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மராட்டியர்கள் 

மராட்டியர்களின் எழுச்சி: 

            திாறு, தினமாம் நூற்ாண்டுகில் ல்னயறு கூறுகின் னாக 

நபாட்டினர்கள் ழுச்சி பற்ர். நபாட்டின னதசத்தின் புயினினல் கூறுகள் 

அயர்கலக்னகபரின ஒரு சிப்ா குணத்தத னதாற்றுயித்த. நதப்ாங்கா 

குதிகலம், அடர்ந்த காடுகலம் அயர்கத யபீநிக்கயர்காகவும், பகாரில்ாப்னார் 

பததனப் ின்ற்றுயர்காகவும் உருயாக்கி. நகாபாஷ்டிபத்தில் பயின க்தி 
இனக்கம் அயர்கிதடனன ஒருநித்த சநன உணர்தய ஊட்டினது துக்காபாம், பாநதாஸ், 

யாநன் ண்டிட், க்ாத் னான் ஆன்நீகத் ததயர்கள் சபக ஒற்றுதநக்கு 

யித்திட்டர். சியாஜினில் அபசினல் ஒற்றுதந ற்ட்டது. தக்கா 

சுல்தாினங்கா ஜீப்பூர், அகநது கர் னான் அபசுகின் தடத்துதனிலும், 

ஆட்சித் துதனிலும் நபாட்டினாகள் பக்கின பாறுப்புகத யகித்துயந்தர். 

னநானபாக்கள், ிம்ால்கபுகள் னான் பசல்யாக்கு நிகுந்த  நபாட்டின 

குடும்ங்கலம் இருந்த. ஆால், யிதந யாய்ந்த நபாட்டின அபதச உருயாக்கின 

பருதந ராஜினான்ஸ்ன நற்றும் அயபது புதல்யர் சியாஜி இருயதபபனந சாரும். 

சிவாஜி (1627 – 1680) :   

யாழ்க்தகபம் தடபனடுப்புகலம் 

 சியாஜி 1627 ஆம் ஆண்டு ரிவ்னர் ன் இடத்தில் ிந்தார். அயபது தந்தத 

ராஜி னான்ஸ்ன. தாய் ஜஜீிாய். 1637ல் தது தந்ததனின் ஜாகீபா பூாதய 

சியாஜி பற்ார்.  

 1647ல் சியாஜினின் ாதுகாயாபா தாதாஜி பகாண்டனதவ் நதந்த ிகு சியாஜி 
தது ஜாகீரின் பழு ஆட்சினாபாார். அதற்கு பன்ன, பாய்கார், னகாண்டா, 

னதார்ா ஆகின இடங்கத ஜீப்பூர் ஆட்சினாரிடநிருந்து சியாஜி 
தகப்ற்ினிருந்தார். 

 ஒரு நபாட்டின ததயபா சாந்தாபாம் னநானபனிடநிருந்து ஜாவ்ி ன் குதிதன 

அயர் தகப்ற்ிார். இதால், நாவ்ா குதினின் ஆட்சினாபாார். 1657ல், 

சியாஜி ஜீ்ப்பூர் அபதச தாக்கி பகாங்கணப்குதினிிருந்து  னகாட்தடகதக் 

தகப்ற்ிக் பகாண்டார்.  
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 சியாஜிதன பினடிப்தற்காக ஜீப்பூர் சுல்தான் அப்சல்காத அனுப்ிதயத்தார். 

ஆால் 1659ல் சியாஜி நிகவும் துணிச்சா யதகனில் அப்சல்காத 

திர்பகாண்டு தாக்கி பகாத பசய்தார். 

 சியாஜினின் இந்த னார் பயற்ிக்குிகு நபாட்டின குதி நக்கள் அயதப ஒரு 

நாயபீாக னாற்த் பதாடங்கிர். அயபது தடனில் னசர்ந்து ணினாற்வும் 

ர் பன்யந்தர்.  

 சியாஜி தததநனில் நபாட்டினர் ழுச்சி பற்றுயருயதத பகானப் னபபசர் 

அவுபங்கசீப் அச்சதுடனனன கயித்து யந்தார். அயர் தக்காண ஆலபாக இருந்த 

பரனிஷ்டாகான் ன்யதப சியாஜிக்பகதிபாக அனுப்ிதயத்தார்.  

