
  



मोगल दरबारची बातमी पते्र 
 
 
 

खंड दुसरा 
 
 
 
 

: अनुवादक सपंादक : 
 

सेतुमाधवराव पगडी 
 
 
 

 
 
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ससं्कृती मंडळ 
  



मोगल दरबारची बातमी पते्र 
 
 
 

खंड दुसरा 
 
 
 
 

: अनुवादक सपंादक : 
 

सेतुमाधवराव पगडी 
 
 
 

 
 
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ससं्कृती मंडळ   



 
 
 
 
प्रथमावृत्ती : जानेवारी १९८३ 
 
 
 
 
 
प्रकाशक : 
सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ 
मंत्रालय, म ंबई – ४०० ०३२ 
 
 
 
 
 
© प्रकाशकाधीन 
 
 
 
 
म द्रक : सौ. कातंा नलावडे  
चशल्पा आर्टस्, 
सी/४ दीप अपार्टमेंर्, 
छेडा नगर, म ंबई ८९ 
 
 
 
 
 
ककमत ३० रुपये 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हनवेदन 
 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळाने स प्रचसद्ध इचतहासकार श्री. सेत माधवराव पगडी यानंी भाषातंचरत 
केलेल्या ‘मोगल दरबारिी बातमीपते्र’ खंड–१ या प स्तकािे प्रकाशन ऑगस्र् १९७८ ला केले. या प स्तकािा 
भाग–२ रा मंडळाच्या वतीने प्रकाचशत करण्यास मंडळास आनंद होत आहे. 
 

 
म ंबई सुरेंद्र बारकलगे 
चदनाकं १४ जानेवारी १९८३ अध्यक्ष, 
२४ पौष शके १९०४ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ 

 
  



 
 
 

प्रस्तावना : १ 
 

 
१७०१ च्या जानेवारीत औरंगजेब चमरजेंत आहे आचि १७०२ च्या अखेरीस तो ससहगडच्या पायथ्याशी 

आहे. या दोन वषांच्या काळातील त्याच्या हालिाली लक्षातं घेिे आवश्यक आहे. बातमीपत्रातंील काही नाव े
नीर् लागत नाहीत. बातमीपत्रातंील पानेही मागेप ढे झाली आहेत त्याम ळे क्वचित काही गावाबंद्दल तारखाबंद्दल 
घोर्ाळा होण्यािा संभव आहे. हे सवट जमेस धरूनचह औरंगजेबािी हालिाल प ढीलप्रमािे. 

 
१७०१ 

 
जानेवारी १७०१ बादशहा चमरजेंत धनाजी जाधवािा औरंगजेबाच्या छाविीवर हल्ला. 
 
दोन मािट – चमरजेहून प्रयाि. 
 
पाि मािट – आचतगे्र हातकिगंले ताल का. 
 
सहा मािट – पंिगंगेवर म क्काम. 
 
सात मािट – कोल्हापूर. 
 
आठ मािट – पंिगंगेवर. 
 
नऊ मािट – पन्हाळगडच्या पायथ्याशी. 
 
एक जून – पन्हाळगडजवळच्या छाविीतून प्रयाि.  
 

पवनगडसमोर म क्काम. 
 
तीन जून – बादशहािा बेदारबख्ताच्या तळाप ढे म क्काम. 
 
पाि जून – अडीि कोस प्रवास. चतयार (वाठार, नेवापूर (?) म क्काम. 
 



सहा जून – सव्वादोन कोसािा प्रवास. मौंजे ननज (?) म क्काम. 
 
सात जून – सव्वािार कोसािा प्रवास. औरंगजेब कृष्ट्िापार. 
 
दहा जून – कृष्ट्िा काठाहून कूि. अडीि कोस प्रवास. क ं डल (तासगावं ताल का, सागंली चजल्हा) येथे म क्काम. 
 
अकरा जून – सव्वादोन कोस. चवरळा नदी पार. 
 
तेरा जून – अडीि कोसािा प्रवास. वाडा परेळी (पडाळी तासगाव ताल का (?) येथे म क्काम. 
 
िौदा जून – सव्वादोन कोसािा प्रवास. रीतगाव (चवरे्, खानापूर ताल का, सागंली चजल्हा) येथे म क्काम. 
 
पंधरा जून – सव्वादोन कोसािा प्रवास, भषूिगड जवळी (खर्ावल ताल का) हमपूर (वनपूर?) येथे म क्काम. 
 
सोळा जून – अडीि कोसािा प्रवास, अनमोडा (वडूजजवळ दाळमोडी?) येथे म क्काम. 
 
सतरा जून – सव्वादोन कोसािा प्रवास. मौजे क डोळी (क रोळी, खर्ावजवळ) येथे म क्काम. 
 
अठरा जून – दोन कोसािा प्रवास. खर्ावजवळ म क्काम. 
 
पंिवीस जून – सव्वादोन कोसािा प्रवास, वधटनगडजवळ म क्काम (खत ग ि?)  
 
सहा नोव्हेंबर – खतगिहून कूि, पाविे दोन कोसािा प्रवास व म क्काम एकाबं्याजवळ  
 
दहा नोव्हेंबर – एकाबं्याहून कूि. सव्वादोन कोसािा प्रवास करून रहमतप राजवळ (कोरेगावं ताल का, 

सातारा चजल्हा) म क्काम. 
 
बारा नोव्हेंबर – रहमत प राहून कूि, तीन कोसािा प्रवास, मूरज ताडगावं येथे म क्काम (कोरेगावं ताल का) 
 
तेरा नोव्हेंबर–पाविे दोन कोसािा प्रवास, म क्काम मसूर (कऱ्हाड ताल का) 
 
िौदा नोव्हेंबर–तीन कोसािा प्रवास, कऱ्हाडच्या मचशदीत नमाज, म क्काम कऱ्हाड.  
 
सतरा नोव्हेंबर – पाविेदोन कोसािा प्रवास, मौजे नौला (?) येथे म क्काम. मध्ये एकदा चनघनू बादशहा बत्तीस 

चशराळ्याला पोहोिले. तारीख चदली नाही, पाने मागे प ढे झाली आहेत. 
 



तेवीस नोव्हेंबर – पाविे दोन कोसािा प्रवास, मौजे सातगावं (हारे्गाव) येथे म क्काम. 
 
िोवीस नोव्हेंबर – पाविे तीन कोस प्रवास, मलकापूरच्या (कोल्हापूर चजल्हा) अलीकडे पंिगंगेवर (वारिा) 

म क्काम. 
 
सव्वीस नोव्हेंबर – दीड कोसािा प्रवास, मलकापूर (चजल्हा कोल्हापूर) जवळ म क्काम. 
 
िार चडसेंबर – मलकापूरहून कूि, दीड कोस प्रवास. वडवाळ (मलकापूर व अंबाघार् याचं्या मध्ये) येथें 

म क्काम. 
 
सात चडसेंबर – वडवाळहून कूि, पाविे दोन कोसािा प्रवास. येळूजाई (येळवि ज गारे) येथे म क्काम. १७०१ 

अखेर पयंत औरंगजेबािा म क्काम येळवि ज गारेला. (तेथूनि पावनसखडिी िढ लागते. ते पठार 
चवशाळगडपयंत गेले आहे. 

 
१७०२ 

 
सोळा जानेवारी १७०२ – औरंगजेब येळवि ज गारेह न चनघून चवशाळगडच्या समोर अध्या मलैावर मूलीमठू येथे 

छाविी करतो. 
 
दहा जून – चवशाळगड घेतल्यावर औरंगजेब तेथून चनघतो. सव्वा तीन कोसािा प्रवास करून अंबाघार्ाच्या 

अलीकडे म क्काम. 
 
सोळा जून – अंबाघार्ा अलीकडील म क्कामावरून कूि, दीड कोसािा प्रवास, ओढ्याच्या काठी म क्काम. 

ओढ्यािे नाव करोधी असे चदले आहे. (नकाशात काजळी, काडवी, कावडी अशी नावं ेआहेत.) 
 
िोवीस जून – सव्वा दोन कोसािा प्रवास, मलकापूर जवळ म क्काम. 
 
िार ज लै – पावसाम ळे बादशहा अडकला होता. िार ज लैला हत्तीवरून ओढा पार व म क्काम. 
 
अकरा ज लै – बादशहािे कूि, सव्वा दोन कोसािा प्रवास व म क्काम. पन्हाळगडच्या अलीकडे अंडीि कोस 

(स मारे दहा मलै). 
 
सतरा ज लै – सव्वा दोन कोसािा प्रवास, पन्हाळगडच्या प्रवशेद्वारापासून दीड कोसावर म क्काम. 
 
तेवीस ज लै – पाविेतीन कोसािा प्रवास बानसगाव (पारगाव) अगर (मानपडाळे) येथे म क्काम. 
 



सत्तावीस ज लै – अडीि कोसािा प्रवास, वडगावंच्या अलीकडे दीड कोसावर वाठार येथे म क्काम. 
 
तीस ज लै – पाविे दोन कोसािा प्रवास, वारिे काठी वळगावं येथे म क्काम. एक मचहना वीस चदवस. 
 
सहा ते एकोिीस सप्टेंबर – औरंगजेबािा प्रवास, कृष्ट्िेच्या चदशनेे. अखबारातिी पाने गहाळ झाली आहेत. 

त्याम ळे म क्कामािंी नावं ेचमळत नाहीत.  
 
एकोिीस सप्टेंबर – चमरजेजवळ, औरंगजेब कृष्ट्िा ओलाडंतो, कृष्ट्िे काठंी म क्काम.  
 
पंिवीस सप्टेंबर – कृष्ट्िाकाठंावरून दीड कोसािा प्रवास, चमरजेच्या इदग्याजवळ म क्काम. 
 
सत्तावीस सप्टेंबर – पाविे दोन कोसािा प्रवास, मालेगावंला म क्काम. 
 
एकोितीस सप्टेंबर – साडे तीन कोसािा प्रवास, चखळिा परनाळा (ध ळगावं?) येथे म क्काम. 
 
दोन ऑक्र्ोबर – तीन कोसािा प्रवास करून खेडगावं (कन्हेरगावं?) येथे म क्काम.  
 
तीन ऑक्र्ोबर – सव्वाकोसािा प्रवास करुन बबूलीगावं (भोलेगावं) येथे म क्काम  
 
पाि ऑक्र्ोबर – पाविे दोन कोसाच्यावर प्रवास आचि डफळापूर (जत ताल का, सागंली चजल्हा) येथें म क्काम. 
 
सहा ऑक्र्ोबर – अडीि कोसािा प्रवास, मौजे प्रतापपूर येथे म क्काम. 
 
सात ऑक्र्ोबर – अडीि कोसािा प्रवास जूझारपूर (सागंोला ताल का, चजल्हा सोलापूर) येथे म क्काम. 
 
नऊ ऑक्र्ोबर – पाविे दोन कोसािा प्रवास व ओढ्याच्या पलीकडे म क्काम. 
 
बारा ऑक्र्ोबर – अडीि कोसािा प्रवास याकूतपूर येथे म क्काम. 
 
तेरा ऑक्र्ोबर – सव्वादोन कोसािा प्रवास करून मौजे वागंी येथे म क्काम. 
 
िौदा ऑक्र्ोबर – औरंगजेब माि नदी ओलाडूंन म क्काम करतो प्रवास दोन कोसािा. माझऱ्याजवळ (नाझरे?) 

म क्काम. 
 
अठरा ऑक्र्ोबर – दोन कोसािा प्रवास भाळविी (ताल का पंढरपूर) येथे म क्काम.  
 



वीस ऑक्र्ोबर – पाविेतीन कोसािा प्रवास करून वळेापूर (ताल के माळचशरस चज. सोलापूर) येथे म क्काम. 
 
िोवीस ऑक्र्ोबर – सव्वादोन कोसािा प्रवास असदनगर अकलूज येथे (सोलापूर चजल्हा) म क्काम. 
 
अठ्ठावीस ऑक्र्ोबर – पाऊि कोसािा प्रवास करून औरंगजेब नीरा नदी ओलाडंतो. नदीच्या पलीकडच्या 

काठावर म क्काम. (बावडा, इदंापूर ताल का प िें चजल्हा). 
 
एकतीस ऑक्र्ोबर – तीन कोसािा प्रवास बाभ ळगावं येथे म क्काम. 
 
एक नोव्हेंबर – पाविेदोन कोसािा प्रवास आचि इंदापूरला म क्काम. 
 
तीन नोव्हेंबर – तीन कोसािा प्रवास व कलठि (इंदापूर ताल का) येथे म क्काम. 
 
पािं नोव्हेंबर – पाविे दोन कोसािा प्रवास अजोर्ी (इंदापूर ताल का, प िे चजल्हा) येथे म क्काम. दीघट 

आजारानंतर बरब्शी उल्म रक बहरामंद खान यािा मृत्य  बख्शीउल्म ल्क मीर बख्शी म्हिून 
ज ल्ल्फकारखान यािी नेमिूक.  

 
सात नोव्हेंबर – आज अजोर्ीहून चनघून बादशहानंी दोन पाहिे दोन कोसािा प्रवास केला. मौजे पळंसदेव येथे 

भीमा नदी आलाडंली. नदीच्या पलीकडच्या काठावर म क्काम. 
 
नऊ नोव्हेंबर – पळसदेव जवळील म क्कामावरून चनघनू सव्वा दोन कोसािा प्रवास चजती (करमाळा ताल का 

सोलापूर चजल्हा) येथे म क्काम. 
 
दहा नोव्हेंबर – सजतीहून कूि, अडीि कोसािा प्रवास, भीमेच्या काठंावर खेड (कजटत ताल का, नगर चजल्हा) 

येथे म क्काम. 
 
तेरा नोव्हेंबर – खेडहून कूि, पाविे तीन कोसािा प्रवास पेडगावं उफट  बहादूरगड जवळ म क्काम. दीड 

मचहन्याच्यावर पेडगावं येथे औरंगजेबािा म क्काम.  
 
दोन चडसेंबर – बहादूरगडाहून कूि, सव्वा कोसािा प्रवास, चदलेरखानगडपाशी म क्काम (हे गावं बह तेक कवठे 

असाव)े. 
 
आठ चडसेंबर – औरंगजेब घोड नदी ओलाडंतो. अडीि कोसािा प्रवास म क्काम काडंली (तादंळी, चशरूर 

ताल का, प िे चजल्हा) 
 



तेरा चडसेंबर – औरंगजेबािे कूि, पाविे तीन कोसािा प्रवास, चशरसगावं (ताल के चशरुर, प िे चजल्हा) येथे 
म क्काम. 

 
िौदा चडसेंबर – चशरसगावंाहून कूि, तीन कोसािा प्रवास, नाव्हरे (एके चठकािी घारुर असे चलचहले आहे.) 

येथे म क्काम. 
 
सोळा चडसेंबर – सव्वादोन कोसािा प्रवास, ओढा पार दचहवडी येथे म क्काम. 
 
एकोिीस चडसेंबर – पाविे तीन कोसािा प्रवास, नंदगावं (चनमगावं महाळ ंगी) येथे म क्काम.  
 
एकवीस चडसेंबर – चनमगावंहून कूि, सव्वादोन कोसािा प्रवास, कोरेगावं (चशरुर ताल का) येथे म क्काम. 
 
बावीस चडसेंबर – कोरेगावंहून कूि, तीन कोसाला थोडा कमी असो प्रवास लोहगावं जवळ म क्काम 

(प ण्याजवळ). 
 
सव्वीस चडसेंबर–लोहगावंहून कूि, दोन कोसािा प्रवास, प ण्याजवळ म क्काम. 
 
अठ्ठावीस चडसेंबर – औरंगजेबािा नातू (काम बख्शािा म लगा) स लतान म चहय स्स अत यािा अल्पवयात मृत्य . 

औरंगजेबािे कूि. तीन कोसािा प्रवास वडगावला म क्काम. 
 
एकोितीस चडसेंबर – सव्वा कोसािा प्रवास कोरगाव (कोंढव ेअसाव)े जवळ म क्काम. 
 
वीस चडसेंबर – दोन कोसािा प्रवास. ससहगडाच्या पायथ्याशी म क्काम. 

 
महाराणी ताराबाई 

 
राजाराम महाराजाचं्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाशी सामना देण्यािी जबाबदारी महारािी ताराबाईंवर 

पडली. मोगल दरबारच्या बातमीपत्रात ताराबाईंच्या हालिालींच्या त्रोर्क नोंदी आहेत. पि मोगल मराठा 
संघषात य द्धािी सूते्र संपूिटपिे ताराबाईि िालवीत होत्या यािी ग्वाही या मोचहमातूंन हजर असलेले मोगलािें 
इचतहासकार देतात. 

 
खाफीखान म्हितो– 
 
‘राजारामािी बायको ताराबाई चहने चवलक्षि धामधूम (त गयान म्हिजे पूर) उडचवली. त्यात चतिे, 

सैन्यािे नेतृत्वािे आचि मोचहमाचं्या व्यवस्थेिे ग ि प्रकषाने प्रकर् झाले. त्याम ळे मराठ्ािें आक्रमि आचि 
त्यािंी धामधूम चदवसेंचदवस वाढति गेली. 



 
भीमसेन सक्सेना – राजारामाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या अल्पवयी म लाला त्याच्याजागी गादीवर 

बसचवण्यात आले, पि सगळा कारभार त्याच्या आईच्या हातात आला. चतने इतकी उत्तम व्यवस्था केली की 
मराठे सरदार चतच्या आजे्ञचशवाय काही करीत नसत. (चतच्या आजे्ञबाहेर नसत) ताराबाईंिी जी थोडीबह त पते्र 
उपलब्ध आहेत त्यावरून त्यािंा चनधार, योजना िात यट आचि चजद्द ही शब्दाशब्दातून आढळते. ‘औरंगजेबाला 
तरी ठेिगा द्यावा अशी उमेद धरता ...या उपरी औरंगजेब आला आहे तरी त्यािा चहसाब न धरता स्वामीिी 
जागा जतन करिे. स्वामी ऊर्जजत हरबाब करतील. चदलासा असो देिे’ कचबला बाड मारून हमेशा गोर्ावर 
हल्ल ेकराव.े’ अशी स्फ र्जतदायक वाक्ये म्हिजे मराठी भाषेिे अलंकार होत. चदल्ली झाली दीनवािी, चदल्लीशािे 
गेले पािी, ताराबाई रामरािी, भद्रकाली कोपली हे समकालीन साचहत्यातंील उद्गार. 

 
दचक्षि भारतात मराठ्ािंा प्रचतकार करण्यासाठी औरंगजेबाने चनरचनराळ्या स भयावंर अचधकारी 

नेमले. ते आपापल्या परीने मराठ्ाशंी लढत होते. 
 
स भे औरंगाबाद – नजाबतखान स भेदार तैमूरलंगािा रास्त वशंज. तैमूरच्या वशंातंील चमजा स लेमान 

चमजा इब्राहीम, चमजा शाहरुख, म हंमदश जानजाबतखान आचि म हंमद इसहाक नजाबतखान अशी परंपरा 
आहे. 

 
यािा म लगा बहरोजखान हा बागलाि (स भे खानदेश) िा फौजदार होता. नजाबतखान स भेदार यािा 

मृत्य  चडसेंबर १७०१ मध्ये झाला. 
 

सुभे खानदेश 
 
स भेदार मोचतकदखान हा जानेवारी १७०१ मध्ये मके्कच्या याते्रवर गेल्यावर औरंगजेबाने खानदेशच्या 

स भेदारीवर सद्र द्दीन यािी नेमिूक केली.  
 

सुभे वऱ्हाड 
 
या काळात स भे वऱ्हाडवर गोवळकोंड्यािा माजी सरदार असीमदीनखान हा स भेदार म्हिून काम 

करीत होता. हा तामीळनाडमध्ये काजंीवरमिा (कािंी) फौजदार असताना संताजी घोरपडे याने त्याला कैद 
करून आचि नंतर जबर खंडिी घेऊन सोडून चदले (१६९३) हे प्रचसद्ध आहे. 

 
सुभे नादेंडबीदर 

 
येथें औरंगजेबािा मामेभाऊ (शायस्ताखानािा म लगा) ख दाबंदाखान हा स भेदार होता. 
 



सुभे हैद्राबाद 
 
हैद्राबादिा स भेदार जानचसयारखान (औरंगजेबािी बायको चदलरस बानू ही यािी मावस बहीि) हा 

१७०० मध्ये मरि पावला. हैद्राबादिी स भेदारी औरंगजेबािा म लगा कामबरूश याजकडे देण्यात आली. पि 
त्याने आपल्या बापािी छाविी कधीि सोडली नाही. स भयािा प्रत्यक्ष कारभार जानचसयारखान यािा म लगा 
रुस्तम चदलखान याजकडे होता. 

 
हैद्राबाद कनाटक 

 
हा प्रातं (बव्हंशाने आजिा ताळीळनाड) ज ल्ल्फकारखानाकडे होता. पि बादशहाने त्याला उत्तरेत 

बोलावनू घेतल्याम ळे त्यािा द य्यम दाऊदखान पत्री हा तडफदार अचधकारी गोवळकोंडा कनार्किा फौजदार 
म्हिून काम करू लागला. 

 
सुभे हवजापूर 

 
या स भयावर स भेदार म्हिून ल ल्फ ल्लाखान काम करीत होता. शहाजहान कालीन म ख्यमंत्री 

साद ल्लाखान यािा हा म लगा. भावी चनजाम ल्म ल्लािा मामा. 
 

हवजापूर कनाटक 
 
मामरूखान हा चवजापूर कनार्किा फौजदार. गोवळकोंडा कनार्क व चवजापूर कनार्क या प्रातंाचं्या 

अचधकाऱ्यानंा फौजदार म्हित असले तरी त्यािंा दजा स भेदाराप्रमािेि होता. गोवळकोंडा व चवजापूर येथील 
स भेदाराचं्या ते आधीन नसत. 

 
फौजदार 

 
मोगल काळातंील बरेि चजल्हे (त्यानंा सरकार म्हित) आजच्या चजल््ाहूंन काहीसे मोठेि म्हिाव े

लागतील. चजल््ाच्या अचधकाऱ्यानंा फौजदार म्हित. या फौजदारािें प्रम ख काम चजल््ािे संरक्षि हे असे. 
प्रस्त त काळात हे काम शथीने करिाऱ्यामंध्ये कल्याि–चभवडंीिा फौजदार मातबरखान, बागलाििा फौजदार 
बहरोजखान, दंडराजप री जंचजऱ्यािा चसद्दायाकूब, तामीळनाडिा दाऊदखान पन्नी, सातारा कऱ्हाडिा 
यासीनखान ही नावं ेतडफदार व कायटक्षम म्हिून बातमी पत्रातून प न्हा प न्हा येतात. 

 
जुने सेनापती 

 
१६८० पासून औरंगजेबाच्या प्रभावळीत असिारे अनेक मोगल सेनापती वारले होते. सद ल्लाखान 

(पचहला) रिमस्तखान पन्नी, हसनखान, चदलेरखान ख्वाजा आचबद चिनक लीजखान, बहाद रखान 



खानजहान, काचसमखान, म खचलस खान बख्शी, शखेचनजाम म करबखान अशी अनेक नावं े बातमीपत्रातूंन 
गळली आहेत. या काळातील सेनापतींमध्ये औरंगजेबािा नातू बेदारबख्त, मावसभाऊ ज ल्ल्फकारखान, 
बायकोच्या मावसभावािी म ले तरचबयतखान, कामयाबखान, रुस्तमचदलखान (हैद्राबादिा स भेदार), 
बायकोच्या मावस बचहिीिा म लगा मतलबखान, एका मावशीिा नवरा म ख्यमंत्री असदखान, त्यािा जावई 
बख्शीबहरामंदखान, मामेभाऊ ख दाबंदाखान, त्यािा प तण्या आचि शायस्ताखानािा नातू म हंमद सालेह ही 
नावं ेयेतात. 

 
चववाह संबधं नसलेले पि मध्य आचशयातील त कट स्थानातून रास्त आल्याम ळे बादशहाच्या अत्यतं 

चवश्वासास पात्र झालेले घरािे म्हिजे गलजउचद्दन चफरोजजंग यािे होय. यािा ि लतभाऊ म हंमद अमीनखान 
हा १७२१–२२ आचि अमीनखानािा म लगा कमरुद्दीन हा १७४८ पयंत मोगल साम्राज्यािे म ख्य प्रधान होता. 
फीरोजजंगािा म लगा मीर कमरुद्दीन चनजाम ल्म ल्क, हैद्राबादच्या चनजाम घराण्यािा संस्थापक. फीरोजजंगािे 
दोन सावत्र भाऊ हचमदखान व अब्द ल रचहमखान हेही लढायातूंन भाग घेत. या सवांिी नावं ेबातमीपत्रातूंन 
येतात. 

 
औरंगजेब त कट , त्याच्या दरबारातंील प्रम ख अचधकारी हे त्यािे जवळिे नातेवाईक. काब लिा स भेदार 

त्यािा मोठा म लगा म अज्जम. म अज्जमिा मोठा म लगा म द्दज द्दीन हा म लतानिा स भेदार. म अज्जमिा द सरा म लगा 
अजीम श्शान हा बंगाल आचि (नंतर) ओचरसािा (पि) स भेदार. औरंगजेबािा द सरा म लगा आज्जम हा 
ग जराथिा स भेदार. 

 
औरंगजेबाच्या कडक चनयतं्रिाखाली पि स्वतंत्र मोचहमा करिारे असे तीनि. नातू–बेदारबख्त, 

ज ल्ल्फकारखान आचि गाचजउचद्दन फीरोज जंग. 
 
भारतीय म सलमानातं शखेचनजामच्या (संभाजीराजानंा धरले म्हिून) म लावंर औरंगजेबािी कृपा असे. 

पि त्यानंा स्वतंत्र मोचहमा नव्हत्या. कोकिात मातबरखान आचि जंचजऱ्यािा चसद्दी, कऱ्हाडिा फौजदार 
चशवकालीन हसनखान रोचहल्यािा म लगा यासीनखान, दचक्षि भारतात दाऊदखान पन्नी (पठाि) हे 
आपापल्या के्षत्रात काम करीत. 

 
रजपूत सरदार – चमजा राजा जयससग सकवा जसवतंससग याजप्रमािे कोित्याही रजपूत राजाकडे 

स्वतंत्र मोहीम देण्यातं आली नाही. जयपूरिा सवाई जयससग, चबकानेरिा राजा सरुपससग आचि नंतर 
स रतससग, ओदग्यािा राजा उचदतससग (अवधूतससग) हे औरंगजेबाच्या छाविीत. कोट्यािा रामससग व 
दचतयािा राव दल्पतब ंदेला हे ज ल्ल्फकारखानाच्या छाविीत द य्यम दजािे अचधकारी म्हिून वावरत. 

 
मराठे सरदार – मराठे सरदारािंी तीि ल्स्थचत होती. कान्होजी चशके ज ल्ल्फकारखानाबरोबर, 

रावमानससग जाधव (सशदेखेडकर) फलर्ििे सनबाळकर (महादजीिे भाऊ व म ले) सहवाशी डफळे अशी 
काही नावं ेआढळतात. 

 



ठािी रक्षि करिाऱ्यातं काही अचधक मराठे आढळतात. बचहजी पाढंरे कासेगावं, कृष्ट्िराव–खर्ाव, 
चनजामराव–कडूस, आवजी आढळराव–खानापूर, शकंराजी–बत्तीस चशराळे, पदाजी घार्गे, ब धपािें गावं 
चपराजी घार्गे, कागल, इत्यादींिी नाव ेबातमीपत्रातूंन येतात. 

 
चकल्लेदारामंध्ये एक दोन मराठे व दहा पाि रजपूत या पलीकडे नाव ेजात नाहीत. जी आहेत तीही 

प्रत्यक्ष य द्ध के्षत्रातंील. सेनापतससग–पाली, चशवससग रायगड, अर्लससग–लोहगड, खानिंद–ब ंदेला–
प रंदर, रामिंद ब ंदेला–परळी, स रतससग–वसंतगड, सकलाल राठोड–सातारा, रावतमल झाला. 
पन्हाळगड उचदतससग–चवशालगड. 

 
य द्धभमूीच्या मागे पि रसद आचि खचजना याचं्या वारे्वर असलेले दौलताबाद, अहमदनगर, चशवनेरी, 

परंडा, सोलापूर, नळद गट औसा उद्चगर, काधंार, नाचशक, नगर भागातील पेडगावं पट्टा, त्र्यबंक, साल्हेर, 
म ल्हेर इत्यादी चकल्यावंर रजपूत चकल्लेदार चदसत नाहीत. 

 
औरंजेबाची धोरणे ही अशी होती 
 
हा लढा त कांिा एतदे्दचशयाचं्या चवरुद्ध धमािा वापर, प्रिारािे प्रभावी शस्त्र म्हिून. पि चजहादच्या 

आरोळीिा पचरिामही होईनासा झाला. मोगल सैन्याला उत्तर भारतातूंन चरकू्रर् चमळेनासे झाले. 
 

मराठे सरदार 
 
अनेक मराठे सरदार आपापल्या के्षत्रातूंन मोगलाशंी चनकराने झ ंजत होते. परसोजी भोसले, नेमाजी 

सशदे, रामिंद्र पंत अमात्य, परश रामपंत प्रचतचनधी, शकंराजी नारायि सचिव, मल्हार दादाजी बवे, 
केसोचभमल, यािंी नाव ेबातमी पत्रातूंन येतात. धनाजी जाधव हा तर सरसेनापती होता. त्याच्या हालिाली 
प्रभावी आचि तडफदार असत. ज ल्ल्फकारखानाला त्याने अक्षरशः हजारो मलै पायपीर् करण्यास लावले. 
वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान व नादेंडिा स भेदार ख दाबंदाखान हे त्याच्या भीतीने घरातून बाहेर येईनात. 
ब्रह्मप री येथे आचि ख द्द चमरज येथे बादशहाच्या छाविीवर त्याने धाडसी आक्रमिे केली आचि मोगलािंी 
ताराबंळ उडवनू चदली. 

 
राणोजी घोरपडे 

 
रािोजीच्या नेत्रदीपक यशाकडे इचतहासकारािें जाव ेतसे लक्ष गेले नाही. संताजी घोरपडे यािा हा 

म लगा. १७०१ व १७०२ ही वषें याने गाजवनू सोडली. मलकापूर येथे बादशहाच्या सैन्याच्या चपछाडीवर त्यािा 
धाडसी हल्ला आचि साताऱ्याच्या चकल्ल्याला त्याने चदलेला शह या त्याच्या दोन मोठ्ा कामचगऱ्या. द देवाने 
कनार्कात बेडर जमातीिी एक गढी घेण्याच्या प्रयत्नात तो गोळा लागून ठार झाला (१७०२) मराठ्ािंी ही 
हानी संताजीच्या मृत्यूइतकीि जबरदस्त ठरली. 

 



चवदभात परसोजी भोसले, खानदेशात व वऱ्हाडात नेमाजी सशदे, बागलािातं खंडोजी दाभाडे, 
कोंकिातं कान्होजी आंगे्र, कनार्क व दचक्षि कोंकि या प्रातंातं बचहजी सहदूराव घोरपडे अशी प्रम ख नाव े
आपल्याला आढळतात. 

 
 बातमीपत्राचें स्वरुप 

 
अचप्रय घर्ना सौम्य करून देण्यािी पद्धत बातमीपत्रातूंन आढळली तरी बादशहािे शौयट, चनधार, 

सहनशल्क्त ही वैचशष्ट्टे्य उत्तम प्रकारे चदसून येतात. असे वार्ते की बातमीपते्र इतरत्र न आढळिारा तपशील 
मोकळेपिाने देतात. उदाहरिाथट मराठ्ािंा चमरजेच्या आचि मलकापूरच्या छावण्यावंर हल्ला, म हमद 
अमीनखान (भावी पंतप्रधान) यािी मराठ्ानंी केलेली फचजती. चवशाळगडावरून परतताना मोगलािें झालेले 
चवलक्षि हाल बातमीपत्रातूंन पहाव.े पावसाम ळे औरंगजेब हा रात्रभर आपल्या शय्यागहृात चभजत पडला होता. 
तंबूिे कपडे फारू्न गेले होते, हत्तीवरून उतरून तो मेण्यात बसत असतानंा अंबारी पडून मेिा मोडला आचि 
योगायोगाने औरंगजेब वािला. (परमेश्वर कृपेने के्षम झाले असे फारसीतून उद्गार आहेत) मयताच्या 
कफनाला पैसे द्या म्हिून यािना करिारे चशपाई, मराठ्ाशंी लढा म्हिता पि चदमतीस चदलेला एकही सरदार 
मला येऊन चमळाला नाही. प्राि कंठाशी आले आहेत अशी आतट हाक मारिारा रुह ल्लाखान ओढ्यात हत्ती 
घसरल्याम ळे हजारो अश्रफ्या वाहून गेल्या आचि त्यािंी शोधाशोध स रू झाली. हे बारीक सारीख तपशील 
बातमीपत्रातूंन चमळतात. इतरत्र चमळत नाहीत. 

 
पन्हाळगड आचि चवशाळगड या चकल्ल्याचं्या वढे्याच्या दैनंचदन्या प्रभावी आहेत. मोगल सरदाराचं्या 

नेमि का, त्यािे िौकी पाहारे आचि ठािी, शस्त्रास्त्रािंा आचि दारूगोळ्यािा प रवठा यािे बारीक सारीक 
तपशीलही बातमी पत्रातूंन स र्ले नाहीत. मोगलािी प्रिंड तयारी पाहता पन्हाळगडच्या चकल्लेदाराने त्यानंा 
सहा मचहने थोपवनू धरले. पावसाळा तोंडावर आल्याम ळे (पैसा भरून) चकल्ला घेण्यािी मोगलानंा घाई करावी 
लागली. (मोसमे बरसात असा. हमी मसलहतबूद, पावसाळा आहे. जे केले तेंि योग्य होते असे शब्द आहेत.) 
चवशाळगडिा वढेा परश राम पंतानंी सहामचहनें लढचवला तो इतक्या दमदारपिे की मोगलानंीचह तोंडात बोरे् 
घातली. परश रामपंताच्या आय ष्ट्यातंील हा सोन्यािा क्षि (फायनेस्र् अवर) म्हिावयास हवा. 

 
बातमी पत्रातंील मोगल सैन्यािी हालिाल, दरबारातंील खलबते, रात्रचदवसाच्या मोच्यांतील 

िकमकी, सरदारािें हेवदेाव,े साम्राज्यातंील घडामोडी इत्यादींिे लहानसहान तपशील चमळतात.  
 

इतर साधने 
 
पि तेवढ्याने भागत नाही. काही घर्नािंा उल्लेख न करिेि बातमी पत्राचं्या लेखकानंा योग्य वार्ले 

असाव.े अशावळेी पन्हाळगडच्या वढे्यासंबधंी (स रवातीस भीमसेन सक्सेना वढे्यात हजर होता.) साकी 
म सौदखान (औरंगजेबािा लेखक व प ढे िचरत्रकार) इंग्लंडिा राजदूत सर चवचलयम नॉचरस (हा वढे्यातं हजर 
होता) आचि इचतहासकार खाफीखान यािा जीवश्चकंठश्चचमत्र व आश्रायदाता म हंमद म रादखान यािें अन भव हे 
अचतशय मोलािे ठरतात. 



 
म रादखान यानें पन्हाळगडच्या वढे्यािा प्रत्यक्ष अन भव घेतला होता. खाफीखानानें म रादखानापासून 

घेतलेली माचहती बातमीपत्रातं आढळत नाही. मोगल सरदारािें हेवदेाव े औरंगजेबािे ग जरातच्या 
स भेदाराराला पत्र आचि पैसा देऊन पन्हाळगड घेतला ही माचहती आपल्याला खाफीखानाम ळे उपलब्ध झाली. 
पन्हाळगडासमोरील मोगलसैन्यातंील भोंगळपिा आचि भ्रष्टािार हे सर चवचलयम नॉचरसच्या दैनंचदनीम ळे 
आपल्याला समजतात. चवशाळगडासबंंधी साकी म सौदखान यािी साक्ष महत्त्वािी आहे. या वढे्यातं तो 
औरंगजेबाबरोबर होता. 

 
माचससल उमरा (मोगल साम्राज्यािा िचरत्रकोश) हा गं्रथ अठराव्या शतकाच्या मध्यातं चलचहला गेला. 

त्यातंील काहंी नोंदी १७८५ पयंत पूिट झाल्या. हा गं्रथ शहानबाजखान आचि त्यािा म लगा अब्द ल्है 
समसामद्दौला या दोघानंी चमळून पूिट केला. शहानबाजखान हा वऱ्हाडिा चदवान. चनजामाच्या जवळपास 
वावरिारा. त्यािा जन्म जरी इ. स. १७०० िा आचि तो दचक्षिेंत १७१५ मधें आला तरी त्यािे काका, आजोबा 
आचि ि लत भाऊ हे दचक्षिेत मोठ्ा पदावर होते. मोगल मराठा संघषात भाग घेतलेल्या अनेक व्यक्ती ह्यात 
होत्या आचि त्यािंी व शहानबाजखान यािंी ओळख होती. त्यापंैकी काही व्यक्तींिी नाव े प ढीलप्रमािे १) 
चनमाम –ए म ल्क आचि त्यािें काका हाचमदखान व अब्द हीमखान २) इचतहासकार खाफीखान ३) म हंमद 
म रादखान यािी म ले जव्वाद आचि इजर ४) संगमनेरिा बख्शी फखरुद्दीन मामूरी ५) अमानत खान उफट  
म बाचरज खान स भेदार, सघंषटकाळात संगमनेरिा फौजदार, ६) त कट ताजखान आचि त्यािा म लगा ७) 
म हतशमखान आचि त्यािा म लगा ८) मतलबखानािी म ले’ ९) सय्यद बंध  पैकी ह सेन अलीखान स भेदार, १०) 
िंद्रसेन जाधव. 

 
ही यादी पन्नासपयंत सहज जाऊ शकेल. शहानवाजखानाने काढलेल्या व्यल्क्तरेखा मोठ्ा हृद्य 

आहेत. एकि उदाहरि सागंतो. औरंगजेबाच्या प्रभावळीत म हतशमखान नावंािी एक वल्ली होती. त्यािा बाप 
हा अजमेरच्या लढाईत औरंगजेबाच्या जागेवर हत्तींवर आपि होऊन बसला आचि मारला गेला. आपल्यासाठी 
त्यानें आपला जीव चदला म्हिून औरंगजेबाने त्यािा म लगा म हतशमखान याला शवेर्पयंत िागंले वागचवले. 
म हतशमखान हा अत्यंत चनल्ष्ट्क्रय मािूस. जन्मभर त्याने काही नावं घेण्यासारखी कामचगरी केली नाही. 
शहानवाजखान म्हितो ‘तारुण्यात त्याने काहंी गरम औषधे सेवन केली होती. चहवाळ्यातचह तो घामाघूम होत 
असे. त्याला नेहमी पंखा लागे खािेचपिे आचि स्त्री संभोग याचशवाय त्याला द सरा व्यवसाय नव्हता. त्याच्या 
पौरुषाच्या कथा मोगल छाविीत सवटतो म खी असत. चवशाळगडहून परततानंा मराठ्ानंी त्यािे सवटस्व ल र्ले. 
बसण्यास घोडा नसल्याम ळे म हतशमखान हातात काठी घेऊन चिखलातून वार् काढीत िालला आहे. त्याच्या 
पाठोपाठ त्याच्या ब रखाधारी बायका चिखलातून घसरत पडत िालल्या आहेत. असे उद्बोधक चित्र 
शहानबाजखान याने रेखार्ले आहे. असा मजकूर बातमी पत्रातूंन आढळिार नाही. 

 
  



हालचालींचा तक्ता 
 
१७०१ व १७०२ या वषांतील मोगल आचि मराठे याचं्या हालिालीिा तक्ता प ढे चदला आहे. 
 

१७०१ 
 

जानेवारी 
 

१) बादशहा चमरजेत. तीन जानेवारी, मीरबख्शी म खचलस खान यािा चमरजेत मृत्य . 
 
२) गोसवद व इतर मराठे सरदार याचं्या हैद्राबाद कनार्कातंील हालिाली. दाऊदखान त्याचं्यावर िालून 

जातो. 
 
३) खानदेशच्या स भेदारीवर सद्र द्दीन यािी नेमिूक. 
 
४) बादशहािा कृष्ट्िाकाठी म क्काम. 
 
५) अलाहाबादच्या स भेदाराने एक हजार बंदूकी पाठचवल्या. 
 
६) नादेंड स भयातं स भेदार ख दाबंदाखान व नागोजी हर्कर याचं्या िकमकीत नागोजी ठार. 
 
७) छाविी जवळ त कट ताजखान व मराठे याचं्या िकमकी. 
 
८) मराठे चमरजेिी वार् अडचवतात. ख्वाजाखान त्याचं्यावर रवाना. 
 
९) धनाजी जाधवािा ब्रह्मप री जवळ तळ, जवळि रािोजी घोरपडेिा तळ. 
 
१०) काही आिण्यासाठी म हमंद अमीन खानाच्या बरोबर ३८०० तीन हजार आठश े स्वार व मतसबखाना 

बरोबर २२८५ दोन हजार दोनश ेपंच्याएशी. 
 
११) धनाजी क डिी जवळ रसदेवर हल्ला. 
 
१२) अनाजी या मराठा सरदारािा बालकोंडा (आंध्रप्रदेश चनजामाबाद चजल्हा) प्रातंावर हल्ला. मोगल फौजदार 

पळून जातो. 
 



१३) लष्ट्करापासून दोन तीन कोसावर गस्त घालण्यासाठी सह ल्लाखानबरोबर ४०००, म हमंद 
अमीनखानाबरोबर तीन हजार स्वार, व मतलबखान याजबरोबर दोन हजार स्वार रवाना, धनाजी 
जाधवाचवरुद्ध नऊ हजार स्वार. हमीद द्दीनखान याच्या नेतृत्वाखाली. (प्रत्यक्षात ८७७० स्वार तेवीस 
जानेवारी. मराठ्ािंा छविीवर हल्ला. घनघोर य द्ध. पंिवीस जानेवारी शम्स द्दीन (कंधारिा चकल्लेदार 
ठार.) 

 
एकोितीस जानेवारी – य द्धातं कमचगरी बजाचवल्याबद्दल हमीस द्दीन खान आदींिा गौरव.  
 

चिकोडीजवळ ज ल्ल्फकारखान व धनाजी यािें य द्ध. 
 

फेबु्रवारी 
 

िार फेब्र वारी – धनाजी जाधव चिकोडीत. कृष्ट्िाजी मल्हार हा पन्हाळगड भागात म हंमद अमीन खान. 
त्याजचवरुद्ध बरोबर िार हजार सहाश ेस्वार रवाना. व तोफखान्यािा सरंजाम. 

