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इितहास िवभाग, सािव ीबाई फु ले पुण े िव ापीठ, पुणे .

सुभेदार म हारराव होळकरआिण अिह याबा नंतर होळकरां या घरा यातील परा मी पु ष हणून
पिह या यशवंतराव होळकरांचे नाव घेतले जाते. होळकरघरा याचा आिण चांदवडचा म हाररावांपासून संबंध
येतो.म हाररावांना चांदवडची जहािगरी िमळाली होती. यां या खानदेशा या जहािगरीचा कारभार पाह यासाठी
चांदवड हे मो याचे ठकाण अस याने याचे मह व ओळखून म हाररावांनी चांदवडची देशमुखीही िवकत घेतली.
म हाररावांनंतर अिह याबाई यांन ी कारभार पिहला होता. यांचाही वषातून काही दवस चांदवडला मु ाम असे.
यां यानंतर तुकोजी होळकरां या काळातही धोडपचे यु चांद वड या प रसरातच लढले गेले. तुकोजी
होळकरांन ंतर यशवंत राव होळकर यांचा दि ण वारी या िनिम ाने चांदवडशी संबंध आला. दुसरे बाजीराव पेशवे
व दौलतराव शदे यांन ी होळकरांवर जो अ याय के ला या अ यायामुळे यशवंतरावाची दि ण वारी झाली. या
वारीचे िनयोजन यशवंतरावांनी चांदवड येथून के ले होते. या वारी या वेळी यशवंतरावांचामु ाम अनेक वेळा
चांदवडला होता. या वारी या दर यान या यशवंतरावां या हालचाली या चांदवड प रसरातून होत हो या.
तुकोजी होळकरांना काशीराव व म हारराव हे औरस व िवठोजी व यशवंतराव हे अनौरस पु (दासीपु )
होते.काशीराव हा ज मत: ंग होता.म हारराव हा दुगणी
ु होता. परं तू काशीराव शारी रकदृ ा अपंग अस याने
सरदारक आपणास िमळावी अशी म हाररावाची भूिमका अस याने याने सतत बंडा या क न अिह याबाई व
तुकोजी दोघांनाही सतावून सोडले होते.१म हाररावाचा हा वभाव ल ात घेवून तुकोजी होळकरांनी यां या
हयातीतच काशीरावा या हाती स ा देवून यास सरदारक ची व ेही पेशवे दरबारातून िमळवून दली
होती.काशीरावाला पेश ांकडू न मा यता ा झा यानंतर तुकोजीरावां या इतर ित ही मुलांकडू न याचा िवरोध
वाढू लागला. यशवंतराव नागपूरला पोहचताच शदे आिण पेश ां या दबावामुळे तेथील शासक भोसले यांन ी
यांना कै द के ले.२सहा मिहने बंदीवासात काढ यानंत र यशवंत राव नागपुर न पळाले आिण नमदा नदी या जंगली
भागात सै य गोळा करत भटकत रािहलेते हा यशवंतरावांची ओळख भवानी शंकर यां याशी झाली.३दोघांनी िमळू न
छोटीशी सेना थापन के ली, आिण पेश ां या े ाला लूटत यांनी आपले सै य वाढिवले. श ांची बाजू घेवून दुसरे
बाजीराव पेशवेहोळकरां या िव द धोरणे राबिवत होते.२९ ऑ टोबर १८०१ रोजी यांन ी होळकरां या
सरं जामावर ज ी बसिवली होती.