 பகானப் தடகால் னதாற்கடிக்கப்ட்ட சியாஜி நீண்டும் ஒரு பத 

துணிச்சாக பசனல்ட்டு பரனிஷ்டகாின் பூா பாணுய பகாம்நீது 

அதிபடித்தாக்குதத டத்தி அபசபது நகதக் பகான்துடன் அயதபபம் 

கானப்டுத்திார். 

 சியாஜினின் இந்த துணிச்சல் டயடிக்தகனால் பரனிஷ்ட்காின் புகழுக்கு 

இழுக்கு ற்ட்டது. அவுபங்கசீப் அயதப திரும் அதமத்துக் பகாண்டார். 1664 

சியாஜி, பகானரின் பக்கின துதபகநா சூபத் துதபகத்ததத் தாக்கி 
அததச் சூதனாடிார். 

 இம்பத அவுபங்கசீப் சியாஜிக்கு திபாக ஆம்ர் ாட்டு பாஜா பஜய்சிங்தக 

அனுப்ிதயத்தார். பஜய்சிங் தடகத ன்கு தனார் பசய்து பகாண்டு சியாஜினின் 

குடும்பம், கருவூபம் இருந்த புபந்தர் னகாட்தடதன பற்றுதகனிட்டார்.  

 னயறு யமினில்ாத ிதனில், சியாஜி, பஜய்சிங்குடன் னச்சுயார்த்ததக்கு 

உடன்ட்டார். 1665 ஆம் ஆண்டு இருயருக்கும் இதடனன புபந்தர் உடன்டிக்தக 

தகபனழுத்தாகினது. அவ்வுடன் டிக்தகப்டி, சியாஜி தம்நிடநிருந்த 35 

னகாட்தடகில் 23 னகாட்தடகத பகானரிடம் ஒப்தடத்தார்.  

 

 பகானப் னபபசுக்கு யிசுயாசநாக இருக்கலும், னசதயனாற்வும் னயண்டும் 

ன் ிந்ததனின் னரில் ஞ்சினிருந்த 12 னகாட்தடகள் சியாஜினிடனந 

யிடப்ட்ட.  

 ஜீப்பூர் அபசுக்குச் பசாந்தநா ஒரு சி குதிகத தயத்திருக்கும் உரிதந 

சியாஜிக்கு அிக்கப்ட்டது. பகானருக்கு தானந னபடினாக னசதய பசய்ன 

னயண்டும் ன் ிந்தததன யிக்குநாறு சியாஜி னகட்டுக் பகாண்டதால்,  
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அயபது சிறுயனது நகா ராம்ாஜிக்கு நன்சப் 5000 ன் தகுதிித 

யமங்கப்ட்டது. 

 1666 ல் சியாஜி ஆக்பாவுக்கு பசன்னாது, பகானபால் சிதப்ிடிக்கப்ட்டார். 

ஆால், சிதனிிருந்து தந்திபநாக தப்ின சியாஜி அடுத்த ான்கு ஆண்டுகில் 

தது தடகத யிதநப்டுத்திக் பகாண்டார்.  

 ின்ர், பகானருக்பகதிபா னாதப நீண்டும் பதாடங்கிார். 1670ல் சூபத் 

துதபகம் நீண்டும் சியாஜினால் சூதபனாடப்ட்டது. தது தடபனடுப்புகள் 

பம் இமந்த குதிகதபனல்ாம் சியாஜி நீட்டார்.  

 1674ல் பாய்காரில் சியாஜி படிசூட்டிக் பகாண்டதுடன் சத்திபதி ன் 

ட்டத்ததபம் சூட்டிக்பகாண்டார். ின்ர், அயர் கர்ாடகப்குதினின் நீது 

தடபனடுத்து பசஞ்சி, னயலூர் ஆகினயற்தக் தகப்ற்ிார். பயற்ிபற்றுத் 

திரும்ின சியாஜி 1680ல் நதந்தார். 

சிவாஜியின் ஆட்சி முறற: 

 சியாஜி ஒரு சிந்த ஆட்சினாபாகவும் திகழ்ந்தார். ஒரு சிந்த ஆட்சினதநப்புக்கு 

அயர் அடினகாிார். அபசாங்கத்தின் தநனநாக அபசர் பசனல்ட்டார். அபசருக்கு 

உதயினாக ட்டு அதநச்சர்கள் பகாண்ட அஷ்டிபதான் ன் அதநச்சபதய 

இருந்தது. இருப்ினும் ஒவ்பயாரு அதநச்சரும் சியாஜிக்னக னபடினாக பாறுப்பு 

யாய்ந்தயர்காக இருந்தர். 
1. னஷ்யா – ிதி நற்றும் பாது ிர்யாகம். ின்ர், னஷ்யா ிபதந அதநச்சபாகவும் 

