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स्वराज्याच्या उत्पन्नाची साधन:े चौथाई व सरदशेमखुी  
 

 

प्रा. डॉ. राजेंद्रससग हहराससग दवेरे 

इहतहास हवभाग प्रमुख 

श्री वं्यकटेश कला, वाहणज्य व हवज्ञान महाहवद्यालय, 

देऊळगाव राजा हज. बुलडाणा 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 मध्ययुगीन कालखंड हा लष्करी बळावर राज्य करण्याचा कालखंड असल्यामुळे सहदवी स्वराज्याची अथथव्यवस्था प्रबळ 

असण ेगरजेचे होत.े जमीन महसूल, जकात कर, टाकसाळीतील उत्पन्न ककवा इतर कर इत्यादी माध्यमातून स्वराज्याला उत्पन्न 

हमळत असले, तरी डॉ. सेन यांच्या मत,े ''हशवाजीची गंगाजळी भरत होती, ती चौथ आहण सरदशेमुखीच्या उत्पन्नातून.
1
 याचा अथथ 

चौथ अथवा चौथाई व सरदशेमुखी ही स्वराज्याच्या उत्पन्नाची प्रमुख साधने होती आहण या दोन बाबींपासून स्वराज्याला 

हशवकाळापासून पेशवाईपयंत सतत उत्पन्न हमळत असल्याच ेददसते. त्यामुळे प्रस्तुत शोध हनबंधात स्वराज्याच्या उत्पन्नाची प्रमुख 

साधने असलेल्या चौथाई आहण सरदशेमुखीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

चौथाई :- 

 चौथाई हा स्वराज्याच्या उत्पन्नाचा एक भाग होता, मात्र तो हनयहमत हमळणा-या करांप्रमाणे नव्हता. कारण, 

सामर्थयथवान राज्याने दबुथल राज्यातील जनतेकडून वसूल करावयाचा तो एक जादा अहधकार अथवा कर होता, मात्र त्यामुळे 

स्वराज्याची अथथव्यवस्था हस्थर होण्यास मदत झाली, एवढे हनहित. चौथाई म्हणज े उत्पन्नाचा 1/4 भाग असून कोणत्याही 

हनयमावर आधाररत नसलेली, परंतु स्वराज्याच्या हहतासाठी लष्करी सामर्थयथवान शत्रूकडून वसूल केलेली एक प्रकारची खंडणी 

होती. चौथाई या संकल्पनेबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद असल्याच ेददसून येते. 
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 सहतशचंद्र : Shivaji supplemented his income by living a contribution on the neighbouring Mugal 

territories. This contribution which came to one fourth of the land revenue began to be called 

Chouthai (one -fourth) or Chouth.
2 

 पी. एस. हपसुलेकर : चौथाई म्हणज ेउत्पन्नाचा चौथा हहस्सा नसून काही तरी हहस्सा समजावयाचा.3 

 डॉ. एस. एन. सेन : चौथाई म्हणजे शत्रूपासून आपल्या प्रदशेाचे संरक्षण होण्यासाठी ककवा लुटमारीपासून संरक्षण 

हमळण्यासाठी द्यावयाचा कर होय.
4
 

 गो. स. सरदसेाई : चौथाईच्या हक्काचे स्वरूप वेगळे असल्यामुळे हा हक्क सजकलेल्या प्रदशेातून ककवा शत्रूच्या प्रदशेातून वसूल 

केल्या जात असे.5 

 न्या. रानडे  : सरदशेमुखी जसे वतन होते, तस ेचौथाई वतन नव्हते, तर दशेात शांतता ठेवणे व परचक्रास प्रहतबंध करणे या 

कामहगरीबद्दल ददलेले त े'वेतन' होते.6 

 डॉ. अ. रा. कुलकणी : चौथ या शब्दाचा अथथ 1/4 असा असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची वसुली गावच्या उत्पन्नाच्या 10 त े15 

टक्कक्कयापयंत कोठेतरी हनहित केलेली ददसते.7  

चौथाई नाव कस ेपडल े? : 

 चौथाई म्हणज े उत्पन्नाच्या चौथा हहस्सा कर म्हणून वसूल केला जात असे. त्यावरून 'चौथाई' ह े नाव पडले, अस े

सवथसामान्यपण ेमानले जाते. हशवाजी महाराजांनी सवथप्रथम पोतुथहगजांकडून चौथाई वसूल करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र हपसुलेकर 

म्हणतात की, ''चौत्या नावाचा (रामनगरचा) राजा दमण जवळील डोंगराळ भागात राज्य करीत होता. त्यास सभोवतालचे लोक 

कर दते असत. त्या कराचे नाव चौत्याच्या नावावरून 'चौत' ककवा 'चौथ' पडले.'' त्यास दजुोरा मनुचीच्या आत्मवृत्तातही हमळतो. 

