
 
ASANNAGAR M.M.T COLLEGE   

DEPARTMENT OF HISTORY  
               HONOURS COURSE  
            SEMESTER -V 
 NAME OF THE TEACHER:PARTHA ROY    CHOWDHUR 
 

 ই�- মহীশরূ যু� স�েক�  আেলাচনা কেরা।  
 
�থম ই�-মহীশরূ যু�  :-1767 ি��াে� �ভেরেল� বাংলার গভন�র হেয় আেসন। এই সময় ভারেতর মারাঠা  মহীশরূ 
রাজ� িছল ইংেরজেদর �ধান �িত��ী এবং ভারেত ইংেরজ শি� স�সারেনর পেথ �ধান অ�রায়। এ সময় মহীশেূর 
হায়দার আিল এর উ�ান ঘটেল দাি�ণােত�র অপর িতন শি� ইংেরজ মারাঠা হায়�াবােদর িনজাম আতি�ত হেয় ওেঠ 
এবং হায়দােরর িব�ে� তারা এক� শি�েজাট গঠন  কেরন (1766 ি��াে�)। 1767 ি��াে� �থম ই�-মহীশরূ যু� 
�� হয় �শষ পয�� 1769 ি��াে� ইংেরজরা হায়দার আলীর সে� সা�ের  করেত বাধ� হয়।এই সি� মা�ােজর সি� 
(১৭৬৯ ি��াে�) নােম পিরিচত। এই সি�র মাধ�েম �কান সমস�া সমাধান হয়িন।  
 
ি�তীয় ই�-মহীশরূ যু�  :1772 ি��াে� ওয়ােরন �হি�ংস গভন�র হেয় ভারেত আেসন। 1780ি��াে� ইংেরজরা 
মহী�েরর অ�গ�ত ফরািস বািণিজ�ক �ক� মােহ  দখল করেল হায়দার আলী ইংেরজেদর িব�ে� যু� কেরন। এবং ি�তীয় 
ই�-মহীশরূ যু� �� হয়। যু� চলাকালীন হায়দার আলীর মতুৃ� ঘেট(1782 ি��াে�) িক� তার বীরপু� �পু সুলতান এই 
যু� চািলেয় যান। 1784 ি��াে� ম�া�ােলােরর সি� �ারা ি�তীয ই� মহীশরূ যু� অবসান ঘেট এবং এেক অেন�র 
অিধকৃত �ান�িল পর�রেক �ফরত �দন ওয়ােরন �হি�ংস এই সি�েক ‘অপমানজনক শাি� ‘বেল অিভিহত কেরেছন। 
 
তৃতীয় ই�-মহীশরূ যু�  :লড�  কন�ওয়ািলস আমেল ই�-মহীশরূ স�ক�  আবার িত� হেয় ওেঠ। ইংেরজ মহীশরূ দইুপে�র 
জানত �য ব�া�ােলাের সি� এক� সামিয়ক যু�িবরিত মা�। এইজন�ই দইু প�ই যুে�র জন� ��ত িছল। 1790 
ি��াে�র �পু ইংেরজেদর িম� রাজ� আ�মণ করেল তৃতীয় ই�-মহীশরূ যু� �� হয়। িনজাম ও মারাঠা ইংেরজ পে� 
�যাগদান কেরন। দইু বছর ধের বীর�পূণ� সং�ােমর পর ি�শি� �জােটর কােছ �পু  পরািজত হন। তাঁর রাজধানী 
�র�প�ম  অিধকৃত হয় এবং িতিন �র�প�েমর সি� (1792 ি��াে�) �া�ের বাধ� হন।এই সি�র �ারা -(১)�পু তার 
রােজ�র অধ�াংশ ইংেরজেদর �ছেড় �দন। িনজাম,  মারাঠা  ও ইংেরজরা এই অংশ� িনেজেদর মেধ� ভাগ কের �নন।(২)�পু 
ইংেরজেদর ৩�কা� ৩০ল� টাকা �িতপূরণ িদেত স�িত  হন।সি�র �ারা দাি�ণাত� ইংেরজেদর শি� বিৃ� পায়। 
 
চতুথ� ই�-মহীশরূ যু�  :লড�  ওেয়েলসিল  �ঘারতর সা�াজ�বাদী শাসক িছেলন ি��শ সা�ােজ� িব�াের উে�েশ� িতিন 
অধীনতামলূক িম�তা নীিত নােম এক সা�াজ�বাদী নীিত �হণ কেরন। এেত বলা হেয়েছ �য সম� �দশীয় রাজা এই নীিত 
�মেন �নেব �কা�ািন তােদর অভ��রীণ ও �বেদিশক আ�মণ �থেক র�া করেব। িক� �কা�ািনর িবনা অনমুিতেত 
�কান যু� �ঘাষণা  শাি� �াপন করা যােব না। এইসব �দশীয় রাজ� একদল ইংেরজ �সন� থাকেব এবং তােদর ব�য় 
িনব�ােহর জন� সংি�� রােজ�র িকছু অংশ ইংেরজেদর �ছেড় িদেত হেব। এই চুি�েত �া�র করা িছল পরাধীনতার  চুি�েত 
�া�েরর নামা�র। সম� �দশীয় রাজ� যখন এেকর পর এক চুি�েত �া�র করেছ তখন �পু সুলতানেক এই চুি�েত 
�া�র করার জন� ��াব পাঠান ইংেরজ ই� ইি�য়া �কা�ািন।িক� �পু সুলতান এই ��াব ঘৃণাভের �ত�াখ�ান করেল 
চতুথ� ই�-মহীশরূ যু� �� হয়(১৭৯৯ ি��াে�)। সদািশর ও মলেভির পর পর দ�ু যুে� পরািজত হেয় �পু তার 