आप या श ूशी बदला घेण आिण आप या भावा या प रवाराला मु करणे हा यशवंतरावांचा मु य उ ेश
होता. ते बडवानी या मागाने धारला पोहचले. धारचे शासक आनंदराव पवार यांन ी यांन ा मदत के ली. परंतू ही गो
जे हा पेशवा आिण श ांना समजली ते हा यांनी पवारांबरोबर बोलणी क न यांना रा याबाहेर काढ यास
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सांिगतले. नाईलाजाने यशवंत रावांन ा धार सोडावे लागले. जातांना पवारांन ी यांना काही पैस,े १४ घोडे आिण १२०
पायदळ सैिनक दले. अशा छो ा मोठया मदती या जोरावर यांनी आपली सेन ा तयार के ली. यात यांन ी िभ ल,
पढारी, अफगाणी व राजपूत यांना भरती के ले. हे सै य घेवून यशवंतराव देपाळपूरला पोहचले.या ठकाणी
यशवंतरावांनी अ पायू खंडॆरावाला (जो श ां या कै देत होता) कािशरावा या जागेवर होळकर रा याचा
उ रािधकारी बनिव याचे सांिगतले, व वत:ला याचा संर क हणून घोिषत के ले. खंडॆरावा या नावाचे नाणी
पाड यासही यांनी सु वात के ली.४ ते दढ वषानी खानदेशात येवून पोहचले. तेथे झुंजार नाईक यांनी यांना मदत
के ली.यशवंत राव होळकर यांनी इ.स. १७९९ या अखेरीस म ये माळ ात आपले थान मजबूत क न माळ ातील
श ां या देशावर ह ले चढिवले होते. याच काळात दौलतराव शदे व शदे ि या यां यात संघष िनमाण झाला
होता.
महादजी शदे यां या मृ यून ंत र यां या गादीवर दौलतराव शदे आले. महादजी शदे यां या प या
(भागीरथीबाई, यमुनाबाई व ल मीबाई) आिण दौलतराव यांचे जमत न हते. या शदे बायांनी पैसा अडकासु दा
जमिवला होता. महादजी या काळात पुढे आलेले शेणवी सरदार या बायां या बाजूने होते. या बायांनी दि णेत
जाऊन चांगलीच दहशत बसिवली होती.५ शद या ि यांनी मदतीसाठी यशवंतरावांशी संधान साधले होते. शद या
ि याचांदवडमाग ब हाणपूरला पोहच या हो या. ब हाणपूरला जातांना शदे ि यां या सै याने नािशक, खानदेश
देशात लुटालुट के ली होती. ि यांनी माळ ात जावून यशवंतरावांशी संधान बांधले होते. आप या िवरोधात
भावी युती होणार ही बातमी दौलतरावास कळताच तो कािशराव व खंडेराव होळकर यांना घेवून पु या न
उ ेकडे िनघाला. या काळात मो याजी कानगावडे खानदेशात उप व देत होता. या या बंदोब तासाठी
यशवंतरावाने कारिहल या युरोिपयन अिधका याची नेमणूक के ली. कारिहलची बटािलयन िशकाऊ असून तो
न ानेच यशवंत रावाकडे नोकरीला आला होता. तो मोठया आवेशाने खानदेशात आला परंतू कानगावडेपुढे याला
पराभव प करावा लागला .६
दौलतरावाने खानदेशम ये पोहचून यशवंतरावांना कळिवले क तु ही ि यांचा प घेवू नये. तुम या
मागणी माणे मी खंडेराव होळकर याला स मानपुवक मु करतो,परंत ू नंत र याने तो श द पाळला नाही.
प रणामी दौलतराव व यशवंतराव संघष अटळ झाला. यशवंतरावाने माळ ाकडे जाणा या सव वाटा अडवून
दौलतरावाची खानदेशातच क डी के ली. सुमारे सहा मिहने दौलतरावाला ब हाणपूरातच मु ाम करावा लागला. मे
१८०१ म ये श ांची फौज ब हाणपूर न धुळकोटला आली. ते हा वत: यशवंतराव प ास हजार सै यािनशी
नमदे या उ र कना यावर वाट रोखून होता. नमदे या कना यावर शदे आिण होळकर यां यात अनेक लढाया
झा या. ब याच लढायांम ये होळकरां या सै याने श ांवर िवजय िमळवून यां या फौजांचे चंड नुकसानही के ले
होते. स वास या लढाईत मा श ांन ी होळकरांचा दा ण पराभव के ला होता. जुलै १८०१ म ये श ांचे सै य
माळ ात पोहच यावर ऑग टम ये ब हाणपूर न सजराव घाटगे माळ ात गेला.७ यानंतर शदे व होळकर
यां यात झाले या लढायांमुळे एकमेकांची मुख शहरे इं दौर व उ ैन होरपळू न िनघाली.