त्यामध्य ेमनुचीस जयससगाने दौ-यावर पाठहवले असता, तो रामनगर व इतर आसपासच्या राजांना भेटला. त्यात चुहतयाचा 

राजा एक होता. त्यावरून चौत वा चौथ म्हणजे चुहतयास द्यावयाचा कर हा शब्द रुढ झाला. त्याच ेरूपांतर पुढे कदाहचत 'चौथ' 

वा 'चौथाई मध्ये झाले असाव.े
8
 उपरोक्त हववेचनावरून 'चुहतयाचा राजा' यास ददल्या जाणा-या करावरून चौथाई ह े नाव 

पडल्याच ेददसते. नंतर मात्र या करामध्ये उत्पन्नाचा चौथा हहस्सा अपेहक्षत असावा. 

चौथाईच्या उत्पत्तीचा इहतहास: 

 हपसूलेकरांच्या व्यहतररक्त इतर हवद्वानांच ेमत लक्षात घेतले असता, चौथाई म्हणज ेउत्पन्नाच्या चौथा हहस्सा होय आहण 

हा हक्क हशवपूवथकाळापासून अहस्तत्वात होता, अस ेददसते. 

 रामनगर येथे राणे नावाचा राजवंश होता. या रामनगरच्या राजाला पोतुथगीज त्यांच्या ताब्यातील मलुखापैकी दमण 

हजल्हयातील गावांमधून दरवषी काही कर गोळा करून दते अस.े वनवासी जमातीन ेआपल्यावर छापे घालू नये, म्हणून या 

गावांमधून पोतुथगीज अमलाच्या पूवीपासून हा कर रामनगरच्या राजाला ददला जात होता. हतच पध्दत पोतुथगीज अमलातही चालू 

होती आहण त्या करालाच 'चौथ' असे नाव पडले.
9
 साधारणत: इ. स. 1559 सालापासून पोतुथगीज रामनगरच्या राजाला चौथाई 

कर दते असे.10
 पुढे या रामनगरच्या राजाहवरुध्द जव्हारच्या कोळी राजाने बंड केले आहण त्यान े पोतुथहगजांकडे रामनगरच्या 

राजाला ददल्या जाणा-या 'चौथ' कराची मागणी केली. रामनगरच्या राजाला कोळी राजाचे बंड न मोडता आल्यामळेु 

पोतुथहगजांनी कोळी राजाचे बंड मोडण्यासाठी हशवाजी महाराजांना हवनंती केली. त्यानुसार मोरोपंत सपगळे यान ेजून व जुलै 

1672 मध्ये रामनगर व जव्हारचा प्रदशे ताब्यात घेतला. रामनगरचा प्रदशे काबीज केल्यानंतर साहहजकपणे रामनगरच्या 

राजाला दणे्यात येणा-या चौथाईची मागणी हशवाजी महाराजांनी पोतुथहगजांकडे केली.11
 तसेच पोतुथगीज आपल्या ताब्यातील 

मुलखापकैी वसई हजल्हयातील गावांमधून 'गावखंडी' नावाचा कर वसूल करून तो जव्हारच्या राजाला दते असे. ज्या कारणासाठी 
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रामनगरच्या राजाला चौथ ददली जाई, त्याच कारणांसाठी जव्हारच्या राजाला गावखंडी ददली जात असावी. त्यामुळे हशवाजी 

महाराजांनी पोतुथहगजांकडे चौथसोबत गावखंडीचीही मागणी करायला सुरूवात केली होती.12
 पुढे काही काळ गेल्यानंतर 

(राज्याहभषेकानंतर) चौथची कायमस्वरूपी व्यवस्था ठरहवण्यासाठी हशवाजी महाराजांनी आपला वकील हपतांबर शेणवी गुळगुळे 

यास 1677 च्या हडसेंबरमध्ये गोव्यास पाठहवले. पुढील वषी तो मरण पावल्यानंतर त्याचा नात ू हशवाजी शेणवी याची वकील 

म्हणून नेमणूक केली. त्यानंतर 15 माचथ 1679 रोजी परत चौथाईच्या कामासाठी आपला वकील गणेश भट यास गोव्यास पाठहवले. 