 
रामिंद्र पंत अमात्य व दादोमल्हार हे पािं हजार सैन्य घेऊन कोंकिातं दंडराजप रीच्या चवरुद्ध. 

 
बारा फेब्र वारी–गाचजउद्दीन फीरोजजंग हा ब्रम्हप रीच्या तळाजवळ (रक्षक म्हिून)  
 
िौदा फेब्र वारी – धनाजी जाधव कऱ्हाडजवळ मोगलािंी वार् अडचवतो. कृष्ट्िा मल्हार व शाहसनबाळकर यािंा 

खर्ावला वढेा. अमीनखान बरोबर ३३८४ स्वार व मतलबखानाबरोबर दोनहजार िारश ेिौतीस २४३४ 
स्वार असे सैन्य देऊन त्या भागातं पाठचवण्यात आले. 

 
अठरा फेब्र वारी – साताऱ्याच्या तोफा चमरजेत. 
 
पंिवीस फेब्र वारी – रामिंद्रपंत यािा पन्हाळगडातं रसद पोहोिचवण्यािा प्रयत्न बरोबर दोन हजार पायदळ व 

बंदूकिी. ज ल्ल्फकारखानशी य द्ध द सऱ्या चदवशी मराठ्ािंा तरचवयतखानाच्या मोच्यावर हल्ला. धारुर 
(मराठवाडा) येथे मराठ्ाचं्या वाढत्या हालिाली. 

बादशहा बरोबर चकती सैन्य असाव ेयािी कल्पना प ढील नोंदीवरून यावी.  
 

२८ फेबु्रवारी 
 
एकंदर सैन्य अठरा हजार भरले. कूि करते वळेी (पन्हाळगडच्या चदशनेे) शहाजादा कामबख्श 

उजव्या फळीला, बहरामंदखान डाव्या फळीला, रुहल्लाखान आघाडीला, हमीद द्दीनखान चपछाडीला, म हंमद 
अमीनखान रे्हेळिीवर. 

 



माचच १७०१ 
 

दोन मािट – बादशहा चमरजेहून रवाना. 
 
िार मािट – मराठ्ािें कनार्कातंील सहकारी, ग लबग्यािे बेडर याच्या चवरुद्ध गाचजउद्दीन फीरोजजंग 

रवाना. िीन क लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क) चमरजेत रसद घेऊन. पाि मािट परसोजी भोसले 
वऱ्हाडातं अिलपूरपासून पाि कोसावर हल्ल.े 

 
िीन क लीजखान हा बादशहाला भेर्तो. 

 
सात मािट – बादशहा कोल्हापूर येथे शहाजादा बेदारबख्त औरंगजेबाला भेर्तो. चपराजी घार्गे कागलकर 

बादशहाच्या भेर्ीस. 
 
आठ मािट – बादशहा पंिगंगेवर (प्रमाि) ज ल्ल्फकारखानािी भेर्. 
 
नऊ मािट – बादशहा पन्हाळगडच्या पायथ्याशी. 
 
दहा मािट – कान्होजी चशके बादशहाला भेर्तो. गिोजी चशके (पाि हजारी) याच्या मन्सबीत वाढ. 
 
बारा मािट – छाविी पासून दीड कोसावर मराठ्ािंी धामधूम. 
 
िौदा मािट – कट्टी आिण्यासाठी बहरामदखान व हमीदूद्दीन खान याजंबरोबर प्रत्येकी पाि हजार स्वार 

देण्यात आले. 
 
पंधरा मािट – धनाजी जाधवचवरुद्ध मोचहमेवर ज ल्ल्फकार खानािी चमरजेकडे रवानगी. त्याच्या जागी िीन 

क लीज खान पन्हाळगडच्या मोच्यावर.  
 
सोळा मािट – वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदचनखान यािे आचि मराठे व गोड राजे बख्तबलंद, व नवलससग 

याचं्याशी य द्ध. 
 
एकोिीस मािट – धनाजी जाधव सोलापूरकडे. ज ल्ल्फकारखान त्याच्या पाठीवर  
 
िोवीस मािट – मोगलाचं्या काचफल्यावर डफळावर (जत ताल का सागंली चजल्हा) जवळ सर्वाजी डफळे 

यािंा हल्ला. 
 

  



एप्रील पन्हाळगडचा वेढा चालू 
 
दोन एचप्रल – नादेंड स भयात मराठा सरदार नारोजी यािी धामधूम. कल्यािीच्या फौजदारािा भाऊ 

मराठ्ाचं्या कैदेत. 
 
सात एचप्रल – मराठे रतनगडिा चकल्ला (नाचशक भागात) घेतात. चकल्लेदार अतीक द्दीन मराठ्ाचं्या 

कैदेत. 
 
अठरा एचप्रल – कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान आचि िादंराव (पार्िकर ?) यािें य द्ध. 
 
वीस एचप्रल – रोिोजी घोरपडे वीस हजार सैन्यासचहत चिकोडी ऐनापूरकडून पन्हाळ्याच्या चदशनेे 

शहाजादा बेदारबख्त सोळा हजार स्वारासचहत त्याच्या चवरुद्ध रवाना. 
 
एकवीस एचप्रल – ब ंदेल खंडात य दे्ध. 
 

धनाजी जाधवाची हालचाल 
 

धनाजी जाधव वऱ्हाडच्या चदशनेे. ज ल्ल्फकारखान त्याच्या मागोमाग. धनाजी प रंदर भागात. लढाई धनाजी 
कौंडाण्याकडे. 

 
एकोितीस एचप्रल – पेडगाव प्रातंात मराठा सरदार नागोजी यािा ध माकूळ दौडिा ठािेदार मानससग 

याजबरोबर लढाई. 
 
तीस एचप्रल – सत्रसाल राठोड यािा म लगा पृथ्वीससह हा पन्हाळगडच्या मोहरा ब रुजासमोर गोळा लागनू 

ठार. मराठ्ाचं्या पालीच्या ठाण्याला वढेा. िीन क लीजखान अडीि हजार स्वाराचनश त्याच्या चवरुद्ध 
रवाना.  

 
रािोजी घोडपड्याचवरुद्ध बेदारबख्तािी रवानगी. बरोबर बावीस हजार स्वार. 
 
संगमनेर भागात धनाजीिा सरदार दादोमल्हार यािा ध माकूळ. लढाई दादोमल्हार बवे ठार अशी 

बातमी (?) 
 

मे १७०१ 
 

सात मे – बागलािात मराठे व मोहनससग जमीनदार यािंी ध माकूळ. 
 



अकरा मे – लक्ष्मेश्वरजवळ रािोजी घोरपडे व शहाजादा बेदार बख्त यािें प्रखर य द्ध. बचहजीिा म लगा 
म रारजी (?) ठार. 

 
सोळा मे – वाई प्रातंात मोगलाचं्या रसदेवर शकंराजी नारायि सचिव यािा हल्ला. चसयादतखान यािा 

भदूरगड भागात हल्ला. 
 
तेवीस मे – पन्हाळगड मोगलाचं्या ताब्यात. 
 
तीस मे – चपराजी घार्गे कागलकर याला पन्हाळगडिी देशम खी. 

 
जून १७०१ 

 
१ जून – बादशहा पन्हाळगडाहून रवाना. बेदारबख्ताला पन्हाळगडाच्या पायथ्याशी नेमले. त्याच्या बरोबर 

सतरा हजार स्वारािें सैन्य चदले. 
 
िार जून – बेदारबख्ताला रायबाग ह के्करीकडे जाण्यास चनरोप, त्याच्याबरोबरिे सैन्य १७२७५ (सतरा हजार 

दोनश ेपंिाहत्तर) स्वार. प्रत्यक्षात यादी १७१४० िी भरली. बादशहानंी आज्ञा केली की िौदा हजार 
स्वार देण्यात यावते. 

 
पािं जून – हिमंतराव (सनबाळकर?) यािा खर्ाव भागात ध माकूळ. फतेह ल्ला खान त्याच्या चवरुद्ध रवाना. 
 
आठ जून – मराठे छाविीत घ सून उंर् व तोफखान्यािे बैल पळचवतात. लोकािे सामान ल र्तात. शागीदट 

पेशािे सात हजार रुपये लूर्तात. 
 
नऊ जून – लष्ट्करातील उंर् व बैल िरण्यासाठी लष्ट्करा बाहेर पाठव ूनयेत अशी आज्ञा. 
 
बारा जून – िरण्यासाठी छाविी बाहेर गेलेल्या उंर् व बैल यावर मराठ्ािंा हल्ला, चवरळा नदीच्या काठंी 

बादशहािा म क्काम. 
 
तेरा जून – फतेह ल्लाखान वधटनगडच्या खालच्या वाड्याला जाळतो. मराठ्ाशंी िकमक. 
 
िौदा जून – बादशहा चवरे् येथे. कामबख्शाच्या अंतः प रातंील चस्त्रयािें सामान लादलेले वीस उंर् मराठे पळवनू 

नेतात. लष्ट्करातील ब िग्याच्या मािसानंा प ढे जाऊ देऊ नका अशी आज्ञा. भमू परगण्यात. 
(उस्मानाबाद चजल्हा, मराठवाडा) 

 



पंधरा जून – मराठ्ाचं्या प रंदर भागात छावण्या, ज ल्ल्फकारखान ब्रम्हप रीला, मराठ्ाचं्या छावण्या काढून 
लावाव्यात अशी त्याला आज्ञा. मोगल रतनगडिा चकल्ला प न्हा सजकून घेतात. 

 
अठरा जून – बादशहा खर्ावजवळ, नादंचगरी चकल्ल्याजवळ फतेह ल्लाखान, कृष्ट्िराव खर्ावकर व पदाजी 

घार्गे हे मोगलािें सरदार आचि मराठे याचं्या िकमकी. 
 
वीस जून – मराठे वधटनगड सोडून देतात. नावं साचदकगड ठेवलं. बहरामंदखान व फतेह ल्लाखान यानंा 

िंदनवदंन चकल्ल्याचवरूद्ध रवाना. बहरामंदखाना बरोबर सहा हजार दोनश ेस्वार. 
 
िोवीस जून – मराठ्ािंा म्हसवड येथे कृष्ट्िराव खर्ावकराचं्या रसदेवर हल्ला िीन क लीजखान त्याचं्या 

चवरुद्ध रवाना. 
 
पंिवीस जून – बादशहा वधटनगडजवळ. 
 
तीस जून – िरण्यासाठी छाविीतून गेलेल्या उंर् व बैल यावर ताथवडे येथे मराठ्ािंा हल्ला. श्याएैंशी (८६) 

उंर् पळचवले. भपूाळगडापाशी शहाजी (सनबाळकर) व िीन क लीजखान यािें य द्ध. 
 

जुलै १७०१ 
 
एकवीस ज लै – फीरोजजंग ब्रम्हप रीच्या तळावर काम करील, पंतप्रधान असदखान त्याला तळािा ताबा 

देऊन बादशहाला येऊन चमळेल अशी आज्ञा. ब धपािेंगावंिा ठािेदार पदाजी घार्गे याजकडे कोंडािा 
ते पािेंगाव मागटरक्षिािे काम. 

 
बावीस ज लै – शाहू सनबाळकर मोठ्ा सैन्यासचहत डफळापूर भागात, त्याच्याचवरुद्ध िीनक लीजखान यािी 

नेमिूक. महादेवाच्या डोंगराजवळ मराठ्ािंा रसदेवर हल्ला. 
 
सत्तावीस ज लै – मराठे भानोळी भागात. चसयादतखानािी त्याचं्या चवरुद्ध नेमिूक. बरोबर दोन हजार िारश े

पन्नास स्वार (२४५०). चशवाय तोफखान्यािा सरंजाम. छाविीपासून ब्रह्मप रीपयंतच्या मागािे रक्षि 
म हंमद अमीनखान याजकडे. बारामती ठाण्याच्या वारे्वर मान येथे मराठ्ािंा रसदेवर हल्ला. 
यासीनखानािा म लगा अब्द लरऊफ याच्याशी य द्ध. 

 
अठ्ठावीस ज लै – ग जराथिा स भेदार श जाअतखान यािा मृत्य.ू राजप त्र आज्जम यािी ग जरातच्या स भेदारीवर 

नेमिूक. मामूदखानाच्या जागेवर चवजापूर कनार्किा फौजदार म्हिून िीन क लीजखान (भावी 
चनजम ल्म ल्का) यािी नेमिकू. 

 



एकोितीस ज लै – म ख्य प्रधान असदखान हा ब्रह्मप रीच्या तळावरुन येऊन बादशहाला भेर्तो. तळावर 
चफरोजजंग. 

 
एकतीस ज लै – िंदनवदंनिा वढेा. धनाजी जाधव, हिमंतराव वगैरे सरदार िंदनवदंन प्रातंात. 

बहरामंदखानाच्या मदतीस मतरुबखान. तोफखान्यािा सरंजाम व सैन्य घेऊन बरोबर दोन हजार 
दोनश ेस्वार (२२००) 
 

 ऑगस्ट १७०१ 
 
तीन ऑगस्र् – ज ल्ल्फकारखान िंदनवदंन प्रातंात, धनाजी जाधव कोंडाण्याकडे. 
 
सहा ऑगस्र् – परंड्याजवळ खान चफरोजजंग आचि मराठे (छाविी घातलेले) यािें य द्ध. दादजी (?) हा 

मराठा सरदार मारला गेला. 
 
सात ऑगस्र् – ज ल्ल्फकारखान बहरामंदशखान भेर् िंदनवदंन जवळ. नंतर धनाजी जाधवच्या पाठलागावर 

ज ल्ल्फकारखान प रंदर भागाकडे रवाना. 
 
िौदा ऑगस्र् – मराठे चवजापूर शहराच्या आसापूर वशेीपयंत िालून येतात व ल र्ालूर् करतात. 

 
महाराणी ताराबाई बद्दल माहहती 

 
राजाराम ्ािी बायको चहने धनाजी जाधव, दादो मल्हार, हिमंतराव वगैरे सरदारानंा पते्र 
पाठचवली. चतने दीड हजार पायदळ त्वरीत सरदाराकंडे पाठवनू चलहीले की या पायदळ सैन्यापैकी 
पािश ेमािसे त म्ही आपल्याकडे ठेवा व बाकीिी मािसे कोंडािा. राजगड वगैरे िार चकल्ल्यावंर 
पाठवावी. राजारामाच्या बायकोने सरदाराना चलचहले की हजरत (औरंगजेब) हे पेशावर सवटत्र 
ताबा चमळवनू आहेत व चमळवीत आहेत. त म्ही सवांनी एकदा खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यावर याव े
म्हिजे काही मसलत ठरचवता येईल. काही मराठे सरदार या गोष्टीस अन कूल तर काही प्रचतकूल 
आहेत. त्यािें आपसात मतभेद आहेत.’ 

 
एकवीस ऑगस्र् – चवजापूर कनार्कच्या फौजदारीवर चनघण्यापूवी िीनक लीजखान बादशहािा चनरोप घेतो. 
 
पंिवीस ऑगस्र् – िंदनगड मोगलाचं्या ताब्यात. 
 
तीस ऑगस्र् – सर्वाजी डफळे बादशहाला भेर्तो. 
  



१७०१ सप्टेंबर 
 

एक सप्टेंबर – बंगालमधून आलेले सत्तावन्न हत्ती छाविीत दाखल. बहरामंद खानाच्या मदतीसाठी सहा हजार 
आठश े(६८००) स्वार व स जान. ससग (बीकानेरिा) इत्यादी सरदार रवाना. 

 
तीन सप्टेंबर – मचहमान गडाकडे मराठ्ाचं्या हालिाली. 
 
अकरा सप्टेंबर – नजाबतखान (औरंगाबादिा स भेदार यािा प तण्या व जळगाव, खानदेशिा ठािेदार 

नजीबखान हा उत्तरभारतातील खचजन्याबरोबरि छाविीत. मोती मदखान ही पदवी.) 
 
बावीस सप्टेंबर – बादशहाने प ढील नेमिूका केल्या. चफरोजजंगाकडे ब्रम्हप रीिी व्यवस्था, मागािे रक्षि, आचि 

चवजाप रिी, त्यािा मेव्हिा ल त्फ ल्लाखान याला चवजापूरच्या स भेदारी वरुन औरंगाबादच्या 
स भेदारीवर. 
 
औरंगाबादिा स भेदार नजाबतखान यािी खानदेशावर बदली. 
 

सत्तावीस सप्टेंबर – वदंनगडच्या क मकेखाली धनाजी जाधवािे आगमन. मदत पाठवा म्हिून बख्शी 
बहरामंदखान यािी चवनंती. 

 
अठ्ठावीस सप्टेंबर – बहरामदंखानाच्या मदतीला मतलबखान, खानाबरोबर ३३४० तीन हजार तीनश ेिाळीस 

स्वार. 
 

ऑक्टोबर १७०१ 
 

१ ऑक्र्ोबर – शहाजादा बेदारबख्त सामानगड सजकून घेतो. 
 

चवजापूर–कनार्किा फौजदार याजकडे अधोनीिी पि फौजदारी देण्यात आली. 
 
दोन ऑक्र्ोबर – वदंनगडच्या चकल्ल्याखाली िकमकी. 
 
िार ऑक्र्ोबर – धनाजी जाधव वधटनगडजवळ. बेदारबख्त हा भ दरगड चकल्ल्यास वढेा घालतो. धनाजी 

जाधव यािा बहरामंदखानाच्या सैन्यावर हल्ला. एकीकडे बहरामंदखान, फते्तह ल्लाखान, 
ज ल्ल्फकारखान तर द सरीकडे धनाजी जाधव यािें हातघाईिे य द्ध. ही लढाई वदंनगडजवळ झाली.  

 
सात ऑक्र्ोबर – वदंनगड मोगलाचं्या ताब्यात. चगरजोजी चकल्लेदार चकल्ला सोडून देतो. चकल्ल्यािे नाव 

मफतूहगड, िंदनिे चमफताहगड, वदंनगडिा नवीन चकल्लेदार स रतससग गोड. 



 
एकतीस ऑक्र्ोबर – धनाजी जाधव फलर्ि भागात, त्यािा पाठलाग करण्यािी ज ल्ल्फकारखानास आज्ञा. 

 
नोव्हेंबर १७०१ 

 
दोन नोव्हेंबर – फलर्िकर सनबाळकर बादशहाला भेर्तात. 
 
सहा नोव्हेंबर – वधटनगडावरून बादशहा चवशाळगडच्या चदशनेे रवाना. 
 
तेरा नोव्हेंबर – मराठा सरदार मकाजी याच्या भानोळी, भाळविी (पंढरपूर प्रातं) भागात हालिाली. 
 
सतरा नोव्हेंबर – मराठी सैन्यािी खानदेशात धामधूम. महारािी ताराबाई ससहगडावर. 
 
िौदा नोव्हेंबर – राजारामािी बायको या मचहन्याच्या िोवीस तारखेस (२४ नोव्हेंबर) खेळण्यावरुन 

(चवशाळगड) उतरुन कोंडाण्याचं्या (ससहगड) चदशनेे गेली. 
 

तेवीस नोव्हेंबरिी बातमी 
 

चवशाळगड खाली मराठे व बेदारबख्त यािंी जबरदस्त िकमक. खानेआलम पायउतार. 
मतलबखानावर इतराजी. 

 
पंिवीस नोव्हेंबर – संताजीिा म लगा रािोजी घोरपडे आंब्यािे ठािे उध्वस्त करतो आचि चमरजेकडे जातो. 
 
सत्तावीस नोव्हेंबर – बादशहा मलकापूरजवळ, शहाजादा बेदारबख्त बादशहाला भेर्तो. 

 
मराठे खानदेशात – मराठेबऱ्हािपूरच्या अलीकडे बारा कोसावर. एदलाबाद वगैरे पेठा रामिंद्रपंतािा 

चनकर्िा आप्त अंताजी (आपदेव) हा इस्साईलखान मका यािा हाती कैद. त्यािी छाविीत रवानगी. 
 

हडसेंबर १७०१ 
 

दोन चडसेंबर – बऱ्हािपूरिी बातमी 
 

‘‘मराठ्ािें सैन्य येथे आले. त्यानंी बऱ्हािपूरला िहूकडून वढेले आहे. शहरातील एकही. मन ष्ट्य बाहेर 
पडू शकत नाही.’’ 

 
िार चडसेंबर–सवाई जयससग बादशहास भेर्तो. 



 
सहा चडसेंबर – रािोजी घोरपडे यािा हल्ला. मलकापूर येथे मोगल सैन्याच्या चपछाडीवर रािोजी घोरपडे यािा 

जबरदस्त हल्ला. 
 
सात चडसेंबर – बादशहाच्या छाविीपासून अध्या कोसावर मोगल व मराठे याचं्या िकमकी. 
 
नऊ चडसेंबर – चफरोजजंगािी आई चखज्र चनसा चहिा ब्रम्हप री येथे मृत्य.ू 
 
दहा चडसेंबर – अकरा चडसेंबर – चवशाळगडच्या बाहेर मोगल आचि मराठे याचं्या िकमकी. 

 
धनाजी जाधव व रामिंद्रपतं पंधरा हजार स्वारासंहीत दंडराजप री प्रातंात. चशद्दी याकूब बरोबर य द्ध. 
 
चवशाळगड सजकण्यािी कामचगरी कामबख्शाकडे. बरोबर बारा हजार स्वार. ज ल्ल्फकारखानाला 

बोलाविे धाडले. 
 

बारा चडसेंबर – खानदेशिा स भेदार नजाबतखान यािा मृत्य.ू मोच्यासाठी तरचबयतखानाबरोबर तीन हजार 
स्वार व म हंमद अमीनखान याजबरोबर तीन हजार स्वार. 

 
पंधरा चडसेंबर – पारनेर (अहमदनगर चजल्हा) भागात केरोजी पवार आचि त्यािे िार हजार स्वार धनाजी 

जाधवला चमळण्याच्या चविारात. 
 
१६ चडसेंबर – खानदेशच्या स भेदारीवर आचि बागलािच्या फौजदारीवर नजाबतखानािा म लगा बहरोजखान 

यािी नेमिूक. 
 
अठरा चडसेंबर – अंताजी आपदेव यािा वध. 
 
एकोिीस चडसेंबर – चवशाळगडच्या बाहेर असदखान. फतेह ल्लाखान व मराठे याचं्या िकमकी. 
 

राणोजी घोरपडे 
 
२३ चडसेंबर – बातमी, रािोजी हा कऱ्हाड भागात धामधूम करीत आहे. धान्यािी रसद त्याने घेतली आहे. 

म हंमद अमीनखान यािी त्याच्या चवरुद्ध रवानगी. 
 
  



२४ चडसेंबरिी १७०१ बातमी 
 
रािोजी घोरपडे हा औरंगजेबाच्या छाविीपासून िार कोसावर मलकापूरच्या चदशनेे िालून आला. 

मलकापूरिा ठािेदार जमशीदखान चवजाप री याच्यावर हल्ला. प्रखर य द्ध. जमशीदखानाच्या क मकेला सवाई 
जयससग, अवधूतससग (उचदतससग) म हंमद अमीनखान. 

 
सव्वीस चडसेंबरिी बातमी 

 
काल रात्रीिी बातमी – रािोजी घोरपडे याने बादशाहीच्या छाविीपासून एक कोसावर वजंाऱ्यािे बैल 

ल रू्न नेले. 
 

सत्तावीस चडसेंबरिी बातमी 
 
चवशाळगडच्या अलीकडे एका रे्कडीच्या ताब्यासाठी प्रखर िकमक 
 

एकोितीस चडसेंबरिी बातमी 
 
म हंमद अमीनखान व रािोजी घोरपडे यािें कासेगावं जवळ य द्ध (कासे गाव पंढरप रापासून िार 

मलैावर) 
 

एकतीस चडसेंबर १७०१ िी बातमी 
 
कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान याजकडून ‘रािोजी याने दहा हजार सैन्यासचहत िाल करून येऊन 

बादशहापूर जाळून फस्त केले. यानंतर त्याने दोन चकल्ल्यामंधील गढीला वढेा घातला. तेथील चकल्लेदार 
(साताऱ्यािा) समसाल हा तोफािंा मारा करीत आहे.’ 

 
म हंमद अमीनखानािी रवानगी. १७०१ च्या शवेर्च्या दोन िार मचहन्यात रािोजी घोरपड्याच्या 

पराक्रमाने मोगल हादरुन गेले. 
 

१७०२ 
 

एक जानेवारीिी बातमी – साताऱ्यािा फौजदार यासीनखान व रािोजी यािें साताऱ्याजवळ य द्ध, रािोजी 
वाईकडे. 

 
दोन जानेवारी – चवशाळगड चकल्ल्यातून गोळ्यािंा वषाव. 

 



पाि जानेवारीिी बातमी 
 
मराठ्ािें सैन्य तेरदळच्या भागात, मोगलािंा मन्सबदार एकोजी (अखरोजी म धोळकर) घोरपडे यािें 

मराठ्ाबंरोबर य द्ध. 
 

सात जानेवारीिी बातमी 
 
रािोजी चवरुद्ध म हंमद अमीनखान यािी रवानगी, त्याच्या बरोबर पािं हजार एकश ेिौऱ्याण्िव स्वार 

देण्यात आले. 
 
फीरोजजंगािा भाऊ हाचमदखान यािी आचि मराठे याचं्या भमू व िौसाळा (उस्मानाबाद व बीड हे 

चजल्हे मराठवाडा) येथे लढाया. 
 

वीस जानेवारीिी बातमी 
 
चवशाळगडजवळ मािाळ येथे मराठे व म हंमद अमीनखान यािें, य द्ध मतलब खान त्याच्या क मकेला. 
 

२६ जानेवारीिी बातमी 
 
रािोजी घोरपडे पराडा (बाशीजवळ) भागात. फीरोजजंगािा सरदार नाहरखान याच्याशी य द्ध. 
 

२९ जानेवारीिी बातमी 
 
चवशाळगडच्या कोंकिी दरवाज्याजवळ मराठे व अमीनखान यािें य द्ध. फते्तह ल्लाखानाच्या मोच्यात 

चकल्ल्यावरुन तोफािंा मारा. अनेक जि जखमी 
 

३१ जानेवारीिी बातमी 
 
शरेदखान (व्याघ्रम ख) तोफ कोल्हापूराहून पन्हाळगडच्या मोच्यांत. 
 
यमाजी सनबाळकर ब्रह्मप री भागात. हचमदखानाबरोबर य द्ध. 
 
चवजापूर प्रातंात मराठ्ाचं्या हालिाली. 
 

  



फेबु्रवारी १७०२ 
 

अेक फेब्र वारी – चवशाळगडच्या म ख्य दरवाजा समोरील खंदकावर चनकराच्या िकमकी. 
 
िौदा फेब्र वारी–कोंकिी दरवाज्याजवळ सवाई जयससग व मराठे यािंी लढाई. 
 
पंधरा फेब्र वारी – मोगल सेनापती फतेह ल्लाखान जबर जखमी. रािोजी घोरपडे चवजापूर प्रातंात. 

म जाचहदखानाबरोबर य दे्ध. चवशाळगड चकल्ल्यासमोर मराठ्ािंा ख्वाजाखानाच्या मोच्यावर हल्ला. 
चनकरािी लढाई. संगमनेर प्रातंात नेमाजी सशदे. संगमनेरिा ठािेदार म बाचरजखान याच्या बरोबर 
य द्ध. रािोजी घोरपडे, घारुर (मराठवाडा) प्रातंात. रुहूल्लापूर ल रू्न फस्त. फौजदार औरंगखान यािी 
मनसब कमी करावी अशी आज्ञा. 
 

माचच १७०२ 
 

एक मािट – उत्तर भारतािा खचजना दचक्षिच्या वारे्वर. 
 
दोन मािट – कोकिी दरवाज्यासमोर कोतरी गावंावर (चशपोशीजवळ लाजें ताल का, रत्नाचगरी चजल्हा) 

मोगलािंा हल्ला. चनकरािे य द्ध. महंमद अमीन खान, ख्वाजाखान, राव मानससग जाधव वगैरेंिी 
कामचगरी. 

 
पाि मािट – पगारवार्पासाठी छाविीतील सावकाराकंडून पाि लाख रुपये कजट उकळण्यािी बादशहािी 

इच्छा. सावकारािंी छाविी सोडून जाण्यािी धमकी. खचजना येण्यािी वार् पाहाण्यािा चनिटय. 
 
सात मािट – अकोला (चज. अहमदनगर) येथे मराठे व मातबरखान यािंी लढाई.  
 
आठ मािट – शहाजादा बेदारबख्त यािी चवशाळगडच्या कोंकिी दरवाज्याच्या चदशनेे रवानगी. 
 
िौदा मािट – महंमद अमीनखान बहादूर यािा भाऊ नजाबतखान व मराठे याचं्यात घार्ाखाली कोकिात य द्ध. 

महंमद अमीनखान याजबरोबर देण्यासाठी सहा हजार स्वारािंी यादी तयार. 
 
अठरा मािट – जंचजऱ्यािा चसद्दी याकूब खानाने िार हजारािें सैन्य चवशाळगडच्या वढे्यात. 

 
  



२१ मािट १७०२ िी बातमी 
 

राणोजी घोरपडे याचा मृत्य ू
 

संताजीिा म लगा रािोजी घोरपडे याने वाचकिरवडेा ताल क्यातील (बेडरािंा प्रदेश, भीमा काठ, स रपूर 
ताल का, ग लबगा चजल्हा, कनार्क), िंदनगढीला वढेा घातला होता. तो स्वार होऊन चनघाला. 
बेडराशंी त्यािे य द्ध झाले. त्यात त्याला बंद कीिी गोळी लागली. तो मरि पावला. (रािोजीच्या मृत्यनेू 
मराठ्ािंी जबर हानी झाली. त्याने आपल्या बापािे, संताजीिे नाव राखले) 

 
२२ मािट – शरेदहान तोफ बेदारबख्तच्या (कोंकिी दरवाज्याच्या, मोच्यात.) फतेह ल्ला – खानाच्या मोच्यािी 

पाहिी. 
 

खानदेशात मराठे – हसन अचलखान कैद 
 
मराठ्ािें बारा हजार स्वारािें सैन्य (सरदार नेमाजी सशदे) स लतानपूर नंद रबार भागात 

मोगलाबंरोंबर य द्ध. मोगल अचधकारी हसनअलीखान जखमी व कैद. मोगलािंा सरंजाम गारद. 
 

संगमनेर भागात य द्ध 
 
मराठ्ािें तीन हजार सैन्य. अमानतखाना बरोबर य द्ध. मराठा सरदार मािकोजी ठार. 
 

२३ मािटिी बातमी 
 
चवशाळगड बावीस मािट रोजी मराठ्ािंा फतेह ल्लाखानच्या मोच्यावर हल्ला  
 

मे १७०२ 
 

एक मे – परश रामपंतािंा म तालीक, यमाजी यािी बेदारबख्ताबरोबर बोलिी.  
 
सात मे – बेदारबख्तािे पत्र ‘परश रामपंत हा सगळ्या उपद्रवािे म ळ माहे. गड्डा आहे (मायायेफसाद) मी 

खेळण्यावर (चवशाळगड) हल्ला करतो. मराठे जोधन (ज ंन्नरजवळ)िा या चकल्ला घेतात, चकल्लेदार 
कैद. 

 
नऊ मे – बेदारबख्तािा चवशाळगडच्या रेविीवर (प्रवशेद्वारािे संरक्षि करिारा तर् व ब रुज) हल्ला, चनकरािे 

य द्ध. मोगल सरदार खानेआलम, म नब्बरखान, सफट राजखान, राजा जयससग व जमशीदखान, 
रेविीच्या ब रुजावर मोगलािंा ताबा. 



 
बारा मे – धनाजी जाधव व दादो मल्हार हे स पे ल रू्न कोंडाण्याकडे जातात. 
 
िौदा मे – शहाजादा बेदारबख्त हा मोच्यातून येऊन बादशहाला भेर्तो. 
 
सोळा मे – जखमेतून बरा होऊन फतेह ल्लाखान (घार्ावरील मोच्यािा सेनापती) बादशहाला भेर्तो. 
 
सतरा मे – उत्तर भारतािा खचजना ब्रह्मप रीत. उत्तर भारतातून हत्ती. पि ब्रह्मप रीत 
 
अेकवीस मे – धनाजी जाधव कोंडाण्याकडे, ज ल्ल्फकारखान चशरवळला. 
 

खान देशात मराठे 
 

मराठ्ािें दहा हजारािे सैन्य केशव (केसोचत्रमल?) याच्या नेतृत्वाखाली स लतानपूर नंद रबार 
भागात. 
 
२३ मे–बादशहािा कौल व अभयपत्र परश रामपंताकडे (यमाजीच्या द्वारे) 

 
२९ मे िी बातमी 

 
धनाजी जाधव व रामिंद्र (अमात्य) हे रंभाजी सनबाळकराला बरोबर घेऊन तरबजे सैन्य बरोबर. 

संभाजी सनबाळकर व दादोमल्हार हे प रंदर भागात, दादोमल्हाराच्या पाठलागावर ज ल्ल्फकारखान जेज री येथे. 
धनाजी जाधव प्रताप गडावर महारािी ताराबाईपाशी. 

 
३० मे िी बातमी – परश रामपंत अभय पत्रािा स्वीकार करतो. 
 

माह ली भागात मराठे 
 
मराठा सरदार खंडेराव याच्या बरोबर मोगलािें य द्ध. मोगलािंी क मकेिी मागिी 
 

औसा उस्मानाबाद चजल्हा 
 
मराठा सरदार कृष्ट्िा मल्हार रसद ल र्तो. बरोबर पाि हजार सैन्य. 
 

  



जून १७०२ 
 

तीन जून – चवशालगड मोगलाचं्या ताब्यात, झेंडा िढचवला. 
 

सहा जूनिी बातमी 
 
चकल्ला बेदारबख्ताच्या पूिट ताब्यात. परतीच्या वळेिे मोगल सैन्य िाळीस हजार स्वार. 
 

आठ जून – बादशहा चवशाळगडिा चकल्ला पहातो. चकल्ल्यािे नाव सकरअलना ठेवले. 
 
दहा जून – बादशहािा परतीिा प्रवास. सव्वातीन कोसािी मजल, अंबाघार्च्या अलीकडे म क्काम. 
 
बारा जून – बेदारबख्तास चमरजेकडे जाण्यास चनरोप 
 
१६ जून – अंबाघार्ाहून प ढे कूि दीड कोसािी मजल. 
 
१८ जून – पाऊस. ओझी वहािारे बैल नाहीत, सरंजाम चठकचठकािी अडकलेला, मोंगलािे चवलक्षि हाल. 
 
२० जून – मलकापूरच्या अलीकडे म क्काम. पावसािा सतत वषाव, ओढ्यानंा पूर. 

 
२१ जूनिी बातमी 

 
राजारामािी बायको चहने धनाजी जाधवला प ढीलप्रमािे पत्र चलचहले –  
 
‘जास दानंा त्यािंा पगार बाकीिे दोनश ेहोन द्याव ेव आमच्याकडे एक लाख रुपये पाठवाव’े धनाजी 
जाधवने उत्तरात चलचहले की ‘रामिंद्रपतं येताि रक्कम पाठवनू देईन.’ 

 
बावीस जून – औरंगजेबािी तक्रार. माझ्या शयन गृहाच्या तिावा मजबूत बाधंल्या नाहीत. आमच्या अंगावर 

पाऊस पडतो. (बाराने रहमत बर नाबदौलत मी उफताद) 
 
िोवीस जून – चवशाळगडिा चकल्ल्लेदार जाबतारखान. चकल्ल्याबाहेर पडलेला सरंजाम त्याच्या हवाली 

करण्यािी आज्ञा. 
 
पंिवीस जून – ओढ्याच्या काठी म क्काम. पावसाम ळे कामकाज बंद. ओढ्याला चवलक्षि पूर. औरंगजेब 

ओढ्याच्या काठावर अडकला. 
 



२८ जूनिी बातमी 
 
‘लष्ट्करात महागाई अचतशय आहे. धान्य चमळत नाही. धान्यािा भाव रुपयाला दीड शरे व सरपिािा 

भाव रुपायाला िार शरे आहे. हे स ध्दा खर्पर् करूनही चमळत नाही. लष्ट्करातील घोडे व ग रेढोरे मरत आहेत. 
 

२९ जूनिी बातमी 
 
‘काल रात्री फकीर लोकानंी बादशहाच्या चनवासस्थानाजवळ खैरात द्या, खैरात द्या म्हिून ओरड 

केली. बादशहा म्हिाले, ‘हा कामयाबखान असली कसली गस्त घालीत आहे. त्यािी मनसब पन्नास स्वारानंी 
कमी करण्यात आली.’ 

 
अेका अचधकाऱ्यािे गाऱ्हािे 

 
‘माझी उपासमार िालली आहे. माझ्या घरातील एक मािूस मरून पडले आहे. माझ्यापाशी 

पैसाअडका नाही. सरकारकडून मला पाि मचहन्यािा पगार येिें आहे. मला काहंी रक्कम चमळावी म्हिजे मी 
मृतमािसासाठी एक कफन घेईन. बादशहानंी त्याला दहा–बारा होन चदले. 

 
ज लै १७०२ 

 
िार ज लै – औरंगजेबाला अपघात. 

 
बादशहा हत्तीवरून ओढा ओलाडंतो. ‘बादशहा हत्तीवरून उतरून मेण्यात स्वार झाला. त्यािवळेी 
हत्तीवरील सामान मेण्यावर येऊन आदळले. मेिा मोडला पि बादशहा स खरुप राचहला. (खैर 
ग जस्त स खरुप चनभावले) 

 
सहा ज लै – द सऱ्या ओढ्याच्या काठी म क्काम, पावसािा सतत वषाव. 
 
आठ ज लै – पावसािे पािी बादशहाच्या तंबूत पडत असल्यािी तक्रार. तंब ूकसू लागले की सिध्या होतात 

तरचबयतखान व फतेह ल्लाखान यािंा चनरोप ‘पावसाम ळे आमिे व स्वारािें सवट घोडे जाया झाले आहेत 
महागाई भयंकर आहे.’ 
 

९ ज लैिी बातमी 
 
‘हत्ती ओढा ओलाडंीत असता तीन हजार एक अश्रफ्या अंबारीतून खाली पाण्यात पडल्या.’ 
 



दहा ज लै – मोगल अचधकारी चसयादत खान यािे घर िोरानी (मराठ्ानंा िोर म्हिाव ेही बादशहािी आज्ञा) 
ल रू्न ध वनू नेले. 

 
अकरा ज लै – बादशहा द सऱ्या ओढ्याच्या काठावरील म क्कामावरून हलतो. सव्वादोन कोसािा प्रवास. 

अजमेरिा स भेदार सय्यद अब्द ल्ला (सय्यद बंधूिा बाप) यािा मृत्य.ू म लगा हसन अलीखान त्याच्या 
जागी. 

 
तेरा ज लै – बादशहािा म क्काम पन्हाळगडच्या अलीकडे िार कोसावर, राव मानससग जाधव (सशदखेडकर) 

अंबाघार्च्या ठािेदारीवर. 
 
पंधरा ज लै – बंगालिे हत्ती बादशाही छाविीत. 
 
सोळा ज लै – पाण्यातून अश्रफ्या काढून लपवनू ठेवल्याबद्दल फकीराना अर्क. 
 
दावतमल झाला पन्हाळगडिा फौजदार–इखलासखान कोल्हापूरिा ठािेदार. 
 
अठरा ज लै – भीमा नदीला मोठा पूर. बादशाही बाजारािा व्यवस्थापक इमाम द्दीन याच्याबद्दल ‘घार्ाच्या 

(अंबाघार्) अचलकडे िोरानंी (मराठ्ानंी) त्याच्यावर हल्ला केला. आचि सरंजाम ल र्ला. 
इमाम द्दीनिी बहीि ही पायी िालत लष्ट्करात आली आहे. 
 
कह ल्लाखानािा चनरोप ‘माझ्या फौजेत ज्याना म्हिून तैनात केले त्या पैकी कोिीचह हजर नाही. 
त्याला डोके फोडून घ्यावसेे वार्ले (जान दादनबसर) 

 
एकोिीस ज लै – पन्हाळगडच्या अलीकडे दीड कोसावर म क्काम. तरचबयतखानािा चनरोप ‘मी लष्ट्कराच्या 

चपछाडीला आहे. लष्ट्करिे सैचनक व लष्ट्करिा सगळा सरंजाम, वाहने व वाहतूकीिी साधने 
नसल्याम ळे मागे पडून आहेत. िोरानंी (मराठ्ानंी) उच्छाद माडंला आहे. (फसाद वरखाकदे) आचि 
बादशहा तर मजल दर मजल करीत प ढे िालले आहेत’ काय आशा ‘बादशहािी आज्ञा’ आम्ही येथे 
तीन चदवस म क्काम करिार आहोत.’ 
 

वीस ज लै – भीमेच्या पचलकडे छाविी घालण्यािा मराठ्ािंा बेत. त्याचं्या, चवरुद्ध फीरोजजंग यािा भाऊ 
म जाचहदखान यािी रवानगी. 

 
गंगापूर (औरंगाबाद चजल्हा) प्रातंात मराठा सरदार लोिजी (?) याच्या हालिाली. फौजदार 
अमानतखान याजबरोबर िकमकी. 

 



३० ज लै – बादशहा वडगावं (हातकिटगले ताल का, कोल्हापूर चजल्हा) पोहोिले. चवशाळगडच्या पचरसरात 
मोगल आचि मराठे याचं्या िकमकी. चवशाळगडिा चकल्लदेार जाबताखान यािा वृत्तातं. 
 

ऑगस्ट १७०२ 
 

सहा ऑगस्र् – अंबाघार्ात पडून राचहलेला सरंजाम आिवनू घेण्यासाठी हत्ती रवाना. चपछाडीिा सरदार 
तरचबयतखान याला ह जूरात बोलाविे.  

 
सात ऑगस्र् – भषूिगड (सातारा चजल्हा) व धाराचशव (उस्मानाबाद, मराठवाडा) येथे मराठ्ाचं्या छावण्या. 

मोगल पथकािंी त्याचं्याचवरुद्ध रवानगी. 
 
नऊ ऑगस्र् – अंबाघार्ात पडून राचहलेला सरंजाम आिण्यासाठी म हंमद कासम व राव मानससग जाधव 

रवाना. 
 
दहा ऑगस्र् – काब लिे घोडे बादशहाच्या छाविीत. 

 
सप्टेंबर १७०२ 

 
सतरा सप्टेंबरिी बातमी 

 
‘हिमंतराव व इतर मराठे सरदार बारामती व चशरवळ भागात. म हंमद अमीनखान बहाद र हा खर्ाव 

येथून त्याचं्यावर िालून गेला. चनकरािी लढाई झाली.’ 
 