आपला भाऊ म हाररावा या मृ यूनंत र िवठोजी दि णेत गेला व याने ितथे दुसरे बाजीराव पेशवेयांचा
भाऊ अमृतराव याचा प घेवून आंदोलन के ले. खानदेश आिण कृ णा न दमधील देशा या बाजीरावािवरोधी
आंदोलनाचा िवठोजी कता होता.८ दुसरे बाजीराव पेशवेयांनी बाळकृ ण गंगाधर याला याचा िबमोड कर यासाठी
पाठिवले. परं तू याला यश आले नाही ते हा पेश ांनी बाळोजी कुं जर आिण बापू गोखले यांना पाठिवले. थोडयाशा
संघषानंतर बापू गोखले िवठोजीला बंदी बनवून आण यात यश वी झाला. पेश ांनी या याशी सामा य
कै ासारखा वहार के ला, आिण १७ एि ल १८०१ रोजीशिनवारवाडयापुढे ह ी या पायाखाली रोजीदेऊन
याचा वध के ला.९ याची प नीजयाबाई व मुलगाखंडेरावयांन ा कै द के ले.१० यशवंतरावा या कानावर जे हा ही
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बातमी पडली ते हाच यांनी या सवाचा बदला घे याचे ठरिवले.यशवंत रावाला घाबरिव यासाठी पेश ांन ी
होळकरांची संपूण जहािगरी ज कर याचे आदेश दले. ११यामुळे पेश ांब ल यशवंतरावा या मनातील ेष
अिधकच वाढला.
झुंजार नाईक या मदतीने यशवंतरावांनी सुलतानपूर नंदुरबार हे देश लुटले. महे र यथे िभ लांची
बंडाळी सु होती, ही व यशवंतरावांची वारी, या दो ही गो ी काशीरावा या कानावर एकदाच आ या. ते हा नागो
जीवाजी बरोबर िशलेदारांचे चार पाचशे वार, पागा, व फु लनसाहेब िनसबत दु दरनेक यांचे पलटन यासह
माळ ात बंदोब ता करीता पु या न रवानगी झाली. पु या न वरती येत असता चांदवड या मु ामी नागोजी या
माणसांची आिण गोडबोले िनसबत पेशवे यां या माणसांची लढाई झाली. यात ध डोपंत गोडबोले यांचा पराभव
झाला.१२नागो जीवाजी इंदौरला पोहचले ते हा यशवंतराव कसरावदेस आहेत असे समजले. ते हा नागोजी
कसरावदेस चालून गेले. यशवंत रावांनी कसरावद मु ामी कवायती पलटणीशी लढाई क न यु द जकले.
दि णॆकडील होळकरांचा मुलूख चांदवड, अंबाड, सुलतानपूर, नंदुरबार, शेवगाव वगैरे जे परगणे होते यापैक
श ांनी सुभेदार कािशरावास दले या कजाब ल आप याकडेच लावून घेतले होते. आिण काही उरले सुरले
असतील तर ते ीमंत ां या ज ीमुळे नािहशे झाले होते.