तेव्हा गोवा सरकारने हशवाजी महाराजांची चौथाईची मागणी मान्य केली, परंतु प्रत्यक्ष रक्कम सालोसाल ददल्याचा दाखला हमळत 

नाही.13
 

 वरील प्रमाण े चौथ पध्दतीचा उगम कसा झाला? याचा हवचार केला असता ददसून येते की, दमणचे नागरीक 

रामनगरच्या राजाला आपल्या प्रदेशात शांतता -सुव्यवस्था ठेवण्याच्या बदल्यात 12 1/2% पासून 17% पयंत चौथ दते असत.
14

 

हहच प्रथा पुढे पोतुथहगजांनी दमण सजकून घेतल्यानंतरही कायम ठेवली. त्यामुळे चौथाईच्या जनकत्वाचा मान हशवाजी महाराजांना 

नव्हे, तर रामनगरचे राज े आहण त्यानंतर पोतुथगीज यांना द्यावा लागतो. तसेच चौथाई म्हणजे महसुलाच्या 25% नसून 

सुरूवातीला 12 1/2 % टक्कक्कयापासून हा कर ददल्या जात होता. त्यामुळे चौथाई म्हणजे उत्पन्नाचा चौथा हहस्सा ही संकल्पना 

पुढील काळात उदयास आल्याच ेददसते. 

 चौथ आकारणीच्या संदभाथत असे म्हटले जाते की, सुरत शहराची लूट करण्यापूवी हशवाजी महाराजांनी सुरतेच्या 

गव्हनथरकडे सुरत शहर व आसपासच्या मुलखातून मोगल बादशहास हमळणा-या उत्पन्नापकैी चौर्थया हहश्याची मागणी केली 

होती.15
 त्यामुळे डॉ. सेन दखेील म्हणतात की, ''सुरतेवर चाल करून जाताना त्याला वाटेत रामनगरच्या राजाचा प्रदशे लागला 

आहण या चौहथयाच्या राजापासनू हशवाजीन ेचौथची कल्पना घेऊन हतचा पहहला प्रयोग सुरत गव्हनथरकडे केला असावा.''16
 

यावरून पोतुथहगजानंतर हशवाजी महाराजांनी सुरतवर चौथ लादण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चौथची संकल्पना ही हशवाजी 

महाराजांपूवीच प्रचहलत असल्याचे ददसते. एवढे मात्र खरे की, स्वराज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी पुढील काळात या पध्दतीला 

हशवाजी महाराजांनी सुव्यवहस्थतपणा आणून संरक्षणाच्या बदल्यात चौथाई वसूल केल्याचे ददसत.े अथाथतच या वसुलीबद्दल 

अथवा हक्काबद्दल कोणत्याही प्रकारचा कायदशेीरपणा ददसत नसला, तरी हशवाजी महाराजांनी चौथाई वसूल करताना एक 

नौहतक जबाबदारी स्वीकारून हतची अंमलबजावणी केल्याचे ददसत.े त्यासाठी मराठे ज्या प्रदशेातून चौथाई वसूल करीत असे, त्या 

प्रदशेातील जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास दते नस,े जर एखाद्या राजाने अथवा त्या प्रदशेातील जनतेने चौथाई दणे्याच े

नाकारले, तर हशवाजी महाराज तो प्रदशे जाळपोळ करून लूटत अस.े या संदभाथत 'इंहललश रेकॉडथस ऑन हशवाजी' या ग्रंथात 14 

फेब्रुवारी 1679/80 ला चोपडयाहून सुरतेस हलहहलेल्या पत्रात उल्लेख सापडतो की, ''हशवाजीच्या सैन्यान ेहा प्रदशे लुटून व जाळून 

फस्त केला. ज्या शहराचे लोक त्यास चौथाई दणे्याचे कबूल करतात, त्या लोकांस हशवाजी कोणत्याही प्रकारचा उपसगथ दते 