பசனல்ட்டார் 

2. சார் - இ - னாத் அல்து னசாதிதி – தடத் ததி பகௌபயப்தயி 
3. அநத்தினர் – கணக்கு னநார் 

4. யாக்யின் - உவுத் துத, அஞ்சல் நற்றும் அபண்நத ிர்யாகம் 

5. சச்சீவ் - தகயல் பதாடர்பு 

6. அநந்தா – சடங்குகள் 

7. ினானதீஷ் - ீதித்துத 

8. ண்டிதபாவ் - அக்பகாதட நற்றும் சநன ிர்யாகம் 

 சியாஜி னநற்பகாண்ட பரும்ாா ஆட்சித்துத சீர்த்திருத்தங்கள் தக்காண 

சுல்தாினத்தில் ின்ற்ப்ட்டுயந்த தடபதகதனன அடிப்தடனாகக் 

பகாண்டிருந்த. டுத்துக் காட்டாக னஷ்யா ன்து ாபசீகத்து ட்டநாகும்.  
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 சியாஜினின் ியருயாய்பத அகநது கரில் நாிக் ஆம்ர் புகுத்தின 

தடபததன ஒட்டினன இருந்தது. காதி ன் அவுனகாதப் னன்டுத்தி 
ிங்கள் அக்கப்ட்ட.  

 னதாட்ட ிங்கள், நதப்ாங்கா ிங்கள்  ிங்கள் பன்று யதககாகப் 

ிரிக்கப்ட்ட. ற்கனய ிர்யாக அதநப்ிிருந்த னதஷ்பக்குகள், 

குல்கர்ிகள் ஆகின அதிகாரிகின் அதிகாபங்கள் குதக்கப்ட்ட. கர்கூன்கள் 

ன்று அதமக்கப்ட்ட தது யருயாய்த்துத அதிகாரிகத அயர் ினநித்தார். 

 பசௌத் நற்றும் சர்னதஷ்பகி ன் யரிகள்; நபாட்டின ாட்டில் 

யசூிக்கப்டயில்த. அதய, பகானருக்கு நற்றும் தக்காண 

சுல்தாினங்கலக்குட்ட்ட அண்தநப்குதிகில் யசூிக்கப்ட்டயரிகாகும்.  

 நபாட்டினப் தடபனடுப்புகிிருந்து தங்கதக் காாற்ிக் பகாள்யதற்காக 

ியரினின் ான்கில் ஒரு குதிதன பசாத்து யரினாக அப்குதிநக்கள் 

பசலுத்திர்.  

 நபாட்டினர்கள் தங்கள் பம்தப உரிதநக்குட்ட்ட இடங்காகக் கருதின 

குதிகில் யாழ்ந்த நக்கள் பசலுத்தின ியரினின் த்து சதயிகித கூடுதல் 

யரினன சர்னதஷ்பகி ஆகும். 

 சியாஜி தடத்துத ிர்யாகத்தில் னநததந பற்றுத்திகழ்ந்தார். அயபது தடகள் 

ன்கு சீபதநக்கப்ட்டிருந்த. அயபது ிதனா தடனில் 30,000 பதல் 40,000 

யதபனிா குதிதப யபீர்கள் இடம்பற்ிருந்;தர்.  

 குதிதபப்தட ஹயில்தார்கின் னநற்ார்தயனில் இருந்தது. யபீர்கலக்கு 

ிதனா ஊதினம் யமங்கப்ட்டது. நபாட்டிக் குதிதபப்தடனில் இபண்டு 

ிரிவுகள் இருந்த. 

1.ர்கிர்கள் - அபசின் னநற்ார்தயனில் னபடினாக பாநரிக்கப்ட்டது.  

2.சிாதார்கள் - உனர்குடினிரின் பாநரிப்ில் இருந்ததய.  

 காாட்தடனில் நாவ்ா காாட்தடயபீர்கள் பக்கின ங்கு யகித்தர். சியாஜி 
ஒரு கப்ற்தடபம் தயத்திருந்தார். 

 நபாட்டினரின் பாணுய டயடிக்தககில் னகாட்தடகள் பக்கின ங்காற்ி. 