जानेवारी १८०२ म ये यशवंतरावांनी हा सव देश सोडिव यासाठी दवाण पराशरदादा यां याबरोबर
फ े सग माने, अचे सग व वाजदअली खान यांना रवाना के ले. पाराशरदादाजी खानदेशात िजवाजी यशवंत यां या
कडे गेले. शदे बायां या वतीने जे कोणी शेणवी सरदार दि णेत आिण उ रे त दौलतरावांिव द उठले यात
िजवाजी यशवंत हा एक फौजबंद सरदार होता. या याकडॆ श ां या बावन पा या हो या हणून यास “बावनपागे”
असे हणत. हे बावनपागे आिण पाराजीपंत एक आले.१३कसरावद येथे घनघोर लढाई झाली. काशीरावा या
प ाचा पराभव होवून सै याचीदाणादाण झाली.१४ यां या तोफा यशवंत रावां या हाती आ या. ही लढाई
जक यावर यशवंत राव महे वरला गेले. तेथून ते स वासला गेले. तेथे यांन ा सात तोफा िमळा या.१५ यशवंतराव
होळकरांन ी कसरावद या लढाईत काशीरावा या सै याचा पराभव के ला व याचे प रणाममोठे झाले. महे वरचा
कारभार पाहणा या भारमल दादांचा यशवंतरावांकडे पाह याचा दृ ीकोन बदलला काशीरावांचा कमकु वतपणा
प झाला. पु या न आलेले सै य यशवंतरावां या िव द न राहता यां या सै यात सामील झाले. यांचा मु ाम
नावडातोडीला असतांना हरकू बाई यांना यायला गे या, आिण महे वरला घेवून आ या. महे वर या क यावर
या माणे आसन थीर झा यावर शुभमु त पा न यशवंतराव गादीवर बसले व यांनी कारभार हाती घेतला.१६
अशा कारे यशवंतरावांनी वकतु वावर स ा िमळिवली.
पाराजीपंतां या िशफारसीने िजवाजी यशवंत यांन ा सरदारक ची व े व िनशाण होळकरांनी पाठिवले.
दो ही सरदार एक झाले. यांनी कामाची िवभागणी क न घेतली. बावनपागे यांन ी ब हाणपुर या दशेन े शदे
यां या फौजे या दशेने जावे. पाराजीपंतांनी चांदवड परग याकडे वळावे असे ठरले.१७ पाराजी पंत ांनी होळकरां या
रा यात श ांनी या या ठकाणी ठाणी बसिवली होती, ती उठिवली व तेथे आपली स ा थािपतके ली. यावेळी
पंतांजवळ दहा हजार फौज आिण पाच पलटने होती. अनेक ठाणी उठवत व खंड या घेत ते रा री वांगूरीस आले.
यांनी येव या मधूनही खंडनी वसूल के ली. होळकरांचा सव सरंजाम िमळवून दला. पाराजीपंतांचा हा परा म
पेश ांना कळ यावर यांनी खानदेशचे सुभेदार ध डोपंत गोडबोले यांना पारजीपंतांिव द चालून जा यास
सांिगतले. याच माणे काळोजी कुं जर जरात, पागे, पथके यांना गोडबो यांना येवून िमळ याचे आदेश दले. यांची
लढाई चांदवड जवळ झाली.१८ यात गोडबोले यांचा पुण पराभव झालावते कोपरगावास पळू नगेले. वचूरकर यां या
लोकांनी जीव मुठीत ध न वत:चा बचाव के ला. चौदा तोफा व हजार घोडॆ यांचा पाडाव झाला. बाक चा देश
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लुटला गेला. यावेळी होळकरां या फौजेला आदेश दे यात आले क “सरकार या तोफा वगैरे घेत या असतील तर
या परत देणे.”१९ असा कू म देण,े हणजे यशवंतरावां या शीलतेचे ते एक उ म उदाहरण होते.
या मोिहमेम ये यशवंत रावांबरोबर अिमर खान, फ े सग माने व शहामत खान होते. सै यात ४१ हजार
घोडे वार व १३ हजार पायदळ आिण ३६ तोफा हो या. यां याकडील पायदळ सेनेचे नेत ृ व हाड ज, आम ांग
आिण िवकस सार या युरोिपयन अिधका यां या हाती होते. यशवंतरावांनी पु याला दो ही बाजूंन ी आ मण
कर याचे ठरिवले. यानुसार शहामतखाने जु र या दशेने श ां या सै यावर आ मण के ले. तर फ े सग माने
बारामती आिण जेजूरी या देशेने गेले.२० सु वातीला यशवंतरावा या सै याचा िवजय झाला, परंत ू श ां या तोफां
पुढे शहामत खाना या तोफांचा टकाव लागला नाही, व यात यांना पराभव प करावा लागला. परंत ू बारमती या
यु दात यशवंतरावाचा िवजय झाला. होळकर व शदे यां यात सामंज य हाव असे मराठा मंडळातील काही
िहत चतकांन ा वाटत होते. यशवंतरावांनी शदे यां याकडॆ तीन माग या के या हो या.