गाचजउद्दीन फीरोजजंग, चवजापूरिा स भेदार याच्याकडे चवजापूर कनार्किी फौजदारी पि देण्यात 

आली. 
 

एकोिीस सप्टेंबर – बादशहा कृष्ट्िा ओलाडंतो. 
 
चवजापूर कनार्कच्या ऐवजी वऱ्हाडिी स भेदारी (अलीमदानखानाऐवजी) फीराजजंगाकडे देण्यात आली. 
 
एकवीस सप्टेंबर – मराठ्ािें दहा हजार सैन्य भालकी जवळ (उदगीर प्रातंात) छाविी घालून आहे. 
 
तेवीस सप्टेंबर – छाविीतील तोफखान्यािे बैल व काही वजंारी यानंा मराठ्ानंी पळवनू नेले. 
 
पंिवीस सप्टेंबर – बादशहाद्वारे चमरजेवरून प ढील नेमिकूा करण्यात आल्या. 
 



१) औरंगाबादिा स भेदार ल त्फ ल्लाखान नादेंड चबदरच्या स भेदारीवर. 
२) नादेंड चबदरिा स भेदार ख दाबंदाखान चवजापूर कनार्कच्या फौजदारीवर.  
३) चवजापूर कनार्किा फौजदार िीन क लीजखान, चवजापूरच्या स भेदारीवर प ढे त्याला अधोनीिी 
फौजदारी पि देण्यात आली. 

 
तीस सप्टेंबर – शहाजादा बेदारबख्त याच्याकडे औरंगाबादिी स भेदारी देण्यात आली. खान फीरोजजंन 
याजकडे वऱ्हाडच्या स भेदारी बरोबरि ब्रम्हप रीच्या तळािे व मागटरक्षिािे काम देण्यात आले. 
 
एकवीस सप्टेंबर – रोजी नादेंड चबदरिा चनय क्त स भेदार ल त्फ ल्लाखान यािा मृत्य.ू  

 
ऑक्टोबर १७०२ 

 
तीन ऑक्र्ोबर – खान फीरोजजंग याजकडे वऱ्हाडच्या जोडीने नादेंडिा स भा. 

 
पाि ऑक्र्ोबर–मराठ्ािंा मोंगल छाविीत प्रवशे. िकमकी. बादशहािा प्रवास िालू. 
 
तेरा ऑक्र्ोबर – हरकाऱ्यािंी बातमी – ज ल्ल्फफकारखान हा कोंडाण्याखालच्या वाड्या जाळतो. 
 
अठरा ऑक्र्ोबर – वऱ्हाडवर फीरोजजंगािा नायब खरअंदाजखान. 
 
िोवीस ऑक्र्ोबर – बादशहा अकलूजजवळ. 
 
अठ्ठावीस ऑक्र्ोबर – बादशहा नीरा ओलाडंतो. 
 
एकोितीस ऑक्र्ोबर–परंड्याजवळ मराठा सरदार राघो यािी मोगलाशंी लढाई.  
 
एकतीस ऑक्र्ोबर – मराठे छाविीपासून बारा कोसावर. छाविीच्या चपछाडीवर हल्ला करण्यािा बेत. 

मोगलाशंी िकमकी. 
 

नोव्हेंबर १७०२ 
 

एक नोव्हेंबर – आपल्या (इस्लाम) धमािे महत्व वाढाव ेही बादशहािी इच्छा. म ख्य काजीिा सल्ला ‘सहदूनी 
म सलमान नोकर बाळगू नयेत.’ त्याप्रमािे आज्ञापते्र पाठचवण्यात आली. 

 
दोन नोव्हेंबर – धनाजी जाधव व इतर सरदार पेडगावं भागात. 
 



तीन नोव्हेंबर – ज ल्ल्फकारखानािे पत्र. कोंडािा चकल्ला ताब्यात घ्यावा अशी आज्ञा झाली. पि धनाजी जाधव 
रामिंद्र (पंतअमात्य) इत्याचद सरदार हे प्रिंड सैन्य घेऊन तयारी चनशी उभे आहेत. चकल्लाही मजबूत 
आहे. मी आशा करतो की पाि हजार बंदूकािंी, बेलदार, तबरदार (क ऱ्हाडी–वाले) यानंा माझ्या 
पाशी तैनात करण्यात येईल. तरचबयत्तखान व फते्तह ल्लाखान यानंा माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े 
खिासाठी एक लाख रुपये देण्यात याव.े’ 

 
बादशहािे उत्तर ‘चकल्ला असा आहे.’ तसा आहे, अवघड आहे अशी कल्पना आहे. तो तसाि राहािार 
आहे. त म्ही मात्र तयारीत असाव.े पेडगावंला पोहोिल्यावर त म्हाला कोंडाण्याकडे जाण्यासाठी चनरोप 
देण्यात येईल.’ 
 

शहाजादा बेदारबख्त औरंगाबादच्या वारे्वर. पंढरपूर जवळ भीमा ओलाडंतो. चवशाळगड 
वरील तोफा मागचवण्यािी आज्ञा. 

 
पाि नोव्हेंबर बक्षी उत्स त्क बहरामंदखान (बख्शी) यािा मृत्य,ू मीरबख्शी म्हिून ज ल्ल्फकारखान यािी 

नेमिूक. 
 
सात नोव्हेंबर बादशहा भीमा ओलाडंतो. 
 
तेरा नोव्हेंबर बादशहा पेडगावं येथे. 
 
सतरा नोव्हेंबर नळद गट प्रदेशात मोगल आचि मराठे याचं्या िकमकी. फतेह ल्लाखान यािी चवशाळगडकडे 

रवानगी. बरोबर दोन हजार सातश ेबत्तीस स्वार. 
 

सूयाजी चपसाळ म सलमान होतो. औरंगाबाद ते मोगल छाविी या मागािे रक्षि करण्यास म गलखान व 
राव मानससग जाधव बरोबर पािं हजार स्वार. 

 
वीस नोव्हेंबर रामिंद्र (पंत अमात्य) कोंडाण्यावर, धनाजी जाधव पेडगावं भागात. 
 
पंिवीस नोव्हेंबर छाविीजवळ मोगल व मराठे याचं्या िकमकी. छाविीतील हत्ती पळवनू नेण्यािा मराठ्ािा 

प्रयत्न. 
 

म हंमद अमीनखानाबरोबर पाि हजार स्वारािें पथक. 
 

अठ्ठाचवस नोव्हेंबर महमद अमीनखान बहादूर याच्या सैन्यावर मराठ्ािंा चनकरािा हल्ला अब्द स्समदखान 
जखमी, ख्वाजाखान जखमी व कैद, महमद अमीनखान कसाबसा स रू्न आला. मोगल सरंजाम 



गारद. सहद राव घोरपडे तळकोकिात. फोंड्यािा चकल्ला मराठ्ाचं्या हाती. फौजदार हसन क लीखान 
कैद. 
  

हडसेंबर १७०२ 
 

दोन चडसेंबर – बादशहा पेडगावहून चनघतो. 
 
िार चडसेंबर – मराठे छाविी भोवती चघरट्या घालतात. त्याचं्या पाचरपत्यासाठी सरफराजखानाबरोबर िार 

हजार तीनश ेबहात्तर स्वार. 
 
पाि चडसेंबर – बचहजी सहदूराव घोरपडे पाि हजार सैन्यासचहत ह के्करीला वढेा घालतो. 
 
आठ चडसेंबर – बादशहा घोडनदी ओलाडंतो. हरकऱ्यािंी बातमी ज ल्ल्फकार खान हा काल बारामतीला 

पोहोिला. मराठ्ाचं्या पाठलागावर राजगडकडे जाण्यािा चविार. 
 

बारा चडसेंबरिी बातमी 
 
‘ज ल्ल्फकारखान हा काल बहाद रगडला आला. आपली बहीि (बख्शी बहरामंदखान यािी चवधवा) 

चहिी भेर्. नंतर स ज्याकडे रवाना. 
 

िौदा चडसेंबर – मराठ्ािे वीस हजारािे सैन्य प िे (स पे) भागात. 
 
एकोिीस चडसेंबर – मराठ्ािें सैन्य खर्ाव प्रातंात. फतेह ल्लाखान याजबरोबर य द्ध. 

 
खानदेशािी बातमी ‘मराठ्ािें पंधरा हजार स्वारािें सैन्य खानदेश बागलािाकडे स भेदार 
नजाबतखान याजबरोबर िकमकी. 

 
एकवीस चडसेंबर – मोगलािंा मौजे चशवगावावर हल्ला. चनमगाव (चशरुर ताल का प िे चजल्हा) पासून सात 

कोस. मराठ्ािें अचधकारी बाळाजी (बाळाजी चवश्वनाथ तर नव्हे. तसे असले तर दोन वषाच्या 
बाजीरावाला औरंगजेबािी अल्पकाळ कैद भोगावी लागली असेल काय?) व नरसोजी यािें कचबले 
धरले. 
 

बावीस चडसेंबर – बादशहा लोहगावातं (प ण्याजवळ) मराठ्ािें चशवगावातील ग रेढोरे, कचबले परत 
करण्यािी आज्ञा. 

 
मराठे मौजे चबलनगावं जवळ मोगलािंी रसद (गोण्यानंी लादलेले एक हजार बैल) पूिटपिे ल र्तात. 



 
खर्ाव जवळ िंद्रसेन जाधव आचि बचहजी सहदूराव घोरपडे फतेह ल्लाखानािी वार् अडचवतात. 
 

िोवीस चडसेंबर – ज ल्ल्फकारखान ससहगडच्या पायथ्यािी खडी उध्वस्त करतो आचि पन्हाळगडकडे रवाना 
होतो. 

 
सव्वीस चडसेंबर – बादशहािा म क्काम प ण्याला. 

 
सत्तावीस चडसेंबर – चवशाळगडिा चकल्लेदार जाबताखान यािा वृत्तातं. 
 

‘मराठ्ािें एकोिीस हजार स्वारािें सैन्य या भागात पसरले आहे. चकल्ल्यात सरंजाम नाही.’ 
 

अठ्ठावीस चडसेंबरिी बातमी – ‘कालरात्री हमीह द्दीन व तरचबयतखान याचं्या मराठ्ाशंी ससहगडच्या पचरसरात 
िकमकी. 

 
‘काल बादशाहािंा नातू व कामबख्शािा म लगा स लतान म चहय स्स न्नत हा वारला. प ण्यात शखेजलाल 

याच्या दग्यापाशी त्यािे दफन करण्यात आले. बादशहािा म क्काम वडगाव जवळ. 
 

एकतीस चडसेंबर – कोंडाण्याच्या पायथ्याशी म क्काम. मोिे बंदी स रु. 
 

१७०२ च्या अखेरीस औरंगजेब ससहगडच्या पायथ्याशी येऊन पोहोिला. औरंगाबादेस नातू 
बेदारबख्त, वऱ्हाड व नादेंड या स भयावर गचजउद्दीन फीरोजजंग (भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) 
गोवळकोंड्यावर रुस्त मचदलखान (नामधारी स भेदार राजप त्र खानदेश) आचि चवजापूर स भयावर 
िीन क लीजखान (चनजाम ल्म ल्क), खानदेशावर नजाबतखान (तैमूरलंगािा रास्त वशंज) असे 
स भेदार आहेत. चवजापूर कनार्किा फौजदार शाचयस्तखानािा म लगा ख दाबंदाखान आहे. तर 
हैद्राबाद कनार्कवर ज ल्ल्फकारखानािा नायब फौजदार म्हिून ज ल्ल्फकारखानातफे दाऊतखान 
पन्नी हा आहे. 

 
औरंगजेबाजवळ म ख्य प्रधान असदखान, मावस बचहिीिा नातू रुद्दल्लाखान अचधकारी हमीद द्दीनखान 

(याने प ढे औरंगजेबाच्या आठविी चलहून काढल्या.) इत्यादी मंडळी आहेत. बख्शी बहरामंदखानाच्या 
मृत्यूनंतर त्या जागेवर (मीरबख्शी) ज ल्ल्फकारखानािी नेमिूक झाली. पि तो सतत मराठ्ाचं्या पाठलागावर 
आहे. 

 
औरंगजेबाच्या छाविीत त्याच्या नेतृत्वाखाली लढिारे अनेक अचधकारी या दोन वषाच्या काळात 

आढळतात. ही मािसे साचंगतलेल्या मोहीमावंर जात, घासदािा, लाकूड फार्ा, रसद आिीत, मागाने रक्षि 
करीत, खचजने स रचक्षतपिे आिीत आचि मोच्यात भाग घेत. काही नाव ेप ढे चदली आहेत– 



 
१) चनजाम ल्म कािा ि लत ि लता म हंमद अमीनखान आचि त्यािा भाऊ. म हंमद अमीनखान हा प ढे 

(१७२०–१७२१) मोगल साम्राज्यािा म ख्य प्रधान झाला. 
 
२) म नीमखान – हा प ढे बहाद र शहािा म ख्य प्रधान झाला. 
 
३) तरचबयतखान – तोफखान्यािा प्रम ख. 
 
४) कामयाबखान – तरचबयतखानािा भाऊ. 
 
५) चनजाम ल्म ल्क िीन क लीजखान. 
 
६) मतलबखान–तरचबयतखानािा ि लतभाऊ व आतेभाऊ. 
 
७) फते्तह ल्लाखान चवशाळगडच्या वढे्यात प्रम ख. 
 
८) म गलखान – मागटरक्षक छाविीच्या बाहेर स्वतंत्र सैन्ये असिारे प्रम ख सरदार चतघे चदसतात. 
 
१) ज ल्ल्फकारखान, दचक्षि भारतातील मोचहमा साभंाळण्यासाठी याच्या हाताखाली जे सरदार देण्यात 

आले त्याचं्या सैचनकािंी व ज ल्ल्फकारखानाच्या सैचनकािंी बेरीज एके चठकािी नोंदली आहे. त्यावरुन त्या 
सैन्यात तेहतीस हजार सैचनक असावते. या सैन्यातील प्रम ख सरदारातं राव दलपत ब देंला कान्होजी चशके, 
इचतहासकार भीमसेन रामससग हाडा, दाऊदखान पन्नी चदसतात. 

 
द सरे भक्कम सैन्य गचजउद्दीन फीरोजजंग यािे चदसते. त्यािा तळ प्रथम ब्रम्हप री आचि नंतर नादेंड 

भागात होता. त्याच्या सैन्यात त्यािे भाऊबंद अशी त कट  मंडळी प्रम ख चदसतात. या सैन्याच्या बळािे तपशील 
आढळले नाहीत. 

 
चतसरे सैन्य शहाजादा बेदारबख्त यािें. हे पंधरा ते वीस हजारािे असाव.े याच्या सैन्यात असलेल्या 

सरदारात शखे चनजामिी (संभाजी राजानंा धरिारा) म ले, सवाई जयससग हे होते. 
 
मोगलािें दचक्षिेतील सैन्य एकंदरीत पाहता एक लाख आचि दीड लाख या मध्ये असाव.े औरंगजेबािी 

छाविी म्हिजे न सती लष्ट्करी छाविी नव्हे. राज्यव्यवहारािी सवट खाती तेथे असत. प्रम ख कें द्रीय अचधकारी 
तेथे असत. प्रम ख छाविीतील सैचनकािंी मोजदाद संपूिट केलेली क्वचिति आढळते. त्याला कारि म्हिजे 
मोगल सैन्यातील सरंजामी पद्धत. 

 



प्रत्येक सरदारािी (मन्सबदार) स्वतःिी पथके असत. एखाद्या मोचहमेवर एखाद्या प्रम ख सरदारास 
पाठवायिे झाल्यास तो सरदार, त्याच्या हाताखालील सरदार आचि त्यािंी पथके यािंी मोजदाद करून सैन्य 
चसद्ध करीत. या प्रकाराला तूमार म्हित. अशा सैन्यातंील स्वाराचं्या संख्यािें अनेक उल्लेख बातमी पत्रातूंन 
आढळतात. 

 
औरंगजेब जेव्हा चवशाळगडाहून परत चनघाला तेव्हा त्याच्या बरोबर असलेल्या स्वारािंी संख्या िाळीस 

हजार होती असा बातमी पत्रातं उल्लेख आहे. घर्ना, त्याचं्या तारखा औरंगजेबाच्या आचि मराठे सरदाराचं्या 
हालिाली या समजून घेण्यासाठी बातमी पत्रािंा उपयोग होतो. पि लाबंच्या बातम्यािें तपशील इतर 
साधनातूंन शोधाव ेलागतात. 

 
औरंगजेबािा िचरत्रकार साकी म स्तैदखान हा औरंगजेबाबरोबर त्याच्या मोचहमातूंन हजर होता. त्यािे 

औरंगजेब िचरत्र प्रत्यक्ष पाचहलेल्या हकीकतीवर आधारले आहे. ते अचधकृत समजले पाचहजे. 
 
भीमसेन सक्सेना हा ज ल्ल्फकारखानाच्या सैन्यात असून मराठ्ाचं्यावरील मोचहमातूंन हजर होता. 

ज ल्ल्फकारखान हा मराठ्ाचं्या पाठलागावर पचश्चम – महाराष्ट्र, वऱ्हाड, मराठवाडा, कनार्क असे सवटत्र 
सहडत होता. भीमसेन त्याच्या सैन्यात असल्याम ळे या मोचहमािें जे आचि चजतके तपशील त्याच्या आत्मिचरत्रात 
आढळतात ते बातमी पत्रातं नाहीत. उलर् बातमी पत्रातील पन्हाळगड, चवशाळगड वढे्यािे तारीखवार 
तपशील, लहान मोठे सरदार यासीनखान, जंचजऱ्यािा चसद्दी नजाबतखान इत्यादींिे तपशील वरील गं्रथात 
आढळत नाहीत. रािोजी घोरपडे यािा पराक्रम बातमी पत्रावरूनि बाहेर आला आहे. 

 
चतसरा साधन गं्रथ म्हिजे खाफीखान हा इचतहासकार होय. १६८३ मध्ये हा रामसेजच्या वढे्यात हजर 

होता. १६८२–८३ मध्ये हा रायगडच्या पायथ्याशी अब्द रज्जाकिा सहाय्यक म्हिून काम पाहात होता. प ढे तो 
ग जरातेत गेला. औरंगजेबाने आपल्या क र् ंबातंील मािसासारखा वाढचवला. म रादखान हा खाफीखान यािा 
जीवश्च कंठश्च चमत्र आचि आश्रयदाता. म रादखानाने बादशहाच्या िाकरीत अनेक कामचगऱ्या केल्या. शहाजादा 
म अज्जमच्या कोंकिच्या मोचहमेत (१६८३), गोवळ कोंड्यावरील मोचहमेंत (१६८५), गोवळकोंड्यात राजदूत 
दोडे्डरीला संताजीच्या किाट्यात, यादगीर, पेडगावं येथे चकल्लेदार, पवनार येथे फौजदार आचि १७०१ मध्ये 
ग जरातेत गोध्ऱ्यािा फौजदार अशा चवचवध कामचगऱ्या त्याने बजावल्या. मोगल दरबारातील अनेक अंतस्थ 
प्रकरिे केवळ त्याच्या म ळेि खाफीखानाला समजली. बहाद रखानाने मराठ्ानंा चलचहलेले ग प्त पत्र (१६८५), 
दोडे्डरी येथील मोगलािंी फचजती (१६९५) पन्हाळगडातील हेवदेाव ेआचि जबर रक्कम भरुन चकल्ला घेण्यािी 
मोगलावंर आलेली पाळी इत्यादी गोष्टी खाफीखानाने मोकळेपिाने चलचहल्या आहेत. अथात याला आधार 
म रादखानि. याबाबतीत खाफीखान चवश्वसनीय समजावा. पि चवशाळगडाबद्दल त्याने केलेली विटने बरीिशी 
साकी म स्तैदखानाच्या प स्तकातून घेतलेली चदसतात. ती ऐकीव आहेत. अथात त्याच्या चमत्रातं अनेक हजर 
मािसे होती. दचक्षि भारतातील घडामोडींबद्दल मन िीिे आत्मिचरत्र चवश्वासाहट आहे. पि छाविीतील त्याच्या 
बातम्या ऐकीव आहेत. मन िी हा त्या काळी मद्रास व पाँडेिरी येथे राहात होता हे लक्षात ठेवले पाचहजे. त्यािी 
माचहती काळजीपूवटक तपासून घ्यावी लागते. चवचलयम नॉचरसिी डायरी पन्हाळगडसबंंधी उपय क्त आहे. 

 



तत्कालीन पत्रव्यवहारही उपलब्ध झाला आहे. कल्याििा ठािेदार मातबरखान यािी पते्र उपलब्ध 
आहेत. ख द्द औरंगजेबािी पते्र उपलब्ध आहेत. 

 
बातमी पत्राबरोबरिी साधने ही लक्षात ध्यावी लागतील. 
 

उदाहरिे 
 

खाफीखान 
 
पन्हाळगडिा वढेा रेंगाळू लागला तशी औरंगजेबाला मन ष्ट्य बळािी आवश्यकता वारू् लागली. त्याने 

ग जरातिा स भेदार श जाअतखान याच्याकडे नवीन सैचनकािंी मागिी केली. त्याने बादशहाला चलहून पाठचवले 
की, ‘अहमदाबादिे लोक मोचहमेवर येण्यास तयार नाहीत.’ या मोबदल्यात श जाअतखानाने दोन लाख रुपये 
पाठचवले. यावर औरंगजेबाने कडक पत्र पाठचवले. ते बाहेर आले यािे श्रेय खाफीखान आचि म रादखान यािें. 
पत्रातंील मजकूर थोडक्यात असा– 

 
औरंगजेबाचे पत्र 

 
‘या वळेी मी चजहाद करीत आहे आचि द ष्ट काफरािंा नायनार् करण्याकचरता अखंड पचरश्रम करीत 

आहे. धमािा अचभमान असिाऱ्या प्रत्येक म सलमानाने यावळेी चजहादीत ग ंतलेल्या इस्लामच्या बादशहाला 
मदत केली पाचहजे.’ 

 
या उलर् म रादखानाने गोध्ऱ्याहून बादशहाला प ढील पत्र चलचहले– 
 
‘यावळेी बादशहा चजहाद करीत आहेत. काफरािें चकल्ल ेसजकून घेण्याकचरता ते कचर्बद्ध झाले आहेत 

आचि आपि स खाने काळ कंठावा हे आपल्याला आवडत नाही. ... मला आपल्याजवळ नेमण्यात आले तर…. 
मी आपल्या सेवते हजर होईन. शक्य चततकी मािसेही मी आपल्या बरोबर घेऊन येईन आचि चजहाद करण्यािे 
प ण्य अंशतः तरी मला लाभेल.’ 

 
परवानगी चमळाली आचि म रादखान हा पन्हाळगडला पोहोिला. 
 

वेढ्यातील एक प्रसगं 
 
म रादखानाने पन्हाळगडालगतिी एक रे्कडी घेतली आचि तो तेथे ठाि माडूंन बसला. त्याने मदत 

माचगतली. मातब्बर मोगल सरदार हमीह द्दीनखान रुह ल्लाखान यानंी त्याला चनरोप पाठचवला की ‘आम्ही त झ्या 
हाताखाली काम कराव ेआचि आतापयटन्त तरचबयतखान आचि इतर उमदे सरदार यानंी जी कामचगरी केली 
आहे ती सवट मातीत चमळून जावी अशी त झी इच्छा आहे काय?’ 



 
खाफीखान म्हितो ‘बादशहािी दचक्षिेिी मोहीम जी इतकी लाबंली त्यािे म ख्य कारि म्हिजे 

सरदारातंील मतभेद आचि त्याचं्यातील एकीिा अभाव हे होय.’ 
 
औरंगजेबािे म रादखानापाशी उद्गार, – ‘शौयट आचि साहस दाखचवण्यात तू काही कमी केले नाहीस. 

पि त झी कामचगरी उठून चदसावी अशी आमच्या उमद्या सरदारािंी इच्छा नव्हती.’ 
 
हमीह द्दीनखानापाशी उद्गार – ‘खानजमान उफट  शखेचनजाम याने त्या द ष्ट संभाजीला 

म लामािसासंहीत पकडून उत्कृष्ट कामचगरी केली. त्याच्यावर कृपा करून मी ग िग्राहकता दाखवावी असे 
आमच्या चनकर्वती अमीर उमरावाचं्या मनात नव्हते. श्रम साहसािी कामे करून त्या सरदाराच्या 
(शखेचनजाम) घराण्याने तैमूर घराण्याला ऋिी करून ठेवले आहे. त्यािप्रमािे म हमंद म रादखानािे शौयट 
आचि साहसही सफल व्हाव े असे तरचबयतखानाला वार्त नाही. त ला मी सच्चा समजतो. तू पि 
तरचबयतखानाप्रमािे अद रदृष्टीिा झाला आहेस.’ 

 
खाफीखान म्हितो ‘शहाजादा कामबख्श आचि तरचबयतखान याजंकडून चकल्लेदाराने भक्कम रक्कम 

घेतली आचि...चकल्ल ेखाली करून चदले.’ 
 

बातमी पत्रातं हे सापडिार नाही. 
 
खाफीखानािी प ढील सूिक वाक्ये बातमी पत्रात आढळिार नाहीत. खाफीखान म्हितो– 
 
‘शहाजादाने कबूल केले त्यापेक्षा जास्त रक्कम तो चकल्लेदाराला (चवशाळगडच्या) देईना. पि जी गोष्ट 

जाहीर झाली ती ही की शहाजादा (बेदारबख्त) आचि त्यािे कारभारी यानंी ग प्तपिे चकल्लेदाराला भली मोठी 
रक्कम चदली.’  

 
‘बादशहा हा दयाळू, धोरिी आचि सवािी काळजी बाळगिारा होता. िौकशीवरून त्याला कळून आले 

ते हे की, अनेक चकल्ल्यानंा बादशाही सरदार वढेे घालीत, शौयट गाजवीत, आचि चकल्ल्यातील चशबंदीला जेरीस 
आिीत. शवेर्ी चकल्लेदाराला भक्कम रक्कम देऊन ते चकल्ल ेआपल्या ताब्यात घेत. चकती रक्कम चकल्लेदाराला 
देण्यात आली यािीही बातमी हरकाऱ्याचं्या द्वारे बादशहाला लागे. प ष्ट्कळ वळेा असे होई की बादशहा चततकीि 
रक्कम वढेा घालिाऱ्या मोगल सरदाराला बचक्षस म्हिून देई.’ यावर भाष्ट्य करण्यािी आवश्यकता नाही. 

 
आणखी एक वणचन 

 
मािट १७०२ मध्ये मराठ्ानंी खान देशात हल्ल ेिढवनू नंद रबारिा फौजदार हसन अलीखान यास 

जखमी करून कैद केले. बातमी पत्रात अगदी त्रोर्क हकीकत आली आहे. पि खाफीखान हा बऱ्हािपूरच्या 
घर्नेच्या वळेी खानदेशला असलेल्या ग जरातेत. प ढे १७१८ मध्ये तो िोपड्याला (खानदेश) कलेक्र्र आहे.  



 
त्याने वरील घर्नेिी चदलेली हकीकत मोठी धमाल उडचविारी आहे. तो म्हितो– 
 
‘मराठ्ानंी कैद्याकंडून (हसन अलीखान) खंडिी म्हिून दोन लाख रुपयािंी मागिी केली. हसन 

अलीखानने आपल्या जहाचगरीतून काही रक्कम उभी केली. थाळनेरमध्ये त्यािी काही मालमत्ता होती. तीतून 
त्याने काही रक्कम जमचवली. काही रक्कम जडजवाहीर, अलंकार इत्यादींतून उभी केली. पि सगळे करून एक 
लाख आठ हजार रुपयेि जमले. उरलेली रक्कम कजट म्हिून द्यावी म्हिून हसन अलीखानाने नंद रबारिे श्रीमंत 
सराफ सावकार यािंी चवनविी केली. पि लोक कबलू झाले नाहीत. नंद रबारािे लोक मराठ्ानंा कधीि 
िौथाई देत नसत. ते फौजदारािंा आश्रय घेत आचि मराठ्ािंा प्रचतकार करण्यािा प्रयत्न करीत. याम ळे 
मराठे नंद रबारच्या लोकावंर चिडलेले होते. आता हसन अलीखानालाही त्यािंी िीड आली. चनरुपाय होऊन 
त्याने मराठ्ाशंी अंतस्थ रीतीने खलबते केली. असे ठरले की मराठ्ानंी एक दोन चदवसाकंरीता नंद रबारला 
वढेा घालण्यािे सोंग कराव.े हसन अलीखानाने प्रचतकारािे सोंग कराव,े मारामारीिा आव. आिावा आचि मग 
शहरािे दरवाजे उघडाव.े मराठ्ानंी रयतेला त्रास देऊ नये पि गावातील शठे, सावकार, धचनक मािसे, 
व्यापारी इत्यादींना पकडाव.े त्याचं्याकडून खंडिीिी उरलेली बाकी उकळून घ्यावी आचि आपली म क्तता 
करावी. त्याप्रमािे घडले. ऐशंी हजार रुपयाऐंवजी मराठ्ाचं्या हाती एक लाख िाळीस हजार रुपये पडले. 
हसन अलीखानाने स्वतःकरीता तीस हजार रुपये गोळा केले. 

 
ही बातमी बादशहाला कळली. तो फार रागावला. तो म्हिाला ‘आपल्यात लढण्यािे बळ नव्हते तर 

व्यथट लढण्यात काय हंशील होते.’ 
 
औरंगजेबकालीन वातावरि समजण्यासाठी खाफीखान हा संपूिटपिे वाििे अत्यंत आवश्यक आहे. 

मराठ्ािें वाढते बळ, महारािी ताराबाई यािें कत टत्व, मराठ्ािंा म क्त संिार, िौथाईिी वस ली, मराठ्ािें 
अचधकारी, त्याचं्या छावण्या, औरंगजेबकालीन अचधकारी, म ल्ला मौलवी, साध सतं इत्यादींिा समाज या सवांिे 
मोकळे आचि अप्रचतम चित्रि खाफीखानाच्या गं्रथात आहे. खाफीखान सते्तपासून दूर आहे. १७३४ मध्ये 
मोकळेपिाने चलहीत आहे हे चवशषे आहे. 

 
साकी मुस्तेदखान 

 
औरंगजेब िचरत्रािा (माचसरे आलमचगरी) लेखक, औरंगजेबािा लेखक आचि चनकर्वती, हा 

औरंगजेबाच्या बरोबर दचक्षिेच्या मोचहमेत आहे. चवशाळगडहून परतताना मोगलािें झालेले हाल याने स्वतः 
पाचहले आहेत आचि भोगले आहेत. त्याम ळे त्यािी विटने चवश्वसनीय समजली पाचहजेत. बातमी पत्राचं्या मानाने 
विटने अलंकाचरक शलैीिी वार्तात. औरंगजेबाबद्दलिा अचभमान िचरत्राच्या पाना पानावर चदसून येतो. पि 
वस्थ ल्स्थती लपचवण्यािा साकी म स्तैदखान प्रयत्न करीत नाही. मात्र तो औरंगजेबाच्या चनधारावर भर देतो. 
काही उदाहरिे पहा– 

 



‘पि, पि त्या भयंकर पावसािे मी कसे विटन करु. दहा दहा आचि वीस वीस चदवस अहोरात्र 
पावसािा वषाव होत असे. क िाला डोळे उघडण्यािी अगर डोके वर काढण्यािी सोय नव्हती...सामान वाहून 
नेिाऱ्या जनावरािंी ल्स्थती काय विावी... वारे्त एक ओढा लागला. त्याने बादशहाला तर वार् चदली. पि 
बाकीच्या सैन्याला चगळण्यासाठी त्याने आपला जबडा उघडला. या चठकािी सैन्याला बराि काळपयंत म क्काम 
करावा लागला. ज्यानंा ब डून मरायिे होते ते मेले. ज्याचं्या नशीबात वाििे होते ते वािले. (द सऱ्या 
म क्कामावरही) तोि ओढा प न्हा समोर आला आचि त्याने सवाना अक्षरशः चनराधार करुन सोडले. तो 
प्रलयकाळि म्हिावा लागेल. लष्ट्करात धान्यािी महगटता काय विावी! धान्यािा भाव रुपयाला एक शरे असा 
झाला. गवत आचि सरपि तर म ळीि चमळेना. पावसािा शरवषाव तर चनराधार सैचनकाचं्या चजवाला त्रस्त 
करुन सोडीत होता. थंड आचि झोंबिारे वारे तर मािसे आचि जनावरे यािें प्राि हरि करीत होते. सैन्यातील 
लोकािें सवट सामान नष्ट झाले होते. 

 
बादशहाने ओढा ओलाडंला (४ ज लै १७०२) आचि तेथून एक कोस प ढे जाऊन त्याने म क्काम केला. 

पि बादशहाला रहाण्यास न्याय किेरीिा एक लहान तंबू लाभला. शहाजादे आचि इतर अमीर उमराव यानंा 
तर आपापल्या तंबूत उभे राहाण्यासही जागा नव्हती. बादशहा म्हिजे सहनशक्तीिा पवटत आचि सहमतीिा 
दयाि. ते प ष्ट्कळदा म्हित ‘थोडा पाऊस पडत आहे आचि थोडा वारा वहात आहे. लोकानंी काय म्हिून इतके 
हातपाय गाळाव.े’ 

 
कृष्ट्णा ओलाडंण्याचे वणचन 

 
‘ती काय नदी होती! छे, प्रलयकाळिे त फानि ते! नदीिी प्रत्येक लार् म्हिजे प्रािसंकर्ि. मोगल 

सैचनकािंी संख्याही नदीच्या लार्ापेंक्षाही अचधक. नावातूंन लष्ट्कराने नदी ओलाडंण्यास स रुवात केली. एकेका 
नावते मािसे तरी चकती भरावीत.’ ती काय नाव होती. छे, तो एक नरक होता. एक शवपेचर्का आचि त्यात 
हजार म डदे अशी ल्स्थती होती. 

 
खाफीखानाचे भाष्ट्य 

 
‘लोकािें जे हाल झाले ते मी कसे चलहू. घोड्यािंी चनकामी झालेली चशखरे आचि मेलेल्या मािसािें 

सामान पेर्वनू लोक थंडीिे चनवारि करू लागले. ओढ्याच्या काठावर पावला पावलावर मािसे आचि जनावरे 
मरुन पडली होती. त्यािी इतकी द गंधी स र्ली होती की चजवतं मािसानंा जीव नकोसा झाला.  

 
कहवता–तो पहा उपासमार होऊन पडला आहे. तो कोि आहे कळत नाही. तो पहा, त्यािे प्राि 

कंठाशी आले आहेत. त्याच्याकरीता कोिी अश्र ूढाळीत नाही. 
 
नदी (कृष्ट्िा) ओलाडूंन झाली (चमरजेजवळ, सप्टेंबर १७०२). नदी पोहून जाताना सकवा नावा 

ब डाल्याम ळे सकवा लार्ाचं्या माऱ्यामं ळे चकती मािसे त्या नरभक्षक नदीला बळी पडली यािी मोजदाद 
करण्यािी ब द्धी आचि सहमत क िात आहे.’ 



 
खाफीखानाचा हनष्ट्कर्च 

 
सूज्ञ जािताति की परमेश्वरािा कोप झाला तर पापी लोकानंा चशक्षा देण्यासाठी तो दयाच्या रूपाने 

वाहू लागतो. त्याच्या कोपाला त फान वादळािी जोड चमळते. त्यािा प्रचतकार मािसे कसा बरे करू शकतील? 
स्वाथी, अप्पलपोरे् आचि परमेश्वराकडे लक्ष न देिारे पापी याना देवाने त्या प्रदेशात ओढून नेले आचि त्यािंी 
चवत्त, अब्र ू इत्यादीिी भयंकर हानी केल्याचशवाय त्यानंा बाहेर काढले नाही. या मोचहमेसंबधंी मोगल 
इचतहासकारािें हे चविार! 

 
पि औरंगजेबावर दृचष्ट कें चद्रत केल्याम ळे दचक्षि स भयात मराठे व मोगल यािें चठकचठकािी चनकरािे 

संग्राम होत होते. मराठे आपला जम बसवीत होते. मोगलािंी मन्सबदारी यंत्रिा चखळचखळी होत होती. या 
गोष्टीकडे म स्तैद खानािे द लटक्ष झाले आहे. पि खाफीखान व भीमसेन सक्सेना या समकालीन लेखकामं ळे ती 
उिीव दूर झाली आहे. 

 
(भीमसेन सक्सेना तारीखहदल्कशा) 

 
भीमसेन सक्सेना हा दचक्षिच्या मोगल स भेदाराचं्या तैनातीतील अचधकारी. आपल्या आत्मिचरत्रात 

त्याने शहाजादा म अज्जम, चमझाराजा जयससग, जसवतंचसग, चशवाजी महाराज, संभाजीराजे, दाऊदखान 
क रेशी, महाबतखान, बहाद रखान, चदलेरखान (या सवांना त्याने जवळून पाचहले होते) इत्यादींिी विटने चदली 
आहेत. १६८५ नंतर तो नळद गट व परंडा, या चकल्ल्यािंा चनरीक्षक (इन्स्पेक्र्र) म्हिनू काम करीत होता. १६९० 
मध्ये त्याने दचतयािा राजा राव दलपत ब ंदेला यािी चिर्िीशी पत्करली. राव दलपत हा ज ल्ल्फकारखानाच्या 
सैन्यातील एक मातब्बर अचधकारी, त्याम ळे ज ल्ल्फखानाबरोबर भीमसेन हा सजजीत, त्यापूवी पन्हाळ्याच्या 
वढे्यात, मराठ्ाचं्या पाठलागात चवदभट, मराठवाडा इत्यादी भागात होता. औरंगजेबािा मृत्य ू झाल्यावर 
भीमसेन हा राव दलपत बरोबर उत्तरेत गेला. जाजाऊच्या लढाईत राव दलपत मारला गेला आचि भीमसेन 
जखमी झाला (१७०७) त्यानंतर तो सेवाचनवृत्त झाला. 

 
भीमसेनिी सगळी हयात दचक्षिेत गेली. त्यािे चनरीक्षि मोठे मार्जमक आहे. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर तो 

चलहीत होता. सते्तच्या स्थानापासून तोही दूर होता पि चनरीक्षि करण्यास आवश्यक चततका त्यािा 
राजकारिािा अभयास आहे. ज ल्ल्फकारखानाच्या सैन्याबरोबर तो वऱ्हाडात गेला होता. त्या मोचहमेिा तपशील 
आपल्याला बातमी पत्रातं चमळत नाही. १७०१ च्या अखेरीिी व १७०२ च्या स रवातीिी ही मोहीम आहे. भीमसेन 
म्हितो ‘(वऱ्हाडातील मोहीम) परंडा, िारठािा इत्याचद चठकािी आमिी मराठ्ाशंी य दे्ध झाली. तेथून 
लोिारवरून आम्ही वऱ्हाडात दाखल झालो. खानदेश आचि वऱ्हाड येथे मराठे पसरले होते ते त्या भागातंील 
जमीनदारानंा चमळाले. त्या सवांिी चमळून जवळ जवळ साठ हजार फौज तयार झाली. वऱ्हाडिा स भेदार 
अलीमदानखान हा मराठ्ाचं्या भीतीने एचलिप रातून बाहेर चनघेना. तो येऊन मोंगल सैन्यात दाखल झाला 
खरा पि आपल्याला जाऊ द्याव े म्हिून तो रोज ज ल्ल्फकारखानािी चवनविी करी. शवेर्ी नादेंडजवळ 
पोहोिल्यावर त्याला एचलिप रास जाण्यािी परवानगी चमळाली. 



 
त्याि चदवशी नादेंडिा फौजदार (स भेदार) ख दाबंदाखान (शायस्ताखानािा म लगा) हा 

ज ल्ल्फकारखानाच्या (त्यािा मेह िा) स्वागतासाठी आला. पि नादेंड चजल्हा सोडून तो बाहेर येईना. 
ज ल्ल्फकारखानाच्या बरोबर राहून त्याच्याशी सहकायट कराव ेतेही केले नाही. या स मारास नमटदेच्या दचक्षिेस, 
दख्खन, खानदेश, वऱ्हाड, कोकि या प्रातंातंील परगण्यातूंन आचि खेड्यातूंन साराशं सवटत्र मराठे हे र्ोळ 
आचि म ंग्या याप्रमािे पसरले होते. भीमसेन म्हितो, प्रजेचवषयी बादशहािे चविार िागंले असले तर असंतोष 
चनमाि होिे शक्य नाही.’  

 
बादशहाने जहाचगरदारानंा तनखा म्हिजे सरंजाम म्हिून ज्याप्रमािे ताल के लावनू चदले आहेत 

त्यािप्रमािे मराठ्ानंीही सगळा प्रातं आपल्या सरदारानंा सरंजाम म्हिून वारू्न चदला आहे. मराठे प्रत्येक 
परगण्यातून आचि प्रत्येक स्थळातून मन मानेल तशी रक्कम घेतात. त्यानंी चठकचठकािच्या वार्ा बंद पाडल्या. 
लूर्मार करून ते संपन्न बनले. मी तर ऐकले आहे की बादशहाला आय रारोग्य लाभाव े म्हिून मराठे दर 
आठवड्यास देवािी प्राथटना करून आपापसात प्रसाद आचि दचक्षिा वार्ीत. धान्य कमालीिे महाग झाले. 
चवशषेतः बादशहाच्या लष्ट्करात तर उपासमारीने अनेक मािसे नष्ट झाली. लष्ट्करातं पचरल्स्थती सवट प्रकारे 
चवचित्र झाली आचि अनावस्था प्रसंग ओढवला. 