রাজধানীর �র�প�েমর আ�য় �নন। শ�প� রাজধানী অবেরাধ কের এবং িতিন যুে� পরািজত িনহত হন। এরপর 
মহীশরূ ি��শ সা�াজ�ভু� হয়।  
 
 
 
 

ই�-মারাঠা যুে� মারাঠা শি� পতেনর কারণ কী  িছেলা? 
পািনপেথর তৃতীয় যুে�র পর মারাঠা শি�র পতন �� হয়। উ�রও দি�ণ ভারেতর এক িবশাল অংেশ মারাঠা �ভু� 
�িতি�ত হয়।এমনিক �য়ং �মাগল স�াট ও তােদর উপর িনভ� রশীল হেয় পেড়ন ইংেরজেদর আিবভ� ােব মারাঠা অ�গিত 
�িতহত হয় এবং ইংেরজেদর অিধক আ�মেণর ফেল তােদর পতন ঘেট। ঐিতহািসক ��া� বেলন মারাঠােদর িব�ে� 
ইংেরজেদর �ত এবং মারাঠােদর �ত পতন িছল িব�য়কর ইংেরেজর কােছ মারাঠােদর পরাজয় এবং মারাঠা শি�র 
পতন প�ােত নানা কারণ িবদ�মান।  
 
★মারাঠা রা� �কানও সুসংহত ঐক�ব� িছল না। ঐিতহািসক স�ার যদনুাথ সরকার বেলন �য তােদর ঐক� িছল 
স�ূণ�ভােব কৃি�ম ও আকি�ক এবং �সই কারেণই স�ূণ� অিনি�ত। মধ�ভারেতর এক িবশাল অংেশর মারাঠা আিধপত� 
�িতি�ত হেলও মারাঠা রাজ�েক এক� শি�-সংঘ ব�তীত অন� িকছু বলা যায় না। ইে�ার �হালকার নাগপুেরর �ভাঁসেলর 
বরদায় গায়েকায়াড় �গায়ািলয়েরর িসি�য়া এবং ধার অ�ল পাওয়ার বংেশর কতৃ� � �িতি�ত হয়। এই বংশ�িল আইনত 
�পেশায়ার কতৃ� �াধীন হেলও তারা �পেশায়ার কতৃ� �াধীন হেলও তারা �পেশায়ােক আমল না িদেয় কায�ত �াধীনভােবই 
রাজ� চালােতা  এবং তারা সব�দাই পার�ািরক �ে� িল� থাকেতা। এই সব মারাঠা সাম�রাজা মারাঠা জািতর সামি�ক 
�াথ�েক কখেনাই ব�ি��ােথ�র ওপের �ান �দনিন। ি�তীয় ই� মারাঠা যুে�র সময় িসি�য়া ও �ভাঁসেল যখন ইংেরজেদর 
িব�ে� যু�রত তখন �হালাকার ও গায়েকায়াড় ইংেরজেদর সাহায� কেরিছেলন। মারাঠা �নতৃবেৃ�র পার�িরক �� ও 
�াথ�পরতা তােদর পতনেক �রাি�ত কের।  
 
★একই সমেয়র পর পর কেয়কজন �নতা অহল�বাঈ, �হালকার,  নানা ফড়নবীশ,  মহাদিজ িসি�য়া �মখু দরুদশ� 
�নতার মতুৃ� মারাঠা রাে� এক গভীর শনূ�তার  
 সৃি� কের। পরবত� �জে�র �যসব �নতার আিবভ� াব হয় তারা িছেলন অপদাথ� ও কম� ও �াথ�পর জাতীয় �ােথ�র স�েক�  
উদাসীন এইসব �াথ�া� �নতােদর উ�ান মারাঠােদর পতন �ক সুিনি�ত কের �তােল।  
 