१) खंडॆरावाला श ां या कै दे मधून मु करावे.
२) श ांनी ह तगत के लेला होळकरांचा देश व क ले परत करावे.
३) शदे यांनी काशीरावाला कोण याही कारची मदत क नये आिण खंडॆरावाला होळकर रा याचा उ रािधकारी
घोिषत कराव.
ा माग या घेवून यशवंतरावांनी पाराजीपंतांन ा पेश ांकडॆ पाठिवले. परं तू पेश ांनी यां याकडे ल
दले नाही. उलट होळकर व शदे या सरदारांमधील मतभेद , वैमन यता दूर कर याचे य न के ले नाहीतहे
मराठे शाही या उ रकालखंडातील हासाचे कारण ठरत गे याचे दसून येत आहे.
दनांक१०ऑग ट १८०२ रोजी होळकरांचे सै य चांद वड, अहमदनगर, जांब या ठकाणी जमा झालेले होते.
दनांक १४ ऑग ट १८०२ रोजी यशवंतराव हे चांदवडपयत आले.२१ यांनी िमरखा पठान आिण ल मण अनंत या
मुलाला गोदावरी न द या दि णेकडे पाठिवले. २२ ऑग ट १८०२ रोजी चांदवड ह तगत झालेअ से यशवंत रावांन ी
भारमल होळकरास कळिवले आहे.२५ स टेबर १८०२ रोजी यशवंतराव नांदपूरला होते तेथून ते चांदवडला जाणार
होते.२२ श ांचे सै य आपला मुकाबला कर यासाठी अहमदनगर या दशेने येत आहे अशी बातमी जे हा
यशवंतरावांना कळाली ते हा ते लागलीच कू च क न नांदपूर न चांदवडला आले. चांदवडमधून यांनी आप या
अनेक सरदारांना प िलहीले, आिण रा री या पुव दशेन े दहा कोसा या अंत रावर सै यानीशी तयार रहायला
सांिगतले.२३ वत: यशवंतराव दोन तीन दवसात पु याला पोहचणार होते. यशवंतरावां या सहका यांन ी संपुण
खानदेश लुटून नािशकपयत या देशात भयंकर दहशद बसिवली होती.इ.स. १८०२ म ये यशवंत रावाने
पारो यातून दोन लाख खंडणी उकळली. नंतर एरं डोल येथे आठ दवस मु ाम क न तेथेही चंड नासाडी के ली.
वत: यशवंत रावाने धोडप, चांदवड, मालेगाव या भागात खंडणी वसूल क न चांदवड या आसपास मु ाम के ला
होता. स टे बरम ये यशवंतरावांनी वैजापुरी न गाळणा व चांदवड हे क ले िमळिवले व ते नािशकला गेल.े
होळकरां या वारीमुळे खानदेश, नािशक, अहमदनगर या िवशेषत: खानदेश या ांताचे खूप नुकसान झाले.
यशवंतरावाने पेश ांकडॆ बाळोजी कुं जर, दाजीबा देशमुख व बाबुराव आं े यांना बोलणीसाठी बोलिवले. या
लोकांनी यशवंतरावाकडे जा यास नकार दला. यो य िनणय घे यास पेशवे असमथ ठरले व पेश ांनीयु दचा माग
अवलंिबला. २५ ऑ टोबर १८०२ रोजी नरक चतुदशी या दवशी यु दाला सुरवात झाली. पेश ां या बाजून े
होळकरांवर तोफांचा मारा सु झाला. यानंत र मा होळकरांचा तोफखाना धडाडू लागला. सुमारे आठहजार
तोफगोळे या लढाईत उडिव यात आले. भर दवाळी या सणा या दवशी तोफा बंदूकांची अतशबाजी, धुळीचे लोट
आिण जखमी माणसां या कचा या अशी न भूतो न भिव यती दवाळी मरा ां या राजधानीत साजरी झाली.