சியாஜி ஆட்சிக் காத்தின் இறுதினில் சுநார் 240 னகாட்தடகத அயர் 

பற்ிருந்தார்.  
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 ஒவ்பயாரு னகாட்தடபம் சந தகுதி யாய்ந்த பன்று அதிகாரிகின் கட்டுப்ாட்டில் 

யிடப்ட்ட. துனபாகச் பசனத தயிர்ப்தற்காகனய சந அதிகாபம் 

யமங்கப்ட்டது. 

 சியாஜி ஒரு ஆக்க பூர்யநா னநதத, நபாட்டினருக்கா ஒரு ாட்தட 

உருயாக்கினயர். ஜாகீர்தாபாக இருந்து சத்திபதினாக அயர் ற்ம் பற்து 

ிபநிக்கத்தக்கது.  

 நபாட்டினதப ஒன்ிதணத்து பகானப் னபபசுக்கு ஒரு பரும் திரினாக அயர் 

யிங்கிார். அயர் ஒரு துணிச்சா யபீர், ஆற்ல்நிகு ஆட்சினார். 

சிவாஜியின் வழித் த ான்றல்கள்: 

 சியாஜினின் நதவுக்குப்ின், அயபது புதல்யர்கா ராம்ாஜிக்கும் 

பாஜாபாபக்கும் இதடனன யாரிசுரிதநப்னார் தடபற்து. ராம்ாஜி அதில் 

பயற்ிபற்ார்.  

 ஆால், ின்ர் அயர் பகானர்கால் சிதப்டுத்தப்ட்டு தூக்கிிடப்ட்டார். 

அடுத்து பாஜபாம் ஆட்சிக்கு யந்தார். பகானரின் யிபட்டுதலுக்கு அஞ்சின அயர் 

பசஞ்சினில் தஞ்சம்புகுந்தார்.  

 சதாபாயில் அயர் நதந்தார். அயபது நதயி தாபாாதன அபசப்ிபதிிதினாகக் 

பகாண்டு நகன் இபண்டாம் சியாஜி ஆட்சிக்கு யந்தார். அடுத்து ஆட்சிக்கு யந்தயர் 

ராகு. அயபது ஆட்சிக் காத்தில் னஷ்யாக்கள் அதிகாபத்ததக் தகப்ற்ிர் 

தபஷ்வாக்கள் (1713 - 1818): 

புாஜி யிஸ்ாத் (1713 – 1720) 

 ஒரு சிின யருயாய்த்துத அதிகாரினாக ணிக்குச் னசர்ந்த ாாஜி யிஸ்யாத் 

1713ல் னஷ்யா தயிக்கு டிப்டினாக பன்னிார். னஷ்யா தயினில் அயர் 

தது ிததன னநலும் யிதநப்டுத்திக் பகாண்டனதாடுää அப்தயிதன 

யாரிசுரிதநப் தயினாகவும் நாற்ிார்.  

 உள்ாட்டுப் னாரில் பக்கின ங்கு யகித்த அயர் இறுதினாக ராகுதய நபாட்டின 

அபசபாகவும் ினநித்தார். ராகுவுக்கு ஆதபயாக அதத்து நபாட்டினத் 

ததயர்கின் ஆதபதயபம் னகாரிப்பற்ார். 
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 1719ல்,  ாாஜி யிஸ்யாத் பகானப் னபபசர் ரூக்ஷினாரிடநிருந்து சி 

உரிதநகதபம் னகாரிப் பற்ார். பகானப் னபபசர் ராகுதய நபாட்டின 

அபசபாக அங்கீகரித்தார்.  

 னநலும், கர்ாடகம், தநசூர் உள்ிட்ட தக்காணத்திிருந்த ஆறு பகான 

நாகாணங்கிலும் பசௌத். சர்னதஷ்பகி யரிகத யசூித்துக் பகாள்லம் 

உரிதநதனபம் னபபசர் ராகுயிற்கு யமங்கிார். 

மு லாம் பாஜிராவ் (1720 – 1740): 

 ாஜிபாவ், ாாஜி யிஸ்யாத்தின் பத்தநகன். தநது இருதாயது யனதினனன 

தந்தத யகித்த தயினா னஷ்யா தயினில் அநர்ந்தார். அயபது காத்தில் 

நபாட்டினர்கள் புகழ் அதன் உச்சிக்னக பசன்து.  

 நபாட்டினத் ததயர்கள் அடங்கின கூட்டிதணவு ஒன்த அயர் ற்டுத்திார். 

