा टवश्वास ूकारभारी टतरूमलराव 

टदवाि होिार ह े त्याला पिूापिे अवगत होतं. एकतर टदवािी 

त्याच्याचकडे राहावी हा हते ूहोता की सलुतानाचा वंश संपला की 

सारी दौलत इगं्रज लिूुन नेतील ती वाचवण्याचा हते ू होता, ह े

कळायला मागा नाही. 

पिुैय्या हा हदैर आटि टिपू सलुतान यांच्या राजनीतीतील 

भेदावरचा बोलका सािीदार आहे. पाताळयंत्री, कावेबाज, प्रचंड 

शारीररक आटि मानटसक ताकद असलेला, लष्करी डावपेचातील 

टनपिु असलेल्या हदैरचा टवश्वास टमळविं ही सोपी गोष्ट नव्हती. 

हदैरच्या मतृ्यनंुतर बापापेिा जास्त आक्रमक आटि जास्त कडवा 

टिप,ू सलुतान बनल्यावर त्याचाही कारभार पिुैय्याच्याच हाती 

राटहला. पि त्याच्या उग्र प्रवतृ्तीतील दोर् त्याचा टवनाशाला कारि 

ठरत आहते ह ेवारे उमगल्यावर त्याने आटि सलुतानाच्या अनेक 

साथीदारांनी टिप ूसलुतानाची साथ सोडली आटि इगं्रजांना सामील 

झाले. हा दोन्ही टपता पतु्रांच्या राजनीतीतील भेद कळतो. पणु्याचा 

कारभार समथापिे हाताळिारे कारभारी नाना िडिीस हहेी 

पिुैय्यांचे समवयस्क. त्यांनीही माधवराव पेशवा, सवाई माधवराव 

पेशवा, दसुरा बाजीराव पेशवा ह े तीन सत्ताधारी सांभाळले. 

इगं्रजांशी लढण्याचं मोठं राजकारि खेळले. नाना िडिीस, 

ज्यांच्या जाण्याने राज्यातील चातयुा संपलं असे इगं्रजांनी उद्गार 



काढावेत असे ह े दोन कारभारी एकाच काळात भारतीय 

राजकारिावर आपला प्रभाव िाकून गेले.   

इ. सन १७६० सालापासनू संकिात सापडलेलं, पदच्यतु 

झालेलं वोडीयार घरािं ३९ वर्ांनी शांततेत पनु्हा राजप्रासादात 

टस्थरावलं. पि आता ते इगं्रजांच्या ताब्यात गेलं. १८ व्या 

शतकातील त्याकाळच्या मैसरू आटि पिुे या दटििेतील दोन 

प्रबळ राज्यांच्या राजकीय पररटस्थतीचं आता टसंहावलोकन 

करताना वाितं की मैसरू राज्य कधीच इगं्रज टकंवा फ्रें चांच्या 

ताब्यात गेलं असतं. हदैर अलीच्या आटि टिप ू सलुतानाच्या 

अिाि पराक्रमामळेु ते संकि लांबलं. 

पिुे दरबारात माधवराव पेशव्यांनीही फ्रें चांच्या मदतीने 

इगं्रजांचा कािा काढायचा हीच नीती स्वीकारली होती. त्यासाठी 

माधवराव वासदुवे यांना नेमलंही होतं. पि अल्प आयषु्यामळेु 

आटि फ्रान्समधील अटस्थर राजकीय वातावरिामळेु ते त्यांना 

साध्य झालं नव्हतं. हदैर आटि टिप ूयांनी इगं्रजांच्या बाबतीत ज े

धोरि आखलं तेच महाराष्रातही घडत होतं. राघोबादादांना 

हाताशी धरून महाराष्र टजकंायची स्वप्नं इगं्रज बघत होते. पि 

नाना िडिीस आटि महादजी टशदं े याचं्या,  इगं्रजांना दरू 

ठेवण्याच्या चतरु राजकारिामळेु माधवराव पेशव्यांच्यानंतर इगं्रजी 



सत्ता महाराष्रात यायला ५० वरे् लागली. हदैरअली आटि टिप ू

सलुतान यांनी ४० वरे् मैसरूला इगं्रजांपासनू वाचवलं. 