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यशवंतरावाने हडपसर या लढाईत शदे व होळकर यांचा दा ण पराभव के ला. दुसरे बाजीराव पेशवा पुणे सोडू न
िनघून गेल.े २४
यशवंतराव पु यात आले ते हा यांन ा पेश ांनी पुणे सोडू नयेअसे वाटत होतेपरंतू पेशवे इं जां या
आ याखाली गेले. यशवंत रावांन ी पेश ांन ा बोलिव याचा खूप य न के ला, परं तू इं जां या मदतीने यशवंतरावाचा
आप याला िबमोड करता येवू शकतो, असे यांनावाटले. िवनंती क नही पेशवे न आ याने यशवंतरावांन ी यांचा
भाऊ अमृत राव याला ३ नो हबर १८०३ रोजी पेशवे पदावर बसिवले. २३ नो हबरला यशवंत राव आिण यां या
सहका यांचा स मान के ला गेला. यावेळी भवानी शंकर याला नोबत, िनशाण, ह ी, घोडे, पालखी देवून रा याचा
कारभार सोपवून "राजे" चा कताब दला गेला. शहामतखान व नजीब खान यांना नबाबचा कताब, नोबत व
िनशाण देवून स मान के ला गेला. य़ा शुभ संगी पेशवा अमृत रावाने यशवंतरावांना हाथी कं ठी, िशरपेच, मो याचा
तुरा व उ रीय व देवून स मािनत के ले.२५यावेळी पेश ां या दरबारी इं जांचा व कल कनल लोज होता.
इं जांना जे हा हे मािहत झाले ते हा यांनी कनल लोजला परत बोलावून घेतले.३ जून १८०३ रोजी
यशवंतरावांनी आपला सै याचा ताफा आिण सामान चांदवडला ठे वला होता. २० जून १८०३ रोजी यशवंतरावांचा
मु ाम पु याला होता. यानंतर ते चांदवड न दहा पंध रा कोस नंद ुरबार, सुलतानपूर इकडे होते तेथून यांचे ३० ते
३५ हजार सै य हरनाथ या या नेतृ वा खाली गायकवा या मदतीसाठी पाठिवले जाणार होते. हे सै य सुरत माग
गुजरातला जाणार होते. यशवंतरावांनी औरं गाबादमधुन १२ लाख पये खंडणी गोळा के ली आिण ते परत
चांदवडला गेले. यांचा एक सरदार असब सह याने धोडप क याचा ताबा घेतला होता.२६
इं जांशी लढाई व राजापूर घाटचातह : हा तह इं जांशी झालेला असून तो मराठयां या इितहासात काळा दवस
मानला जातो. कारण ा तहाने दुस या बाजीरावाने तैनाती फौजेचा ि वकार के ला. ३१ िडसबर १८०२ रोजी
पेशवा बाजीरावाने यशवंतरावा या भीतीने वसई यातहावर सही के ली.नंतर १३ मे १८०३ रोजी इं जांनी पेशवा
दुसरा बाजीराव याला पु हा पेशवेपदावर बसिवले.२७ या तहानंत र पेशवा इं जां या हाताचे बा ले बनला. इ.स.
१८०३ म येच वेल ली हा दि णेतून पु याकडे िनघाला असे यशवंतरावांना समज यावर यशवंतराव पुण े सोडू न
िनघाले. यांनी औरंगाबादला वेढ ा घालून ११ ल खंडणी गोळा के ली. पुढे पैठण व जालनापूर मधूनही खंडणी घेवून
यांनी चांदवडला मु ाम के ला होता.२८औरं गाबाद म ये खंडणी वसूल के यानंतर ते जयपूरकडे वळले यावेळी
जयपूर या राजाचा इं जांशी तह झाला होता. यामुळे तेथील वसूली ही इं जांसाठी एक कारचे आ हान होते.