 
भावी चनजाम ल्म ल्कािा ि लत ि लता म हंमद अमीनखान (हा १७२१ मध्ये मोगल साम्राज्यािा म ख्य 

प्रधान झाला.) यािा म लगा म हंमद फाचजल कमरुद्दीन हाही १७२४ ते १७४८ म ख्य वजीर होता. हा फाचजलही 
(जन्म १६८८) औरंगजेबाच्या छाविीत होता.) याजवर नोव्हेंबर १७०२ मध्ये मराठ्ानंी हल्ला केला. बातमी 
पत्रातं लढाईिा तपशील चदला आहे तर भीमसेनने अमीनखानाच्या फचजतीिा तपशील चदला आहे. तो 
प ढीलप्रमािे– 

 
‘बादशाही फौजेतील हत्ती िरण्यासाठी रानात नेण्यास आले होते. बादशाही छाविीपासून दोन 

कोसावरून मराठ्ानंी हत्तीना पळचवले. ते परत आिण्याच्या कामावर म हंमद अमीनखान, बहादूर त रािी 
सदरुस्स दूर (म ख्य न्यायाधीश) यािंी बादशहाने नेमिूक केली. मराठ्ानंी म हंमद अमीनखान याजंवर मोठा 
कठीि प्रसंग आिला. त्यानंी अमीनखानािे हत्ती, घोडे आचि इतर सरंजाम हे ल रू्न नेले फार काय म हंमद 
अमीनखान यास आपली शसे्त्र आचि अंगावरिे कपडेही काढून मराठ्ाचं्या हवाली कराव ेलागले. तेथून चनघून 
तो एकर्ाि एका खेड्यात पोहोिला. तेथील पार्लाने त्याला बैलगाडीत बसवनू िाभंारगोंद्यािा फौजदार 
इबादल्ला जोरकाशी याजकडे पोहोिते केले. त्याने म हंमद अमीनखान यास कपडेलते्त आचि इतर साम ग्री 
देऊन बादशहाकडे पाठचवले. 

 
धनाजी जाधवाच्या हालचाली 

 
ज ल्ल्फकारखानािे म ख्य काम धनाजीिा पाठलाग हे असल्याम ळे त्याच्या सैन्यातील भीमसेन याच्या 

गं्रथात धनाजीिे अनेक उल्लखे येतात. बातमी पत्रात ते तपशील आलेि आहेत असे नाही. भीमसेनने केलेले 
उल्लेख थोडक्यात असे– 



 
१७०१ 

 
जानेवारी – धनाजी जाधवािंा बादशहाच्या छाविीवर हल्ला (चमरजजवळ) ज ल्ल्फकारखानाबरोबर लढाई. 
 
फेब वारी – मािट – धनाजी ब्रह्मप रीच्या तळापाशी. १७०१ अखेरीस ज ल्ल्फकार खानाबरोबर धावती य दे्ध (चवदभट 

व मराठवाडा या प्रातंात). 
 

१७०२ 
 
१७०२ एचप्रल पयंत य दे्ध िालू. 
 

जून – धनाजी कोंडाण्यात. ज ल्ल्फकारखान सासवडजवळ. 
 
चडसेंबर – धनाजी व फतेहूल्लाखान याचं्या रहमतप राजवळ लढाया. धनाजी चवजापूर प्रातंात स भेदार िीन 

क लीजखानाच्या पाठलागावर. िीन क लीजखान हा म ग््लच्या चकल्ल्यात आश्रय घेतो. 
ज ल्ल्फकारखान धनाजीच्या मागे. धनाजी ग लबगा प्रातंाकडे. 
 
मातबरखान (कल्याि, चभवडंी व नाचशकिा फौजदार) यािी पते्रही कोकिच्या घर्नावंर िागंलाि 

प्रकाश र्ाकतात. जंचजऱ्याच्या सशद्यािा उपयोग औरंगजेबाने कोकिात मराठ्ानंा आळा घालण्याच्या दृष्टीने 
करुन घेतला. एक वळे चवशाळगडिी चकल्लेदारी जंचजरेकर याकूतखानाला द्यावी असा चविार औरंगजेबाच्या 
मनात आला होता. पि महाराष्ट्राच्या स दैवाने चकल्लदेार म्हिून उचदतससग (अध्यािा अवधूतससग) यािी 
नेमिूक झाली आचि मराठ्ानंी १७०७ मध्येि तो चकल्ला परत चमळचवला नाही तर रायगडाप्रमािेि चवशाळगड 
मराठ्ाचं्या हाती येण्यासाठी ब्रह्माडं लोर्ले असते. चशद्दी याने संबधं कोकििी देशम खी आपल्या नावाने करुन 
चमळावी म्हिून औरंगजेबापाशी फार खर्पर् केली, पि औरंगजेबाने ती फेर्ाळून लावली. सशद्याला 
कोकिातून काढावा असाही चविार औरंगजेबाच्या मनात घोळत असावा. पि खाफीखानाच्या म्हिण्याप्रमािे 
याकूतखानाने आपल्या वारसानंा सागंनू ठेवले होते की ‘काही करा. पि कोकिला चिकरू्न रहा. चशद्दी याने 
कोकिात मराठ्ानंा आळा घालण्यािा प्रयत्न केला. चवशाळगडच्या वढे्यात मोगलातंफे त्यािे िार पाि हजार 
सैन्य ग ंतले होते. याकूतखान हा स्वतः औरंगजेबाच्या भेर्ीला गेला नाही. हाताखालील अचधकाऱ्यापंाशी 
रदबदली करुन तो कोकिला चिकरू्न राचहला. जंचजरकरानंा नगण्य करण्यासाठी पेशव्यानंा प्रयत्नािंी 
पराकाष्टा करावी लागली.  

 
पोतुचगीज साधने 

 
दचक्षि कोकि आचि बेळगाव या भागातील मराठ्ाचं्या पराक्रमाम ळे मोगलािंी बाजू घसरत िालली. 

या कामचगरीत ससहािा वार्ा बचहजी सहदूराव घोरपडे (संताजीिा भाऊ) यािा आहे. पोत टचगजािंा पत्रव्यवहार 



पाहता ते मराठ्ाशंी स्नेहसबंंध स्थाचपत करण्यासाठी उत्स क झालेले चदसतात. िौदा चडसेंबरिे पत्र सहदूराव 
घोरपडे यानंा चलचहले आहे. त्यात पोत टगीज व्हाईसराय म्हितो, ‘आपल्या पत्रात आपि काही चवजय चमळचवले 
आहेत अशी बातमी आहे. ती बातमी वािून आम्हाला आनंद झाला.’ आपल्या बादशहाला चलचहलेल्या पत्रात 
(सहा जानेवारी १७०३) व्हाईसराय म्हितो ‘मराठ्ानंी अलीकडे मोगलानंी त्यािंा जो म ल ख सजकला होता तो 
परत घेण्यािा सपार्ा स रु केला आहे. त्यानंी फोंड्यास वडेा घातला. शहर लवकरि पडले. …गड (हा) 
प रवठ्ाच्या अभावी लवकरि शरि येण्यािी चिन्हे चदसत आहेत. मराठ्ािें सध्या उत्कषािे चदवस असल्याने 
त्यानंा द खचविे फायद्यािे नाही.’ 

 
वरिे पत्र एक उदाहरि म्हिून चदले. तमीळनाडमध्ये वलेोरिा चकल्ला मराठ्ाकंडे होता. तो १४ 

ऑगस्र् १७०२ मध्ये मोगलानंी घेतला. यानंतर मराठ्ािें लक्ष उत्तरेवर केल्न्द्रत होऊ लागले. 
 
इंग्रजी रेकाडटस्मध्ये आपल्याला अनेक तपशील चमळतात. म ंबई, मद्रास, या चठकाििे दप्तरखाते 

यादृष्टीने फार उपय क्त आहे. इंग्लंडिा राजपूत सर चवचलयम नॉचरस हा पन्हाळगडच्या वढे्यात हजर होता. 
त्याच्या दैनंचदनीतून मोगल छाविींतील गोंधळ, भ्रष्टािार, य द्ध यंत्रिातील चशचथलता इत्यादीिी कल्पना येते. 
मागे म्हर्ल्याप्रमािे दचक्षि भारतातील घडामोडी संबंधी मन िीिे आत्मिचरत्र हे मोलािे साधन आहे. 

 
मराठी साधने 

 
त्या मानाने मराठी साधने संख्येने कमी पडतात. जेधे, शकावली, ताराबाई कालीन पते्र, काही बखरी 

ही आपली साधने. पि ती संस्थेने थोडी असली तरी त्या साधनातूंन मराठ्ािंी चजद्द जािवल्याचशवाय राहात 
नाही. काही पते्र पहा.  

 
महारािी ताराबाई यािंी पते्र– 
 

१ 
 
‘चवठोजी केसरकर नामजाद चकल्ल ेपावनगड यासंी आज्ञा केली एसीजे – त म्ही हमेशा कस्त करून 

गचनमास नचतजा पावचवता. एक दोन वळे मोिा माचरला. औरंगाजेबाला तरी ठेिगा द्यावा अशी उमेद धरता... 
या उपरी औरंगजेब आला आहे तरी त्यािा चहसाब न धरता स्वामीिी जागा जतन करिे–स्वामी ऊर्जजत हरबाब 
करतील. चदलासा असा देिे.’ (बारा मािट १७०१) 

 
असेि चवठोजीला या पूवीिे पाि फेब्र वारीिे पत्र – ‘चकल्ल ेपावनगडास गचनमाने येऊन पचरघ घातला. 

तेथील मजब ती असली पाचहजे याजकचरता त म्हास चकल्ल े मजक रास नामजाद पाठचवले. त्यास त म्ही तेथे 
गेचलयापासून रातं्रचदवस अलंग नौबद िौकी पहारा करीता. स्वामीकायात अंतर करीत नाही म्हिून वतटमान 
राजश्री बाळोजी इंगळे, म द्राधारी यानंी ह जूर चलचहले. त्यावरून चवचदत झाले. ऐचसयास त म्ही स्वामी कायािे 



एकचनष्ठ मदाने सेवा करीति आहा. चकल्ल ेमजक रास कस्त करुन गचनमास नचतजा पावचवता. ये गोष्टीने त मिा 
मजूरा झाला प ढेचह येि रीतीने ह षारी खबरदार पाहून गचनमास ठेिा देिे... 

 
३ 

 
प्रतापराव मोरे यासंी आज्ञा केली ऐसी जे – त म्ही व राजश्री सताजी पाढंरे फौजेचनशी 

मलकाप रानजीक औरंगजेबािी िौकी होती ते मारली... औरंगाजेब चवशाळगडास चबलगला याजकरीता त्यािे 
कचबलाबाड मारून हमेशा गोर्ावर हल्ल ेकराव ेतरीि तो बलक बल राहतो...तो चवशाळगडिा ख्याल सोडी 
त म्हा लोकाचं्या कीर्जत होऊन स्वामी समाधान पावते ऐसी गोष्टी करिे.’ 

 
मराठ्ािंा चनधार दाखचवण्यास वरील उदाहरिे प रावीत. 
 

औरंगजेबाची धोरणे 
 
१७०१ व १७०२ या दोन वषांतील पत्रव्यवहारातूंन औरंगजेबाच्या अ–दूर दृष्टीच्या धोरिात फरक 

पडल्यािे जािवत नाही. मराठ्ािें चकल्ल े घेतले की ही मोहीम संपेल ही त्यािी ख ळी समजूत. पि मराठे 
एकीकडे बादशाही छाविीवर हल्ले करुन वढे्यात अडथळे आिीत तर द सरीकडे दचक्षिेत चनवेध संिार करीत. 
त्याचं्या य द्धतंत्रासमोर मोगल हेकीस आले. कनार्कातील बेडर जमातीशी य चत (धनाजी जाधव, रािोजी 
घोरपडे, बचहजी सहदूराव घोरपडे व वाचकिखेड्यािा (ग लबगा चजल्हा, कनार्क) चपडनाईक हा बेडर सरदार 
(बेरड नव्हे) ही बादशहाला अस्वस्थ करिारी घर्ना होती. फीरोजजंग व ज ल्ल्फकारखान याच्या िकमकी 
बेडर आचि मराठे या दोघाशंीही सतत िालू होत्या. 

 
चवदभात िंद्रपूरिे गोंडराजे पूिटपिे मोगलाचं्या आहारी गेले होते. पि नागपूर देवगडिे गोंडराजे हे 

मराठ्ाचं्या बरोबर चमळून चवदभात मोगलाशंी चनकरािा सामना देत होते. 
 
मराठ्ाचं्या ब्रह्मप रीजवळच्या सतत आक्रमिाम ळे औरंगजेबािे कचबले असलेल्या त्या तळाला धोका 

आहे हे त्याने ओळखले. ब्रह्मप रीच्या तळािे काम म ख्यप्रधान असदखान याजकडे देण्यात आले होते. ते काम 
समाधानकारक रीतीने त्याच्याकडून पार पडेना. तेव्हा औरंगजेबाने असदखानाला आपल्याकडे बोलावनू घेतले 
आचि ब्रह्मप रीच्या तळावर गाचजउद्दीन फीरोजजंग यािी नेमिूक केली. 

 
फीरोजजंग हा मध्य आचशयातील ब खारा येथून आलेला. त्यािा बाप गोवळकोंड्याच्या वढे्यात ठार 

झाला होता (१६८७). फीरोजजंग, त्यािे भाऊ हाचमदखान, अब्द लरहीम, ि लतभाऊ महंमद अचमनखान 
(मोगल साम्राज्यािा म ख्यप्रधान १७०२–२१), म हंमद अचमनखानािा म लगा फाचजल कमरुद्दीनखान (मोगल 
साम्राज्यािा म ख्यप्रधान १७२४–१७४८) हे सवटजि औरंगजेबाच्या मोहीमातूंन लढत होते. चफरोजजंगािा 
म लगा मीर कमरुद्दीन हाि प ढे मोगल साम्राज्यािा म ख्य प्रधान बनला. (१९२२–१७२४) १७२४ मध्ये चनजाम 
घराण्यािी स्थापना करिारा चनजाम ल्म ल्क तो हाि. 



 
१७०२ च्या अखेरीस फीरोजजंगाकडे वऱ्हाड व नादेंड या दोन प्रातंाचं्या स भेदाऱ्या देण्यात आल्या. 

चनजाम ल्म ल्काकडे (भावी) चवजापूरिी स भेदारी देण्यात आली. 
 
ब्रम्हप रीिा कचबला हलवनू औरंगाबादेस पाठवावा असेही औरंगजेबािे मनात आले. बातमी पत्रावरुन 

त्याने याबद्दल पूिट व्यवस्था केली होती पि ससहगडच्या वारे्वर पेडगाव येथे म क्काम केल्यावर त्याने तो बेत 
र्ाकून चदला. 

 
औरंगजेबाच्या छाविीतील यंत्रिा बरीिशी चशथील असावी. सैचनकानंा मचहनो मचहने पगार चमळत 

नसे. उत्तरेकडून येिाऱ्या खचजन्यावरि औरंगजेबािा भर असे. वीस वीस मचहन्यािंी बाकी असलेल्यानंा तीन 
िार मचहन्यािे पगार देऊन समजूत काढण्यात येई. चवशाळगडावरुन परतताना मोगल सैन्यािे जे चवलक्षि 
हाल झाले ते पहाता औरंगजेबाला आपले सैन्य आचि तेही कसेबसे, पन्हाळ्यापयंत आिीपयंत चकती कष्ट 
पडले यािी कल्पना येईल. बातमी पत्रातंील विटने या बाबतीत तपचशलानंी भरली आहेत. औरंगजेबािा चनधार 
आचि चजद्द मात्र या सवट गोंधळातून उठून चदसतात. 

 
मराठे पावसाळा तोंडावर येईपयंत चकल्ला लढवीत आचि मग जबर रकमा घेऊन चकल्ल ेमोगलाचं्या 

हवाली करीत. अशा चकल्ल्यातूंन मोगल फार काळ चर्किे शक्य नाही यािी त्यानंा खात्री असे. चकल्ल ेहल्ला 
करुन घेिे कष्टािे काम. पावसाळा स रू होिार अशा वळेी रक्कम भरुन चकल्ल े घेण्यािी घाई मोगलानंा होई. 
औरंगजेबाला हे सगळे माचहत होते. पि तो नामाचनराळा होता असे दाखवनू त्यािी प्रचतष्ठा साभंाळण्यािी 
बातमीपत्र लेखकािंी केचवलवािी धडपड आपल्याला चदसते. सातारा, परळीला शहाजादा आज्जम, 
पन्हाळगडला तरचबयतखान व चवशाळगडला शहाजादा बेदारबख्त हे अशा प्रकरिात मध्यस्थ होते. 

 
संुभ जळला तरी 

 
१७०२ मध्ये चवशाळगडच्या तेवढ्यात ग ंतलेल्या बादशहािे ग जरातच्या अचधकाऱ्यानंा आदेश. 
 

सोमनाथ 
 
‘सोमनाथािे मंचदर सोरठ सरकारात सम द्रात सकवा सम द्राच्या काठावर आहे, आमच्या 

राज्यकारभाराच्या स रुवातीस ते उध्वस्त झाले व म र्जतपूजा होत नव्हती, सध्या काय पचरल्स्थती आहे माहीत 
नाही. जर मूर्जतपूजक तेथें प न्हा पूजा करण्यात मग्न असले तर त्या मंचदरािा हर प्रकारे चवध्वसं करावा. त्या 
इमारतीिी नावंचनशािी राहू नये. त्याना (मूर्जतपूजकानंा) तेथून हाकलून लावाव.े’ 

 
द्वारका 

 
ग जरातिा स भेदार शहाजादा आज्जम याला बादशहािा चिर्िीस इनायत ल्ला यािे पत्र 



 
‘असे म्हितात की सोरठमध्ये आिखी एक मोठे मंचदर आहे. ते उध्वस्त करण्यासबंंधी आपल्याला 

चलचहण्यािी मला आज्ञा झाली आहे.’ 
 
ही दोन उदाहरिे औरंगजेबाच्या पत्रव्यवहारातून चदली. बातमी पत्रातूंन आिखी उदाहरिे सापडतात. 

पन्हाळगड हाती आल्यावर तेथील मंचदरािी मोडतोड औरंगजेबाच्या आजे्ञने झाली. याप ढे सहदंूच्या हाताखाली 
(घरी) नोकर म्हिून म सलमानानी काम करु नये आचि सहदूनी म सलमान नोकर ठेव ूनये अशी आज्ञा जाहीर 
करण्यात आली. मराठ्ाशंी सततिी य दे्ध म्हिजे मोगल साम्राज्यावर केवढे संकर् पि वरील प्रकारिे आदेश 
काढण्यात औरंगजेब ग ंतला होता. अशा धोरिाने आपल्या साम्राज्याच्या सिधड्या उडत आहेत हे त्याला चदसत 
नव्हते असे नाही. पि मग वडे कशाला म्हिायिे? 

 
अनुवादाहवर्यी 

 
मागील खंडाप्रमािे अन वादासाठी जो मजकूर घेतला आहे तो शक्य चततका व्यापक घेतला आहे. 

मोगल–मराठा संघषाम ळे ब ंदेले, रजपूत, चशख इत्यादींवरिे, मोगलािें दडपि कमी झाले आचि त्या प्रमािात 
त्यानंा आपले स्वातंत्र्य संग्राम यशस्वीपिे रेर्ता आले. त्याम ळे बातमी पत्रातं त्याचं्यासंबंधी जो मजकूर आला, 
आहे तो आवजूटन चदला आहे. 

 
उदयपूरच्या महाराण्यािे उरले स रले स्वातंत्र्य नष्ट करण्यासाठी मोगल र्पून बसलेले असत. त्या 

संदभातील मजकूरही अन वादात चदला आहे. 
 
दचक्षि भारतात तामीळनाडमध्ये मराठ्ािंी सत्ता नाहीशी झाली. तंजावर मद रा इत्यादी चठकाििे 

राजे मोगलािें माडंचलक बनले. अकार्च्या नवाबािंा हा पूवटरंग होय. तसेि श्रीरंगपट्टििे राजे मोगलाचं्या 
आहारी गेले. मध्य कनार्कात मात्र मोगल–मराठा संघषट जोरात िालू होता. त्याम ळे अन वादात दचक्षि 
भारतातील मराठोत्तर घडामोडी वगळल्या नाहीत. 

 
फारशी मजकूर हाताने चलचहताना (आपल्या मोडीप्रमािे) अन स्वार सकवा सर्ब े देण्याच्या बाबतीत 

फारि गलथानपिा करतात. त्याम ळे स्थळे शोधून काढताना फार काळजी घ्यावी लागते. कोरगावं, कोरेगावं, 
खेड, कन्नड, प रंदर प नाघर, पन्हाळा–परनाळा, सातारा–सतारा, खेळिा–चखळिा, कोल्हापूर–खोलापूर 
अशी चकती उदाहरिे सागंावीत. काही गावािंी नाव ेबदलली आहेत अगर शोध घेऊनही नकाशात आढळली 
नाहीत. महाराष्ट्रात औरंगजेब चजतका भर्कला चततका कोिीि बादशहा चफरला नसेल. १६३६ ते १६४३ 
आचि १६५३ ते ५८ तो औरंगाबादेस स भेदार होता. १६८२ पासून १७०७ पयंत पाि सहा वष े सोडता तो 
महाराष्ट्राति चफरत आहे. औरंगाबाद, नगर, सोलापूर, सातारा, सागंली, प िे इत्यादी चजल््ातूंन त्यािे भ्रमि 
िालू होते. बातमीपत्रात अनेक खेडी शहरे, नद्या, ओढे, डोंगर इत्यादींिे उल्लेख येतात. त्यापंैकी बरीि स्थळे 
शोधून काढली. त्यासाठी मलाही औरंगजेबाच्या मागावरून चफराव ेलागले. चमरज, हातकिंगले, कोल्हापूर, 
पन्हाळगड, वारिा, इस्लामपूर, वडूज, खर्ाव, प सेगावं, ब धपािेंगाव, कोरेगावं, रचहमतपूर, औधं, मलकापूर, 



अंबाघार्, गजापूर, चवशाळगड, इंदापूर अकलूज, दौंड, पेडगावं, कोरेगावं, प िे इत्यादीस्थळे नजरेखालून 
घातली. हा अन भवही मोठा प्रत्ययकारी होता. 

 
इतके करूनही काही स्थळािंा शोध लागला नाही. चवशाळगड जवळ ज्या ओढ्याने मोगल सैन्यािे 

शकेडो बळी घेतले त्यािे नावं नीर् कळले नाही. कजळी, कवडी, कडवी, अशी दोन तीन नाव ेसमोर आली. 
एकि ओढा दोनदा आडवा आला असा त्यावळेी हजर असलेला साकी म स्तैदखान म्हितो. यािा शोध लागला 
पाचहजे. चवशाळगड ते पन्हाळगडिा औरंगजेबािा परतीिा प्रवास म्हिजे मोगलािें पाचनपत आहे आचि 
मराठ्ािें स्वातंत्र्य य द्ध म्हिजे महाराष्ट्रािे महाभारत आहे. यातील स्थळािंा, घर्नािंा व व्यक्तींिा शोध 
इकडे इचतहास संशोधकानंी आपले लक्ष वळचवण्यास हव.े 

 
या द सऱ्या खंडािे अन वाद व संपादन हे या प्रयत्नातून आकारास आले आहे. 
 

❀❀ 



पन्हाळगडच्या वाटेवर : २ 
 

जानेवारी १७०१ 
 

एक जानेवारी – बादशहा आज खानगाव (मालगाव?) हून चनघाले. ते म तटजाबाद चमरज जवळ पोहिले तसे 
फख्खरखान याने तोफानंा सरबत्तीं चदली. बादशहानंी सव्वातीन कोसािा प्रवास केला. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की चदवगंत जगदेवराव जाधव यािंा म लगा राव मानससग व मरहूम खान 

जमान फतेह जंग यािंा म लगा शखे अब्द ल्लतीफखान यानंा यलबरश खानापाशी तैनात करण्यात याव.े 
 

दोन जानेवारी – साताऱ्यािा माजी चकल्लेदार चदवगंत स भानजी यािा म लगा बापाजी (बाबाजी?) याला दोन 
हजार जात व पािश ेस्वार अशी मन्सब देण्यात आली. 
 
पालीगडिा चकल्लेदार पतससग (सेनापत ससग) याने प ढीलप्रमािे चवनंती चलहून पाठचवली की 

‘लोहगडच्या जवळ मराठ्ािें चतकोिा आदी दोन चकल्ल ेआहेत. तेथील चकल्लेदारानंी आपि चकल्ला हवाली करु 
म्हिून बोली लावली आहे. आज्ञा असेल तर मी लोहगडला जाईन. माझा नायब व फतेहससगािा म लगा 
कमालससग याला पालीगडच्या चकल्लेदारीवर नेमण्यात याव.े’ 

 
चवनंती मान्य करण्यात आली. कमालससगला दीडश ेजात व शभंर स्वार अशी मन्सब आहे. 
 
आजमतारागड (सातारा) येथून तोफा आिण्यासाठी यलबरशखान याला बरोबर सैन्य देऊन 

पाठचवण्यात आले. त्याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली– 
 
१) पगार बाकीबद्दल काही रक्कम देण्यात यावी. दहा हजार रुपये द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
२) माझ्या सहकाऱ्यासंाठी दोन घोडे देण्यात याव.े चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
३) माझ्या सहकाऱ्यानंा खिासाठी काही रक्कम देण्यात यावी. दीड हजार रुपये द्यावते अशी आज्ञा 

झाली. 
 

तीन जानेवारी – बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘बादशहाच्या चनवासस्थानात व छाविीतील बाजारात 
चपण्याच्या पाण्यािा भाव एका चपशवीला (चभस्तीिी पखाल) एक रुपया असा आहे. पाण्यािी अचतशय 
रं्िाई आहे.’ बादशहानी ह मीह द्दीनखान बहादूर याला बोलावनू साचंगतले. ‘कृष्ट्िा नदीच्या काठी 
चनवासस्थानासाठी योग्य जागा पाहून या आचि येथून काय अंतर आहे हेही पाहून या.’ त्याने पाहून 



येऊन चवनंती केली की ‘येथून अधा कोस व सहा साखळ्या अशा अंतरावर कृष्ट्िेच्या काठंी जागा 
पाचहली आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘उद्या ह कूम देईन.’ 
 
चदवस जाण्यास दोन घचर्का राचहल्या होत्या. बादशहाना कळचवण्यात आले की ‘बक्षी उल्म ल्क 

म खचलसखान (िार हजारी जात व एक हजार िारश ेस्वार अशी मन्सब असलेला) हा मरि पावला. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘रुह ल्लाखान, म नीमखान वगैरे कारभाऱ्यानंी जाऊन म खचलसखान मरहूम 

यािी मालमत्ता ताब्यात घ्यावी.’ त्याप्रमािे अंमल बजाविी करण्यात आली. यानंतर फजाइलखान व 
कचजउल्कजान (म ख्य काजी) म हंमद अकरम, शखे नूरुल्हक म हतचसब (सावटजचनक नीचतमते्तवर इहचतसाब 
म्हिजे देखरेख ठेविारा अचधकारी), मतलबखान वगैरे यानी म खचलस खानाच्या जनाज्यािी (अंत्ययात्रा) 
तयारी केली. जनाजा बादशहासमोर आिण्यात आला. तेथे नमाज पढल्यावर चमरज येथे शहाशम्स द्दीन यािा 
दगा आहे तेथे दफन करण्यािी आज्ञा झाली, त्याप्रमािे करण्यात आले. कबरीभोवती बाग व पक्क्या िार सभती 
उभया करण्यािी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
असरच्या नमाजानंतर बादशहानंी डफळापूरिा ठािेदार इमाम ल्ला याला ह ज रात बोलाचवले. त्याला 

एक तलवार बचक्षस देऊन डफळापूरला जाण्यास त्याला चनरोप चदला. 
 
म तटजाबाद चमरज येथील चकल्लेदार व फौजदार म फख्खरखान याने चवनंती केली की ‘छाविीतील 

मािसे माझ्या फौजदारीत असलेल्या खेड्यातूंन जबरदस्तीने उंर् घेऊन त्याचं्यावर आपले सामान भरवनू 
त्यानंा नेतात.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘करावलानंा (रे्हळे) ताकीद करा. असे कोिीही उंर् घेऊन आले 
तर त्यानंा ताब्यात घेण्यात येईल. 

 
नगारखान्यािा दारोगा चखदमत तलबखान याने छाविीत किे वाजवीत जाव ेअशी आज्ञा करण्यात 

आली. 
 

िार जानेवारी – काल रात्री रुह ल्लाखान याने येऊन म खचलसखानाच्या मालमते्तिा तपशील चदला तो असा – 
बावीस हजार बासष्ठ रुपये व िार अश्रफ्या नगद, छप्पन्न घोडे त्यापैकी सतरा घोडे सरकारात आहेत. 
बाकी नळद गट येथे सहा हत्ती, पोशाख वगैरे औरंगाबाद, चदल्ली, बंगाल इत्यादी चठकािी. म खचलस 
खानािी मालमत्ता असल्यास ताब्यात घ्यावी अशी पते्र चलचहण्यािी आज्ञा झाली. 
 
म खचलसखानािा म लगा म हंमद हसन याला पािश े जात अशी मन्सब होती. तीत दोनशिेी वाढ 

करण्यात येऊन त्याला नळद गटहून बोलावनू घेण्यात आले. 
 

पाि जानेवारी – म खचलसखानािे क र् ंबीय, अन यायी व नोकरवगट यानंा वषासने, जहाचगरी, नोकऱ्या इत्यादी 
देऊन त्यािंी सोय करण्यात आली. 
 



बतावल (?) िा जमीनदार कान्होजी याने बहरामंद खानाच्या द्वारे प ढील चवनंती केली– 
 
१) चशवाजीने माझ्या वचडलानंा ठार मारून माझी जमीनदारी बळकाचवली. मी ह ज रात आलो. माझ्या 

नावं ेजमीनदारी होऊन फमान चमळावा. आज्ञा झाली की पन्हाळा फते्त झाल्यावर जमीनदारीिा फमान देण्यात 
येईल. 

 
२) माझी एक लाख िार हजार रुपये उत्पन्नािी जहागीर तीस वष ेझाली, मला चमळाली नाही. मला 

असलेली जहागीरी चनकृष्ट आहे. मला परगिे बवादा (?) जहाचगरीत देण्यात यावा. आज्ञा झाली की 
अशटदखान चदवाि खालसाच्याद्वारे अजट करावा. 

 
३) बरसन पराना (?) िे ठािे माझ्या जमीनदारीला लागून आहे. तेथे मराठे (गनीम, बंडखोर) येऊन 

तळ देतात. तेथील ठािेदारी मला द्यावी म्हिजे मी त्यािें व्यवल्स्थत पाचरपत्य करीन. चवनंती मान्य झाली नाही. 
 

सहा जानेवारी – अब्द सूलखान याला अभिीिी ठािेदारी व डफळापूर पयंतच्या मागांिे रक्षि करण्यािी 
कामचगरी देण्यात आली. त्याला चनरोप देण्यात आला. 
 
बादशहानंी सफचशकनखान याच्या प्रकृतीिी चविारपूस करून चनरोप धाडला की ‘येथील हवापािी 

िालत नसल्यास रजा घेऊन औरंगाबाद अगर ब ऱ्हािपूर येथे जाव.े त्याने साचंगतले की हयातभर येथेि 
आपल्या सेवते राहाव ेही इच्छा आहे. बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 

 
हैद्राबाद – कनार्किा फौजदार आचि ज ल्ल्फकारखानािा नायब दाऊदखान (पन्नी) याने चवनंती 

चलहून पाठचवली की गोसवद आचद मराठ्ािें सरदार या प्रदेशातं चफरत होते. मी त्याचं्यावर िालून गेलो. 
गोसवद वगैरे सरदार मारले गेले एक मन ष्ट्य कैद झाला. ल र्ीत सहा हत्ती व िाळीस घोडे हाती लागले, काही 
कृपा (बक्षीस वगैरे) व्हावी.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
यलबरश खानाच्या ऐवजी मरहूम अईजखान यािा नातू शमशरेबेग यािी करावल म्हिून नेमिूक 

करण्यात आली. 
 

सात जानेवारी – बऱ्हािपूर (खानदेश) िा स भेदार मोचतकदरखान याने मके्कच्या याते्रस जाण्यािी परवानगी 
माचगतली. त्याच्या जागेवर अहदींिा मीरबख्शी सद्र दीन यािी खानदेशिा स भेदार म्हिून नेमिूक 
करण्यात आली. सद्र द्दीनच्या जागेवर सफचशकनखान व त्याच्या जागेवर (मीर त जक) मतलबखान 
अशा नेमि का करण्यात आल्या. 

 
आठ जानेवारी – मतलब खानाच्या ऐवजी मोर त जक (चशष्टािारािा अचधकारी) म्हिून इंदापूरिा ठािेदार 

म गलखान यािी नेमिूक करण्यात आली. इंदापूरवर आपला एक कारभारी ठेवनू त्याने ह ज रात याव े
अशी आज्ञा करण्यात आली. 



 
बक्षी म्हिून रुह ल्लाखान खानसामान यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 

नऊ जानेवारी – आज बादशहा म तटजाबाद चमरज चकल्ल्याजवळील आपल्या चनवासस्थानाहून चनघाले. अध्या 
कोसािा प्रवास तख्तेखावर करून ते कृष्ट्िाकाठच्या म क्कामावर आले. रुह ल्लाखान यािी म खचलस 
खानाच्या जागी द य्यम बक्षी म्हिून नेमिूक करण्यात आली. 
 
शम्स द्दीन म हंमदखान (कंधारिा चकल्लेदार) कल्बअेली व इतर चशपाई वगैरे साडेसातश ेमािसे यानंी 

तळावर (ब्रम्हप री) जाव.े फते्त उल्लाखान येईपयंत तेथे राहाव.े तो आल्या नंतर म खचलसखानािा म लगा म हंमद 
हसन यास घेऊन हज रात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
दहा जानेवारी – श क्रवार, किेऱ्यािें काम बंद ठेवण्यात आले. 
 
अकरा जानेवारी – अलाहाबादिा स भेदार चसपाहदारखान याने एक हजार बंदूकिी भरती करून पाठचवले 

होते. त्यानंा तोफखान्यात घ्याव े अशी आज्ञा तोफखान्यािा नायब दारोगा फजले अलीखान यास 
देण्यात आली. 
 
तोफखाना कृष्ट्िानदीच्या पलीकडच्या काठावर लावण्यात यावा अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 
फतेउल्लाखान याला ह ज रात ताबडतोब बोलावनू घेण्यात याव ेअशी आज्ञा म ल्तफतखान याला देण्यात 

आली. 
 
ह ज रातील म्हशी कोरड्या झाल्या असतील त्यानंा औरंगाबादेस पाठचवण्यात याव ेअशी आज्ञा करण्यात 

आली. 
 
राय दलपत ब ंदेला यािा म लगा रामिंद्र याने चवनंती केल्यावरुन त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात 

आली. 
 

बारा जानेवारी – औंध (औंढा?) िा चकल्लेदार व फौजदार शखे म हंमद माह याने त्याला ज ळी म ले झाल्याबद्दल 
नऊ अश्रफ्या व चवनंती पत्र पाठचवले. बादशहानंी एका म लािे नावं अहमद माह व द सऱ्यािे हाचमद 
माह असे ठेवले. 
 
अहमदाबाद (ग जरात) या स भेदार श जाअतखान याने कळचवले कीं ‘आजे्ञप्रमािे माझा म लगा 

नजरअली हा चतकडे येण्यासाठी चनघाला असून तो लवकरि तेथे येऊन पोहोिेल.’ 
 



तेरा जानेवारी – म हंमदाबाद बीदरिा स भेदार ख दाबंदाखान याने बंडखोर नागोजी हर्कर (?) यािे डोके 
कापून पाठचवले. त्या बरोबर एक ढाल व अकरा अश्रफ्या पाठचवल्या. 
 
संगमनेरिा फौजदार रजातलबखान याने डासळबाच्या दहा करंड्या पाठचवल्या. त्या पैकी आठ गोड 

डासळबाच्या व दोन आंबर् गोड डासळबाच्या होत्या. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ख्वाजाखान याने पथके घेऊन उंर् िरचवण्यासाठी उजव्या चदशनेे जात 

राहाव.े 
 
खालील इसमाकंडे आज आज्ञापते्र रवाना करण्यात आली– 
 
१) ज म्दत ल्म ल्क असदखान (म ख्य प्रधान) (२) वऱ्हाडिा स भेदार अली मदानखान (३) बदामीिा 

फौजदार उल्फत खान (४) नागोजी माने. 
 
म तटजाबाद चमरज येथील चकल्लेदार व फौजदार म फख्खर खान यािंा म लगा ज हूरुल्ला खान याने 

चवनंती केली कीं ‘छाविीतील मािसे चमरजेकडे येतात. छाविीत िोऱ्यामाऱ्या होतात. छाविींतील अचधकारी 
मला त्रास देतात. छावण्यातंील िोऱ्यामाऱ्यािंा मी बंदोबस्त करिे अशक्य आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘छाविींतील अचधकाऱ्यानंी त्याला त्रास देऊ नये. िोरीिा माल जर 

त्याच्या इलाख्यात सापडला तर त्यािा पत्ता लावावा.’ 
 

िौदा जानेवारी – ‘शब ेकद्र’ या सिािी रात्र. बादशहानंी रात्रभर जाग्रि केले. म्हिून किेऱ्यािें कामकाज 
झाले नाही. 
 
हरकाऱ्याचं्या कडून कळले ते असे – ‘त कट ताजखान व ह सेन सय्यद हे गस्त घालण्यासाठी म्हिून 

छाविीपासून दोन कोसावर गेले होते. िोरािें (मराठ्ािें) जवळ जवळ तीनश े स्वार छाविींतील उंर् व 
ग रेढोरे ल र्ावी म्हिून आले होते. त कट ताजखानाला ही बातमी कळताि तो त्याचं्यावर िालून गेला. शत्रूिा 
सनाजी (संताजी?) नावािा सरदार होता. तो व इतर दोन बंडखोराना पकडण्यात आले. शत्रूपैकी तीन मािसे 
ठार झाली. नऊ घोडे, भाले वगैरे शसे्त्रही ल र्ीत चमळाली.’ 

 
बादशहा म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली.’ संध्याकाळी बादशहानंा कळचवण्यात आले की. ‘म तटजाबाद 

चमरजे जवळच्या डोंगरात बंडखोरािें (मराठ्ािें) दोनश े स्वार जमले असून ते रस्त्यावरील वाहत कीवर 
आक्रमि करीत आहेत.’ बादशहानी आज्ञा केली की, ख्वाजाखान याने पथके बरोबर घेऊन त्यािें पाचरपत्य 
कराव.े आजे्ञप्रमािे ख्वाजाखान रातोरात रवाना झाला. 

 



पंधरा जानेवारी – ‘ख्वाजा अंबर नायब नाझर याने शहाजहानाबाद (चदल्ली) येथून कळचवले की चितवाडा 
मोहल्ल्यात एका सावकाराच्या घरावर दरोडा पडला. त्यािे सवटस्व ल र्ले गेले. त्यािा म लगा मारला 
गेला.’ अशा गोष्टी चनत्याच्याि झाल्या आहेत.’ तेथील स भेदाराला ताकीद पते्र चलहावीत अशी आज्ञा 
झाली. 
 

सोळा जानेवारी – हरकाऱ्याकंडून कळले ते असे– 
 

धनाजी जाधव हा मोठे सैन्य घेऊन परंड्याहून चनघाला. तो ब्रह्मप रीजवळ मौजे चबछवल (?) येथे तळ देऊन 
राचहला आहे. नरकवासी संताजी (घोरपडे) यािा म लगा रािोजी हा मौजे जकजूती (?) येथे तळ 
देऊन आहे. धनाजीशी लढण्यािा त्यािा बेत आहे. 
 
माळव्यातील जमीनदार व फौजदार यानंी तेथील स भेदार म खतारखान याला जाऊन चमळाव ेअशी 

आज्ञा झाली होती. देवचळयािा जमीनदार याने आपि आजारी असल्यािे चनचमत्त केले. तो स्वतःही बाहेर 
पडेना अगर पथकेही पाठवीना अशी तक्रार ग जटबदार यानंी केली. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘याप ढे असे करु 
नये. नाहीतर बादशहािा कोप ओढवनू घ्याल.’ 

 
गढी दहीवाडी (दहीवडी) िा जमीनदार सादतमंद याला ह ज रात आिण्यासाठी ख्वाजा चमजा 

ग जटबदार यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 

सतरा जानेवारी – आज श क्रवार, किेऱ्यािें काम बंद होते, बहरामंदखान व मतलबखान हे गस्त घालण्यास व 
चशकार करण्यास गेले होते. त्यानंी चिकारा, चित्रपक्षी व इतर पक्ष्यािंी चशकार केली. 
 

अठरा जानेवारी – अंबरिा राजा जयससग (सवाई जयससग) हा ह ज रात येण्यास चवलंब लावीत आहेत अशी 
तक्रार आल्यावरुन तो दोन मचहन्यातं आलाि पाचहजे अशा अथािा म िलका त्याच्या वचकलाकडून 
घेण्यात आला.’ 
 
बादशहानंी रुह ल्लाखानास आज्ञा केली की ‘आम्ही जेव्हा तळावरून कूि करु तेव्हा लागतील तेवढीि 

ओझ्यािी जनावरे बरोबर ठेवा. बाकीिी िरचवण्याइतर चठकािी पाठवा.’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘मीर आचतश (दारुगोळ्यािा प्रमूख) तरचबयत खान याने 

पन्हाळगडच्या रे्कडीवर मोठी तोफ िढचवली असून तो चकल्याच्या दरवाजावर मारा करीत आहे. चकल्ल्यािी 
सभत (तर्) पडली तर मोिे प ढे नेता येतील.’ 

 
म हंमद अमीनखान व मतलबखान यानंी पाळीपाळीने कही आिण्यास जाव.े त्याचं्याबरोबर देण्यात 

येिाऱ्या पथकातील सैचनकािी यादी (तूमार) तयार करण्यात यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 



ब ऱ्हािपूर (खानदेश) िा स भेदार सद्र द्दीन म हंमदखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 

एकोिीस जानेवारी – आज्जमतरागड (सातारा) िा फौजदार यासीनखान याने प ढीलप्रमािे कळचवले ‘पाईने 
चवलायत (प िे प्रान्त) मधून वीस हजार बैल धान्याच्या गोण्या लादलेले आले आहेत. ते कऱ्हाडपयंत 
पोहोिचवले आहेत. आज्ञा होत असेल तर माझा म लगा अब्द लरऊफ याला येथील फौजदारीवर माझा 
नायब म्हिून ठेवीन व स्वतः रसदेिे बैल ह ज रात पोहोिवीन.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली ‘रसद कऱ्हाडिा ठािेदार चकशनराव (कृष्ट्िराव) याच्या हवाली करा. तो ती 

ह ज रात पोहोिवील.’ 
 
मरहूम हबशखान यािा म लगा शखे तय्यब हा बादशहापाशी रुजू झाला. त्यािे वय नव्वद वषािे होते. 

त्याच्याकडे पाहून बादशहा म्हिाले ‘याच्या मन्सबीत वाढ हवी असल्यास द्या.’ यार अलीबेग याने चवनंती केली 
की त्याला एक गावं इनाम म्हिून देण्यात यावा. चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
म हंमद अमीनखानाच्या बरोबर कही आिण्यासाठी म्हिून जाण्यासाठी नेमलेल्या स्वारािंी संख्या तीन 

हजार आठश ेव मतलब खानाबरोबरच्या स्वारािंी संख्या दोन हजार दोनश ेपंिाऐशंी भरली. ती यादी बक्षी 
उल्म ल्क बहरामंदखान याने बादशहा समोर ठेवली. 