★স�ার যদনুাথ সরকােরর মেত মারাঠা রাে�র প�ােত �কান আদশ�বাদ বা �নিতক িভি� িছল না। মারাঠা �চাসেনর 
দনু�িত�� ��চর �শাষণ মারামাির সাধারণ �বিশ�� পূণ�বগ� িহ� ুবাদশাহী আদশ� ত�াগ কের িহ� ুরাজন�বেগ�র ওপর 
আ�মণ িহ� ুরাজ� ল�ুন সরেদশমখুী আদােয়র  নীিত �হণ করেল �নিতক িভি� এবং উ�র ভারেতর িহ� ুজনসাধারেণর 
��া হািরেয় �ফেল। অপরিদেক মারাঠা রাজন�বেগ�র িহ�য়ুািনর আদশ� মসুিলম রা��েলার মেন ভীিতর স�ার কের এই 
কারেণ ি��শ িবেরাধী সং�াম মারাঠারা �কান �িতেবশী রােজ�র সাহায� পায়। 
 
★পব�ত সং�ল অনবু�র মহারাে� কৃিষব�ব�ার উ�িত িছলনা। মারাঠা �নতৃে�ম�লীয় িশ�-বািণেজ�র উ�িত ঘ�েয় সুদরূ 
অথ�নীিত গেড় �তালার �কানও �চ�া কেরনিন। এই অব�ায় �িতেবশী রাজ� �থেক বলপূব�ক �যৗথ ও সরেদশমখুী আদায় 
কের তারা তােদর আিথ�ক ঘাটিত পূরণ করত। এই দ�ু কর আদায় কের তারা তােদর আিথ�ক  ঘাটিত পূরণ করত।এই দইু 
কর আদায় করার জন� তারা তােদর িবশাল �সনাবািহনী রাখেত হেতা। যােদর �বতন �দওয়া িছল এক ক�ন সমস�া। 
�বতেনর অভােব �সনাদল �ায়ই িবে�াহ �ঘাষনা করত। সাম�ত� শািসত মহারা� কৃষকেদর অব�া িছেলা �শাচনীয়। 
জায়িগরদার,প�ােটল ও অন�ান� মধ���েভাগীেদর ল��ই িছল �জা-�শাযেণর মাধ�েম অিধকতর রাজ� আদায়।কৃষকেদর 
�াথ�র�ায় �পেশায়া উপযু� ব�ব�া �হেণ ব�থ� হন এবং �পেশায়া িবেরাধী হেয় ওেঠ।এইসব অথ�ৈনিতক দবু�লতা 
মারাঠােদর পতেনর পথেক �শ� কের। 



 
★মারাঠা সা�াজ� ব�ব�ার চূড়া� অব�য় ও জনসাধারেণর মেধ� �গিতশীল িশ�া ও মলূ�েবাধ �সার �নতৃ�ম�লীর 
অনীহা মারাঠা শি�র পতন এর অন�তম কারণ। আর.িভ.নাদকান� -র মেত সামািজক অন�সরতা ও অব�েয়র মেধ� 
মারাঠােদর পতেনর কারণ লিুকেয় আেছ। মদ�পান ইি�য়াসি� ও �নিতক অধঃপতন সামািজক পিরেবশেক কলিুষত 
কেরিছল। মারাঠা �নতৃম�লীও এই �দাষ�িল �থেক ম�ু িছল না। এছাড়া নানা �সং�ার ডাইিন�থা, ব�িববাহ, 
িশ�িববাহ, �জ�ািতেষর �িত �বল আ�া সামািজক অ�গিতেত বাধা হেয় দাঁড়ায়।  

 
★মারাঠা রাে�র সামিরক িভি� িছল দবু�ল �পেশায়ােদর শাসনাধীন মারাঠা �সনাদল তার জাতীয় চির� হারায় উ�র 
ভারতীয় িহ� ুমসুিলম, ি��ান ও আরবেদর িনেয় গ�ত মারাঠা �সনাদল িছল মলূত এক� ব�জািতক সংগঠন। িবিভ� 
জািত ও ধেম�র মানষুেদর িনেয় গ�ত এই �সনাদেলর �কানও ঐক� বা সংহিত িছল না। এছাড়া মারাঠারা তােদর 
িচরাচিরত অ�ােরাহী বািহনী ও �গিরলা যু� পদত�াগ কের মারাঠারা ইউেরাপীয় রণেকৗশল �হণ কেরিছল িক� এেতও 
তারা সুিশি�ত হেয় উঠেত পােরিন মারাঠা �গাল�াজ বািহনী ইউেরাপীয় ফরািসেদর �ারা পিরচািলত হেত িবপেদর সময় 
তােদর কাছ �থেক যথােযাগ� সাহায� পাওয়া যায়িন এবং মারাঠা �গাল�াজ বািহনী ইউেরাপীয় ফরািস উপিনেবশ �ারাই 
পিরচািলত হেতা িবপেদর সময় তােদর কাছ �থেক সাহায� পাওয়া যায়িন বরং তারা অেনক সময় সংঘােত িব�াসঘাতকতা 
কের ইংেরজ পে� �যাগদান কের। এছাড়া মারাঠা বািহনীর �নতৃে� িছেলন ি�তীয় বািজরাও  এবং �দৗলতরাও বলাবা�ল� 
যু� পিরচালনায় তারা �কানও কৃিত�  �দখােত পােরন িন। 
 
 
 
 
 