नाही.''17
 

 मोगल बादशहाच्या मुलखावर हशवाजी महाराज स्वा--या करीत असत, त्याचा मुख्य हतेू त्या प्रदशेाच्या उत्पन्नापौकी 

चौथा हहस्सा वसूल करणे, हा होता. त्यांच्या या हतेूस अनुसरून चौथाई उत्पन्न दणे्याचे त्या प्रदशेातील लोकांनी कबूल केले, तर 

त्याची लूट अगर जाळपोळ हशवाजी महाराज करीत नव्हते आहण अशा लोकांकडून चौथाई दणे्याचे करार करून घेण्याचा त्याचा 

प्रघात असे.18
 24 फेब्रुवारी 1680 ला चोपडेकर इंग्रजांनी सुरतेला हलहहलेल्या पत्रात म्हटले आह ेकी, 'हशवाजीच ेसैन्य चौथाई 

दतेील अशा गावांना त्रास दते नाही. बाकी या भागात त्यान ेसरसहा लूट केली.'19
 म्हणज ेचौथाई हा हनयहमत स्वरूपाचा अथवा 

आपल्या प्रदशेातील जनतेकडून वसूल केला जाणारा कर नसून प्रबळ राजाने शेजारच्या जनतेकडून हतच्या संरक्षणाच्या बदल्यात 

वसूल करावयाचा लष्करी शहक्तवर आधाररत एक कर होता. म्हणून कदाहचत सर जदनुाथ सरकार यांनी '' हशवाजी महाराजांची 

चौथाई म्हणज ेएक प्रकारची 'खंडणी'च होती आहण ही खंडणी त्याचे सैन्य हनयहमतपण ेदरवषी वसूल करीत असल्याच े म्हटल े
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आह.े''
20

 जदनुाथ सरकार यांनी 'खंडणी' हा शब्द वापरला तो योलय की अयोलय याचा हवचार केला असता, हशवाजी महाराजांनी 

हवजापूरकरांच्या मुलखात चौथाई वसूल करण्यास इ. स. 1661 मध्ये व मोगलाईत इ. स. 1663 मध्ये सुरूवात केली ती 

हवजापूरकरांच्या बरोबर करार - मदार करून झाली नव्हती, तर ती वसुली त्यान ेमनगटाच्या जोरावर चालहवली होती. हतला 

प्रथम लूटीचे स्वरूप होते, मागाहून त्यान ेचौथाईचे स्वरूप ददल्याचे ददसते.21
 

चौथ या पध्दतीपासून हशवकाळात स्वराज्याला दकती उत्पन्न हमळत होते? ह ेसांगणे कठीण असले, तरी सभासदाच्या 

मत,े ''चौथाईपासून हशवाजी राजांना 80 लाख होन उत्पन्न हमळत होते.''22
 सरदसेाई हलहहतात की, ''हवजापूर व गोवळकोंडा 

येथील सुलतानांनी हशवाजीस चौथाई व सरदशेमुखी या हक्कांबद्दल दरसाल अनुक्रम ेतीन लाख व पाच लाख रु. दणे्याचे कबूल केले. 

ह ेहक्क तो पुष्कळ ददवस मागत होता, पण त्यास ते राजरोसपणे हमळाले आहण सालोसाल खंडणी वसूल होऊ लागली होती आहण ह े

वषथ इ. स. 1668 होते.23
  पुढे शाहू महाराजांच्या काळात ददल्लीच्या मोगल बादशहाकडून मराठयांना चौथाई व सरदशेमुखीचे हक्क 

हमळाल्यान ेमराठा सते्तचा दशेभर प्रसार होण्यास मदत झाली. त्यामळेु चौथपासून हमळणारे उत्पन्न ही सरकारच्या कायमस्वरूपी 

उत्पन्नाची बाब असून आपल्यावर हल्ला होऊ नये, यासाठी दबुथल सत्ता प्रबळ सते्तला वार्षषक रक्कम दणेगी दऊेन आपल्या प्रदशेाच े

संरक्षण करीत असे. 