 
वीस जानेवारी – नळद गटिा फौजदार इल्ल्तफातखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
कल्बेअलीने चवनंती केली की ‘आजे्ञप्रमािे मरहूम म खचलसखान याच्या क र् ंचबयानंा मी तळावर 

(ब्रह्मप री) घेऊन जाईन, पि वारे्त िोर (मराठे) पसरले आहेत. माझ्यापाशी लहान पथक आहे, द सऱ्या 
क िािी तरी नेमिूक व्हावी’ म नीमखानािा म लगा महंमद काजम याने जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
एकवीस जानेवारी – हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की बजंारी लोक धान्याच्या गोण्या बैलावर लादून आिीत 

होते उस्मान प ऱ्याजवळ मौजे कोिी (क डिी?) येथे धनाजी जाधव याने त्यानंा घेरले असून य द्ध िालू 
आहे. क मक व्हावी.’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘बहरामंदखानाने िौकशी करून वृत्तातं सादर करावा.’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘अनाजी वगैरे (मराठे) सरदार चकल्ल ेबलकोंडा (बालकोंडा, चजल्हे 

चनजामाबाद, आंध्रप्रदेश, त्याकाळी स भे नादेंड चबदर (?) च्या पचरसरात पसरले. तेथील फौजदार मीरहसन हा 
त्याचं्यावर िालून गेला. पि शत्रूिे सैन्य अचधक. त्यानंी त्यािा पराजय केला. तो चनसरू्न बाळकोंडा चकल्ल्यात 
आश्रयासाठी आला.’ द सरा फौजदार नेमावा अशी आज्ञा झाली. 

 



बादशहानंी आज्ञा केली की मूहंमद अमीन खान व मतलब खान यानंी आपल्या पथकासहीत दोन कोस 
पयंत गस्त करीत जाव.े करावलानंी (रे्हेळ्यानंी) िहूकडे लक्ष ठेवाव.े’ 

 
बावीस जानेवारी – काल छाविींतील गंजािा (बाजारािा) करोडी सय्यद इमाम द्दीन याने कळचवले की ‘येथून 

सात कोसावर बंडखोर (मराठे) पसरले असून त्यानंी रसदेिे बैल आििाऱ्या वजंाऱ्यानंा घेरले आहे. 
िकमकी िालू आहेत. वजंाऱ्यानंा मदत व्हावी बादशहानंी आज्ञा केली की ‘िौकशी करा. हेरानंी वरील 
प्रमािे बातमी आिली असेल तर शत्रूिें पाचरपत्य करण्यासाठी सैन्य पाठचवता येईल.’ 
 
चदवसाच्या शवेर्ी हरकाऱ्यानंी कळचवले कीं ‘धनाजी जाधव वगैरेंनी उस्मानपूर पासून तीन कोसावर 

तळ चदला आहे. बादशाही छाविीपासून ते दूर गेले आहेत. आपले जडबाजारब िगे भषूिगडकडे पाठवाव ेव 
स्वतः छाविी भोवती चघरट्या घालीत पन्हाळगडाकडे जाव ेअसा त्यािंा बेत आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘रुह ल्लाखान, म हमंद अमीन खान, मतलबखान वगैरेंनी उद्या सकाळी 

लष्ट्करापासून दोन तीन कोसावर गस्त घालण्यासाठी जाव.े तेथे बंडखोर (मराठे) आढळले तर त्यािें पाचरपत्य 
कराव.े’ बादशहानंी बहरामदं खान बक्षी याला साचंगतले की ‘रुह ल्लाखानाबरोबर िार हजार, म हंमदअमीन 
खानाबरोबर तीन हजार व मतलबखान याजबरोबर दोन हजार अशा स्वाराचं्या सैन्यािी तयारी (तूमार, मस्र्र 
रोल) करा.’ 

 
त्याप्रमािे रुह ल्लाखान वगैरे आज रवाना झाले. बादशहा बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान यास म्हिाले 

‘धनाजी जाधवाच्या पाचरपत्यासाठी नऊ हजार स्वारािी फौज तयार करा. ती हमीह द्दीनखान बहाद र 
याजबरोबर देऊ.’ 

 
तेवीस जानेवारी – नजाबत खानािा म लगा व बागलाण्यािा फौजदार बहरावरखान याला स लतानपूर 

नंद रबारिी फौजदारी देण्यात आली. तेथील माजी फौजदार व सय्यद अब्द ल्लाखानािा म लगा 
हसनअलीखान याला होशगंाबादिा फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. 
 
आज सकाळी हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे ‘बादशहा छाविी पासून आठ कोसावर मौजे लकन 

(?) हे स्थळ आहे. िोरािंा (मराठ्ािंा) सरदार धनाजी याने आपल्या सैन्यािी एक त कडी व ब िगे ही 
कोल्हापूरकडे पाठचवली. द सरी त कडी तडफदार घोड्यािंी असून ती बादशाही छाविीभोवती चघरट्या घालीत 
आहे. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की हमीद द्दीन याने फौजेसचहत तयार राहाव.े बक्षी उल्म ल्क याने आठ हजार 

सातश ेसत्तर स्वार तयार केले. हमीद द्दीनच्या फौजेवर म नीमखान यािी बक्षी व वाकनीस म्हिून नेमिूक केली 
आचि ही व्यवस्था बादशहाच्या नजरेस आिली. 

 



तो पयंत हरकाऱ्याचं्या बातम्यावंरून हमीद द्दीनखान बहादूर याने बादशहानंा कळचवले की हलकर् 
शत्रूिे सैन्य बादशाही छाविी पासून तीन कोसावर आले आहे. 

 
यार अलीबेग याने चवनंती केली की ‘प्रथम म नीमखानाला आज्ञा व्हावी की त्याने सैन्य घेऊन 

छाविीच्या बाहेर ठाि माडूंन राहाव.े हमीद द्दीनखान याच्या सहकाऱ्यानंा त्याच्या बरोबर जाण्यास चनरोप 
देण्यात यावा.’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. न स्त्रतखान हा हमीद द्दीनखानाच्या फौजेत तैनात होता. त्याला 
अंमलबजाविी अचधकाऱ्याकरवी म नीमखानाकडे पोहोिवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
स्वतः हमीद द्दीनखान याला बादशहानंी दोन प्रहरी चनरोप चदला. त्याला एक तलवार देण्यात आली. 

चनरोपाच्या वळेी बादशहा फातेहा (प्राथटना) पढले. 
 
हमीद द्दीनखान सैन्य घेऊन कृष्ट्िेच्या काठंावर पोहोिला. तेथून त्याने म हमद आचरफ कौल याजबरोबर 

बादशहाकडे प ढील चनरोप पाठचवला – ‘शत्रूिे सैन्य छाविीपासून एक कोसावर आले आहे. छाविीपासून 
इतक्या जवळ लढाई करण्यासंबधंी आपली काय आज्ञा आहे!’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘य द्ध करा.’ 

 
त्याप्रमािे य द्धाला तोंड लागले. तीर व तफग बाि व बंद की यािंा वापर होऊ लागला. 
 
या स मारास बादशहास कळचवण्यात आले की काफरािें (मराठ्ािें) सैन्य संख्येने अचधक आहे. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘बहरामंदखान, अशटदखान, व इनायत ल्लाखान यानंीही य द्धास जाव.े’ 

रुह ल्लाखान यास आज्ञा झाली की ‘त म्ही व सफचशकन खान यानंी पथके घेऊन उजव्या फळीबद्दल सावधानता 
बाळगावी.’ 

 
इतक्यात बातमी आली की ‘मतलबखान व मराठे याचं्यात य द्ध िालले आहे. मराठ्ािें सैन्य मोठे 

आहे. ते िारी बाजूनी मतलबखानावर िालून गेले आहेत.’ प न्हा बातमी आली की ‘मरहूम खान जहान यािी 
पथके मतलबखानाच्या मदतीला धाऊन गेली आहेत. मराठे चतकडून हर्ले असून ते आता हमीद द्दीन खानाशी 
य द्ध करीत आहेत. यात म नीमखान, हाचफज अंबरी, राजा अवधूतससग (ओध्यािा राजा) राजा स जानससग 
(बीकानेरिा राजा) यात ग ंतले असून हातघाईिी लढाई िालू आहे. यात उभय पक्षात काही जि ठार अगर 
जखमी झाले आहेत.’ 

 
म हंमद अमीन खान यास कळले की मराठे हे छाविीतील ग रे ढोरे ल रू्न नेत आहेत. तो तडक 

त्याचं्यावर िालून गेला. िकमक झाली. काहंी बैल सोडवनू घेण्यात आले. ग जटदारािंा दारोगा चसयादतखान 
हा ग जटदारासंचहत म हंमद अमीन खानाच्या मदतीसाठी धावला. मीर आचतश (दारुगोळ्यािा प्रम ख) यािा 
नायब फजले अलीखान हा तोफखाना घेऊन जागेवर पोहोिला. मराठे हल्ला करीत त्या वळेी हे लोक बंद की, 
श तरनाळ, बाि इकडून उडवीत आचि प न्हा बार भरवनू ठेवीत. 

 



संध्याकाळी बादशहानंा कळचवण्यात आले की अद्याप य द्ध िालू आहे. रात्रीिा एक प्रहर झाला असता 
बातमी आली. की ‘य द्ध करीत हमीह द्दीनखान बहाद र हा दीड कोसपयंत गचनमािंा पाठलाग करीत गेला. 
चतकडिे एक खेडे त्याने घेतले. िोरानी (मराठ्ानंी) दोन तीन कोसावर तळ चदला होता. चतकडे ते जाऊ 
पाहात आहेत.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘अलाहाबादिा स भेदार चसपाहदारखान याने एक हजार सैचनक 
पाठचवले होते, त्यानंा बाि व दारुगोळा देऊन हमीह द्दीन खानाकडे पाठवा. त्याने तेथे मोिे बाधूंन राहाव.े’ 

 
रात्रीच्या दोन घर्का झाल्या असता चहदायत केश हा बहरामदंखानाकडून आला. त्याने बादशहानंा 

साचंगतले की बहरामदंखानािी चवनंती प ढीलप्रमािे आहे – ‘मी हत्तीखान्याच्या बाजूने स्वतःच्या पथकासचहत 
उभा आहे. काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा केली की चखदमतराय, बेलदारािंा दारोगा याने बेलदारानंा घेऊन 
हत्तीखान्यापाशी तळ द्यावा. बक्षी बहरामंदखान याने आपले नोकर चशपाई यानंा तेथे ठेवाव ेव स्वतः आपल्या 
तंबूस परताव.े’ 

 
बादशहाना कळचवण्यात आले की म हंमद अमीनखान याने दोन घोडे व शसे्त्र शमशरेबेग याने दोन घोडे 

व दोन िोरािंी (मराठ्ािंी) डोकी, फसीहबेगने एक घोडा, कौल त कट  याने एक घोडा अशी लूर् चमळचवली 
आहे. ती त्यानंा माफ करण्यात (त्यानंा देण्यात) यावी अशी आशा झाली. हमीह द्दीनखानाच्या सैन्यातंील 
इसमाना वार्ण्यासाठी दोनहजार अश्रफ्या देण्यात आल्या.  

 
वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती पत्र पाठचवले. –  
 
आपल्या आजे्ञप्रमािे मी माझा म लगा अलीरजा याला पथकासंचहत एचलिपूर मध्ये ठेवले. मी स्वतः 

इस्लामगड उफट  देवगडकडे रवाना झालो. तेथील बंदोबस्तासाठी मी खान फीरोजजंग याजकडून पथके 
मागचवली. ती त्याने चदली नाही. त्याम ळे मी िार हजार स्वार व दोन हजार पायदळ बाळगले आहेत त्याचं्या 
पगारासाठी इकडे चमळिाऱ्या पेशकश (खंडिी) मधून एक लाख रुपये देण्यािी कृपा व्हावी. 

 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली नाही. ते म्हिाले ‘अलीमदानखानला सहा हजार जात व पाि हजार 

स्वार अशी मन्सब आहे.’ 
 

िोचवस जानेवारी – आज श क्रवार, बादशहाना मध्यरात्री कळचवण्यात आले की ‘आजे्ञप्रमािे बक्षी उल्म ल्क 
बहरामदंखान, रुह ल्लाखान व म हंमद अमीनखान हे आपल्या सैन्यासचहत छाविी पासून पाव कोसावर 
तळ देऊन तयार आहेत. यार अलीबेग हा संध्याकाळ पासून सकाळ पयंत ग लालबार मधील 
शाचमयान्यात राचहला आहे.’ 
 
बादशहानंी तहब्ब रखानाला आज्ञा केली की ‘दोनश े बाि, एक धन ष्ट्य व दोन हजार अश्रफ्या 

हमीह द्दीनखान बहाद र याजंपाशी पोहोिवनू परत या. 
 



सकाळी हरकाऱ्याकंडून कळले की धनाजी जाधव वगैरे सरदार आपल्या तळावरुन स्वार होऊन 
चनघाले. ते दोन कोस प ढे चनघून गेले. हमीह द्दीनखान बहादूर त्यािंा पाठलाग करीत आहे. 

 
पंिचवस जानेवारी – सकाळी हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असें ‘हमीह द्दीनखान बहाद र हा मराठ्ाचं्या 

तळावर (ब िग्यावर) िालून गेला त्याने तळ ल र्ला. मराठ्ानंी तळ पाठीशी घेऊन य द्ध केले. बािा, 
बंद की, तलवारी इत्यादींिी हातघाईिी लढाई झाली. शत्रूिे अनेक लोक ठार अगर जखमी झाले. 
कंधार (नादेंड चजल्हा, मराठवाडा) िा चकल्लेदार शम्श द्दीन म हंमदखान याला नऊश ेजात व सहाश े
स्वार अशी मन्सब असून तो हमीद द्दीन खानाच्या फौजेत तैनात होता. तो या लढाईत मारला गेला. 
मोगलािें इतरही काही जि जखमी झाले. अद्याप य द्ध िालू आहे. ते स्थळ बादशाही छाविीपासून 
अकरा कोसावर आहे.’ 
 
दख्खनच्या तोफखान्यािा दारोगा मन्सूरखान हा शहाजादा बेदार नख्त याच्या फौजेत तैनात होता. 

त्याला ह जूरातं बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हफ्तिौकी (बादशहाच्या भोवतालच्या सात िौक्या, ह जराती प्रमािे) िा अमीन रशीदखान याने 

बादशहानंा कळचवले की ‘ह मीद द्दीनखान बहादूर, म नीम खान वगैरे अचधकारी शौयािी शथट करीत आहेत.’  
 
बादशहानंी बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याला आज्ञा केली की ‘त म्ही बादशाही छाविी भोवती चफरा. 

आचि सवट काही पाहून छाविी भोवती खंदक तयार करा. 
 

सव्वीस जानेवारी – हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘धनाजी जाधव वगैरे सरदारािंी रायबाग ह के्करीकडे 
हमीद द्दीनखान बहाद र याजबरोबर प न्हा लढाई झाली. लढाई हातघाईिी झाली. शत्रूिे अनेक लोक 
ठार अगर जखमी झाले. बादशहाच्या भाग्याने शत्रिूा पराजय होऊन त्याने पलायन केले 
हमीद द्दीनखान एक कोसपयंत त्यािंा पाठलाग करीत आहे. त्याला हवी आहे तोफखान्यािी सामग्री.’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘आफरीन बाद, धन्य धन्य, वाहवा, शत्र  सैन्याला छान िोपून काढले.’ 
 
बादशहानंी खाशािा भोजनािा भाग व फळफळावळे हमीद द्दीन खानाकडे व ख्वाजाबेग व इतर 

ग जटबदार याचं्या द्वारे पाठचवली. 
 
अब्द स्समदखान याने तोफखान्यािी सामग्री हमीद द्दीनखान याजकडे पोहोिवावी अशी आज्ञा केली. 

बादशहा बक्षी रुह ल्लाखान याला म्हिाले ‘यलबरशखानाला चलहा, आज्जमतारागड (सातारा) वरून 
तोफखान्यािी सामग्री त्याने लवकर ह जूरात आिावी.’ 

 



कंधारिा चकल्लेदार शम्स द्दीनखान हा मेला होता. त्याच्या जागी त्यािा म लगा ग लाम काद्री याला 
कंधार (नादेंड चजल्हा, मराठवाडा) िा चकल्लेदार म्हिनू नेमण्यात आले. शम्स द्दीनच्या (तो लढाईत मारला 
गेला) इतर म लािें काय ह दे्द आहेत, कळवाव ेम्हिून आज्ञा झाली. 

 
सत्तावीस जानेवारी – काल चदवस मावळण्यास सहा घचर्का राचहल्या असता बादशहानंा कळचवण्यात आले 

कीं ‘धनाजी जाधवाच्या मदतीस तीन िार हजारािे पायदळ सैन्य येऊन पोहोिले. धनाजी जाधव परत 
चफरला. त्याने प न्हा हमीह द्दीनखान बहाद र याजवर हल्ला िढचवला. िहूकडून शत्र ूबाि व बंद की यािंा 
मारा करीत आहे. हमीद द्दीन खानाबरोबर असलेला दारुगोळा संपला आहे. दारुगोळा, धान्य व क मक 
पाठचवल्यास बरे.’ 
 
बादशहानंी चदवसाच्या अखेरीस म हंमद अमीनखान, मतलबखान व फजलें  अलीखान यानंा बोलाचवले. 

म हमंद अमीनखान यास तलवार, मंतरलेत (म्हिजे प्राथटना पढून) कापड, मतलबखान व फजलेअलीखान 
यास एकेक धन ष्ट्य अशा वस्तू चदल्या आचि त्याचं्यासाठी क शलतेिी प्राथटना (फातेहा नीयते खैर) पढून त्यानंा 
हमीद द्दीन खानाच्या क मकेस पाठचवले. त्याचं्या बरोबर प ढील सामग्री देण्यात आली. दोन हजार अश्रफ्या, दहा 
हजार रुपये, पन्नास मि सरब व दारु (बारुद), बाि व धान्य िारश े(मि?). 

 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान व रुह ल्लाखान याना आपल्या सैन्यासचहत छाविी भोवती गस्त घालीत 

राहाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
कंधारिा मृत चकल्लेदार शम्स द्दीनखान यािा म लगा ग लाम कादरी याला कंधारिा चकल्लेदार व 

फौजदार नेमण्यात आले होते. त्याला तीनश ेजात व शभंर स्वार अशी मन्सब होती. तीत दोनश ेजात व दोनश े
स्वार अशी भर घालण्यात आली. शम्स द्दीनखानािा भाऊ नसीरूल्ला याला तीनश ेजात व पन्नास स्वार अशी 
मन्सब होती. तीत शभंर जात व पन्नास स्वार अशी मर घालण्यात आली. 

 
फजले अलीखान याने चवनंती केली की मला बािािें वीस भाते सरकारातून देण्यात यावते. चवनंती 

मान्य करण्यात आली. 
 

अठ्ठाचवस जानेवारी – हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते हे – ‘मूहंमद अमीनखान वगैरे आपापली पथके घेऊन 
रातोरात चनघाले. रात्रीच्या िार घर्का राचहल्या असता ते हमीद द्दीनखान बहाद र याला चमळाले. पि 
अमीनखान तेथे जाऊन पोहोिण्यापूवीि धनाजी जाधव हा तेथून पळून गेला होता.’ 
 
मन्सूर खान हा शहाजादा बेदारबख्ताच्या छाविीतून येऊन भेर्ला. तो आचि त्यािा म लगा म हंमद 

जफर यानी बादशहाना नजरा चदल्या. न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकार खान याच्या नावं ेआज्ञा पत्र (हस्ब ल ह कूम) सादर 
करण्यात आले. व ते पोहोिचवण्यासाठी हमीद बेग ग जटबदार याच्याकडे देण्यात आले. 

 



वसंतगडिा चकल्लेदार सूरतससग याला बदलण्यात आले. नौरसतारागड (परळी) िा चकल्लेदार 
रावतमल झाला याच्यािकडे वसंतगडिा चकल्ला पि देण्यात आला. 

 
कंधार (नादेंड चजल्हा, मराठवाडा िा चकल्लेदार व फौजदार चदवगंत शम्स द्दीन म हंमदखान यािा 

म लगा ग लाम काद्री याला चखलतीिी वसे्त्र देऊन त्याच्याकडे एक घोडा पाठचवण्यािी आज्ञा करण्यात आली. 
 

अेकोितीस जानेवारी – चदवसािा एक प्रहर व दोन घचर्का झाल्या असता बादशहा चदवािे खासमध्ये येऊन 
बसले. हमीद द्दीनखान बहाद र हा धनाजी जाधवाच्या पाचरपत्यासाठी गेला होता. कामचगरी बजावनू तो  
परत आला तो व त्यािे प ढील सहकारी याना प ढील प्रमािे बढत्या देण्यात आल्या. 
 

हमीह द्दीनखान बहाद र – मूळ अडीि हजार जात व िवदाश ेस्वार 
बढती – पािश ेजात व शभंर स्वार. 

 
म हंमद अमीनखान – अडीि हजार जात व आठश ेस्वार  

बढती – पािश ेजात. 
 

मतलबखान – (दोन हजार व पािशसे्वार) चखलतीिी वसे्त्र  
फजले अलीखान चखलतीिी वसे्त्र. 

 
राजा अवधूतससग – ब देंला दोन हजार जात व अडीि हजार स्वार 

बढती – पािंश ेजात. 
 

इखलासखान चमयाना अफगाि – िार हजार जात व िार हजार स्वार, 
बढती – एक हजार जात. 

 
ख्वाजाखान – एक हजार जात व तीनश ेस्वार, 

बढती – शभंर स्वार. 
 

सय्यदखान – सातश ेजात व दीडश ेस्वार, 
बढती – शभंर स्वार. 

 
त कट ताजखान – सातश ेजात, शभंर स्वार, 

बढती – शभंर जात व पन्नास स्वार. 
 

म नीमखान हमीह द्दीनच्या फौजेतील बक्षी व वाकनीस – सातश ेस्वार जात व दोनश ेस्वार  
बढती – दोनश ेजात, पन्नास स्वार. 



 
मरहूम अवरखान यािा म लगा म हंमद अतहर – िारश ेजात व सत्तर स्वार  

बढती – तीस स्वार व खान ही पदवी. 
 

अन्वरखानािा द सरा म लगा म हंमद म नव्वर – तीनश ेजात व वीस स्वार  
बढती – तीस स्वार. 

 
मतलबखानािा म लगा असद ल्ला – तीनश ेजात, तीस स्वार, 

बढती – शभंर जात. 
 
मतलबखानािा द सरा म लगा अब ूताचलब – दोनश ेजात, 

बढती – पन्नास. 
 
मरहूम अवरखान यािा नातू शमशीरबेग – तीनश ेजात व पन्नास स्वार,  

बढती – शभंर जात. 
 
बादशहाच्या कारचकदीिे पंिेिाचळसाव े वषट स रू झाले. बक्षीउल्म ल्क बहरामंदखान, रुहल्लाखान 

म ल्तफतखान वगैरे प्रम ख अमीरानी बादशहाना या चनचमत्ताने अचभनंदन पूवटक तसलीमात (क र्जनसातिा एक 
प्रकार) केले. 

 
अेकतीस जानेवारी – छाविींतून काचफला व हत्तीखाना हा म हंमद अमीन खानाबरोबर तळावर (ब्रह्मप री) 

पोहोिचवण्यािे ठरले होते. पि अमीनखानाच्या ऐवजी राजा अवधूतससग (ओछयािा राजा), राव 
स जािससग (चबकानेरिा राजा), म हंमद काचजम यािंी पथके व नरकवासी (जहन्नमी) संभािा म लगा 
राजा शाहू यािी पथके यानंी हे काम पार पाडाव ेअशी आज्ञा झाली. आजे्ञप्रमािे म हंमद अमीनखान हा 
चमरज गावंाहून परत बादशहाकडे आला. 
 

फेबु्रवारी १७०१ 
 

एक फेब्र वारी – फीरोजगड (यादगीर, ग रुबगा चजल्हा) िा चकल्लेदार व फौजदार म फख्खखान (हा पूवी 
चमरजेिा चकल्लेदार होता) याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. त्यािा म लगा ज हरुल्ला याला 
म तटजाबरद चमरजिी फौजदारी देण्यात आली. अब्द ल्कय्यूम याला म तटजाबाद चमरजिी चकल्लेदारी 
देण्यात आली. 
 
ज ल्ल्फकारखान याने चलहून पाठचवले की ‘मी धनाजी जाधवावर िालून गेलो. चिकोडी (बेळगावं 

चजल्हा) च्या पलीकडे सहा कोसावर य द्ध झाले आपल्या कृपेने अनेकानंा ठार अगर जखमी करण्यात आले. 
शत्रूिा पराजय झाला शत्र ूपळून गेला.’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ 



 
तीन फेब्र वारी – शदाजादा बेदारबख्त द ज ल्ल्फकारखान याचं्याकडे बादशहािी फमाने रवाना झाली. 

बादशहानंी बेदारबख्ताकडे पािं डासळब ेव िार नाशपात्या व ज ल्ल्फकारखानाकडे िार डासळब ेव तीन 
नाशपात्या अशी फळे पाठचवली. 
 
धनाजी जाधवाच्या पाचरपत्यासाठी ज ल्ल्फकारखाना बरोबर स भानजी वगैरे सरदार तैनात होते. त्यानंा 

प ढील प्रमािे बचक्षसे–बढत्या देण्यात आल्या –  
 
स भानजी एक कट्यार 
गोरखोजी चखलतीिी वसे्त्र 
रिदूलाखान कट्यार 
स ल्तानससग राठोड जमदाड (खंजीर) 
राव दल्पत ब ंदेल्यािी म ले भारतीससग पृथ्वीससग व चमश्री मन्सबीत वाढ 
चनजाम द्दीन ओख्वशेगीिा म लगा हसन–मन्सबीत वाढ 
चखजरिी म ले इब्राहीम व आदज्जम–मन्सबीत वाढ 
 

िार फेब्र वारी – गोरखोजी हा ज ल्ल्फकारखानापाशी तैनात होता. त्याला दीड हजार जात व बाराश ेस्वार अशी 
मन्सब होती. त्याला शभंर स्वार अशी बढती देण्यात आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की नळद गटिा चकल्लेदार व फौजदार इल्ल्तफातखान बहाद र याने मरहूम 

म खचलस खान यािा म लगा मीरहसन यास ह जूरात आिाव ेव कलब ेअलीने नळद गटला जाव.े 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे– 
 
‘धनाजी जाधवाने कृष्ट्िा मल्हार बरोबर दहा हजार स्वार देऊन त्याला राजमागावर (शाहराह, हायव)े 

पाठचवले आहे. तो स्वतः चिकोडीच्या बाजूस राचहला आहे.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की म हंमद अमीन खान याच्याबरोबर सैन्य देण्यात येईल त्यािा तपशील 

(तूमार, मस्र्र रोल) तयार करण्यात यावा. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की सय्यद अलीिा म लगा म हंमद रजा हा बादशहाच्या जल्लमध्ये 

(चनकर्) एक सेवक होता. त्याने वडेाच्या भरात सय्यद म जाचहदिा म लगा सय्यद इसहाक याला कट्यारीने 
ठार मारले. सय्यद इसहाकला पािंश े जात व ऐंशी स्वार अशी मन्सब होती. बादशहानंी म हंमद रजाच्या 
नोकरीिी व दजािी िौकशी करण्यािी आज्ञा केली. 

 
पाि फेब्र वारी – बक्षी उल्म ल्क बहरामदखान हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहानंा भेर्ला. 



 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने म हंमद अमीनखान याजबरोबर पाठचवण्यात येिाऱ्या सैन्यािा तपशील 

साचंगतला. या सैन्यात राजा अवधूतससग, चमजा सद्र द्दीन म हंमद खान, ख्वाजाखान, राव स जािससग वगैरे 
अचधकारी असून सैन्य बळ िार हजार सहाश ेस्वारािें होते. बादशहाने म हंमद अमीन खानाला या सैन्यासचहत 
पन्हाळगडाच्या चदशनेे जाऊन कृष्ट्िा मल्हार यािे पाचरपत्य कराव े म्हिून चनरोप चदला. बादशहा या वळेी 
फातेहा खैर ही प्राथटना पढले. अमीनखानाबरोबर खालील प्रमािे तोफखान्यािा सरंजाम द्यावा अशी आज्ञा 
झाली– 

 
पािंश े प्यादे, बाि दोनश,े श तरनाळ पाि, सरब दारू पंधरा, बेलदार पन्नास, पािी वाहिारे पाि, 

क ऱ्हाडी िालचविारे तीस. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘नरकवासी रामा (राजाराम) यािा पेशकार (कारभारी) रामिंद्र 

(रामिंद्रपंत अमात्य) व दादो मल्हार हे पािं हजार सैन्य घेऊन दंड राजप रीिा चकल्लेदार व फौजदार चसद्धी 
याकूतखान याच्यावर िालू गेले आहेत. चसद्दीने य द्धािी तयारी केली आहे. कल्याि चभवडंीिा ठािेदार 
मातबरखान यािी क मक आपल्याला चमळावी अशी त्याने चवनंती केली आहे. रुह ल्लाखानाने मातबरखानाला या 
संबंधी चलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
संगमनेरिा फौजदार रजातलबखान याने चवनंती पत्र व डासळबािी करंडी पाठचवली. 
 
वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान याने चवनंती पत्र पाठचवले ते बादशहानंी नजरेखालून घातले. 
 

सहा फेब्र वारी – (रमजान) आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 
सात फेब्र वारी – इखलासखान चमयाना याने चवनंती केली की परगिे नौस (नेवासा?) मला तनखा जहागीर 

म्हिून देण्यात आला आहे. तेथील फौजदारी पि मला देण्यात यावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
त्याने मदत म्हिून दोन हत्ती माचगतले. त्याला एक हत्ती देण्यात यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
हरकऱ्याचं्या तोंडून कळले की, ‘धनाजी जाधव हा चिकोडी जवळ होता. त्याला कळले की 

ज ल्ल्फकारखान बहाद र हा पन्हाळगडाहून कोल्हाप रापयंत पोहोिला आहे. हे ऐकून त्याने चिकोडीहून पळून 
जाण्यािी तयारी केली. तो क िीकडे जािार हे कळले नाही. म हंमद अमीनखान हा कृष्ट्िा मल्हार वगैरे 
सरदाराचं्या पाठलागावर त्याि चदशनेे गेला. म हंमद अमीन खानापाशी सैन्य फार थोडे आहे. चमजा सद्र द्दीन 
म हंमदखान, मीर न रुल्ला व यक्काताजखान हे आजारी असल्याम ळे म हंमद अमीनखान याजपाशी पोहोंिले 
नाहीत. बादशहानंी आज्ञा केली की मतलबखान व फजले अलीखान यानंी म हंमद अमीनखानाच्या साहाय्यास 
जाव.े 

 



आठ फेब्र वारी – मरहूम अमीनखान (काब लिा माजी स भेदार) यािा म लगा म हंमद इब्राहीम याला रहमतखान 
ही पदवी देण्यात आली. 
 
मतलबखान व फजले अलीखान हे पथके घेऊन म हंमद अमीन खानाच्या क मकेसाठी म्हिून 

छाविीपासून तीन कोस प ढे गेले होते. बादशहाच्या आजे्ञने ते तेथून परत आले त्यानंा चदवािे खासमध्ये 
बोलाण्यात आले. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘म हंमद अमीन खान याने आपले सैन्य घेऊन शाही हत्तीखाना 
म तटजाबाद चमरजेच्या प ढे दोन तीन मजला पयंत पोहोिवावा. पि वारे्त गचनमािंी (मराठ्ािंी) धामधूम फार 
असल्यास त्याने (अमीन खान) शाही हत्तीखाना थेर् तळापयंत (ब्र्प री) पोहोिवावा. 

 
स भे म हंमदाबाद (नादेंड बीदर)िा स भेदार व रामगीर (आता करीमनगर चजल्हा आधं्र प्रदेश गोदावरीिे 

दचक्षि तीर) िा फौजदार ख दाबंदाखान (शाचयस्ताखानािा म लगा) याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 

दहा फेब्र वारी – (रमजान उपवासािा मचहना) माज किेऱ्या बंद होत्या. 
 
अकरा फेब्र वारी – चदल्ली येथे म हंमद अमीनखान (चदवगंत बक्षी व स भेदार) यािा वाडा होता तो म खचलसखान 

बक्षी याला राहण्यासाठी चदला होता. तोही (चमरजेत) वारला. तो वाडा आपल्याला चमळावा म्हिून 
गाचजउद्दीनखान बहाद र (शहाब द्दीन) फीरोज जंग, भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) याने चवनंती केली. 
त्याला तो फक्त राहाण्यासाठी देण्यात यावा म्हिून आज्ञा झाली. (सरदारािें वाडे त्याचं्या मृत्यूनंतर 
मालकीिे होत.) 
 

बारा फेब्र वारी – खानफीरोजजंग (चनजाम ल्म ल्कािा बाप) हा तळाजवळ (ब्रह्मप री) पोहोिला आहे असे 
बादशहानंा कळचवण्यात आले. 
 
पवनारच्या बातम्यावरुन प ढीलप्रमािे कळले– 
 
अलाहदाद हा देवगड (नागपूर प्रातं) िा पूवीिा जामीनदार त्याला काढून र्ाकण्यात आले होते. तो 

येथून (पवनार) पळून चनगनू बख्त याजकडे देवगड उफट  इस्लामगड येथे गेला. चनगून बख्ताने त्याला तेथे 
ठेवले आहे. ‘वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदान खान याला त्यािे (अलाहदाद) पाचरपत्य कराव ेम्हिून चलचहण्यात 
याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
काल रुह ल्लाखानाने चवनंती केली की ‘पन्हाळगड सजकून घेण्यासाठी कूि कराव ेअसे ठरले आहे. 

ओझी वाहािारे व इतर यानंा रकमा द्याव्या लागतील या संबंधी काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘यािे उत्तर या 
मचहन्याच्या पंिवीस तारखेला (बावीस फेब्र वारी १७०१) देऊ.’ 

 
ख्वाजा चसद्दीक हा बादशहाना कॉफी पाजीत असे, त्याला बक्षीस देण्यात आले. 
 



तेरा फेब्र वारी – आज किेऱ्या (न्यायालय व चदवाि) बंद होत्या. 
 
िौदा फेब्र वारी – बादशहाचं्या छाविी पासून (चमरजेजवळ कृष्ट्िा काठंी) पन्हाळगड चकती अंतरावर आहे हे 

पाहून येण्यासाठी बादशहानंी उस्मानखान करावल व असद ल्ला ख शमंचजल (मजला स िचविारा) यानंा 
पाठचवले होते. त्यानंी काल येऊन चवनंती केली की ‘छाविी पासून पन्हाळगडािे अंतर िौदा कोसािे 
आहे. या मागावर पािं मजला स िचवण्यात आल्या आहेत. असद ल्ला हा ज ल्ल्फकार खानाकडे त्याच्या 
सरदारानंा द्यावयािी चखलतीिी वसे्त्र, खंजीर इत्यादी वस्तू पोहोिवनू आला होता. त्याने येताना 
ज ल्ल्फकार खानािे चवनंचतपत्र (अजटदाश्त) आिले होते. ते आपल्या समोर ठेवण्यात याव े अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
आज सकाळी बादशहा हमीद द्दीनखान बहाद रला म्हिाले ‘त म्ही जाऊन येथून शम्स द्दीनच्या दग्यािे 

अंतर चकती व चकल्ल्याच्या व चमरजेच्या तर्बंदीिे अंतर चकती हे मोजून या.’ त्याने मोजिी करुन येऊन 
साचंगतले की बादशाही छाविी (कृष्ट्िा काठंावरील) पासून शम्स द्दीनिा दगा एका कोसाला अधा पाव कमी या 
अंतरावर आहे व शहराच्या तर्बंदीिे अंतर एक कोस व अधा पाव असे आहे. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी चमळाली– 
 
‘यलबरशखान हा आज्जमतारागड (सातारा) हून तोफा वगैरे आिण्यासाठी गेला होता. तो तेथून तोफा 

वगैरे सरंजाम घेऊन कऱ्हाड पयंत पोहोिला. हे, ऐकून धनाजी जाधव वगैरे सरदार यानंी येऊन वार् अडचवली 
आहे. मराठ्ािें सरकार कृष्ट्िा मल्हार व शाहू सनबाळकर यानंी खर्ावला वढेा घातला असून तेथील ठािेदार 
कृष्ट्िराव हा त्याचं्याशी लढत आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की, म हंमद अमीनखान व मतलबखान हे त्या भागात असतील तर त्यानंी 

गचनमािें पाचरपत्य कराव.े नसल्यास त्यानंी खर्ाव व एलेगावं पयंत गस्त करुन याव.े’ अमीन खानाबरोबर तीन 
हजार तीनश ेिौऱ्याऐंशी व मतलबखाना बरोबर दोन हजार िारश ेिौतीस स्वार तैनात करण्यात आले. 

 
पंधरा फेब्र वारी – बादशहानंा कळचवण्यात आले की अकबराबाद (आग्रा) िा स भेदार एचतकादखान यािा 

म लगा म हंमद सालेह हा आजे्ञप्रमािे पथके घेऊन छाविी जवळ आला आहे. छाविीत येण्यािी आज्ञा 
व्हावी. परवानगी देण्यात आली. 
 
सोलाप राहून सरब व बारुद (बंद कीिी दारु) ही मागचवण्यात आली होती. ती आिण्यासाठी संरक्षक 

पथक (बंद का) हव ेहोते. फजेउल्लाखानाने तो सरंजाम आपल्याबरोबर आिावा अशी आज्ञा झाली. 
 
कोल्हाप रिा ठािेदार रिबाजखान याने चलहून पाठवले की ‘माझ्यापाशी यावळेी दोनश ेस्वार व दोनश े

पायदळािें असे लढवय्ये सैचनक आहेत. आज्ञा होत असेल तर गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी मतलब खानाला 
जाऊन चमळेन.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त म्ही स्वतःच्या ठाण्याबद्दल (कोल्हापूर) सावधचगरी बाळगा.’ 



 
गाळिा (मालेगाव ताल का, नाचशक चजल्हा) येथील बातम्यावंरून समजले की येथून बदललेला 

चकल्लेदार म हंमद वाचरस हा नवीन नेमलेला चकल्लेदार अब लक्ाचसम याला चकल्ल्यािा ताबा देत नाही. आज्ञा 
झाली की, ‘चकल्ला हवाली करण्यास त्याला चलचहण्यात याव.े त्याला शभंर जात व पन्नास स्वार अशी मन्सब 
होती. ती काढून घ्यावी असा ह कूम देण्यात आला. 

 
सोळा फेब्र वारी – छाविीिा नायब कोतवाल म हंमद अमीन याला प ढीलप्रमािे आज्ञा झाली – ‘पन्हाळ 

गडाकडे सैन्य कूि करू लागेल त्यावळेी क िीही आपले कचबले (बायका मािसे) बरोबर बाळगता 
कामा नये अशा अथािी दवडंी द्या.’ 
 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘या मचहन्याच्या पंिवीस तारखेस (बावीस फेब्र वारी १७०१) स ल्तान 

ब लंद अख्तर (राजप त्र अकबर यािा म लगा) यािे लग्न अब्द ल्हादी याच्या म लीशी ठरले आहे. लग्नाच्या 
सामानािी तयारी करा.’ 

 
यलबरशखान याने चलहून पाठचवले की ‘मी साताऱ्याहून तोफा वगैरे सरंजाम घेऊन छाविी पासून सहा 

कोसावर आलो आहे. धनाजी जाधव हा या मागावर होता तो मछींद्रगडकडे गेला. म हंमद अमीन खान, 
मतलबखान व फजले अली हे येऊन मला चमळाले.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘कृष्ट्िा मल्हार हा खर्ावकडे गेला होता. तो पळून गेला.’ 
 
बादशहानंी मीर चदलेर वगैरे दोन ग जटबदार नेमले. त्यानंा आज्ञा झाली की ‘अंमलबजाविीिे अचधकारी 

नेमून चवजाप राहून धान्य रसद वगैरे मागवनू ते शहाजादा बेदार बख्त याच्या छाविीत पोहोिवा.’ 
 

सतरा फेब्र वारी – आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 
अठरा फेब्र वारी – यलबरसखान, म हंमद अमीनखान, मतलबखान, फजलेअलीखान वगैरे सरदार हे 

आज्जमतारागड (सातारा) येथून तोफखाना आदी सरंजाम घेऊन आले. ते बादशहानंा भेर्ले. 
 
ज ल्ल्फकारखान व त्यािे सरदार याचं्याकडे चखलतीिी वसे्त्र व फमाने वगैरे घेऊन असद ल्ला गेला होता, 

त्याला ज ल्ल्फकारखान, राव दलपत ब ंदेला, रामससग हाडा, स लतानससग, कान्होजी (चशके) व गोरखोजी या 
सरदारानंी बचक्षसी चदली. ती त्याला माफ करण्यात आली. 

 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘दौलताबादेच्या चकल्ल्यातून दोन हजार मि सरब व दोन हजार मि 

बाि मागवनू घ्या.’ 
 



रुह ल्लाखानाने चवनंती केली की, ‘यलबरशखान हा आजारी आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘बाजार ब िग्यािें 
रक्षि करण्यासाठी मी त्याला म तटजाबाद चमरज येथे ठेवीन.’ 

 
मरहूम बक्षी म खचलसखान यािी कबर चमरज येथे होती. चतच्या व्यवस्थेसाठी बादशहानंी चमरज 

प्रातंातील चबलिी (?) हे गाव चदले. त्याच्या सनदा तयार होईपयंत म जाचवरानंा (सेवकेरी) दोनश ेरुपये 
देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
एकोिीस फेब्र वारी – बादशहानंी जाहीर केले की पन्हाळगड सजकून घेण्यासाठी येथून शाबान मचहन्याच्या िार 

तारखेस (तीन मािट १७०१) आपि कूि करु. 
 