यशवंतरावा या कारवायांना पा न लॉड लेक याने यांना एक प पाठिवले यात याने िलहीले होतेक इं जां या
मै ी रा यांवर कोण याही कारचे अित मण सहन के ले जाणार नाही. आप या सैिनक कारवाया सोडू न आपला
व कल बोलणीसाठी आम याकडॆ पाठवावा असे सांिगतले. लॉड लेक यशवंतरावां या कारवायानी एवढा त झाला
होता क याने ग हनर जनरलला प िलहीले, आिण यात सांिगतले क , यशवंतरावां या श ला जर आता आळा
नाही घातला तर ते आप यासाठी घातक असेल. समझोता कर याचे सव य न असफल झा या नंतर ला॓ड वेले लीने
इ.स.१६ एि ल १८०४ रोजी यशवंतरावां िव द यु द पुकारले. हे यु द िडसबर १८०५ पयत चालले.२९ एि ल
१८०४ म ये वत: अफगािण तान या बादशहाने यशवंतरावांना प , विजरी िश ा, आिण पोषाख पाठिवला आिण
एक लाख सै यासोबत होळकरां या मदतीला तयार अस याचे सांिगतले. १ जून १८०४ रोजी िजवलक सह हा
होळकरांचा सरदार आप या अ य साथीदारां या मदतीने चांदवडम ये लुटालुट करीत होता.३० कािशराव होळकर
ते हा दोन हजार सै यािनशी थाळनेर या जवळ होता. िजवलक सह याने या यावर ह ला के ला आिण
काशीरावाला अटक के ली.३१ यावेळी यशवंतरावांचा मु ाम जयपूर आिण सांबर या म ये होता. यशवंत रावांन ी
जयपूरमधुन २५ लाख पयांची खंडणी वसूल के ली.
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यु दाचे चौथे क दि णेत चांदवड लासलगाव इ. ठकाणी अस यामुळे दि णेकडे पाह यास यांना
िततका अवसर िमळाला नाही. यांची फौजही बेताचीच होती. दुस या बाजूने पेशवे आिण यांचे सरदारांचे सामथ
एकवटलेले होते. यामुळे यशवंतरावांची चांदवड, धोडप आिण जालना ही ठकाणे हातातून िनसटली वयावेळी
चांदवड इं जां या ता यात गेले. यु दा या सहा क ापैक उ रेकडील म य हदु तान, दुआब आिण जाटांचा ांत
यात यशवंतरावांनी इं जांना चांगलेच दमिवले होते. तर उरले या तीन ांतात हणजेच बुंदेलखंड दि ण आिण
माळ ातील जयापजय सारखाच झाला. कं पनी सरकारचा िवचार समेट घडवून आणणे हेच यो य आहे असे ठरले.
जनरल लेककडॆ असा कू म गेला क होळकरांची समजूत घालून कसेतरी हे यु द संपवावे. २४ िडसबर १८०५ रोजी
हा तह ठरला. या तहाला राजापूर घा चा तह असे हणतात.
या तहाने होळकरांचा पुव चा देश कायम झाला. अिण िवशेष हणजे चार पाच वषा या हाल अपे े नंतर
यशवंतराव होळकर जगा या दृ ीने होळाशाहीचे खरे मालक ठरले. पेश ांचा अिधकार बाजूला पडला. म हारराव
यांचा मुलगा खंडेराव हा कशनगडाव न येत असतांन ा याचा मृ यू झाला.२४ िडसबर १८०६ रोजी इं ज आिण
यशवंतराव यांचा समेट घडू न आला. हा तह कं पनी सरकारकडू न कनल मा कम तर यशवंतरावांकडू न शेख हिबबु ला
व बाळाराम शेठ यां यात झाला. यात दोघांनीही एकमेकांवर आ मण क नयेअसे ठरले. होळकरांचा देश यांन ा
परत िमळाला. माळवा, मेवाड, हवेली ही रा येही यशवंतरावां या हवाली के लीत. यािशवाय दि णेकडील यांची
ठकाणॆ यांन ा परत िमळाली. चांदवडचा क ला व परगणा अंबड, शेवगाव ही गावे गोदावरी या उ रभागी आहेत
ती होळकर सरकार या करारा माणे तारीख मजकू र पासून अठरावे मिह यांनी होळकरां या हवाली करावी असे
ठरले.३२ या तहाने महाराजांची ‘िचरा िच या या जागी बसवा" ही इ छा कं पनी सरकारकडू न पुण झाली.