सरदशेमखुी :- 

 चौथाई अहण सरदशेमुखी या सरकारी उत्पन्नाच्या खास बाबी, परंतु दोहोंच्या वसुलीच्या स्वरूपात फरक होता. कारण 

हशवकाळात मराठा राज्याचा प्रदशे दोन भागात हवभागला होता. 

1) स्वराज्य: प्रत्यक्ष छत्रपतीच्या अमलाखालील प्रदशे. 

2) मोगलाई: मोगलांच्या ताब्यातील मात्र छत्रपतींचे वचथस्व मान्य केलेला प्रदशे होय. 

 यापैकी चौथाई ही परमुलखातून म्हणजे मोगलाईतून वसूल केल्या जात अस,े तर सरदशेमुखी राजाचा खास हक्क म्हणून 

स्वामी या नात्यान ेस्वराज्याच्या मलुखातून अथवा अंकीत मुलखातून वसूल केल्या जात होती.24
 

 हशवाजी महाराजांनी चौथाईप्रमाणे सरदशेमुखी उत्पन्नाची एक बाब म्हणून हनमाथण केली. सरदशेमुखीच्या बाबतीत तस े

म्हणता येणार नाही. कारण दशेमुखावर सरदशेमुख ह े वतनदार पूवीपासून होते.25
 चौथाईचा दर हा सामान्यत: एकूण 

महसुलाच्या 1/4 रक्कम इतका होता. तर सरदशेमुखी ही स्वराज्यातून जो सरकारी महसूल वसूल केल्या जात असे, त्याच्या 1/10 

रक्कम ही राजाकडे खाजगी हतजोरीत त्यांच्या वैयहक्तक खचाथसाठी म्हणून जमा केली जात होती.26
 या संदभाथत डॉ. सेन यांनी 

वारसदारीने आजोबाच्या ससहासनावर आरूढ होण्यापूवी सरदशेमुख या संबंधीचे शाही फमाथन त्यांना न हमळाल्यान ेसरदशेमुखी 

ह ेहशवाजीचे वतन आह,े असे त्या काळात मानण्यात आले नाही, अस ेम्हणतात.
27

 म्हणजेच चौथाई ही राज्याच्या उत्पन्नाचे साधन 

होते आहण चौथाईच्या माध्यमातनू झालेली वसुली ही राजकोषात जमा केली जाई, तर सरदशेमुखी ही राजाच्या खाजगी 

उत्पन्नाची बाब असून सरदशेमुखीतून वसूल होणारे उत्पन्न राजाच्या वैयहक्तक गरजांच्या पूतथतेसाठी वापरले जात होत.े 

 सरदशेमुखीचा हक्क हा कोणी सुरू केला ? याचा हवचार केला असता, हशवाजी महाराजांच्या उदयापूवी कोकणातील 

दसेाई म्हणजे परगणा प्रमुख ककवा परगण्याचे स्वामी, हे आपल्या रयतेकडून सरदशेमुखी वसूल करीत अस.े त्यामुळे हशवाजी 

महाराजांच्या ताब्यात हा प्रदशे आल्यानंतर त्यांनी पूवीच्या दसेायांप्रमाण ेसरदशेमुखीचा हक्क मागायला सुरूवात केली.28
 यावरून 

हशवाजी महाराजांपूवी कोकणातील दसेाई हे आपल्या प्रदशेातील जनतेकडून सरदशेमुखी जमा करीत होते. पुढे हशवाजी महाराज 

या प्रदशेाचे स्वामी बनल्यामुळे त्यानंी सरदशेमुखीची मागणी केल्याचे ददसून येत.े 
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सरदशेमखुी हमळहवण्यासाठी हशवाजी महाराजानंी केलेल ेप्रयत्न  : 

 सरदशेमुखी वतन हमळहवण्यासाठी हशवाजी महाराजांनी वेळोवेळी प्रयत्न केल्याचे ददसते. इ. स. 1650 मध्ये त्यांनी 

मोगल बादशहा शहाजहानकडे जुन्नर व अहमदनगरची सरदशेमुखी वंशपरंपरेने द्यावी, अशी मागणी केली, पण ती नाकारण्यात 

आली. त्यानतंर इ. स. 1657 मध्ये औरंगजेब दहक्षणेचा सुभेदार असताना त्याच्याकडे सरदशेमुखीची मागणी केली, परंतु मोगल 