आज्जमतारागड (सातारा) चकल्ल्यावरुन मोठ्ा तोफा आिण्यात आल्या होत्या. त्यापकैी दोन मोठ्ा 

तोफा पन्हाळगडाच्या वढे्यात असलेल्या तरचबयतखानाकडे पोहोित्या कराव्या अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘खान फीरोजजंग गचजउद्दीनखान याच्या पाशी तैनात असलेले 

रुस्तमखान, गाचलबखान वगैरे सरदार अहमदनगरकडे असलेल्या आपल्या जहाचगरीकडे गेले आहेत.’ ते का 
गेले यािी िौकशी करण्यात यावी अशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
म तटजाबाद चमरजेिा चकल्लेदार याने शहराच्या तर्बंदीिी (शहर पनाह) द रुस्ती (डागड जी) करावी 

अशी आज्ञा झाली. 
 
रजातलबखान (संगमनेरिा फौजदार) याने डासळबाच्या दोन करंड्या पाठचवल्या. त्या बादशहा समोर 

ठेवण्यात आल्या. 
 
हकीम हाजकखान याने यलबरशखानावर उपिार कराव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

वीस फेब्र वारी – आज बादशहानंी चदवािात बसून काम केले नाही. मतलबखान करावल बेगी हा प ढील 
मजलेशी िौकशी करुन आला. तो म्हिाला, ‘मी साखळ्यानंी मोजिी करून आलो आहे. प ढिी मजल 
येथून दीड कोसावर आहे.’ 
 

एकवीस फेब्र वारी – बेलदारािंा प्रम ख चखदमतराय याने बेलदार घेऊन पन्हाळ गडच्या मोिावर 
तरचबयतखानाकडे जाव े अशी बादशहानंी आज्ञा केली. माळव्यािा स भेदार म खतारखान 
(औरंगजेबािी बायको चदलरसबानू चहच्या मावस भावािा म लगा, शहाजादा बेदारबख्तािा सासरा व 
शहाजादा (आज्जम यािा व्याही) यािा म लगा सय्यद म हंमद याला खान ही पदवी देण्यात आली. 
 



बावीस फेब्र वारी – क िीही आपले कचबले बरोबर ठेव ू नयेत अशी आज्ञा झाली होती. बहरामंदखान, 
रुह ल्लाखान, मतलबखान, हकीम हाजकखान याचं्या संबचंधता ंसबंंधी काय आज्ञा म्हिून चविारण्यात 
आले. बादशहा म्हिाले ‘त्यानंा आपले संबचंधत बरोबर ठेवता येतील.’ 
 
म तटजाबाद चमरजेिा चकल्लेदार अब्द ल्कय्यूम याने चवनंती पत्र पाठचवले की, 'चकल्ल्यात सामग्री सरंजाम 

नाही. चकल्ल्यामध्ये दीड हजार बाि (रॉकेर्सारखे) सरब, बारुत, (दारु) ही तोफखान्यािी सामग्री होती ती 
जाया झाली आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की दख्खनच्या तोफखान्यािा दारोगा मन्सूरखान याने चकल्ल्याला 
तोफखान्यािा (वरील) सरंजाम प रवावा. 

 
तेवीस फेब्र वारी – राजा अवध त ससग, राव स जानससग व म हंमद काचजम हे हत्तीखाना पोहोिचवण्यासाठी 

तळावर (ब्रम्हप री) गेले होते, ते येऊन बादशहानंा भेर्ले. 
 
इंदापूरिा ठािेदार म गलखान याला छाविीतील चशष्टािार अचधकारी क्रमाकं दोन (मीर त जक 

द य्यम) या जागेवर नेमण्यात आले. 
 
अकबराबाद (आग्रा) िा स भेदार एचतकादखान यािा म लगा म हंमद सालेह हा काल बादशहानंा 

भेर्ला. त्याने बादशाही सैन्याबरोबर राहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
अबदालबेग तोपिीबाशी याला पन्हाळगडाच्या मोच्यावर तोफा पोहोिचवण्याच्या कामावर नेमण्यात 

आले होते. त्याला खान हा चखताब देण्यात आला. 
 
राजप त्र अकबर यािा म लगा स ल्तान ब लंद अख्तर यािे अब्द ल्हादीच्या म लीशी लग्न ठरले होते. 

बादशहानंी काल काजी म हंमद अकरमकडे पािंश ेरुपये व इतर काही वस्तू पाठचवल्या. काजी अकरम, शखे 
नूरुल्हक, म हंमद गौस व म हंमद आचकल यानी रात्री याव े अशी बादशहानंी आज्ञा केली. त्याप्रमािे ते 
बादशहाकडे आले. लग्न चवधीसाठी बादशहानंी शखे न रुल्हक याला वकील व म हंमद गौस आचि म हंमद 
आचकल यानंा साक्षीदार म्हिून नेमले. यानंतर आजे्ञ प्रमािे काजी अकरम हा गेला. त्याने चनका पढचवला. 
चमहर म्हिून तीस हजार रुपये वधूला चनचश्चत करण्यात आले. स लतान ब लंद अख्तर याने काजीला पागोर् व 
पािंश ेरुपये चदले. 

 
िोवीस फेब्र वारी – पेशखाना (आघाडीिे तंब)ू शन्वालच्या दोन तारखेस (एक मािट १७०१) रवाना कराव.े 

आपि तीन तारखेस कूि करू असे बादशहानंी फराशखान्यािा दारोगा शफ ट द्दीन यास साचंगतले. 
 

बादशहानंी बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान यािी आठवि काढली. तो आज किेरीत आला नाही असे 
कळचवण्यात आले. 

 
दख्खनच्या तोफखान्यािा दारोगा मन्सूर खान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 



 
पंिवीस फेब्र वारी – म ल्तफतखान, अजहरखान व चखलतखान्यािा दारोगा म हंमद ह सेन यानंा सैन्याबरोबर 

(पन्हाळगडाकडे जाताना) आपली संबंधीत (बायका मािसे इत्यादी) मािसे घेण्यािी परवानगी 
देण्यात आली.  
 
हकीम हाचजकखान याने आपली संबधंीत मािसे चमरजेच्या चकल्ल्यात ठेवावी आचि चकल्लेदाराने त्यानंा 

आडकाठी करु नये अशी आज्ञा करण्यात आली.  
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले ते असे:– 
 
‘नरकवासी रामा (राजाराम) यािा कारभारी रामिंद्र (रामिंद्रपतं अमात्य) हा धान्यािी रसद, दोन 

हजार पायदळ’ बंदूकिी बरोबर घेऊन पन्हाळगडापाशी आला. ज ल्ल्फकारखान बहादूर याने त्वरा करुन 
त्याच्याशी य द्ध केले. शत्रूपैकी अनेक जि मारले गेले. धान्यािी रसद ल र्ण्यात आली. शत्रूपैकी काहीजि 
पळून चकल्ल्यात गेले.’ 

 
द सऱ्या चदवशी शत्र ूतरचबयतखानाच्या मोच्चावर िालून आला. तरचबयत खानानेही त्यािे पाचरपत्य 

करुन आपले मोिे कायम राखले. 
 
धारुर (बीड चजल्हा, मराठवाडा) च्या बातम्यावंरुन कळले की ‘गनीम या प्रातंात पसरले आहेत. ते 

परगण्या परगण्यातूंन िौथ वसूल करीत आहेत. रस्ते बंद पडले आहेत.’ तेथील स भेदाराला गचनमािें पाचरपत्य 
करा म्हिून चलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
ज न्नर (चशवनेरी)िा चकल्लेदार नसरुल्लाखान याने एक हजार मावळ्यािें पथक उभे केले होते. त्यािा 

खिट संगमनेरिा फौजदार रजातलबखान याच्याकडून देववावा व मावळ्यानंा बादशाही छाविीत घेऊन याव े
अशी आज्ञा झाली. 

 
सव्वीस फेब्र वारी – िीनचकलीि खानाला बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
स भानजी (साताऱ्यािा माजी चकल्लेदार) यािा म लगा बाबाजी याच्या पथकातील खालील लोकानंा 

मन्सबी देण्यात आल्या– 
 
रामाजी–पािश ेजात व शभंर स्वार, जगदेव–तीनश ेजात व पन्नास स्वार, राजससग–अडीिश ेजात व 

वीस स्वार. 
 
माळव्यािा स भेदार म खतारखान याने प ढीलप्रमािे कळचवले–‘माझा म लगा इल्फ्तकारखान हा राव 

गोपाळससग याच्या पाचरपत्यासाठी गेला होता. प्रातंातील फौजदार व जमीनदार यािें कारभारी यानंी त्याचं्याशी 



सहकायट केले. पि इल्फ्तकारखान ब ंदीला पोहोिला त्यावळेी राव ब धससग (ब ंदीिा राजा) यािा कारभारी 
काही त्याला येऊन चमळाला नाही. राव गोपाळससग हा पळून उदय प रच्या जमीनदाराच्या (महारािा) 
म लूखात गेला.’ 

 
बादशहानंी राव ब धससग यािी मन्सब दोनश ेस्वारानंी कमी केली. 
 
नीचतमते्तवर देखरेख ठेविारा अचधकारी (म हतचसब) शखे न रुल्हक याने साचंगतले की ‘राजा 

अवधूतससग (ओछािा राजा) व राव स जािससग (चबकानेरिा राजा) याचं्या छाविीत धमाला चनचषद्ध 
असिाऱ्या गोष्टी (चबद्दत) (नािगािी मचदरा पान इत्यादी) सरास िालू आहेत.’ या गोष्टी थाबंचवण्यासाठी 
हमीह द्दीखान व फजलेअलीखान यानंा पाठचवण्यात आले. कोिी उद्धर्पिे वागल्यास त्यािे पाचरपत्य कराव े
अशी आज्ञा झाली. त्याप्रमािे अंमलबजाविी करुन हमीह द्दीन परत आला. त्याने कळचवले की कोिाही 
रजप ताने प्रचतकार केला नाही. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की पाि हजारी मन्सबदार सोडून कोिीही ध्वज उभे करु नये. 
 
राव मानससग (जाधव) याने म जऱ्यासाठी चदवािे खास मध्ये येत जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

सत्तावीस फेब्र वारी – (तीस रमजान) बादशहानंी नवीन मचहन्यािा िंद्र पाचहला. तोफानंा सरबत्ती देण्यात 
आली. बादशहाजादा कामबक्ष त्यािा म लगा स ल्तान ब लंद अख्तर हे ईद म बारकसाठी हजर झाले. 
 

अठ्ठावीस फेब्र वारी – आज रमजानच्या इदेिा चदवस, किेऱ्या बंद होत्या. ईद म बारकच्या अज्या राजप त्र, 
राजकन्या, अचधकारी इत्यादींच्या कडून आल्या. बादशहा बहरामदखानाला म्हिाले, ‘आमच्या बरोबर 
जे सैन्य राहील ते तयार करा आचि त्यािी यादी (तूमार, मस्र्र रोल) दाखवा.’ बहरामंद खानाने 
तपशील चदला. एकंदर सैन्य अठरा हजार, भरले. बादशहाने सैन्यािी रिना प ढीलप्रमािे केली– 
 
बादशहाजादा कामबक्ष उजव्या फळीला, बहरामंदखान डाव्या फळीला रुह ल्लाखान आघाडीला, 

हमीह द्दीन खान बहादूर चपछाडीला, म हमंद अमीनखान रे्हेळिीवर. 
 

एक मािट–प ढील अचधकाऱ्यानंा सैन्याबरोबर आपले कचबले बाळगण्यािी परवानगी देण्यात आली – 
मतलबखान, चसयादतखान, इखलासखान, ख्वाजाखान, सफचशकनखान, ग लाम म हमंद, राजाशाहू, 
बख्तावरखान, अब्द रटहमान. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले कीं ‘गाचजउचद्दनखान (फीरोजजंग) हा तळापासून (ब्रह्मप री) तीन 

कोसावर पोहोिला. तो हूज रात येत आहे.’ 
 



कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान याने चलहून कळचवले की ‘मछींद्रगडिा चकल्लेदार व फौजदार नेमत 
याने स्वार व प्यादे बाळगली आहेत. कऱ्हाडिी खेडी ल र्ण्यासाठी त्याने स्वार व प्यादी पाठचवली. ते लोक 
ग रेढोरे घेऊन जात आहेत. अशाने रयत आबाद होिार नाही.’ यावर यासंबधंी संबंचधत अचधकाऱ्याला चलहाव े
अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
दोन मािट–आज बादशहा सहा घचर्का चदवस वर आला असता चमरजेहून चनघाले. दीड कोस व पंधरा 

साखळ्या अंतर कापून ते म क्कामावर दाखल झाले. हा प्रवास त्यानंी तख्तेखावरून केला. या म क्कामी 
चमरजेिा चकल्लेदार अब्द ल्कय्यूम याला परत जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. (हा म क्काम कोित्या 
खेड्यावर झाला हे अखबारामध्ये चदले नाही.) 
 

तीन मािट – आज बादशहा तख्तेखावर स्वार होऊन चनघाले. साडेतीन कोसािा माग पार करून ते म क्कामाला 
पोहोिले. (येथेही खेड्यािे नाव देण्यात आले नाही.) मतलबखानाने म्हर्ले ‘उद्यािी मजल अडीि 
कोसािी होईल.’ बादशहा म्हिाले ‘प ढे पाठवायिे तंब ूरवाना करा. 
 
म तटजाबाद चमरजेिा फौजदार जहीरुद्दीन (जहूरुल्ला पाचहजे) याने चवनंती चलहून पाठचवली की ‘माझ्या 

जहाचगरीत पायमल्ली (सैन्याच्या हालहालींम ळे चपकािंी नासाडी) झाली आहे. माझ्या सैचनकािंा पगार देिे 
मला शक्य होत नाही. खचजन्यातून मोबदल्यािी रक्कम देण्यात यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

  
छाविीिा नायक कोतवाल म हंमद अमीन याने कळचवले की ‘छाविींतील अनेक मािसे आपले कचबले 

घेऊन सैन्याबरोबर येत आहेत. काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘त्याचं्या वारे्ला जाऊ नका.’ 
 
रुह ल्लाखान हा सैन्याच्या आघाडीला होता. त्याला बाि, सरब व बारुत (बंद कीिी दारु) ही 

प रचवण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 
 

िार मािट–शहाजादा बेदारबख्त व ज ल्ल्फकारखान हे पन्हाळगडच्या वढे्यात ग ंतले होते. त्यानंी चलहून 
पाठचवले की ‘आपि या भागात जवळ आला आहात. आपल्या भेर्ीस याव े म्हितो. काय आज्ञा?’ 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘शचनवारी येऊन भेर्ा’. 
 
हमीह द्दीन खान बहाद र याने चलहून पाठचवले की ‘सैन्यातील लोकािें सामान येथे िह कडे पसरले 

आहे. ओझी वाहून नेण्यािी साधने चमळत नाहीत.’ बादशहा म्हिाले. ‘किे वाजवा. आज येथेि म क्काम होईल.’ 
 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘तयार रहा. पन्हाळगडापाशी आमच्या चनवासस्थानािी जागा 

चनवडण्यासाठी मी त म्हाला पाठवीत आहे.’ 
 
िीन क लीजखान याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले ‘गाचजउद्दीनखान बहादूर (माझे वडील) हे 

बंडाखोरािें पाचरपत्य करण्यासाठी ग लबग्याकडे रवाना झाले आहेत. मी ह ज रात येत आहे. मी म तटजाबाद 



चमरजेपयंत पोहोिलो आहे. माझ्याबरोबर धान्य वगैरे रसद आहे.’ त्याला छाविीत येण्यासाठी दस्तक 
(परवानगीिा कागद) देण्यात याव े अशी आज्ञा झाली. मन्सूरखानाने िीन क लीजखानाकडे खाशाच्या 
उपयोगािी फळाफळावळे पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 

 
नळद गटिा चकल्लेदार व फौजदार इल्ल्तफातखान याने प ढीलप्रमािे चलचहले – ‘तोफािंा सरंजाम घेऊन 

मी ह ज रात याव ेअशी आज्ञा झाली आहे. पि या बाबतीत पंतप्रधान ज म्दत ल्म ल्क याचं्या दप्तरातून अद्याप 
ह कूम आला नाही. बादशहा म्हिाले ‘त्याला (इल्ल्तफातखानाला) चलहा, आपला नायब नळद गटला ठेवनू त्याने 
ह जूरात याव.े’ 

 
खालील मंडळींच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली– 
 
खवाशािंा दारोगा–म ल्तफतखान, तनख्यािा चदवाि–इनाय त ल्लाखान, ख्वाजाखान, दख्खनच्या 

तोफखान्यािा दारोगा (अचधकारी) मन्सूरखान, घोड्यानंा डाग देण्याच्या खात्यािा अचधकारी रशीदखान. 
 

पाि मािट–आज बादशहा तख्तेखावर स्वार झाले. अशीि कोस व पंधरा साखळ्या (जरीब) अंतर कापून ते 
अखरेश गावाजवळच्या म क्कामावर पोहोिले. (अचर्गे्र, हातकिंगले ताल का, कोल्हापूर चजल्हा). 
 
काल संध्याकाळी मतलबखान याने कळचवले की ‘येथे रानात एक वाघ आहे.’ आज्ञा झाली की 

‘बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष याने चशकारीला जावे.् रुह ल्लाखान व मतलबखान व इतर मािसेही बरोबर 
असावी.’ कामबक्ष याने, जाऊन हाका करचवला. वाघ ओढ्याच्या काठाकाठाने चनघून पळून गेला. याि 
स मारास वलीबेगिा प तण्या म हंमद फाचजल हा चशकार पाहाण्यासाठी म्हिून वारे्त उभा होता. वाघ जवळ 
आलेला पाहून त्याने तलवारीने त्याला मारले. स्वतः म हंमद फाचजल याला जखमा झाल्या. कामबक्षाने वाघ 
आिनू बादशहाना दाखचवला. 

 
वऱ्हाड स भयाहून आलेल्या बातम्यावंरून प ढीलप्रमािे कळले – ‘गचनमािंा सरदार परसोजी भोसले हा 

सैन्य घेऊन एचलिपूर (अिलपूर) पासून पािं कोसावर आला. पवा (?) येथे चकशनराविी जहागीर होती. त्या 
जहाचगरीवर त्यानंी हल्ला केला. अनेक मािसानंा मारले व गावं ल र्ले. तेथील अचधकाऱ्याने (आचमल) तीन 
चदवस त्यािंा प्रचतकार केला. पि त्याला क मक आली नाही. शवेर्ी चनरुपाय होऊन त्याने गचनमानंा पंिवीस 
हजार रुपये देण्यािे कबूल केले.’ 

 
यावर रुहूल्लाखानाने वऱ्हाडच्या स भेदाराला ताकीदपते्र चलहावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
िीन क लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क) हा येऊन बादशहाना भेर्ला खान फीरोजजंगच्या 

तोफखान्यािा प्रम ख चमजाबगेखान व हसन अलीखान हेही बादशहाला भेर्ले. लाहोरिा (बदललेला) नायब 
स भेदार मोचतमदखान हाही येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 



सहा मािट – बादशहािा म क्काम पंिगंगेवर होता. आज बादशहानंी किेरीिे काम केले नाही. उद्या शहाजादा 
बेदारबख्त भेर्ण्यास येईल तेव्हा बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याने त्याला सामोरे जाव ेअशी आज्ञा 
झाली. 

 
सात मािट – आज बादशहा तख्तेखावर स्वार झाले. सव्वातीन कोसािा प्रवास करून ते कोल्हापूरजवळ 

पोहोिले. बादशहा शफ ट द्दीन (फराशखान्यािा म श्रफ) याला म्हिाले ‘शहाजादे बेदारबख्त येत आहेत. 
दौलतखान्याच्यासमोर त्याचं्यासाठी तंबू उभा करा.’ बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान हा 
दौलतखान्यापासून (बादशहािे चनवासस्थान) एक कोस सामोरा गेला आचि बेदारबख्ताना भेर्ला. 
त्याने बेदारबख्ताला नऊ मोहरा व एचतकादखानािा (आग्ऱ्यािा स भेदार) म लगा सालेह याने पािं 
मोहरा नजर म्हिून शहाजाद्या समोर ठेवल्या. म हंमद बेदारबख्त हा चदवािे खासच्या जाळीपयंत 
आला. बादशहानंी आज्ञा केली की शहाजादे व बक्षी बहरामंदखान यानंी आत याव.े शहाजादा 
बेदारबख्त याने नजर म्हिनू एक हजार मोहरा व चनसार (ओवाळिी) म्हिून दोन हजार रुपये 
बादशहा समोर ठेवले. शहाजादा बादशहाच्या पाया पडला तसे बादशहानंी त्याच्या पाठीवर हात ठेवनू 
म्हर्ले ‘आफरीन बाद, शाबास, त म्ही खूप झर्ला. खूब तरद द नमूदे’ यानंतर बहरामंदखानाला चनरोप 
देण्यात आला. बादशहानंी पन्हाळगडच्या वढे्यािी व मोच्यािी िौकशी केली. नंतर शहाजाद्याला 
चनरोप देण्यात आला. शहाजाद्यासाठी खास चखलतीिी वसे्त्र, भोजनािी सात तारे् (काब, चवचवध 
पक्वानाचं्या मोठ्ा चरचकबी) व फळफळावंळािी पाि तारे् पाठचवण्यात आली. 
 
मोचतमदखानाला दचक्षिच्या स भयािी चदवािचगरी देण्यात आली. 
 

सात मािट – बादशहानंा स्वारीत खालील मंडळी भेर्ली– 
 
कागलिा ठािेदार चपराजी (घार्गे), कोल्हाप रिा ठािेदार रिबाजखान मीर म ईज. 
 

आठ मािट – आज बादशहा कोल्हाप राहून चनघाले. ते ग लालबारेच्या दरवाजापयंत आले. त्यानंी शहाजादा 
बेदारबख्त याला चनरोप चदला. अडीि कोसािा प्रवास करुन ते पंिगंगेच्या काठावर म क्कामाला आले. 
 
सकाळी बादशहा झोपेतून जागे झाले. त्यानंा कळचवण्यात आले की ज ल्ल्फकारखान बहादूर न स्त्रत जंग 

हे पालखीतून भेर्ण्यास आले आहेत. बादशहा नमाजासाठी म्हिून मशीदीत आले तेथे ज ल्ल्फकारखान, 
रुह ल्लाखान व बहरामंदखान हे त्यानंा भेर्ले. ज ल्ल्फकारखान यानंी नजर म्हिून एक हजार मोहरा व चनसार 
(ओवाळिी) म्हिून दोन हजार रुपये बादशहा समोर ठेवले. बादशहानंी ज ल्ल्फकारखानाच्या पाठीवर आपले 
दोन्ही हात ठेवले. चखलतीिी वसे्त्र चदली फळफळावळ चदली आचि चनरोप चदला. बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे 
रुह ल्लाखान व हमीद द्दीनखान बहादूर हे प ढे जाऊन बादशहाच्या चनवासस्थानािी (दौलतखाना) व मोक्यािी 
जागा पाहून आले. पेशखाना (आघाडीिे तंबू) प ढे पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 



काल संध्याकाळी शहाजादा बेदारबख्त हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. काल रात्री बादशहा यानंी 
रुह ल्लाखान व हमीद द्दीनखान बहाद्दूर याना बोलावनू म्हर्ले ‘क िच्या वळेी बहरामंदखान याने मागे 
चपछाडीला रहाव े आचि त्याच्याऐवजी रुह ल्लाखानाने उजव्या फळीला असाव.े िीन क लीजखान (भावी 
चनजाम ल्म ल्क) हा येऊन बादशहाला भेर्ला. आज हमीह द्दीनखान बहाद रच्या ऐवजी िंदावल (चपछाडी) 
त म्हीि साभंाळा असे बादशहा त्याला म्हिाले. एचतकादखान (आग्ऱ्यािा स भेदार) यािा म लगा म हंमद सालेह 
याने आपल्या बापािी पथके बादशहाचं्या समोर उभी केली. 

 
नऊ मािट – आज बादशहा तख्तेखावर स्वार होऊन पंिगंगेवरून चनघाले. दीड कोसािा प्रवास करून ते 

पन्हाळगडाजवळ दाखल झाले. 
 
वारे्त शहाजादा बेदारबख्त त्यानंा भेर्ला. बादशहा म्हिाले, ‘त म्ही व ज ल्ल्फकारखान यानंी आपल्या 

फौजाचनशी पलीकडच्या बाजूला तळ द्यावा.’ 
 
शखे चहदायतकेश व उस्मानखान करावल यानंा बादशहा म्हिाले ‘त म्ही जाऊन तरचबयतखानािे मोिे 

पाहून या.’ 
 
रुह ल्लाखान याला बादशहा म्हिाले ‘तरचबयतखानाच्या मोिाजवळ खाने आलम याने तळ चदला आहे. 

त्याच्या ऐवजी त म्ही तळ द्या.’ 
 
खाने आलम व त्यािे भाऊ म नव्वरखान, इल्ख्तसास खान हे बादशहानंा भेर्ले. फरीदखानही भेर्ला. 
 

दहा मािट – बादशहा रुह ल्लाखान व मतलबखान यानंा म्हिाले ‘पन्हाळगडच्या वढे्यासाठी म्हिून कोठे कोठे 
ठािी बसवायिी त्या जागा पाहून या. तरचबयतखान म बारकखान, म हंमद अस्करी, म हंमद इसहाक 
ही मंडळी मोिातून येऊन भेर्ली. 
 
ज ल्ल्फकारखानापाशी तैनात असलेली प ढील मंडळी येऊन बादशहानंा भेर्ली–राव दलपत ब ंदेला, 

त्यािी म ले भारतीससग व नरहरससग, राव कान्होजी चशके, त्यािा म लगा माधंाता, जैन लाचबदीन बक्षी, 
अब्द ल्कादर. 

 
कनार्किा नायब फौजदार दाऊदखान याच्या चलचहण्यावरून त्याच्यापाशी तैनात असलेल्या प ढील 

मंडळींच्या मन्सबी वाढचवण्यात आल्या– 
 
गि ूचशके (गिोजी चशके) याला जात पाि हजार व स्वार एक हजार अशी मन्सब होती. तीत दोनश े

स्वारािंी भर घालण्यात आली. त्याला चखलतीिी वसे्त्र पाठवावी अशी आज्ञा झाली. माधवससग यास दोन हजार 
जात व हजार स्वार अशी मन्सब नव्याने देण्यात आली. 

 



राजा अनूपससग यािा म लगा रुद्रससह याला िारश ेजात व दीडश ेस्वार अशी मन्सब होती. तो वारला 
अशी बातमी आली. 

 
अकरा मािट – आजे्ञप्रमािे शहाजादा बेदारबख्त हा येऊन बादशहाला भेर्ला. एका घर्केनंतर त्याला आपल्या 

तंबूकडे परत जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. माझ्या तंबूपासून बेदारबख्ताच्या तंबूपयंत काय अंतर 
आहे हे मला कळवा असे बादशहा शखे चहदायतकेश याला म्हिाले. 
 
िीन क लीजखान, राजा अवधूतससग वगैरेंिी ठािी पन्हाळगडाच्या भोवती बसचवण्यासाठी रुह ल्लाखान 

व मतलबखान याना आज्ञा करण्यात आली होती. ती कामचगरी बजावनू ते परत आले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की या भागातील रमिे (जनावरे िरण्यासाठी जंगल) व चशकारगाह 

(चशकारीच्या जागा) यािें रक्षि करण्यात याव.े 
 
छाविी भोवती सभत बाधंण्यासाठी म्हिून बेलदार व शक्का (पािी वाहिारे) यानंी हमीह द्दीनखान खान 

बहाद र याजपाशी रुजू व्हाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘एक बाई चकल्ल्यावरुन तरचबयत खानाच्या मोच्यात 

आली. तरचबयत खानाने चतला ह जूरात पाठचवली आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘हमीद द्दीनखान बहादूर यानंी 
चतच्यापाशी िौकशी करावी. चतने साचंगतले ‘मी शहाजादा बेदारबख्तच्या छाविीवरून येत होते. गचनमानंी 
(मराठे) मला कैद करुन चकल्ल्यात नेले. चकल्ल्यात पाण्यािा साठा भरपूर आहे. धान्यही भरपूर आहे. 
चकल्ल्यात स मारे िारश ेमािसे आहेत चकल्ल्यािी एका बाजूिी तर्बंदी लहान आहे,’ चतला सोडून द्यावी अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
खानजमान फतेहजंग (शखे चनजाम म परटब खान) यािा म लगा शखेलतीफ यािी मन्सब काढून 

घेण्यात आली होती. ती चफरुन बहाल करण्यात आली. 
 

बारा मािट – आज ज ल्ल्फकारखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. रामससग हाडा, राव कान्होजी (चशके) 
बेदारबख्तािा चदवाि मीर अब्द रटहीम, स भे दख्खनिा चदवाि मोतचमदखान इत्यादी मंडळी येऊन 
बादशहानंा भेर्ली. 
 
मरहूमखान जहान बहादूर (बहादूरखान) यािी बहीि हाजीखानम चहने ब्रह्मप रीह न शहाजहानाबाद 

(चदल्ली) परतण्यािी इच्छा दाखचवली. नूस्त्रतखान व अब ल्फतहखान यानी चतला औरंगाबादेपयंत न्यावी. तेथून 
हाजी म हंमद हाशम याने चतला चदल्लीपयटन्त न्यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
माळव्यािा स भेदार म खतारखान याला खब टजे पाठचवण्यािी व त्यासाठी जरूर पडल्यास गडी मािसे 

नेमण्यािी आज्ञा झाली. 



 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे ‘शत्रूिे सैचनक बादशाही छाविीपासून दीड कोसावर आले. त्यानंी 

खेडी उध्वस्त केली व ग रेढोरे ल रू्न नेली. रे्हळिी (करावली) करण्यासाठी छाविींतून कोिी जात नाही.’ 
बादशहानंी यावर करावल (रे्हेळे) प ढील प्रमािे नेमले–आघाडीला ख्वाजाखान, उजव्या फळीला शमशरेबेग, 
डाव्या फळीला म हंमदशरीफ व चपछाडीला हैदरखान. 

 
चवजाप री कनार्क कडून प ढील बातमी कळली. 
 
‘कोलारिे महाल व परगिे यािें फौजदार मामूरखान यािंा नायब जमाल हा आपल्या म लाबरोबर 

आपल्या परगण्याच्या दौऱ्यावर गेला होता. देवनहल्ळीिा जमीनदार त्याच्यावर िाल करून आला. दोन 
घचर्का य द्ध आले. त्यातं जमाल आचि त्यािा म लगा हे मारले गेले. जमालला दीड हजार जात व तीनश ेस्वार 
अशी मन्सब होती. (त्यािा म लगा) म हंमद इब्राहीम यास दोनशवेीस जात व वीस स्वार अशी मन्सब होती. 

 
बहरामंदखान याने चविारले ‘मोच्यांच्या प ढे करावल (आघाडीिे रे्हळे) क िाला नेमाव.े बादशहा 

म्हिाले, रुहूल्लाखान हे मोच्याच्या मागे आहेत. त्यानंा करावलीवर नेमा.’ 
 

तेरा मािट – आज श क्रवार. किेऱ्या बंद होत्या. आज शहाजादा बेदारबख्त हा येऊन बादशहानंा भेरू्न गेला. 
 
िौदा मािट – आज म हतचशमखान, कबघाकखान (तरचबयतखानाच्या तैनातीत) इत्यादींनी बादशहािी भेर् 

घेतली. 
 
बहरामंदखान व हमीद द्दीनखान यानंी कही (रसद, लाकूडफार्ा, गवत इत्यादी) आिण्यासाठी जाव.े 

त्याचं्याबरोबर पाि पाि हजार स्वारािंी सैन्ये देण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
म तटजाबाद चमरज येथील तळािा (ब िगे इत्यादी) व्यवस्थापक यलबरशखान हा दोन हजार जात व 

सहाश ेस्वार अशी मन्सब बाळगून होता. तो वारला. बादशहानंी त्याच्याऐवजी म गलखान यािा नेमिूक केली. 
त्याला एक तलवार बक्षीस देण्यात येऊन त्याला चमरजेकडे जाण्यास चनरोप देण्यात आला. यलबरश खानाच्या 
पथकातील, म हंमद अमीन, चदलावर बेग, हाजीबेग, अल्लायारबेग इत्यादींच्या मन्सबी वाढचवण्यात आल्या. 

 
शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेतील तोफखान्यािी सध्या काय ल्स्थचत आहे यािी माचहती कळवावी 

म्हिून बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
‘तरचबयतखान याने चवनंती केली माझ्या मोच्यात तैनात केलेले सैचनक माझ्याकडे पाठचवण्यात यावते.’ 

आज्ञा झाली की दोनश ेसैचनकानंी िौक्या िौक्यातून जाव े(आपापल्या जागा घ्याव्या). 
  



पंधरा मािट – आज ज ल्ल्फकारखान हा बादशहािा चनरोप घेण्यासाठी आला. बादशहानंी त्याच्या पाठीवर हात 
ठेवला. ज ल्ल्फकारखानाला पाि अंगठ्ा, पाि घोडे बक्षीस म्हिून चदले. बादशहा 
ज ल्ल्फकारखानाच्या स रचक्षततेिा फातेहा पढले. धनाजी जाधवािे पाचरपत्य करण्यासाठी, 
ज ल्ल्फकारखानाला चमरजेकडे जाण्यास चनरोप देण्यात आला. ज ल्ल्फकारखानास सहा हजार जात व 
सहा हजार स्वार अशी मन्सब होती. तीत एक हजार स्वारािंी वाढ करण्यात आली. बादशहा 
ज ल्ल्फकारखानाला ‘म्हिाले शत्र ू (धनाजी जाधव) जाईल तेथे त म्ही जा व त्यािे िागंले पाचरपत्य 
करा.’ ज ल्ल्फकारखानािे सहकारी राव दलपत ब ंदेला, रावससग हाडा, व राव कान्होजी (चशके) 
यानंाही बादशहानंा चनरोप चदला. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की िीनक लीजखान याने ज ल्ल्फकारखानाच्या जागी आपला तळ द्यावा व तंब ू

उभारावा. इखलासखान याजबरोबर तीनश,े ख्वाजाखान याजबरोबर दोनश ेबंदूकिी तैनात करण्यात यावते 
अशी आज्ञा झाली. 

 
ज ल्ल्फकारखानाच्या फौजेत तैनात असलेला रिदूलाखान हा आज येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की फतेउल्लाखान, नजरअलीखान, ख्वाजा मंजूर व म हंमद म रादखान 

(स प्रचसद्ध इचतहासकार खाफीखान हा याच्याि पदरी होता.) हे खचजना घेऊन तळावर (चमरजेच्या) पोहोिले 
आहेत. 

 
सोळा मािट – पन्हाळा चकल्ल्यावर भचडमार करण्यासाठी दोन नळ्यािी तोफ (दो जरब) 

िीनक लीजखानाकडे पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की फौजेिी मदत असल्याचशवाय लष्ट्करातून कोिीही कही (गवत, लाकूड 

फार्ा, धान्य) आिण्यासाठी छाविीच्या बाहेर जाऊ नये. 
 
ख्वाजाखान यास वढे्याच्या कामातून काढून हमीद द्दीन खानापाशी तैनात करण्यात याव ेअशी आज्ञा 

झाली. 
 
वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले.– 
 
‘बख्तब लंद हा जामगडिा जमीनदार नवलससग व मराठे यानंा घेऊन िार हजार स्वार व बारा हजार 

पायदळ अशा सैन्यासचहत माझ्यावर िालून आला. लढाईत मी शत्रूिा पराजय केला. नवलससग मारला गेला. 
बख्तब लंद जखमी झाला. शत्रूपैकी अनेक लोक ठार झाले. माझी स मारे दोनश ेमािसे ठार झाली. मोठा जय 
चमळाला.’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ अलीमदानखानाकडे फमान व चखलतीिी वसे्त्र पाठवावी अशी 
आज्ञा झाली. 

 



अलीमदानखानाने प ढीलप्रमािे चवनंतीपत्र पाठचवले. ‘िादं्यािा जमीनदार राजा बीरससग याच्याकडून 
पेशकश (खंडिी) घ्यावी, राजा बीरससग यास ह जूरात पाठवाव ेव तो येत नसल्यास त्याला कैद करुन पाठवाव े
अशी आज्ञा झाली होती. मी य क्तीने त्याला कैद केला आहे. काय आज्ञा?’ त्याला ह जूरात पाठवाव ेअशी आज्ञा 
झाली. 

 
सतरा मािट – ज ल्ल्फकार खानाच्या फौजेत अद्याप बाि (रॉकेर् सारखे शस्त्र) पोहोिले नसल्यािे कळचवण्यात 

आले. न स्रतखान मीर त झक याने म द्दाम सजावली (अंमल बजाविीिा अचधकारी) नेमून बाि 
पोहोिचवण्यािी व्यवस्था करावी. 
 
ज ल्ल्फकारखानाने चवनंती चलहून पाठचवली की ‘खिास मदत म्हिून काही रक्कम चमळावी’ त्याला एक 

लाख रुपये देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘कोल्हापूर भागात गवत िारा भरपूर आहे. पि शत्र ू(मराठे) त्याला 

आग लावनू नष्ट करण्याच्या चविारात आहेत. त्यािे रक्षि करण्यासाठी क िाला तरी आज्ञा व्हावी.’ बादशहानंी 
आज्ञा केली की ‘कोल्हापूरिा ठािेदार रिबाजखान याला गवत िाऱ्यािे रक्षि करण्यासाठी चलचहण्यात याव.े’ 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले. ‘शमशरे बेगिे मोगल सैचनक हे करावली (रे्हळिी) साठी 

गेले होते. शत्रूिी दोन मािसे त्यानंी कैद केली. एक घोडीही धरली.’ त्यानंा कोतवालाच्या हवाली कराव ेअशी 
आज्ञा करण्यात आली. फजाईलखान यास एक हत्ती (सहा हजार रुपये सकमतीिा) बक्षीस म्हिून द्यावा अशी 
आज्ञा झाली. 

 
अठरा मािट – छाविींतील मािसे एक एक करुन छाविीतून ये जा करतात असे कळले. त्यानंा गर्ागर्ाने 

आिीत जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान हा काही आिण्यासाठी गेला आहे असे कळचवण्यात आले. 

तरचबयतखानाच्या मोिािा वाकनीस म्हिून म हंमद खलील व िीनक लीजखानाच्या मोिािा वाकनीस म्हिून 
ख्वाजा ऐवज याचं्या नेमि का करण्यात आल्या. 

 
फीरोजगड (यादगीर) िा चकल्लेदार व फौजदार समंदरखान, गाळण्यािा (आता नाचशक चजल््ात) 

चकल्लेदार व फौजदार सय्यद शहामतखान, बसवापट्टििा चकल्लेदार व फौजदार ऐवजखान, तोरगलिा 
चकल्लेदार व फौजदार रामससग यािंी पते्र ह ज रात आली. 

 
एकोिीस मािट – म चनमखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली मी खान न स्त्रतजंग याच्या सैन्याबरोबर एक मजल 

गेलो. शत्र ू (धनाजी जाधव) म तटजाबाद चमरजेजवळ िार कोसावर होते. त्याचं्या चवरुद्ध 
ज ल्ल्फकारखान यािी नेमिकू झाली, असे कळल्यावर धनाजी जाधव हा इतर सहकाऱ्याचं्याबरोबर 
सोलापूरच्या चदशनेे चनघनू गेला. ज ल्ल्फकारखान याने दोन मजला मारून त्यािा पाठलाग िालचवला 



आहे. राव दलपत ब ंदेला याने मला एक यादी चदली. न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान याच्या सागंण्याप्रमािे 
राव दलपतच्या पथकातील सैचनकािंी संख्या नऊश ेपंधरा होती. मी पि पथकािी तपासिी केली. 
संस्था बरोबर आहे.’ यादी फजाइलखानाकडे िौकशीसाठी व वृत्तातं कळचवण्यासाठी देण्यात यावी 
अशी आज्ञा झाली. 
 
तरचबयतखानाच्या मोिात मरहूम खानजहान याच्या पथकातंील मािसानंा तैनात करण्यात आले. 

मन्सूरखानाने कोकिी दरवाजाच्या बाजूने तळ द्यावा व मन्सूरखानाच्या पूवीच्या जागेवर ख्वाजाखान याने 
जाऊन खबरदारी बाळगावी अशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
न कताि म सलमान झालेला हैबत ल्ला याने म जऱ्यासाठी किेरीत येत जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
इखलासखान चमयाना याने काही चवनंत्या केल्या होत्या. त्या बादशहानंी मान्य केल्या नाहीत. 
 

वीस मािट – आज श क्रवार. आज किेऱ्यािें कामकाज झाले नाही. 
 

एकवीस मािट – पन्हाळगडला मोिे लावण्यासाठी म हंमद अमीनखान याजकडे एक तोफ पाठवावी अशी आज्ञा 
झाली. 
 
मीरत जक (चशष्टािार खात्यािा प्रम ख) न स्त्रतखान याला आज्ञा झाली की ‘चदवािे खास होतो 

त्याचदवशी मािसे बेचशस्तीने उभी राहतात. त्यानंा चशस्त लावण्यािी व्यवस्था करा.’ 
 
कागलिा ठािेदार चपराजी (घार्गे) याला दीड हजार जात आचि आठश ेस्वार अशी मन्सब होती. 

तीत बादशहानंी शभंर स्वारािंी वाढ केली. 
 
शमशरेबेग याने म हमंद अमीन खानाच्या तंबूपाशी तळ द्यावा आचि तेथून रे्हेळिीला जात जाव ेअशी 

आज्ञा झाली. 
 

बावीस मािट – आज बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘शहाजादा बेदारबख्त याच्या खास स्वारीतील त की 
घोडा हा पन्हाळगड चकल्ल्यावरून वरुन आलेल्या एका गोळ्याने जाया झाला.’ बादशहानंी 
शहाजाद्याला िार त की घोडे चदले. सरकारी तबेल्यािा (पागा) म श्रफ (अचधकारी) अब्द स्सलाम याने 
घोडे शहाजाद्याचं्या तंबूवर पोहोिवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की, रात्री पन्हाळगडातून शत्र ू(मराठे) बाहेर पडले. ते मन्सूरखानाच्या 

मोिाच्या बाजूने आले. मन्सूरखान आपल्या सहकाऱ्यासंहीत त्वरेने धावला. शत्र ूपळून चकल्ल्यात चनघनू गेले.’ 
 



बादशहा मतलबखान, सरकारखान व उस्मानखान करावल यानंा म्हिाले ‘पन्हाळगडिे मोिे 
पाहण्यासाठी मी मन्सूर खानाच्या मोच्याकडे जाईन. त म्ही (ते आधी) पाहून या.’ त्याप्रमािे ते मोिे पाहून आले. 
ते म्हिाले ‘आपल्या चनवासस्थानापासून (दौलतखान) मन्सूरखानािा मोिा, शहाजादा बेदारबख्ताच्या, 
तळाच्या वारे्ने सहा कोसावर व म हंमद अमीनखानाच्या तळाच्या वारे्ने दोन कोसावर आहे. पि वारे्त 
पाण्यािी रं्िाई फार आहे. काय आज्ञा?’ हे ऐकून बादशहा गप्प बसले. नव म ल्स्लम हैबत ल्ला याच्यासाठी एक 
तलवार व एक खंजीर काढून ठेवण्यािी आज्ञा झाली. 