स्टपू सलुतानाच्या िृत्यूनंतर िैसरूच्या वोडीयार 

राजघराण्याचा दुभंगलेला राजप्रवाह प्रवाह परत 

िूळ सत्ताप्रवाहाशी एकरूप झाला. जशी कावेरीही 

पुढे जाऊन िूळ प्रवाहाशी एकरुप होते. 

  



नेपोलीयनने स्टपू सुलतानला स्लस्हलेले पि 

. 

 

French Republic 

 

Liberty                                                                                    
Equality.                                                          

  Head Quarter  

                                                                                               
Cairo,   

                                                                                               
7th pluviose      

 

7th year of  the Republic, one and 
Indivisible. 

Bournoparte, Member of the National 
Convention, General in Chief,  to the most 
Maginificent Sultan, Our greatest Friend 
Tipoo Sahib, 

You have been already informed of my 
arrival on the borders of Red Sea, with an 



innumerable and invincible army, full of the 
desire of delivering you from the iron yolk of 
England. 

I eagerly embrace this apportunity of 
testifying to you the desire I have of being 
informed by you, by the way of Muscut and 
Mocha, as to your political situation.    

I would further wish you could send 
some intelligent Person to Suez or Cairo, 
possessing your confidence with whom I may 
confer. 

May the Almighty increase your power 
and destroy your enemies. 

 

Bounoparte  
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ई साद्वित्य प्रद्वतष्ठानरे् िे १३ वे वर्च. 

डॉ. द्वममता दामले यांरे् िे आठवे पुमतक. 

 

डॉ. स्मिता दािले  या िध्ययगुीन इस्तहासावरील सपु्रस्सद्ध 

स्वद्वान आहते. हल्लीच्या गगुगल पंस्डतांच्या काळात असे िळू 

बखरी व दमत वापरून इस्तहास अभ्यासणारे स्वरळाच. त्याचबरोबर 

त्यांची इस्तहासलेखनाची एक ओघवती शलैी आह.े त्याचंी अनके 

पमुतके वाचकांनी अभ्यासली आहते. डॉ. दािलेंसारखे जयेष्ठ 

लेखक यांच्या-सारख्या ज्येष्ठ सास्हस्त्यका आपली पसु्तके ई 

साटहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील िराठी वाचकांना टवनामलू्य 

दतेात. असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती असते. आटि त्यातनू 

कसलीही अटभलार्ा नसते. मराठी भारे्च्या सदुवैाने गेली दोन 

हजार वर्े कवीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुारामापंासनू ही 

परंपरा सरुू आह.े अखंड. अजरामर. म्हिनू तर टदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्तके), शंभ ूगिपलेु(९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. 

वसंत बागलु (१९), शभुागंी पासेबंद(९), अटवनाश नगरकर(४), 

डॉ. टस्मता दामले(८), डॉ. टनतीन मोरे (२८), अनील वाकिकर 

(९), फ्राटन्सस आल्मेडा(२), मधकुर सोनाविे(२), अनंत 

पावसकर(४), मध ूटशरगांवकर (७), अशोक कोठारे (५० खंडांच े

महाभारत), श्री. टवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मद्वण्िा 



(जागटतक कीतीचे वैज्ञाटनक), संगीता जोशी (आय गझलकारा, 

१७ पसु्तके), टवनीता दशेपाडें (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंटदनी 

दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाि (८), डॉ. वरृ्ाली जोशी(१९), 

डॉ. टनमालकुमार िडकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), डॉ. नंटदनी 

धारगळकर (८), अंकुश टशगंाडे(९), आनंद दशेपांडे(३), नीटलमा 

कुलकिी (२), अनाटमका बोरकर (३), अरुि िडके(३) स्वाती 

पाचपांडे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुि टव. दशेपांडे(५) अस े

अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई साटहत्याच्या द्वारे 

आपली पसु्तके लाखो लोकापंयंत टवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा साटहत्यमतूीचं्या त्यागातनूच एक टदवस मराठीचा 

साटहत्य विृ जागटतक पिलावर आपली ध्वजा फडकवील याची 

आम्हाला खात्री आह.े यात ई साटहत्य प्रटतष्ठान एकिे नाही. ही एक 

मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. 

त्या त्या व्यासपीठातंनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. 

आटि या सवांचा सामटूहक स्वर गगनाला टभडून म्हितो आह.े  

आटि ग्रंथोपजीटवये । टवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट टवजयें । होआवे जी । 

 
 