वारसा युध्दामुळे तोही प्रयत्न अयशस्वी झाला. पुन्हा इ. स. 1665 ला पुरंदर तहाच्यावेळी हमझाथ राज े जयससहासोबत 

वाटाघाटीच्यावेळी सरदशेमुखी वतनाची मागणी करून 40 लाख पेशकस 13 हप्त्यात दणे्याचे मान्य केले होत.े पण ह ेप्रकरणही 

अपूणथच राहहले. इ. स. 1666 ला आग्रा भेटीच्या वेळीही अपयश आले. त्यानतंर इ. स. 1667 मध्ये मोगल बादशहाने हशवाजी 

महाराजांना मोगल प्रांतात 'जहाहगरी' व 'राजा' हा दकताब ददला, परंतु सरदशेमुखी ददली नाही.29
 

 अशाररतीन े हशवाजी महाराज ह ेवहडलोपार्षजत जहाहगरदार असल्यान ेइतर घाटग,े सनबाळकर, डफडे, सावंतवाडीचे 

भोसले आहण ससदखेडकर जाधव या घराण्यांप्रमाण े आपणासही दशेमुखी वतन असावे, असे त्यानंा वाटत होते. दशेमुख 

घराण्याच्या बरोबरीचा हक्क आपणास हमळावा, एवढेच नव्ह ेतर महाराष्ट्रामध्ये आपणास सरदशेमुखीचे वतन हमळाव ेअशी त्यांची 

इच्छा होती.30
 त्यामुळे मोगल बादशहाकडून हशवाजी महाराजांनी सरदशेमुखी वतन हमळहवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यामध्य े

कधीही यश आल्याचे ददसत नाही. औरंगजेब बादशहाने हशवाजी महाराजांना सरदशेमुखी नाकारण्यामाग े कदाहचत त्यांचा 

आर्षथक लाभ होऊ नये, हा उद्देश असावा. कारण सरदशेमुखी वतन हा खास हक्क असल्यान ेआहण हशवाजी महाराजांची एकूणच 

कायथपध्दती पाहता, त्यांचे या प्रदशेावर वचथस्व हनमाथण हाेईल, अशी भीती औरंगजेबास वाटत असावी. 

 सरदशेमुखीच्या संदभाथत दादोजी क़ोडदेव यान ेइ. स. 1645 मध्ये बाबाजी झुंजारराव दशेमुख तफथ  कानदखोरे यांना पत्र 

हलहहले, त्यामध्य ेवणथन आह ेकी, ''तुझे अंतुरली येथील इनाम सरदशेमुखीस ददले. त्याबद्दल तुला दापोडी येथे इनाम दणे्याहवषयी 

हलहहले आहे. याचा अथथ बाबाजी हा कानदखो-याचा दशेमुख होता. त्याबद्दल अंतुरली गाव त्याकडे होत,े परंतु ते त्याच्याकडून 

काढून दादोजीने दसु-या कोणत्यातरी सरदशेमुखास ददले. त्यामुळे बाबाजीचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी दादोजीन े

बाबाजीस दापोडी गाव इनाम दऊेन त्यांचे झालेले नुकसान भरून काढले.
31

 दसुरे एक उदाहरण सापडते की, रत्नाहगरी हजल्हयात 

मामले प्रभावळीत मावळंगकर हे सरदशेमुख होत.े प्रभावळीकरांना सजकून त्यांचे राज्य हशवाजीन ेघेतल्यावर त्यान ेजी वतन े

अनामत ठेवली त्यात मावळंगकराचे सरदशेमुखीचे वतन असून त ेआपणाकडे पुढे चालावे, असा अजथ मावळंगकरांनी हशवाजी 

महाराजांकडे केला होता (21 एहप्रल 1662) व त्याप्रमाण ेहशवाजीन ेत्यास ते वतन परत ददलेही. त्याच सुमारास हशवाजी महाराज 

स्वत:स आपल्या राज्यातील दशेमुखांचा 'सरदशेमुख' म्हणव ूलागला व त्याप्रमाण ेकल्याणास नारो हभकाजी सुभेदार याजकडे जी 

कामहगरी होती, तीत सरदशेमुखीचा हक्क वसूल करणे असल्याच ेददसून येते.32
 चेऊल मामल्यातील लोकांची गहनमान ेसंपूणथ भूमी 

उध्वस्त केल्यामुळे इ. स. 1687 च्या सुमारास चेऊलच्या दशेमुखान ेसरकारकडे दफयाथद करून शेतसारा आहण सरदशेमुखीची सूट 

माहगतली होती. सुभेदाराने ही हवनंती मान्य करून रयतेला ज्या अनेक सवलती ददल्या, त्यामध्य े 'सरदेशमुखी'ची एक सूट होती. 