 
तेवीस मािट – बादशहानंा कळचवण्यात आले की हमीह द्दीनखान हा कही आिण्यासाठी गेला आहे.’ 

 
तरचबयत खानाच्या पायाला आजार झाला आहे असे कळचवण्यात आले हकीम म हंमद तकी यानंी 

औषधोपिार करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
तळावर (ब्रम्हप री व चमरज) आता गचनमािंी वदटळ नाही. इस्माईलखान मका याने ह जूरात याव ेअशी 

आज्ञा झाली. 
 
म हतचसब (नीचतमते्तवर देखरेख ठेविारा अचधकारी, सेन्सार ऑफ मॉरल्स) याच्याशी वीस अहदी 

(स्वार) व पन्नास प्यादे तैनात करण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 
कोल्हापूरिा ठािेदार रिबाजखान याने प ढील प्रमािे चवनंत्या केल्या– 
 
१) सय्यद शहा म हंमद हा पूवी मराठ्ाकंडे होता. तो शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याने चदलेल्या 

कौलास अन सरुन मराठ्ानंा सोडून शहाजाद्याकडे आला, शहाजाद्यानंी त्याला चखलतीिी वसे्त्र चदली आचि 
त्याला पािं हजार जात व दोन हजार स्वार अशी मन्सब चमळावी अशी चशफारस केली. तीस अन सरुन आज्ञा 
व्हावी. 

 
यावर बादशहानंी आज्ञा केली की सय्यद शहा म हंमद याला माझ्यासमोर आिण्यात याव.े 
 
२) चिकोडीिा जमीनदार देवण्िा (?) हा बंडखोर होता. तो आता शरि आला आहे. त्यािी चवनंती 

आहे की इकडे ठािे कायम कराव.े मी सहकायट करीन.  
 
त्याला माझ्यासमोर आिण्यात याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
३) आिखी काही चवनंती करिे आहे, तर एकातंात अजट करीन. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘जे काही 

सागंावयािे ते शहाजादे बेदारबख्त यानंा सागंा. ते मला कळवतील.’ 
 



िोवीस मािट – कोल्हापूरिा ठािेदार रिबाजखान याला पन्हाळगडच्या मोच्यात ख्वाजाखानाच्या 
पथकाबरोबर तैनात करण्यात आले. बादशहानंा कळचवण्यात आले की अंबरिा जमीनदार राजा 
जयससग हा रमजानच्या िोवीस तारखेस (एकवीस फेब्र वारी १७०१) ह ज रात येण्यास चनघाला आहे. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे. ‘ब्रह्मप रीच्या तळावरून प्रवाशािंा काचफला बादशाही छाविीकडे 

येत होता. त्याचं्याबरोबर बल िी सैचनक होते. काचफला डफळापूरच्या अलीकडे आला, सर्वाजी डफळे हा 
सैन्य घेऊन त्याचं्यावर िालून आला. बल च्यापंैकी अनेक मािसे ठार अगर जखमी झाली. याि स मारास 
म गलखानािे म गल सैचनक म तटजाबाद चमरजेहून त्या स्थळी पोहोिले. शत्र ू पळून गेले. बलूिी सैचनक व 
काचफला हे म तटजाबाद चमरजेला पोहोिले आहेत.’ 

 
पंिवीस मािट – हमीह द्दीनखान बहाद र हा कही आिण्यासाठी गेला आहे. त्याने बारससगािी चशकार करून 

चशकार बादशहाकडे पाठचवली. 
 
गाचजउद्दीनखान बहाद र याने (ब्रह्मप रीहून) चलहून पाठचवले की ‘माझ्या पाशी तैनात करण्यात आलेली 

बरीि मािसे औरंगाबादेस चनघून गेली आहेत. येथे चकतीतरी कामे करावयािी आहेत. पि आज दोन वष े
झाली ती मािसे काही परत आली नाहीत.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘एक अंमलबजाविी अचधकारी नेमून 
त्यानंा (तळावर) पोहोिचवण्यािी व्यवस्था करण्यात यावी.’ 

 
तरचबयतखानाच्या मोच्यािा वाकनीस हाजी म हंमद अली याने आपल्याला आठवड्यातून दोन वळेा 

म जऱ्यासाठी येण्यािी परवानगी असावी अशी चवनंती केली. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

सव्वीस मािट – खालशािा चदवाि अरशदखान याच्याकडे मोतीमदखानाच्या ऐवजी चवजापूर व हैदराबाद या 
स भयािंी पि चदवािचगरी देण्यात आली. 
 
सय्यद म हचसनिा म लगा व मरहूम एचतमादखान यािा जावई अहसनखान याला कल्यािीिा चकल्लेदार 

व फौजदार म्हिून नेमण्यात आले होते. त्याला पािश ेजात व शभंर स्वार अशी मन्सब होती. तीत शभंर 
स्वारािंी वाढ करण्यात आली. हमीद द्दीन खान बहाद र हा कही आिण्यासाठी गेला होता तो येऊन बादशहानंा 
भेर्ला. बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान यानंी शचनवारी कही आिण्यासाठी जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सत्तावीस मािट – आज श क्रवार, बादशहानंी दोन्ही किेऱ्या स्थचगत ठेवल्या. 

 
अठ्ठावीस मािट – काल मतलबखान, रुह ल्लाखान व हमीह द्दीनखान बहाद र यानंा बादशहानंी आज्ञा केली की 

‘त म्ही जाऊन ठािी बसवा व पन्हाळ्यािा (पचरसर) चकल्ला पाहून या. मी चकल्ला पाहाण्यासाठी जाईन.’ 
आजे्ञप्रमािे ते शहाजादा बेदारबख्ताच्या तळावरुन मन्सूर खानाच्या मोिापयंत गेले. परत येऊन ते 
म्हिाले ‘वारे्त पाण्यािी रं्िाई कमालीिी आहे.’ हे ऐकून बादशहा गप्प बसले. 
 



बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान हा कही आिण्यासाठी गेला असल्यािे कळचवण्यात आले. 
 
रुह ल्लाखान, मतलबखान व हमीह द्दीनखान यानी पन्हाळ्याच्या भोवती एचतकाद खानािा म लगा 

म हंमद सालेह व ख्वाजा म हंमद रिबाजखान यािंी ठािी बसचवली. म हंमद सालेह याने चवनंती केली की 
‘पन्हाळगडच्या भोवती माझे ठािे बसचवण्यात आले आहे. इतराचं्याप्रमािे माझ्यापाशी बंदूकिी तैनात करण्यात 
यावते.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त मच्याबरोबर पथक आहे ते प रे आहे.’ 

 
एकोितीस मािट – बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘कोल्हापूरच्या देवहऱ्यात (देव्हारा, महालक्ष्मीिे देऊळ 

तर नसेल, कोल्हापूर ताल क्यात देवळे, सदडानेली, दोनवडे व दोनावाडी ही गाव े आहेत. पि 
फारसीतील देवहरा या नावाशी ज ळत नाहीत) खचजना प रलेला आहे.’ बादशहानंी रिबाजखान 
(कोल्हापूरिा ठािेदार) याला चनरोप देताना आज्ञा केली की देवहरा उध्वस्त करा, पाडून र्ाका 
(चमसमार नमूदे) आचि खचजना काढून सरकारात दाखल करा.’ 
 
काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली ‘शत्रूिे (मराठे) सैचनक, दारुगोळा बरोबर 

घेऊन खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्याच्या चदशकेडून येतात आचि िीनक लीजखान बहाद र (भावी 
चनजाम ल्म ल्क) याचं्या ठाण्यातून पन्हाळगडात जातात.’ 

 
बादशहानंी िीनक लीजखानाला बोलाविे पाठचवले. बादशहा त्याला म्हिाले ‘इतकी गफलत कशी 

काय झाली, (ई कदर तगाफ ल िराश दा), त म्ही रात्रीच्या वळेी खबरदारी बाळगली पाचहजे.’ 
 
म तटजाबाद चमरजेिा रक्षक म गलखान याने चलहून पाठचवले की ‘शत्रूिे (मराठ्ािें) सैन्य या भागात 

पसरले आहे. बादशहानंी एखाद्या पथकािी तैनाती इकडे करावी.’ बादशहानंी यावर प ढीलप्रमािे आज्ञा केली 
– ‘एक ग जटबदार–कोल्हापूरिा ठािेदार रिबाजखान याच्यापाशी तैनात करा. त्याने रिबाजखानाला 
चमरजेला म गलखानापाशी पोहोिवाव.े मग उभयतानंी गचनमािें पाचरपत्य कराव.े’ 

 
फतेउल्लाखान वगैरे मंडळी खचजना घेऊन म तटजाबाद चमरजेपयंत आली आहेत असे बादशहानंा 

कळचवण्यात आले. 
 
म हंमद अमीनखान याजपाशी रायससगिा म लगा अनूपससग हा तैनात होता तो जागेवर हजर नाही असे 

कळले. त्याला िारश ेजात व दीडश ेस्वार अशी मन्सब होती. त्यािी जहागीर काढून घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
एचतकादखानािा म लगा म हंमद सालेह याच्याकडे पन्हाळगडाभोवतीिे एक ठािे होते. त्याने चवनंती 

केली की ‘माझ्या ठाण्याभोवती सभत (अहाता, कंपौंड) बाधूंन देण्यासाठी बेलदार व शक्का (पािी वाहािारे) 
नेमाव े तसेि हशमािी (पायदळ पथके) मािसेही नेमावीत.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘हमीह द्दीन खान 
बहाद र ‘हे अहाता’ (घेर, सभत, क ं पि) बाधूंन देतील व मतलबखान हे हशमािी मािसे प रवतील.’ 

 



इखलासखान चमयाना याने खालीलप्रमािे चवनंती चलहून पाठचवली. 
 
१) माझे ठािे अगदी मध्यावर (शत्रूच्या माऱ्यात) आहे. पािंश ेबंदूकिी माझ्यापाशी तैनात करण्यात 

यावते. चवनंती मान्य करण्यास आली. 
 
२) ठाण्याच्या भोवती अहाता बाधंण्यासाठी बेलदार व शक्का हे नेमण्यात यावते. आज्ञा झाली कीं 

‘हमीह द्दीनखान बहाद र यानंी अहाता तयार करुन द्यावा.’ 
 
फराशखान्यािा म श्रफ शफ ट द्दीन याने चवनंती केली की ‘मके्कच्या याते्रस जाण्यािी इच्छा आहे’ बादशहा 

म्हिाले ‘याते्रिा मोसम आला की परवानगी देण्यात येईल.’ 
 
ज ल्ल्फकारखान बहादूर याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले, ‘मदालोदी (?) हा पािंश ेजात व दोनश े

स्वार अशी मन्सब असलेला, माझ्या परवानगीने औरंगाबादेस औषधोपिारासाठी गेला. पि ह जूरात त्यािी नोंद 
फरारी म्हिून झाली आहे. त्यािी मन्सब बहाल करण्यात यावी.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
एकतीस मािट – काल रात्री बादशहानंी आज्ञा केली की ‘उद्या पवनगड व पन्हाळगड पहाण्यासाठी मी जाईन. 

हप्ता िौकीच्या अचधकाऱ्यानंी हजर रहाव.े मतलबखान व फजलेअलीखान यानंी जाऊन वारे्वर 
बंद किी उभे कराव.े’ 
 
चदवसािा एक प्रहर झाला असता बादशहा आपल्या चनवासस्थानातून चनघाले. ते तख्तेखात बसले 

होते. ते इकलासखान चमयाना याच्या मोिाकडे आले वारे्त शहाजादा बेदारबख्त हा त्यानंा भेर्ला. 
शहाजाद्याने त्यानंा म जरा केला. बादशहानंी त्याला जवळ बोलचवले. ल्स्मत हास्य केले आचि त्याला काही 
गोष्टी साचंगतल्या. बादशहा मोच्याजवळ आले तसे त्यानंी तोफखान्यािा नायब (नायबमीर अचतश) 
फजलेअलीखान यास म्हर्ले. ‘माझ्या बरोबर बादशहाजादा कामबक्ष व त्यािा म लगा, शहाजाहा बेदारबख्त, 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान, रुह ल्लाखान, मतलबखान. व म ल्तफतखान हे राहतील. इतर क िालाही यात 
येऊ देव ूनका.’ 

 
यानंतर बादशहा इखलासखान चमयाना याच्या ठाण्यावरुन प ढे गेले. त्यानंी पवनगड व पन्हाळगडिा 

पचरसर पाचहला. यानंतर ते परत चफरले. जाऊन येऊन त्यानंी दोन कोसािा प्रवास केला. 
 
बादशहानंी म हंमद ग जटबदार याला चनरोप देऊन आज्ञा केली की ‘माळवा स भयािा खचजना ह जूरात 

घेऊन या.’ 
 
फतेउल्लाखानाच्या कारभाऱ्याने (वकील) चवनंती केली की ‘फतेउल्लाखान हे खचजना घेऊन 

छाविीपाशी आले आहेत. त्यानंा आत येण्यािी परवानगी (दस्तक–पासपोर्ट) देण्यात यावी’ चवनंती मान्य 
करण्यात आली. 

 
❀❀  
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एहप्रल १७०१ 
 

दोन एचप्रल – आज बादशहानंी चदवािे खासमध्ये कामकाज पाचहले. बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात 
आले – ‘िीनक लीजखानािी पथके पन्हाळगडाच्या भोवती तळ देऊन होती. ही पथके गरत 
घालण्यासाठी खेळिा चकल्ल्याच्या (चवशाळगड) चदशनेे गेली. तेथे गचनमाशंी (मराठ्ाशंी) िकमक 
झाली. काही गनीम मारले गेले व काही जखमी झाले. सहा गचनमािंी डोकी कापली, िार गनीम कैद 
करण्यात आले. सात घोड्या पकडण्यात आल्या. हाती लागलेली ग रेढोरे सातश ेआहेत.’ बादशहा 
म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ 
 
स भे म हंमदाबाद (नादेंड बीदर) येशील बातम्यावरून कळले ते असे – ‘नारो िोर (मराठा सरदार 

नारोजी, मराठ्ािंा उल्लेख सरकारी कागदपत्रातं िोर असा करावा अशी बादशहािी आज्ञा होती.) हा मोठे 
सैन्य घेऊन आला. कल्यािी सरकार, परगिे प्रतापपूर, मौजे नारायिपूर याला त्याने वढेा घातला. 
कल्यािीिा चकल्लेदार व फौजदार म हंमद ह सेन याने त्याच्या पाचरपत्यासाठी आपला धाकर्ा भाऊ म हंमद हादी 
यास पाठचवले, लढाई झाली. उभय पक्षािें अनेक लोक ठार अगर जखमी झाले. गचनमानंी म हंमद हादीला कैद 
करुन नेले. त्याला अडीिश ेजात व तीस स्वार अशी मन्सब होती. 

 
स भे चवजापूर येथून प ढीलप्रमािे बातमी आली – ‘मरहूम खान जमान फतेहजंग (संभाजी राजाना 

धरिारा शखेचनजाम म क बखान) यािा म लगा शखे अब्द ल्लतीफ हा फचकरी वस्त्रात पोहोिला आहे. त्याच्या 
बरोबर पन्नास स्वार आहेत.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा की ‘त्यािी तैनाती हैद्राबाद स भयात झाली आहे. त्याने चतकडे रवाना व्हाव.े’ 
 
बंडखोर गंगा (हा गंगाजी कोि?) याने समशरेगडला वढेा घातला अशी बातमी आली. चवजापूरच्या 

स भेदाराने चकल्लेदाला मदत करावी अशीं बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
ख्वाजा म हंमद यािे ठािे पन्हाळगडच्या जवळ होते. त्याने चवनंती चलहून पाठचवली ‘मला म जऱ्यासाठी 

येण्यािी परवानगी असावी’ आठवड्यातून एकदा येत जा अशी आज्ञा झाली. 
 

तीन एचप्रल – (सहाचजल्काद) आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
िार एचप्रल – गोध्रा (ग जरात) येथील फौजदार म हंमद (स प्रचसद्ध इचतहासकार खाफीखान हा याच्याि पदरी 

होता) हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याला सातश ेजात व पािंश ेस्वार अशी मन्सब होती. त्या त्या 
पैकी िारश ेस्वार द घोडी (पगारासाठी एक घोड्याला दोन समजिे) होते. त्याच्या मन्सबीत दोनश े
जात व शभंर स्वार अशी वाढ करण्यात आली. 



 
इंग्रजािंा वकील आला असून त्याने आपल्या बरोबर आपल्या सत्ताधीशािंी पेशकश (मोगल हे पेशकश 

म्हिजे खंडिीदाखल असा शब्द प्रयोग करीत) आिली आहे व तो छाविी जवळ आला आहे. त्याला आत 
येण्यािी परवानगी असावी. त्यािी चवनंती मान्य करण्यात आली. (इंग्लंडिा राजा चतसरा चवचलयम यािा 
वकील सर वीचलयम नॉचरस याच्या डायऱ्यावंरून पन्हाळगडाच्या वढे्यावर िागंलाि प्रकाश पडतो.) 

 
बहरामंदखान हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी त्याच्यावर कृपा 

दाखवनू सरकारी कामकाज संपण्यापूवीि त्याला आपल्या तंबूकडे जाण्यास परवानगी चदली. फजाइलखान 
म न्शी हा बादशहाच्या आजे्ञने शहाजादा बेदारबख्त याच्या तळावर गेला. फतेउल्लाखान व नजरअलीखान 
(नजरअलीखान हा ग जरातिा स भेदार श जाअतखान यािा दत्तक म लगा) यानंी उद्या चदवािे खासमधे भेर्ाव े
अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
मरहूम बख्शी म खचलसखान यािा म लगा म हंमद ह सेन यािे स्वागत रुह ल्लाखानािा म लगा म हंमद 

खलील याने कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
इर्ावा (उत्तर प्रदेशात) येथील फौजदार खैर अंदेशखान याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले –  
 
‘द ष्ट सिसाल (छत्रसाल) यािे कचबले कालंजरच्या चकल्ल्यात आहेत. त्यानंा पकडण्यासाठी मी 

सैन्यािी त कडी पाठवीत आहे. त्या भागातील ठािेदार व फौजदार यानंी माझ्याशी सहकायट कराव ेअशा आज्ञा 
त्यानंा देण्यात याव्या.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की या संबंधी अलाहाबाद स भयािा स भेदार चसपहदारखान याला चलचहण्यात 

याव.े 
 
ज्या चदवशी पवनगडच्या पायथ्याशी ख्वाजा म हंमद ठािेदार यािी (मराठ्ाशंी) शत्रूशी िकमक झाली 

त्या चदवशी त्याि पचरसरात असलेला ठािेदार इखलासखान हा ख्वाजा म हंमदच्या क मकेला गेला नाही. 
शहाजादा बेदारबख्ताच्या चलचहण्यावरुन बादशहानंी ठाण्यािंी व्यवस्था प ढीलप्रमािे केली – इखलासखान 
याच्या ठाण्यावर म हंमद सालेह आचि म हंमद सालेहच्या जागी नजर अलीखान. इखलासखान यास ह ज रता 
बोलावनू घेण्यात आले. 

 
काल बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘बादशाही लष्ट्करातील मािसे, शळेी–मेंढरी–

बकरी अशी पन्हाळगडच्या पायथ्याशी मन्सूरखानाच्या मोच्याच्या काठाकाठाने िालली होती. चकल्ल्यातून 
मराठे बाहेर पडले. त्यानी ल र्ालूर् केली. मन्सूरखान त्या स्थळी धावनू गेला. बंद की, बाि इत्यादींिा (उभय 
पक्षाकडून) वापर झाला. िकमकीत शत्रूिी काही मािसे ठार झाली आपले (मोगलािें) बरेि लोक ठार 
झाले.’ 

 



पािं एचप्रल – नजरअलीखान, त्यािा म लगा म हंमदचरजा इत्यादी (अहमदाबादेहून आलेली) मािसे 
बादशहानंा भेर्ली. 
 
बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे फतेउल्लाखान याने ख जस्ता ब चनयादेहून (औरंगाबाद) खचजना आिला होता. 

फतेउल्लाखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहा त्याला म्हिाले ‘पन्हाळगडला िहूकडून वढेा पडला 
आहे. तो त म्ही बारकाईने पहा.’ फतेउल्लाखान म्हिाला ‘दोन हरकारे माझ्यापाशी तैनात करण्यात यावते.’ 
चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
अशटदखानािी म ले मीर ह सेन व म हंमद हैदर व जावई मीर महमूद हे येऊन बादशहानंा भेर्ले. 
 
बादशहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा याने (काब ल) तीस बचहरी ससािे वगैरे (बाज ज , मादी 

व नर ससािे) पाठचवले होते. वारे्त उन्हाम ळे एकोिीस मेले, तरचबयतखानाने उरलेले पक्षी आपल्या समोर 
आिाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सहा एचप्रल – मरहूम म खचलसखान बक्षी यािा म लगा म हंमद ह सेन हा स तकात बसला होता. बादशहानंी 

त्याला बोलावनू त्यािे सातं्वन केले. त्याला मन्सब देण्यात आली. 
 
नळद गटिा चकल्लेदार व फौजदार इल्ल्तफातखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला.  
 

सात एचप्रल – ग जरातिा स भेदार श जाअतखान याने अठरा कच्छी घोडे पाठचवले. त्यािा म लगा नजर 
अलीखान याने आपल्या तफे दोन घोडे चदले.  
 
म खचलसखान मरहूम यािा एक हत्ती व साठ घोडे नळद गटहून आिण्यात आले बादशहा म्हिाले ‘हत्ती 

मला दाखवा. साठ घोड्यापंकैी वीस सरकारात बाकीिे म खचलसखानािा म लगा म हंमद ह सेन याजकडे असू 
द्या.’ म हंमद ह सेन यास सशस्त्र व पालखीत बसून ग लालबारेत येण्यािी परवानगी देण्यात आली. 

 
अन्वा (आता मध्यप्रदेशात) येथील फौजदार शरे अफगनखान याने आसारे म बारक (पे्रचषतािी 

स्मृचतचिन्हे) पाठचवली होती. बादशहा ती पाहून फातेहा पढले. बादशाही छाविीत पे्रचषताचं्या काही 
स्मृचतचिन्हािें स्थळ होते. (औरंगजेब मधून मधून तेथे प्रदचक्षिा घालण्यास व प्राथटना पढण्यास जात असे) तेथे 
ही नव्याने आलेली चिन्हे ठेवावीत अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
अब्द रटहमानखान हा मके्कच्या याते्रला गेला होता. येताना त्याने जमजमिे पािी, मेिबत्ती, इत्यादी वस्तू 

आिल्या त्या त्याने बादशहानंा चदल्या. 
 
म रादाबादेिा (आता उत्तर प्रदेशात) फौजदार म हंमद यारखान याने प ढील प्रमािे कळचवले – 

‘आपली आज्ञा झाली होती की मी येथे माझा म लगा अज्मत ल्ला याला आपला नायब म्हिून ठेवाव ेव स्वतः पािंश े



स्वार घेऊन ह ज रात याव.े वार्खिासाठी काही रक्कम चमळावी.’ बादशहानंी आज्ञा केली की त्याला माळव्याच्या 
खचजन्यातून पाि हजार रुपये देण्यात याव.े 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की, ‘गचनमानंी (मराठ्ानंी) रतनगडिा चकल्ला ताब्यात घेतला आहे. 

तेथील चकल्लेदार अतीक द्दीन हा त्याचं्या कैदेत सापडला आहे. त्याला िारश ेजात व दोनश ेस्वार अशी मन्सब 
होती. बादशहानंी त्यािी मन्सब काढून घेतली. 

 
आठ एचप्रल – साद ल्लाखान (शहाजहानिा वजीर) यािा म लगा चहफज ल्लाखान हा ठठ्ठा (ससध) िा स भेदार 

होता. त्यािी लाहोरच्या स भेदारीवर नेमिूक करण्यात आली. (चहफज ल्लाखान हा भावी 
चनजाम ल्म ल्कािा मामा. त्यािा म लगा म तबचसलखान याला चनजाम ल्म ल्कािी म लगी चदली होती. 
चतिा म लगा म्हिजेि फ्रें िानंा चनजाम दरबारात प्रवशे करुन देिारा म जफ्फरजंग होय.) 
चहफज ल्लाखानाच्या जागेवर खानाजादखान उफट  सईदखान यािी नेमिूक झाली. 
 
पवनगडच्या पायथ्याशी असलेला ठािेदार नजर अलीखान याने म जऱ्यासाठी न्याय किेरीत येत जाव े

तसेि द सरा ठािेदार म हंमद सालेह याने आठवड्यातून एकदा म जऱ्यासाठी येत जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
श जाअतखान याजकडून आलेल्या एकतीस घोड्यापंकैी दहा घोडे बादशहानंा दाखचवण्यात आले. 

घोडे पाहून बादशहा ख श झाले.  
 
गोध्ऱ्यािा फौजदार म हंमद म रादखान याने चवनंती केली की ‘आपल्या आजे्ञप्रमािे मी माझे पथक 

घेऊन आलो आहे. मला खिास काही रक्कम चमळावी.’ त्याला दोन हजार रुपये देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘धनाजी जाधव हा मोठे सैन्य घेऊन अष्टीपरगण्यात गेला (आता बीड 

चजल्हा, मराठवाडा) तेथे त्याने िौथाई वसूल केली. नंतर तो अहमदनगरच्या चदशनेे गेला न स्त्रत जंग 
ज ल्ल्फकारखान हा परंड्याच्या पलीकडे वीस कोसाच्या अंतरावर आहे.’ 

 
नऊ एचप्रल – रतनगड गचनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) ताब्यात गेला होता. ज न्नर (चशवनेरी) हून दोन हजार मावळे 

प्यादे (पायदळ) बादशाही छाविीत बोलावण्यात आले होते. त्यानंा छाविीत न पाठचवता रतनगड 
सजकून घेण्यासाठी रवाना करण्यात याव.े यासाठी एक अमंलबजाविी अचधकारी नेमण्यात यावा अशी 
आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘ख दामानिा म लगा खाचलक मान याच्या बरोबर तीनश े उंर् द्याव.े त्याने 

जंगलात जाऊन झाडे तोडून मोच्याच्या कामासाठी घेऊन यावी. त्याच्या बरोबर संरक्षक पथके देण्यात यावी.’ 
 
हाजक म हंमदखान हा वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान याजपाशी तैनात होता. तो ह जूरात आला 

होता. त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 



 
दहा एचप्रल – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान व मतलबखान हे आजे्ञप्रमािे 

कही (रसद, लाकूडफार्ा, गवत िारा इत्यादी) आिण्यासाठी गेले आहेत असे बादशहानंा 
कळचवण्यात आले. 
 

अकरा एचप्रल – बादशहानंी आज फतेउल्लाखानाला बोलावनू घेतले. त्यानंी त्याला काही सूिना चदल्या. त्या 
सूिना फतेउल्लाखानाने शहाजादा बेदारबख्त याच्याकडे पोहोिवाव्या अशी आज्ञा झाली. 
 
दख्खनच्या तोफखान्यािा दारोगा (प्रम ख अचधकारी) मन्सूरखान याने आजे्ञप्रमािे पन्हाळगड व 

पवनगड यािंा नकाशा द रुस्त करून बादशहा समोर ठेवला. 
 
गाजीउद्दीनखान बहादूर फीरोजजंग (भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) याने खालीलप्रमािे चलहून 

पाठचवले– 
 
‘माझ्यापाशी जे अचधकारी तैनात करण्यात आले आहेत त्याचं्यापाशी चनयमाप्रमािे असिारी पथके 

प रेशा संख्येत नाहीत ‘बादशहानंी आज्ञा केली की शखे साद ल्लाखान याने चफरोजजंगाच्या फौजेत जाऊन 
प्रत्यक्षात चकती सैन्य, चकती पथके आचि चकती सैचनक आहेत हे पाहाव.े’ 

 
स रतबंदरिा म त्सद्दी चदयानतखान याने नऊ अरबी घोडे बादशहाकडे पाठचवले. 
 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान व महंमद अमीनखान याचं्या चरसाल्यातील मािसानंा तनखा जहाचगरी 

(नगद पगाराच्या ऐवजी) द्यावा. हे त्यानंा मान्य नसेल तर त्यानंा बडतफट  करण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हैद्राबादी कोलार (पथके) च्या इसमानंाही (नगदीच्या ऐवजी) जहाचगरी देण्यात याव्या अशी आज्ञा 

झाली. 
 
काल रात्री पन्हाळगडाच्या वढे्यात असलेला ठािेदार ख्वाजा म हंमद (कामबक्षािा मीरबक्षी) याने 

खालील प्रमािे चलहून पाठचवले– 
 
‘आजे्ञप्रमािे मी पवनगडच्या पायथ्याशी माझे ठािे कायम केले होते. चकल्ल्यातून स मारे सातश ेगनीम 

(मराठे) माझ्या ठाण्यावर िालून आले. य द्ध िालू आहे, शत्रूिे सैन्यदळ मोठे आहे. माझ्यापाशी मािसे कमी 
आहेत. मला क मक चमळावी.’ बादशहानंी तोफखान्यािा नायब (नायब मीर आचतश) फजले अलीखान यास 
पाठचवले. फजले अलीखान तेथे पोहोिला. िकमकीत शत्रूपैकी अनेक ठार अगर जखमी झाले. शत्रूिा पराजय 
होऊन ते चकल्ल्यात पळून गेले. फजले अली ह जूरात आला. त्याने साचंगतले की बेलदार व शक्का यािंी 
आवश्यकता आहे. हमीद द्दीन खानाने ती व्यवस्था करावी अशी आज्ञा झाली. 

 



तरचबयत खानाच्या पायाला आजार झाला होता. तो बरा होऊन येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी 
त्याच्यापाशी मोच्यािी िौकशी केली. त्याने पचरल्स्थती कळचवली. किेरीच्या वळेेच्या एक घचर्का आधी 
बादशहानंी त्याला मोच्याकडे जाण्यासाठी चनरोप चदला. 

 
सरअफराजखान हा बेदारबख्तापाशी तैनात होता. मोच्यावरून तो, त्यािा म लगा सय्यद अब्द ल्कादर, 

भाऊ सय्यद महमूद हे येऊन बादशहानंा भेर्ले. 
 
मरहूम सरबराहखान यािा म लगा जमाल हा मोच्यावरुन येऊन बादशहानंा भेर्ला. तरचबयतखानाच्या 

मोच्यावर आठश ेबेलदार पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली होती. ते अद्याप पोहोिले नव्हते. सरबराहखानाच्या म लाने 
त्यानंा मोच्यावर पोहोिवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘मी जेथे माझा तख्तेखा उभा करून चकल्ला पाचहला तेथे पवनगडच्या 

ठाण्यावर असलेल्या हैद्राबादी व खानजहान मरहूमच्या पथकानंी आपले ठािे बसवाव.े’ 
 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान आजारी आहे असे कळले. 
 
ज ल्ल्फकारखानाच्या चलचहण्यावरून अफगाि बहारिा म लगा अहमद आचि इतर अचधकारी यानंा 

मन्सबी देण्यात आल्या. 
 

बारा एचप्रल – शहाजादा बेदारबख्त हा मोच्यातून ह ज रात आला. तो बादशहानंा म्हिाला ‘आपल्या आजे्ञप्रमािे 
मी व फतेउल्लाखान पन्हाळगडच्या पायथ्यापाशी गेलो. चतकडे मोिे तयार करीत होते. तेथेि एक 
चवहीर खिली. आम्ही तेथे मोिे कायम करिार आहोत. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की काल रात्री हकीम हाचमद याच्या घरी िोरी झाली. म हंमद अमीन 

कोतवाल याने िोरलेली मालमत्ता चमळवनू द्यावी अशी आज्ञा झाली. गाचजउद्दीन फीरोजजंग याचं्यापाशी तैनात 
असलेले फरजाम खान, राजा उत्तमराम व ठठ्ठािा स भेदार खानाजादखान यानंी पते्र ह ज रात आली.’ 

 
भपूत हजारी यािा भाऊ नीलकंठ हा मोच्यातून आला. त्याने बादशहास म जरा केला. त्याने 

म जऱ्यासाठी किेरीत येत जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

तेरा एचप्रल – बादशानंी आज फतेउल्लाखानाला पन्हाळगडिे मोिे बाधंण्याच्या कामाकडे जाण्यास चनरोप 
चदला. यावळेी बादशहानंी त्याला चखलतीिी वसे्त्र चदली आचि त्याच्या स रचक्षततेसाठी ते फातेहा 
(प्राथटना) पढले. फतेउल्ला खानाला िीन क लीजखान बहाद रच्या मोच्याकडे पाठचवण्यात आले. 
म नीमखानाला त्याच्या बरोबर देण्यात आले. मोच्यासाठी लागिाऱ्या सामान स मानािी व्यवस्था 
रुह ल्लाखानाने करुन द्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 



मरहूम म खचलसखान याच्या मालमते्तपैकी वीस घोडे सरकारात घेतले होते त्यानंा सोडून आिखी सहा 
घोडे घेण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘रात्री पन्हाळगडातून मािसे बाहेर आली. ती तरचबयत खानाच्या 

मोच्यावर िालून गेली. आपली दोन मािसे जखमी झाली. आपल्या लोकानंी गनीमािें पाचरपत्य केले. ते पळून 
चकल्ल्यात गेले. 

 
काल रात्री बादशहानंी आज्ञा केली की आचरफ जरीब कश (साखळीने मोजिी करिारा) याला 

बेदारबरब्ताकडे पाठचवण्यात याव.े चदवािे खासिा नचझर स हेल याजपाशी वीस बंदूकिी तैनात करण्यात याव े
अशी आज्ञा झाली. 

 
िौदा एचप्रल – काल रात्री बादशहा फजले अलीखान नायब मीर आचतश याला म्हिाले ‘बंदूकच्यािंें पहारे 

बसवा. मी उद्या मन्सूर खानािे मोिे पाहण्यासाठी जात आहे. आज एक प्रहर चदवस आला असता 
बादशहा तख्तेखावर स्वार होऊन चनघाले. बादशहा बरोबर बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष, शहाजादा 
म हंमद बेदारबख्त, बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान, रुह ल्लाखान व काजी म हंमद अकरम हे होते. 
 
बाहशहा हे डोंगरावर मन्सूरखानाच्या मोच्यापाशी गेले. तेथे त्यानंी तख्तेखा थाबंचवला. बादशहानंी 

चकल्ला पाचहला. यावळेी मन्सूरखान येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याने वढे्यािी वस्त ल्स्थती साचंगतली. राव 
स जािससग (बीकानेरिा राजा) हा त्यानंतर बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी मन्सूरखानाच्या डेऱ्याजवळ 
कनाती उभया करचवल्या बादशहा तेथे प्राथटना पढले. यानंतर त्यानंी बेदारबख्ताला त्याच्या तंबूमध्ये जाण्यास 
चनरोप चदला. मग चदवसािे दोन प्रहर व िार घचर्का झाल्या तेव्हा बादशहा आपल्या चनवासस्थानाला परत 
आले. एकंदर प्रवास साडेतीन कोसािा झाला. आज बादशहानंा भेर्िाऱ्या मंडळींत राजा अवधूतससग 
(ओर्छ्यािा राजा) व चनळकंठ (भपूत हजारीिा भाऊ) हे होते. 

 
म नीमखानाने बादशहानंा चवनंती केली की ‘सर्वाजी डफळे याने मला चलचहले आहे. तो म्हितो ‘मी 

गचनमािंी (मराठ्ािंी) सोबत सोडून बादशहािी िाकरी करावी म्हितो. बादशहानंी आज्ञा केली तर झरू्न 
पन्हाळगड बादशहाच्या ताब्यात आिनू देईन.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्याने आमच्याकडे अजट करावा.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ख्वाजा मूसा याला ब्रह्मप रीहून शहाजहानाबाद (चदल्ली) ला पाठवाव ेआचि 

तेथील स भेदार म हंमद यारखान याने त्याला नजर कैदेत ठेवाव.े 
 

पंधरा एचप्रल – हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की धनाजी जाधव वगैरे सरदारानंी नरकवासी रामा (राजाराम) 
यािा म लगा चशवाजी याला गादीवर बसचवले होते. तो वारला. 
 



बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘चवजाप राहून नावा मागवा. कृष्ट्िा व पंिगंगा या नद्यामंध्ये त्यानंा 
सोडा. त्यासाठी एक चवशषे अचधकारी नेमा.’ 

 
पदमससगािा नातू साहेबससग याला पािश े जात व दोनश े स्वार अशी मन्सब होती. त्याला खान 

फीरोजजंगाच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 

सोळा एचप्रल – फतेउल्लाखानाने चवनंती चलहून पाठचवली की ‘ह जूरात असलेले दीडश ेमराठे माझ्याकडे तैनात 
करण्यात यावते’ बादशहा म्हिाले ‘आपल्यापाशी मराठे चकती आहेत हे कळवा.’ 
 
लालराम याजकडे जोधपूरिी ठािेदारी होती. तेथून त्यािी बदली काब लला करण्यात आली. पि तो 

चतकडे न जाता बादशहाकडे आला. त्याला िारश ेजात व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होती. बादशहानंी त्याच्या 
मन्सबीत वाढ केली. 

 
सतरा एप्रील–चदवसाच्या िार घर्का राचहल्या असता बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘आबदारखान्यातून 

(पािी साठवनू ठेवण्यािी जागा) एक कहार चदवािे खासमध्ये पािी येऊन येत होता. त्याच्या अंगावर 
वीज पडली. तो जळून मेला. एका चशपायाच्या घरावरही वीज पडली आचि त्यािा घोडा जळून मेला. 
 

अठरा एचप्रल – नीलकंठ हजारी यािी तैनाती फतेउल्लाखानाच्या मोच्यात करण्यात आली. त्याला एक शाल 
बक्षीस देण्यात आली. कऱ्हाडिा ठािेदार व फौजदार यासीनखान याने प ढीलप्रमािे कळचवले– 
 
‘िादंजी (िादंजी पार्िकर तर नव्हे?) वगैरे जमीनदारानंी उपद्रवािा हेतू मनात धरुन सैन्यािी 

जमवाजमव केली होती. मला हे कळताि मी त्याचं्यावर त्वरेने िालून गेलो. शत्रूपकैी अनेक जि ठार झाले. 
शत्रूिा मी पराजय केला. एक हत्ती व इतर मालमत्ता हाती आली आहे. आज्ञा होत असेल तर हत्ती घेऊन 
आपल्या ह जूरात येईन’ या संबंधी यार अलीबेग याने यासीनखानाला चलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
चदवािे खासमध्ये वीज पडली म्हिून चनसार (ओवाळिी) म्हिून बहरामंद खान व रुह ल्लाखान यानंी 

बादशहानंा रकमा नजर म्हिनू चदल्या. 
 

एकोिीस एचप्रल – काल रात्री वीज पडल्याबद्दल चनसार म्हिून शहाजादा बेदारबख्त याने पािश ेअश्रफ्या 
बादशहासमोर ठेवल्या. 
 
आजमतारागड (सातारा) व कऱ्हाड येथील फौजदार याने कळचवले की खोलानाईक वगैरे वजंारी 

बारा हजार बैलावंर धान्य लादून अहमदनगर व बहाद रगड येथून येत आहेत, आज्ञा होत असेल तर मी येथे 
आपला नायब ठेवनू रसद घेऊन छाविीत येईन. चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 



वीस एचप्रल – काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे – ‘नरकवासी संता (संताजी घोरपडे) यािा 
म लगा रािोजी हा वीस हजार स्वार घेऊन चिकोडी व ऐनापूर येथून पन्हाळगडच्या इराद्याने चनघाला 
आहे.’ बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली– 
 
‘शहाजादा म हंमद बेदारबख्त यानंी नजरअलीखान, खाने आलम इत्यादी सरदार व सोळा हजार स्वार 

बरोबर घेऊन रािोजीच्या पाचरपत्यासाठी जाव.े मतलबखान याने सैन्य घेऊन बेदारबख्ताच्या तळािी काळजी 
घ्यावी. अशीि सावधचगरी िीन क लीजखान व फतेउल्लाखान यानंी बाळगावी.’ 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘फतेउल्लाखान यािे ख शहालबेग वगैरे सहा मोगल अन यायी यानंी 

बचहजी नावािा मराठ्ािंा एक नोकर पकडला आचि तीन घोड्या ताब्यात घेतल्या आहेत.’ बादशहानंी आज्ञा 
केली की बचहजीला नायब कोतवालाच्या हवाली करण्यात याव े आचि घोड्या गाजींना (पकडिाऱ्या 
सैचनकानंा) देण्यात याव्या.’ 

 
एकवीस एचप्रल – बादशहानंा प ढील हकीकत कळचवण्यात आली– 

 
‘छाविींतील ग रेढोरे िरण्यासाठी म्हिून पवनगडच्या पायथ्याशी असलेल्या म हंमद म रादखान याच्या 

मोिाकडे गेली होती. काही गनीम पन्हाळगडातून बाहेर पडले. त्यानंी ग रेढोरे वळवनू नेली. ही बातमी 
कळताि म हंमद म रादखान आचि बलूिी सैचनक हे चकल्ल्याच्या पायथ्याशी पोहोिले. गचनमाशंी झर्ापर् 
झाली, गचनमानंी दगडधोंडे, बंद की यािंा वापर केला. चकल्ल्यावरून त्यानंी मोठी तोफही िालचवली. उभय 
पक्षािें लोक जखमी झाले. यानंतर म हंमद म रादखान, ख्वाजा म हंमद यानंी बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष 
यािंी पथके बरोबर घेऊन हल्ला िढचवला. ते पवनगडच्या दरवाजासमोर पोहोिले. चकल्ल्याच्याखाली 
असलेल्या पेठेतील घरे त्यानंी जाळली व तेथे ठािे कायम केले.’ 

 
ही बातमी बादशहाना कळली. त्यानंी आज्ञा केली की ‘हमीद द्दीनखान बहाद र व बक्षी उल्म ल्क 

रुह ल्लाखान यानंी म हंमद म रादखानाच्या मदतीला जाव.े ते त्याप्रमािे गेले. 
 