िभ ल, पढारी यां याशी मराठा सरदार यां या सात याने लढाया व चकमक सु हो या. चांदवड,
चाळीसगाव, धरणगाव, अंतूरपाळे , चोपडा, निशराबाद या परग यांम ये िभ लांचा खूपच जोर वाढला होता.३३ मधुन
मधुन अली बंगश, दादू खान वगैर यशवंतरावांवर उलटून पड याचे संग या दोन तीन वषात घडले. ही मंडळी
इ.स.१८०८ या मे मिह या या सुमारास चांदवड सभोवताली जमली होती. यावेळी चांद वडचे कारभारी खंडोपंत हे
होते. संगाची त परता पा न जवळपास असले या कं पनी या अिधका याकडे यांनी मदत मािगतली. या
अिधका याने मोठया सहानुभूत ी पुवक इं जांकडॆ बोट दाखिवले. अशा ि थतीत दादूखान आिण यांचे सहकारी यांनी
या भागात खानदेशात क येक मिह यापयत नासधूस चालिवली. ही बातमी यशवंतरावांना कळताच यांनी
मीरखानचा बंदोब त के ला. नंतर बरे च मिहने याने याभागाकडे बिघतलेही नाही.
इं जा सार या बलाढयश ूशी लढतांन ातोफखाना हेच आप या बचावाचे साधन हणून भानपुरा येथे
वत:चा तोफखाना उभारला.३४फे ुवारी १८०९ म ये यशवंतरावांची क या िभमाबाई यांचा िववाह गो वदराव
बुळे यां याबरोबर मोठया थाटा-माटात झाला. ४ िडसबर १८०९ रोजी यशवंतरावांनी िभमाबाई बुळे यांना खाजगी
खचासाठी सरकारातून चांदवड परगणे मजकू र येथील मौजे देवगाव, राई, महालाखेरीज तीन गावे साल मजकू रा
पासून अंमल दरोब त दुमाला क न विहवाट िबन द द चालिव यास दली होती३५. २७ ऑ टोबर १८११ रोजी
यशवंतरावाचा मृ यू झाला.३६यशवंत रावां या मृ यूनंतर यांची प नी तुळसाबाई यांनी यशवंतरावांचा पु
म हारराव दुसरायांची संरि का हणून स ा सांभाळली.
चांदवड हे होळकरां या उपराजधानीचे ठकाण होते. दि ण वारी या वेळी अनेकदायशवंतरावांचा
मु ाम हा चांदवडला होता. यांनी या भागातील वारीचे िनयोजनहीचांदवडमधून के लेले दसते. यशवंतराव
होळकरांन ा सामा य आिण ग रब, दिलत वगाचे सहकाय लाभले आिण यांन ी िवशाल जनश उभारली व वत:चा
तोफखाना देखील िनमाण के ला. सामा य माणसात यशवंतरावांनी आपलेपणाची जाण िनमाण क न इं जांिव द
थो ाच कालावधीत मोठया माणात सै य उभारले.पिह या तुकोजीरावांनंतर या अि थर काळात यशवंतरावां या
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चारही बाजूंनी व कय व पर कय श ू होते.होळकरां या रा यावरही ह
असतांना या रा याची धुरा यांन ी मोठया साहसाने सांभाळली.

न हता तरीसु दाहोळकर रा य बुडत
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