அதன்டி ,ஒவ்பயாரு நபாட்டினத் ததயரும் தநக்கு ஒதுக்கப்ட்டு ஆட்சிப் 

குதினில் தன்ாட்சி உரிதநகதப் பற்று ஆட்சிபசய்ன யமியதக 

பசய்னப்ட்டது. அதன் யிதயாகää நபாட்டினத்ததயர்கள் சிர் புகமடந்தர்.  

 இந்தினாயின் பயவ்னயறு குதிகின் தங்கது ஆதிக்கத்ததபம் ற்டுத்திக் 

பகாண்டர். னபாடாயில் பகய்க் யாட், ாக்பூரின் னான்ஸ்னää இந்தூரில் 

னஹால்கர்ää குயாினரில் சிந்தினாää பூாயில் னஷ்யா  நபாட்டினத் 

ததயர்கள் அந்தந்த குதிகில் பசல்யாக்குடன் யிங்கிர். 

பாலாஜி பாஜிராவ் (1740 – 1761): 

 தது த்பதான்தாயது யனதினனன தந்ததக்குப்ிகு ாாஜி ாஜிபாவ் 

னஷ்யா தயினிநர்ந்தார். 

 1749ல் நபாட்டின அபசர் ராகு யாரிசு துநின்ி இந்தார். யாரிசாக ினநிக்கப்ட்ட 

பாம்பாஜ் ன்யதப ாாஜி ாஜிபாவ் சதாபாயில் சிததயத்தார். நபாட்டின அபசு 

பழுயதும் னஷ்யாயின் கட்டுப்ாட்டின் கீழ் யந்தது. 

 1752ல் னஷ்யா பகானப் னபபசுடன் ஒரு ஒப்ந்தம் பசய்து பகாண்டார். அதன்டி 

உள்ாட்டு,  அனல்ாட்டு திரிகிடநிருந்து பகானப் னபபசதப ாதுகாப்தாக 

னஷ்யா உறுதினித்தார்.  
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 அதற்குப்திாக, யடனநற்கு நாகாணங்கில் பசௌத், சர்னதஷ்;பகி யரிகதபம்,  

ஆக்பா நற்றும் ஆஜ்நீர் குதிகில் பநாத்த யருயாதனபம் னஷ்யா யசூித்துக் 

பகாள் னபபசர் அனுநதித்தார். 

 அதால், அகநது ரா அப்தாி இந்தினாயின்நீது தடபனடுத்து யந்தனாது 

இந்தினாதய ாதுகாக்கும் பாறுப்பு நபாட்டினருக்கு ற்ட்டது.  

 1761 ஆம் ஆண்டு தடபற் பன்ாம் ாிப்ட்டுப் னாரில் அகநது ரா 

அப்தாிதன திர்த்து நபாட்டினர்கள் யபீத்துடன் னாரிட்டர். ஆால், 

னதால்யினதடந்தர்.  

  நபாட்டின ததயர்கலம், ஆனிபக்கணக்கா யபீர்கலம் இப்னாரில் 

நடிந்தர். இந்த னசாகத்ததக் கண்டு அதிச்சினதடந்த னஷ்யா ாாஜி ாஜிபாவும் 

இந்தார்.  

 னநலும்,  இந்த னார் நபாட்டினருக்கு நபண அடினாக அதநந்தது. நபாட்டின 

ததயர்கலக்கிதடனன ற்ட்ட உட்பூசல்கிால் நபாட்டினக் 

கூட்டிதணயிலும் யிரிசல் யிழுந்தது. 

 பகானப் னபபசின் யழீ்ச்சிக்குப் ிகு,  நபாட்டினர்கள் இந்;தினாயில் ஒரு பரும் 

சக்தினாக ழுச்சி பற்ர். ஆால், அயர்கால் ிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் 

ிதாட்டப்ட்டதத தடுக்கபடினயில்த 

 நபாட்டினத்ததயர்கா னஹால்கர், சிந்தினா, னான்ஸ்ன 

னான்யர்கலக்கிதடனன ியின ஒற்றுதநனின்தநனன  அயர்கது 

யழீ்ச்சிக்கா காபணங்கின் பதன்தநனாதானும்.  

 னநலும், அயர்கது தடபம், னாரிடும் பதகலம் னநம்ட்டு இருந்ததால், 

இறுதினில் ிரிட்டிரானப பயற்ி பற்ர். 

WhatsApp Group -ல் தசர –  கிளிக் சசய்யவும் 

Telegram Channel கிளிக் சசய்யவும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
http://bit.ly/2xqZMJV