स्थाहनक अहधका-यांना कळहवण्यात आले की, जमाबंदीच्यावेळी सरदेशमुखीची आकारणी करावी व पत्रकात नोंद करावी, पण ती 

वसूल करू नय ेककवा वसुलीसाठी कोणाला उपद्रव दऊे नये.33
 

हनष्कषथ : 

 स्वराज्याच्या उत्पन्नाची एक प्रमुख बाब म्हणून हशवाजी महाराजांनी शत्रू अथवा दबुथल राजाकडून चौथाई घेण्यास 

सुरूवात केली. त्यामुळे चौथाई म्हणजे बलवानाने दबुथलाकडून वसूल केलेली 'लूट' असेच म्हणावे लागेल. सुरूवातीला चौथाई ही 

लूट म्हणून वसूल केल्या जात असे. कालांतराने त्यास 'चौथाई' म्हटल्या जाऊ लागले. तसेच हशवाजी महाराजांना द्रव्याची गरज 

होती, ती गरज ओळखून त्यांनी या लुटीलाच चौथाईच्या हनहमत्तान ेकायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन बनहवले, मात्र चौथाई वसूल 
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करताना ज्या प्रदशेातून चौथाई वसूल केली. त्या प्रदशेातील जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास न दतेा, उलट संरक्षण ददले. 

त्यामुळे अ. रा. कुलकणी म्हणतात, ''चौथ दणे्याबाबत सरकारपेक्षा लोकांचाच पुढाकार अहधक होता, असे ददसते.''34
 

 सरदशेमुखी ही काही रठकाणी हशवाजी महाराजांपूवीच अहस्तत्वात असून स्वराज्याची स्थापना झाल्यानंतर छत्रपती 

स्वत: स्वराज्याचे सरदशेमुख झाले व आसपासच्या प्रदशेात मोगलांकडून सरदशेमुखी हमळहवण्यासाठी प्रयत्न करू लागल्याचे 

ददसते. कारण तत्काळात 'सरदशेमुख' असण,े हे प्रहतष्ठचेे लक्षण मानले जात होते. सरदशेमुख झाल्यानतंर आपले वतन ते पाहहज े

त्यास दऊे शकत अस.े परगण्यात दशेमुखांचे जे काम तेच काम सरदशेमुखास करावे लाग.े उदा. जमीन महसूल जमा करून तो 

सरकारात जमा करणे. चोरास हशक्षा दणेे, चोराकडील ज्याचा माल त्यास दणेे इत्यादी. या कामहगरीबद्दल त्यास 10% उत्पन्न 

हमळे व ते त्याच्या खाजगी उत्पन्नात जमा होई. डॉ. सेन यांनी मात्र चौथाई आहण सरदशेमुखीला स्वराज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख 

साधन मानले आह,े परंतु संशोधनाअंती सरदशेमुखी हे स्वराज्याच्या उत्पन्नाचे साधन नसून त ेछत्रपतींच्या खाजगी उत्पन्नाच े

साधन असल्याच े ददसत,े मात्र कोणत्याही छत्रपतींनी स्वराज्यासाठी खाजगी उत्पन्न व स्वराज्याचे उत्पन्न असा कधीही भेद 

केल्याचे ददसत नाही. कधीही चैनी-हवलासी जीवन जगल्याचेही ददसत नाही. हशवाजी महाराजांच्या पिात शाहू महाराजांनी इ. 

स. 1719 मध्ये मोगल बादशहांकडून चौथाई व सरदशेमुखीचा हक्क सनदाच्या रूपाने हमळहवला होता.35
 चौथाई व सरदशेमुखीतून 

स्वराज्याला दकती उत्पन्न हमळत हमळत होते, स्पष्ट होत नसले, तरी ही स्वराज्याच्या उत्पन्नाची प्रमुख साधन असल्याच ेददसते. 
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