रात्री त्यानंी बादशहानंा पत्र धाडले. त्यात मजकूर असा होता की ‘पन्हाळगड व पवनगड याचं्यामध्ये 

ठािे कायम झाले आहे. पि दोन्ही चकल्ल्यावंरुन गोळीबार होत आहे. ठािे कायम ठेविे शक्य होत नाही.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘अशी पचरल्स्थचत असेल तर ठािे काढून घेऊन परत या.’ आजे्ञप्रमािे 

ह मीद द्दीनखान व रुह ल्लाखान हे मध्यरात्री परत आले. 
 
माळवा स भयातील बातम्यावंरून कळले की ‘सत्रसाल (छत्रसाल) बंडखोर हा आंघोळीसाठी (तीथात 

स्नान) म्हिून घामोनी (सागरपासून पंिवीस मलैावर) भागात सड्या स्वारीने गेला. फौजदार खैर अंदेशखान 
हा त्वरेने तेथे पोहोिला. बंडखोर (छत्रसाल) याला ठार मारण्यात आले. (ही बातमी खोर्ी आहे, द सरा 
कोिीतरी सरदार मारला गेला असावा.) 



 
बादशहानंा कळचवण्यात आले ते असे – ‘धनाजी जाधव हा वऱ्हाडच्या स भयाच्या चदशनेे गेला. 

ज ल्ल्फकारखान बहादूर न स्त्रत जंग याने त्यािा पाठलाग केला. धनाजी जाधव चफरून प रंदर भागात आला. 
ज ल्ल्फकारखान त्याच्या मागोमाग गेला. तेथे लढाई झाली. शत्रूिी (मराठे) िारश ेमािसे ठार झाली. धनाजी 
जाधव हा पळून कोंडाण्याकडे गेला. खान न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान त्याच्या पाठलागावर आहे.’ 

 
बादशहानंी मन्सूरखानाला तरचबयतखानाकडे जाण्यासाठी चनरोप चदला. बादशहा म्हिाले ‘त म्ही दोघे 

एकत्र होऊन सरकारी कामात मेहनत करा.’ 
 
एक चवशषे अचधकारी नेमून द जटनससग याला गाजीउद्दीन खानाच्या फौजेत पोहिचवण्यात याव ेअशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

बावीस एचप्रल – हमीद द्दीनखान बहाद र याने मरहूम म खचलसखान याच्या मालमते्तपैकी सहा हत्ती बादशहानंा 
दाखचवले. ते सरकारात घेऊन त्यािंी चनगा राखावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘आजे्ञप्रमािे फजले अलीखान हा बाि व तोफखान्यािा सरंजाम 

फतेउल्लाखानाच्या मोच्यात पोहोिवनू आला आहे.’ बादशहा म्हिाले, ‘फजले अलीखान यािा म लगा 
फैजअली याने तरचबयतखानाच्या मोिातील तोफ नेऊन ती फतेउल्लाखानाच्या मोिात पोहोिवावी आचि 
ह ज रात याव.े’ 

 
सरब व बारुद (बंद कीिी दारु) म तटजाबाद चमरजेहून बोलावनू घेण्यात यावी अशी बादशहानंी आज्ञा 

केली. 
 
दूबचदयाल (पंजाब) िा जमीनदार राजा बख्तावर याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 

तेवीस एचप्रल – शहाजादा बेदारबख्त हा नरकवासी सतंा (संताजी घोरपडे) यािा म लगा रािोजी याच्या 
पाठलागावर गेला होता. पन्हाळ गडापासून बारा कोसावर मौजे सालगावं (?) येथे तो पोहोिला. तेथे 
त्याला कळले की रािोजी हा पळून गेला आहे. शहाजादा परत येऊन बादशहानंा भेर्ला. किेरीिे 
काम स रु करण्यापूवी बादशहानंी त्याला आपल्या तंबूकडे जाण्यासाठी चनरोप चदला. 
 
नजरअलीखान म हंमद म रादखान, म हंमदबेगखान व कमालबेगखान या अचधकाऱ्याबंरोबर 

अहमदाबादेहून पथके आली होती. त्यािंी पाहिी करण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
दख्खनच्या हशमासाठी पगारािे म्हिून पंिवीस हजार रुपये मन्सूरखानाकडे पाठवाव ेअशी आज्ञा 

झाली. 
 



आजे्ञप्रमािे हमीद द्दीनखान बहाद र हा तरचबयतखानािे मोिे पाहण्यास गेला होता. त्याने परत येऊन 
म्हर्ले ‘तरचबयतखान हा िोख कामचगरी बजावीत आहे. त्याने स रंुग तयार केला आहे.’ बादशहा म्हिाले 
शचनवारी स रंुग उडचवण्यात यावा. हफ्त (सात) िौकीिे सैचनक अचधकारी यानंी तरचबयतखानापाशी हजर 
राहाव.े 

 
िोवीस एचप्रल–श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
पंिवीस एचप्रल – आज बादशहानंी बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष, शहाजादा बेदारबख्त, बक्षी उल्म ल्क 

बहरामंदखान व रुह ल्लाखान, िीनक लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क), हमीद द्दीनखान म हंमद 
अमीननखान, मतलबखान, म हंमद म रादखान व नजरअलीखान वगैरे सरदारानंा गोळीबारापासून 
रक्षि व्हाव ेम्हिून तावीजी (ताईत) चदल्या. 
 
अवधिा स भेदार जबरदस्तखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
ज ल्ल्फकारखान याने चवनंती चलहून पाठचवली की इस्माईलखान मका याला माझ्यापाशी तैनात 

करण्यात याव.े चवनंती मान्य करण्यात आली. इस्माईलखान यास पािं हजार जात व िार हजार स्वार अशी 
मन्सब होती. 

 
बादशहानंी न स्त्रतखान व भास्करराव यानंा आज्ञा केली की राव मानससग (जाधव) याच्या पथकािंी 

पाहिी करून वृत्तातं सादर करावा. 
 

सव्वीस एचप्रल–कऱ्हाडिा ठािेदार व आजमतारागड (सातारा) िा फौजदार हा येऊन बादशहाना भेर्ला. 
‘त म्ही तरचबयतखानाच्या मोच्यावर जा’ अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
मरहमतखान व फजलेअलीखान यानंा गोळीबारापासून रक्षि म्हिून ताचवजी (ताईत) देण्यात आल्या. 
 
मीर आचतश (दारूगोळ्यािा प्रम ख) तरचबयतखान हा मोच्यातून बादशहाकडे आला. त्याने मोच्यातील 

हकीकत कळचवली. बादशहानंी त्याला एक तलवार बक्षीस चदली आचि स खरुपतेिा फतेहा पढून मोच्यावरुन 
हल्ला िढचवण्यासाठी त्याला चनरोप चदला. बादशहा म्हिाले ‘श माराब ख दा स पदटम, त म्हाला मी परमेश्वराच्या 
हवाली करतो.’ राव मानससग (जाधव) हा ह ज रात आला, त्याने म जरा केला. बादशहानंी त्याला 
तरचबयतखानाच्या मोच्यावर जाण्यासाठी चनरोप चदला. 

 
ठठ्ठा (ससध) येथील बातम्यावंरुन कळले की स भेदार चहफज ल्लाखान यािी नेमिकू लाहोरिा नायब 

स भेदार म्हिून झाली होती, तो मरि पावला. 
 



कोिाजी (गोजाजी?) राव (राऊत) हा खान फीरोजजंग याच्या सैन्यात तैनात होता. त्याला तीन 
हजार जात व सतराश ेस्वार अशी मन्सब होती. तो मरि पावला. 

 
ज ल्ल्फकारखान न स्त्रत जंग याच्या सैन्यात गोसवदराव तैनात होता. त्याला एक हजार जात व आठश े

स्वार अशी मन्सब होती. तो मरि पावला. 
 

सत्तावीस एचप्रल – आजे्ञप्रमािे मन्सूरखान हा पन्हाळगडच्या मोच्यातून येऊन भेर्ला. बादशहानंी त्याच्या 
ठाण्यािी हचककत चविारली. मन्सूर खानाने तपशील साचंगतला. बादशहा त्याला म्हिाले 
‘आठवड्यातून दोनदा म जऱ्यासाठी येत िला.’ 
 
सय्यद शहा म हंमद हा गचनमािंी (मराठ्ािंी) सोबत सोडून ह ज रात आला बादशहानंी त्याला 

चखलतीिी वसे्त्र चदली. बादशहा म्हिाले ‘पन्हाळगडिे प्रकरि चनकालात चनघाल्यावर त म्हाला मन्सब देण्यात 
येईल.’ 

 
ग जटबदारािा दारोगा चसयादतखान हा राजा जयससग (भावी सवाई जयससग) याला आिण्यासाठी 

गेला होता. तो अद्याप परतला नव्हता. िादं्यािा राजा बीरससग हा ही आला नव्हता. बादशहानंी संबंधीत 
ग जटबदाराचं्या मन्सबी कमी केल्या. 

 
अठ्ठावीस एचप्रल – बाहशहानंी कऱ्हाडिा ठािेदार यासीतखान यास एक हत्ती बक्षीस देऊन कऱ्हाडकडे 

जाण्यासाठी चनरोप चदला. 
 
स ल्तानपूर व नंद रबार येथील फौजदार इल्ल्तफातखान याला स खरुपतेिा फातेहा (प्राथटना) पढून 

चनरोप चदला. बादशहा त्याला म्हिाले, ‘नळद गट येथील त मच्या नायबाला चलहा की त्याने नळद गट चकल्ला 
अब्बासखानाच्या हवाली करवा.’ 

 
एकोितीस एचप्रल – बादशहा शफ ट द्दीनला म्हिाले ‘आसार म बारक (पैगंबरािी स्मृचतचिन्हे) पयंत कनाती 

लावा. उद्या मी तेथे प्रदचक्षिेसाठी जात आहे.’ 
 
बादशहा िीनक लीजखानाला (भावी चनजाम ल्म ल्क) म्हिाले ‘तयार रहा, रािोजी (घोरपडे) च्या 

पाचरपत्यासाठी मी त म्हाला ऐनापूरकडे पाठवीत आहे.’ 
 
बहाद रगड येथील बातम्यावंरून प ढीलप्रमािे कळले – ‘नागोजी नावािा सरदार हा एक हजार स्वार 

घेऊन या भागात आला. त्याने माचिक दौंडला वढेा घातला. वजंाऱ्यािे बैल ल रू्न तो ग रेढोरे घेऊन जाऊ 
लागला. तेथील ठािेदार मानससग याने त्याच्यावर हल्ला करून त्याला पराचजत केले. शत्रूिे अनेक लोक ठार 
झालें .’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ 

 



मरहूम फतेहजंगखान यािा जावई वलीबेग हा रायरी (रायगड) येथे तैनात होता. त्याला सातश ेजात 
व िारश ेस्वार अशी मन्सब होती. तो मरि पावला असे बादशहानंा कळचवण्यात आले. 

 
तीस एचप्रल – आज दारोग्याने (अचधकारी) खचजन्यातून सोन्यािी कड्यानंी भरलेली दहा तारे् बादशहासमोर 

आिली. बादशहा म्हिाले ‘हल्ल्याच्या चदवशी बंदूकिी व हजारीिे सैचनक यानंा बचक्षसे म्हिून कडी 
देण्यात येतील.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की हजारींच्याबरोबर सरदारानंी दहा उंर्, पाि कहार व दोन अराव े(गाड्या) 

हे फतेउल्लाखानाच्या मोच्यावर पाठवाव.े 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘छत्रसाल राठोड यािा म लगा हतीससग हा पन्हाळगडच्या मोहरा 

ब रुजाच्या समोर होता. बादशाही सैन्यातंील चफरंगी गोलंदाजानंी तोफ उडचवली. तोफेच्या गोळ्याने तो ठार 
झाला.’ 

 
काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली – ‘गचनमानंी (मराठ्ानंी) पालीच्या ठाण्याला 

वढेा घातला. सोपाजी वजंारी हा धान्यािी रसद आिीत होता. त्याच्यावर ते त रू्न पडले. बादशहानंी िीन 
क चलजखान बहादूर याला अडीि हजार स्वार देऊन गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी चनरोप चदला. 
िीनक लीजखान याने आिखी काही पथकािंी मागिी केली. बादशहानंी मागिी मान्य करुन इकलासखान 
चमयाना याना पथकासचहत रवाना केले. 

 
काल संध्याकाळच्या स मारास बादशहानंी बाजारिा व्यवस्थापक सय्यद इमाम द्दीन याला प ढीलप्रमािे 

आज्ञा केली – ‘चवजापूरपासून मिूरपयंत रसदेच्या ये जािी व्यवस्था करा. त्यासाठी म द्दाम मािसे नेमा. 
इमाम द्दीन बरोबर प ढील प्रमािे मािसे द्या – मन्सबदार दीडश,े अहदीिी मािसे पन्नास व बंद किी शभंर. 
सय्यद इमाद द्दीन बरोबर सैचनकािें पगार देण्यासाठी म्हिून. पन्नास हजार रुपये देण्यात आले. चवजाप रच्या 
खचजन्यातून दहा हजार रुपये देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
दहीवाड्यािा (दहीवाडीिा) ठािेदार सय्यद नूरखान याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात येऊन चनरोप 

देण्यात आला. 
 
आपि आसार म बारक (पगैंबरािंी स्मृतीचिन्हे) ला उद्या प्रदचक्षिा घालिार आहोत असे काल 

बादशहानंी साचंगतले होते. तो बेत रद्द करण्यात आला. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली होती की ‘िीन क लीजखान बहादूर याने नजर अलीखान वगैरे अचधकारी 

आचि पाि हजार दोनश े स्वार बरोबर घेऊन रािोजी (घोरपडे) च्या पाचरपत्यासाठी ऐनाप राकडे जाव’े हा 
ह कूम मागे घेण्यात आला. 

 



वरील कामासाठी (रािोजीच्या पाचरपत्यासाठी) बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्त यािी नेमिूक करुन 
त्याला चनरोप चदला. त्याच्या बरोबर बावीस हजार स्वार देण्यात आले. प ढील अचधकारी शहाजाद्या बरोबर 
देण्यात आले. राजा अवधूतससग ब ंदेला (ओर्छ्यािा राजा), राव मानससग जाधव, इखलासखान चमयाना 
इस्माईल खान मका वगैरे. शहाजाद्या बरोबर तोफखान्यािा प ढील सरंजाम देण्यात आला–पािश े प्यादे, 
बािदल दोनश,े रेहेकले तीस, सरब पंधरा मि, बारुद (दारु) सात मि. 

 
संगमनेरच्या बातम्यावंरून प ढीलप्रमािे कळले– 
 
‘धनाजी जाधव हा िारश ेस्वारासंचहत कोंडाण्यात होता. त्याने दादोमल्हार याजबरोबर पंधरा हजार 

स्वार देऊन मोगल इलाखे ल र्ण्यासाठी पाठचवले. त्याने येऊन या स्थळाला वढेा घातला. येथील (संगमनेर) 
फौजदार रजातलबखान याने त्याच्याशी य द्ध केले. गोळागोळी झाली. शत्र ू(दादो मल्हार) आचि त्यािी िौदा 
मािसे ठार झाली.’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ 

 
आजमतारागड (सातारा) िा फौजदार यासीनखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती चलहून पाठचवली– 
 
१) माझ्या अचधकारात सहा ठािी देण्यात आली आहेत. प्रत्येक ठाण्याच्या रक्षिासाठी दोन हजारी, 

तीन हजारी मन्सबदार हवा. कऱ्हाड तर उपद्रव करिाऱ्यािें (गचनमािें मराठ्ािें, चमस्कीने म काहीर) आगर 
आहे. आजमतारागडच्या फौजदारीिी अर् घालून मला पािंश ेस्वाराचं्या मन्सबीिी बढती देण्यात आली आहे. 
ती अर् काढून घेण्यात यावी व स्वाराचं्या संख्येत सूर् चमळावी’ यावर बादशहानंी आज्ञा केली की ‘वार् पहा, 
उमेदवार बाशद, उमेद बाळगून रहा.’ 

 
२) कऱ्हाडच्या ठाण्यासाठी पािं रेहेकले (तोफा) देण्यात येतील अशी आज्ञा झाली होती. अद्याप 

चमळाले नाहीत. देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
३) नगाऱ्यािा मान चमळावा. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

एक मे–बादशहाजादा कामबक्ष याने आज आसारे म बारकला प्रदचक्षिा घातली व तेथे एक हजार रुपये 
भेर्ीदाखल चदले. 
 

  



मे १७०१ 
 
शहाजादा बेदारबख्त हा चनरोप घेण्यासाठी चदवािे खासमध्ये आला आहे असे बादशाहना कळचवण्यात 

आले. बादशहा म्हिाले ‘हूज रात येण्यािी जरूर नाही. रािोजीच्या पाचरपत्यासाठी त्याने म तटजाबाद चमरजेच्या 
चदशनेे जाव.े’ शहाजाद्याने आज्ञा अंमलात आिली. मतलबखानाने बेदारबख्ताच्या छाविीच्या तळािी काळजी 
घ्यावी अशी आज्ञा केली. 

 
दोन मे – सफचशकनखान यािी लाहोरिा नायब स भेदार म्हिून नेमिूक झाली होती. त्याने बादशहािा चनरोप 

घेतला. तो छाविीत अहंदीिा मीरबख्शी होता. त्याच्या जागी बेदारबख्तािा बक्षी नेकनामखान यािी 
नेमिूक करण्यात आली. 
 
फजले अलीखान याने साचंगतले की म तटजाबाद चमरजेहून पािश ेमि सरब व बारुद (दारु) ही आली 

होती. ती फतेउल्लाखानाच्या मोच्यावर पाठचवली. सोलाप राहून सरब व बारुद आलेली आहे ती द रुस्त करावी 
लागेल. त्यासाठी एक हजार रुपये देण्यात यावते अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
तीन मे – िीन क लीजखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला सफचशकनखानाच्या जागी बादशहानंी त्यािी कौरबेगी 

म्हिून नेमिूक केली. 
 
बादशहाच्या छाविीपासून ऐनापूर हे िोवीस कोसावर व तेथून प ढे पातवार (?) हे तीन कोसावर आहे 

असे बादशहानंा कळचवण्यात आले. 
 
इंग्रजाचं्या राजाने बारा तोफा भेर् म्हिून पाठचवल्या (पेशकश) होत्या. त्या फजले अलीखानाने 

बादशहासमोर आिल्या. बादशहानंी आज्ञा केली की त्यापकैी तीन तोफा फतेउल्लाखानाच्या मोच्यावर 
पाठचवण्यात याव्या. 

 
सकाळी बादशहानंी हमीद द्दीन खान व फजले अलीखान यानंा तरचबयत खानाच्या मोच्याकडे 

पाठचवले. 
 
बसालतखान याने तळकोकििा नकाशा पाठचवला होता. तो बादशहानंी पाचहला. 
 

िार मे – काल बादशहानंी सरकारखान, करावलखान, मस्तअली, फतेह दौलत. म हंमद आचरफ व सादम 
कौल यानंा तरचबयतखानाकडे पाठवनू त्याने चकल्ल्यावर हल्ला करावा म्हिून आज्ञा केली 
तरचबयतखान व हमीद द्दीनखान याचं्यासाठी बचक्षसे म्हिून ढाली पाठचवण्यात आल्या. खवाशािंा 
दारोगा म ल्तफतखान याने जाऊन तरचबयत खानािे मोिे पाहून याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 



आज सकाळी बादशहानंा कळचवण्यात आले ते असे – ‘आजे्ञप्रमािे तरचबयत खान व हमीद द्दीन 
खानबहाद र यानंी चकल्ल्यावर हल्ला िढचवला. चकल्ल्यािा एक ब रुज तोफाचं्याम ळे ढासळला होता. 
तरचबयतखान व हमीद द्दीनखान यािें सैचनक त्या ब रुजाच्या पायथ्याशी जाऊन पोहोिले. मराठ्ानंी तोफा व 
बंद की व बाि इत्यादीिा भचडमार केला. त्याम ळे काही मोगल सैचनक ठार झाले व काहीजि जखमी झाले. 
अद्याप आपले लोक तेथे ल्स्थर झाले नाहीत. म हंमद म रादखान व कामबक्षािा बक्षी ख्वाजा म हंमद यानंी हल्ला 
िढचवला. रे्कडीच्यावर आचि पन्हाळगड व पवनगड याचं्या दरम्यान, ते मागे पोहोिले होते, तेथेि प न्हा 
पोहोिले. त्यानंी तेथे तळ चदला. य द्ध िालू आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्या चठकािी मोिा कायम करण्यासाठी म हंमद अमीन नायब कोतवाल 

याने एक हजार सैचनक म हंमद म रादखान याजकडे पाठवाव.े’ 
 
संध्याकाळच्या स मारास पाऊस पडू लागला. बादशहानंी आज्ञा केली की म हंमद म रादखान याने 

(आपले ठािे हलवनू) तेथून चनघून याव.े’ 
 

पाि मे – शफ ट द्दीन हा राजाशाहू यािंा चदवाि होता. त्या जागेवर मीरह सेन यािी नेमिूक करण्यात येऊन 
त्याला (मीर ह सेनला) एक बालाबंद (अलंकार) बक्षीस म्हिून देण्यात आला. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘अहमदाबाद (ग जरात) च्या खचजन्यातून एक लाख रुपये स भे 

औरंगाबादच्या खिासाठी म्हिून देण्यात यावते.’ 
 
वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान याने िादं्यािा जमीनदार राजा बीरससग याच्याकडून खंडिी 

(पेशकश) घेऊन ती रक्कम ह ज रात पाठवावी असे ह कूम पाठचवण्यािी आज्ञा झाली. 
 
वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान याने प ढीलप्रमािे वृत्तातं चलहून कळचवला –  
 
‘मी चनगूनबख्तािे (गोंडराजा) पाचरपत्य केले व बंडखोर नबाबससग याला ठार मारले. सोलापूर येथून 

ते लोक खोडी (घोडी?) व दयापूर येथे आले. मला बातमी चमळाली की चनगनूबख्ताबरोबर ते (बंडखोर–
मराठे) त्या भागात पसरले आहेत. मी आपला म लगा अलीरजाखान याला सैन्य देऊन त्याचं्यावर पाठचवले. 
य द्ध झाले. शत्रूिा पराजय झाला. त्याचं्यापकैी बरेि लोक मारले गेले. आमच्यापैकी काही मािसे कामी आली 
व काही जखमी झाली. अलीरजाखान हा शत्रूच्या पाठलागावर आहे.’ 

 
ग लबग्यािा चकल्लेदार व फौजदार कामयाबखान हा तोफखान्याबरोबर ह जूरात आला होता. त्याने 

बादशहानंा कळचवले की ‘रािोजी (घोरपडे) हा आमच्यावर िालून आला होता. य द्ध झाले. मी त्यािा पराजय 
केला.’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ 

 



बादशहाजादा म हंमद म अज्जम यािा बादशाही छाविीतील वकील (ग मास्ता, कारभारी, मध्यस्थ) 
म्हिून सफचशकनखान हा काम करीत असे – (तो लाहोरच्या नायब स भेदारीवर गेल्याम ळे) त्याच्या जागेवर 
म नीमखान (हा प ढे बहाद रशहािा पंतप्रधान झाला) यािी नेमिूक करण्यात आली. 

 
सहा मे – आज ईद ज्ज हाच्या चनचमत्त किेऱ्या बंद होत्या. 
 
सात मे – राजप त्रानंी व अमीर उमरावानंी ईद ज्ज हाचनचमत्त बादशहािे अचभनंदन (ईद म बारक) केले. 

 
संगमनेरिा फौजदार रजातलबखान हा संगमनेरिा बंदोबस्त उत्तम रीतीने राखीत आहे असे कळले. 

त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
हमीद द्दीनखान या सरदाराला पाि हजार जात व पाि हजार स्वार अशी मन्सब होती. तो 

ज ल्ल्फकारखानाच्या फौजेत तैनात होता. तो एक मचहन्यापासून आपला जहागीर परगिा रावनी (?) येथे 
जाऊन बसला आहे असे कळले. त्यािी मन्सब एक हजार जात व पािश ेस्वार अशी कमी करण्यात आली. 

 
शहाजादा बेदारबख्ताच्या फौजेत सय्यद म तटजा हा तैनात होता. त्याला अडीि हजार जात व एक 

हजार स्वार अशी मन्सब होती. आजाराच्या सबबी वर तो अद्याप बेदारबख्ताला चमळाला नाही असे कळले. 
त्यािी मन्सब काढून घेण्यात आली. 

 
बागलाण्यािा फौजदार बहरोजखान याने बादशहाकडे खालीलप्रमािे चवनंती पत्र पाठचवले– 
 
‘औरास (?) िा जमीनदार मोहनससग हा मराठ्ाशंी चमळून बादशाही म लूख लूर्ीत असे. मी त्यािे 

पाचरपत्य केले. त्याच्या जमीनदारीत मी ठािी बसचवली व त्याच्यावर एक लाख रुपयािंी पेशकश (खंडिी) 
कायम केली. स ल्तानपूर व नंद रबार येथील फौजदारीत मी चनयमाहून अचधक सैचनक बाळगले आचि त्या 
इलाख्यािा उत्तम बंदोबस्त केला. आता माझ्या जागेवर तेथे फौजदार म्हिून इल्ल्तफातखान यािी नेमिूक 
झाली आहे. मला सैचनकाचं्या पगार बाकीिे देिे फार वाढले आहे. पूवीप्रमािेि स ल्तानपूर व नंद रबार येथील 
फौजदारी माझ्याकडेि राहू द्यावी.’ 

 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली व आज्ञा केली की ‘इल्ल्तफातखान यास द सरीकडे फौजदार म्हिून 

नेमण्यात याव ेआचि बहरावरखानािा ह द्दा (मन्सबमरातब इत्यादी) काय आहे हे कळचवण्यात याव.े’ 
 
नौकािंा प्रम ख न स्त्रतखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – ‘मसूरी (मसूर?) च्या ठाण्यात दहा नावा 

आहेत. त्यापैकी यासीनखानाकडे पाि नावा देण्यात आल्या आहेत. ह ज रात नावािंी आवश्यकता आहे. 
यासीनखानाला आज्ञा करण्यात यावी की इतर फौजदारापं्रमािे त्याने नदीपार करण्यासाठी र्ोकरे (गोल 
र्ोपलीवजा नावा) यािंी व्यवस्था करून घ्यावी.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 



आठ मे – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. पन्हाळगडच्या पचलकडे बादशहाच्या चनवासस्थानासाठी योग्य 
जागा पाहाण्यासाठी हमीद द्दीनखान बहादूर वगैरे मािसे गेली होती, त्यानंी येऊन साचंगतले की ‘येथून 
एका वारे्ने ती जागा पाविेदोन कोस आहे तर द सऱ्या वारे्ने सव्वा कोस आहे. मागे शहाजादा 
म इज द्दीन याने पन्हाळगडला वढेा घातला होता त्यावळेी तेथे त्याने आपल्या तंब ू चदला होता.’ तीि 
जागा बादशहानंी चनवडली. ते म्हिाले ‘उद्या बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान रुह ल्लाखान व 
हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी जाऊन ती जागा पाहून यावी.’ 
 

नऊ मे – आजे्ञप्रमािे बहारामंदखान वगैरे सरदार ती जागा पाहून आले. ते म्हिाले, ‘जागा िागंली आहे पि 
तेथील पािी जरा वगेळे वार्ते. तेथे जवळि एक ओढा वाहतो. लहान सहान चवचहरी बाधंता येतील.’  

 
बादशहा म्हिाले ‘आम्ही येथून चजल्हज सत्रा तारखेस (िौदा मे) चतकडे जाण्यासाठी चनघू.’ 
 
फतेउल्लाखानाने लाकडी फळीवर आपल्या मोच्यािा नकाशा काढला होता. तो बादशहानंी पाचहला 

नकाशा बादशहाजादा कामबक्ष याच्या हवाली करण्यात यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
फतेउल्लाखान याच्या मोच्यासाठी लाकडािी आवश्यकता होती. लाकडे आिण्यासाठी िीन 

क लीजखान याने आपली संरक्षक पथके (बदका) द्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 

अकरा मे – काल रात्री हेरानंी खालील बातमी आिली– 
 
‘गदगिा फौजदार शरेखान हा रसद आिीत होता. रािोजी (घोरपडे) हा मोठे सैन्य घेऊन 

शरेखानावर िालून आला. ही बातमी ऐकताि शहाजादा बेदारबख्त हा त्वरेने चनघाला. त्याने पंिवीस कोसािंी 
दौड केली. त्याम ळे एक हत्ती व काही घोडे वारे्त मागे राचहले. चवजापूर प्रातंात लक्ष्मेश्वर जवळ य द्ध झाले. या 
य द्धात नरकवासी संताजी (घोरपडे) िा प तण्या व बचहजीिा म लगा म रारजी (या नावािा बोध होत नाही. 
बचहजीिा म लगा चसघोजी घोरपडे. चसधोजीला भ जंगराव, म रारराव व दौलतराव अशी तीन म ले होती. या पैकी 
भ जंगराव हा अल्पवयात मेला असे घोरपड्याचं्या इचतहासात म्हर्ले आहे. तो भ जंगराव या लढाईत मारला 
गेला असावा. म रारराव म्हिजे प ढे प्रचसद्धीस आलेला म रारराव घोरपडे होय.) हा मारला गेला. काही 
बायकाही पकडण्यात आल्या. शत्रूपैकी अनेकजि ठार झाले. शत्रूिा पराजय झाला. मोगलाकंडीलही बरेि 
लोक ठार झाले.’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘िीन क लीजखान याजकडे पािश े प्यादे, दोनश ेबाि, दहा श तरनाळ, 

दहा मि सरब, दहा मि बारूद व दहा गोलंदाज हे देण्यात याव.े’ त्यािप्रमािे बाजारिा व्यवस्थापक सय्यद 
इमाम द्दीन याजकडे एक मि सरब, दोन मि बारुद व ऐंशी बाि देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
रुह ल्लाखानाच्या चवनंतीवरुन इल्ल्तफातखानाला स ल्तानपूर नंद रबारच्या फौजदीरीवरि ठेवण्यात याव े

अशी आज्ञा झाली. 



 
बारा मे – शहाजादा बेदारबख्त यािा वाकनीस हा बेदारबख्ताने रािोजी (घोरपडे) याजवर चवजय चमळचवला 

यािा वृत्तातं घेऊन आला. याचशवाय त्याने बचहजीिा म लगा म रारजी यािे डोके कापून आिले होते. ते 
बादशहानंा दाखचवले. डोके कोतवालाकडे देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
ग लबग्यािा चकल्लेदार कामयाबखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी त्यािी मन्सब वाढचवली 

आचि म्हिाले ‘त मिे भाऊ तरचबयतखान (मोच्यावर) याना जाऊन भेर्ा.’ 
 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान हा आजे्ञप्रमािे तरचबयतखानािे मोिे पाहून आला. त्याने तेथील हकीकत 

बादशहानंा साचंगतली. 
 
िीन क लीजखानाने चलहून पाठचवले की ‘शत्रूपाशी सैन्य मोठे आहे. मदतीसाठी आिखी पथके 

पाठवावी.’ बादशहानंी चसयादतखान यास िीन क लीजखानाच्या मदतीसाठी पाठचवले. 
 
म ंद्या (?) नावािी तोफ तळावरुन बादशाही छाविीत आली होती. ती फतेहल्लाखानाच्या मोच्यावर 

पोहोिवावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
पन्हाळगडावर हल्ला करावा म्हिून बादशहानंी एक ढाल हमीद द्दीनखान बहाद रला आचि द सरी ढाल 

तरचबयतखान याला चदली होती. ढाली परत घ्याव्या अशी आज्ञा झाली. 
 

तेरा मे – पन्हाळगडापासून तीन कोसावर जेथे मागे शहाजादा म इज द्दीन याने छाविी केली होती तेथेि 
बादशहानंा म क्काम करावयािा होता. पूवी सतरा तारखेस (िवदा मे) चतकडे जाव ेअसे ठरले होते. 
आता सतराच्या ऐवजी एकोिीसला जाऊ अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
चसयादत खान यास िीन क लीजखानाच्या मदतीस जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. त्याच्याबरोबर 

अठराश ेसत्तर स्वार देण्यािी व्यवस्था झाली. त्याच्याबरोबर खालील अचधकाऱ्यानंा पाठचवण्यात याव ेअशी 
आला झाली.– 

 
१) तूकट जातखान २) सय्यद रहीम ३) रिबाजखान ४) ख्वाजा अब्द स्सत्तार ५) सय्यद नूर ६) ख्वाजा 

आलम ७) कागलिा ठािेदार चपराजी (घार्गे), याचशवाय प्यादे, सरब बारुद सात मि वीस शरे, बािदार पाि 
व बाि (रॉकेर्) दोनश.े 

 
काल रात्री चदवािे खासिा दारोगा हमीद द्दीनखान बहाद र याने साचंगतले की रुह ल्लाखान याने 

इस्माईलखान यास आिले आहे. इस्माईलखान हा चनरोप घेण्यासाठी आला आहे. त्याच्यापाशी दोन समशरेी व 
कमरेला बाधंलेली धूप (तलवारीिा एक प्रकार) आहे. बादशहानंी आज्ञा केली. की कमरेला धूप काढून ठेवनू 



त्याने याव.े त्याप्रमािे त्याने येऊन बादशहाना म जरा केला. बादशहा त्याला म्हिाले ‘त म्ही रातोरात जाऊन 
िीन क लीजखानाला चमळाव.े’ त्याला शभंर रुपयािी एक कट्यार बक्षीस म्हिून देण्यात आली. 

 
िौदा मे – आज शहाजादा बेदारबख्त हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहा त्याला म्हिाले ‘आफरीनबाद, 

शाबास, गचनमािें (रािोजी घोरपडे) खूप पाचरपत्य केलेत.’ बेदारबख्त म्हिाला ‘हे सवट आपल्या 
कृपेम ळे माझ्या हाताने घडून आले. बेदारबख्त याला पंधरा हजार जात व दहा हजार स्वार अशी मन्सब 
होती. तीत दोन हजार स्वारािंी वाढ करण्यात आली. दहा हजार रुपयािंा चशरपेि, एक हत्ती, नऊ 
घोडे अशी बचक्षसे त्याला देण्यात आली. 
 
बेदारबख्ताबरोबर रािोजीवरील मोचहमेत खालील अचधकारी होते ते येऊन बादशहानंा भेर्ले. 
 
१) खाने आलम (शखेचनजाम म क बखान यािा म लगा) २) म नव्वरखान ३) इल्ख्तजसासखान (खाने 

आलमिे भाऊ) ४) फरीदखान ५) अब्द ल्कादर (खाने आलमिा भाऊ) ६) अवधूतससग (ओध्यािा राजा), ७) 
राव मानससग (जाधव) ८) राव स जािससह (बीकानेरिा राजा) ९) गदगिा फौजदार शरे. खान १०) 
बेदारबख्ताच्या फौजेिा चदवाि अब्र हीम. 

 
अब्द हमानखान हा आजे्ञप्रमािे तरचबयतखानािे मोिे पाहून आला. तो म्हिाला ‘तरचबयतखानाने 

चवनंती केली आहे की, ‘मी झरू्न प्रयत्न करीत आहे. आपि आपले हलिे एक आठवडाभर स्थचगत कराव.े मी 
चकल्ला आपल्या ताब्यात आिीन’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 

  
ते अब्द हमानखानाला म्हिाले ‘त म्ही स्वतः डोळ्यानंी तेथील पचरल्स्थचत पाचहली आहे ना?’ अब्द 

हमानखान म्हिाला ‘होय, तरचबयतखानाने खूप श्रम घेतले आहेत. स मारे पन्नास मािसे ब रुजातून आत गेली 
असून हल्ला करण्यािा मागट द रुस्त करीत आहेत.’ 

 
फजले अलीखान याने कळचवले की ‘पन्नास लोखंडी गोळे तयार झाले आहेत.’ ते फतेउल्लाखानाच्या 

मोच्यात पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

पंधरा मे – तरचबयतखान याने चलहून पाठचवले की ‘मोच्यात पाि हजार रुपये हव ेआहेत.’ फतेह दौलत कौल 
याने ती रक्कम (खचजन्यातून) मोच्यावर पोहोिवावी अशी आज्ञा झाली. 
 

सोळा मे – सरफराजखान हा शहाजादा बेदारबख्त याजपाशी तैनात होता. तो येऊन बादशहाना भेर्ला. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे– 
 



‘धान्यािी रसद ही पाईन चवलायत (प िे वाई प्रातं) मधून बादशाही छाविीत येत होती. मराठ्ािंा 
सरदार बनू (?) शकंरजी (शकंराजी नारायि सचिव?) हा िार हजार स्वार घेऊन िालून आला. वजंारी व 
तेथील ठािेदार नाहरखान यािे सैचनक (मराठ्ाशंी) लढत आहेत.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘िीन क लीजखान क ठे आहे?’ िीन क लीजखान हा प रंदरगडाकडे गेला असे 

कळचवण्यात आले. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘िीन क लीजखानाने त्वरेने जाऊन गचनमािें पाचरपत्य कराव ेव 
रसद छाविीत आिावी.’  

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली– 
 
‘ग जटबदारािंा दारोगा चसयादतखान हा मराठ्ािें कचबले धरण्यासाठी म्हिून भदूरगड (कोल्हापूर 

चजल्हा) भागात गेला होता. तेथे खंडोजी त्याच्यावर िालून आला. य द्ध झाले. शत्रूिे अनेक लोक ठार झाले. 
तीनश े ग रेढोरे हाती लागली. चकल्ल्याखालील पेठाना आगी लावण्यात आल्या. शत्रूिा पराजय झाला. 
चसयादतखान अद्याप शत्रूिा पाठलाग करीत आहे.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘चसयादतखानाला परत 
येण्यासाठी चलचहण्यात याव.े’ 

 
बादशहानंा खालीलप्रमािे कळचवण्यात आले– 
 
‘तरचबयतखान हा मोच्याच्या कामी अचतशय झर्त आहे. त्यािा भाऊ कामयाबखान हा ब रुजाच्या आत 

जाऊन बसला आहे आचि तेथून तो हल्ला िढवीत आहे.’ 
 
पन्हाळगडिा चकल्लेदार त्र्यंबकजी याने जीवाच्या भीतीने आपली मािसे तरचबयतखानाकडे पाठचवली 

आचि मागिी केली की ‘बादशहानंी मला प्रािािे अभय द्याव ेव मला पािं हजारी मन्सब द्यावी. मी चकल्ला 
बादशहाच्या ताब्यात देईन.’ 

 
हे कळताि तरचबयातखानाने आपल्या भावाला सागंून धाडले की ‘त म्ही चकल्ल्यात घ सू नका.’ 

तरचबयतखानाने सगळा वृत्तातं बादशहाकडे चलहून पाठचवला. बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्त याला हूज रात 
बोलचवले. बादशहा शहाजाद्याला म्हिाले ‘त म्ही जे ठरवाल ते मी मान्य करीन. चकल्लेदाराच्या मागण्याबंद्दल 
फजाइलखान याने वृत्तातं सादर करावा.’ 

 
अठरा मे – म हंमद रजा व म हंमद जकी हे मध्य आचशयातून येऊन बादशहाना भेर्ले. त्यानंा चखलतीिी वसे्त्र 

देण्यात आली. 
 
खानजमान फतेहजंग (शखेचनजाम म क बखान, संभाजीराजानंा कैद करिारा) याच्या म लाचं्या 

मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 



एकोिीस मे – सकाळी आजे्ञप्रमािे उस्मानखान करावल व कामबक्षाच्या तोफखान्यािा दारोगा चमजा म हंमद 
यानंी पन्हाळगडिा चकल्लेदार त्र्यबंकजी यािा कारभारी रामाजी याला बादशहाजादा कामबक्ष याजकडे 
नेले. कामबक्षाने चकल्लेदाराच्या मागण्या बादशहासमोर ठेवल्या. बादशहा कामबक्षाला म्हिाले, ‘त म्ही 
ठरवाल ते आम्ही मान्य करू.’ कारभाऱ्याला (रामाजी) आपि भेर्ाल काय असे कामबक्षाने चविारले. 
‘बादशहा म्हिाले ‘त्या गोष्टीिी आवश्यककता नाही. त म्ही त्यािें समाधान करा आचि 
तरचबयतखानाकडे पाठवा. त्याला योग्य वार्ल्यास तो त्यानंा चखलतीिी वसे्त्र व घोडे देऊन 
चकल्लेदाराकडे पाठवील.’ 
 
चवजाप री कनार्किा फौजदार मामूरखान याच्या नावाने आज्ञापते्र पाठचवण्यात आली. 
 
म हंमद म रादखान याने आिलेल्या पथकािंी पाहिी रशीदखान दारोगा याने करावी अशी आज्ञा 

झाली. 
 
बदामी येथील बातम्यावंरुन प ढील हकीकत कळली – ‘हालीहाळ (जालीहाळ) िा जमीनदार 

बनवारी हा मोठे सैन्य घेऊन या भागात आला आचि त्याने ल र्ालूर् केली. तेथील चकल्लेदार शरायफखान हा 
शत्रूिे पाचरपत्य करण्यासाठी गेला. शत्रूने त्याला घेरले आहे.’ बादशहा म्हिाले हमीद द्दीनखान चवजापूरी याला 
चलहा. त्वरीत जाऊन गचनमािें पाचरपत्य करुन त्याने ह जूरात याव.े’ 

 
वीस मे – बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष याने बादशहानंा साचंगतले की, ‘चकल्ल्यातील मािसे बाहेर पडत 

आहेत. पि बरीि मािसे बाहेर येऊ शकत नाहीत.’ बादशहा म्हिाले ‘सैफ ल्ला याने बंद कच्यानंा घेऊन 
चकल्ल्याच्या प्रवशेद्वारावर जाऊन तळ द्यावा. बाहेर पडिाऱ्या क िालाही काहीही उपसगट होता कामा 
नये.’ 
 
चखदमतराय याने बादशहाच्या चनवासस्थानापासून पन्हाळगडापयंतिा रस्ता नीर् करवावा अशी आज्ञा 

झाली. 
 
िीन क लीजखान हा येऊन बादशहाना भेर्ला. 
 

एकवीस मे – औरंगाबादेहून आंब ेआले, ते बादशहाप ढे ठेवण्यात आले. बादशहा ख श झाले. 
 
काल तरचबयतखानाने चलहून पाठचवले की ‘पन्हाळगडिा चकल्लेदार त्र्यंबकजी यािी चवनंती आहे की 

मला तीन चदवसािंी म दत द्यावी. मी शचनवारी चकल्ल्यातून खाली उतरेन.’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 
 
रायबाग ह के्करीिा नकाशा तयार करुन आिा अशी काल बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला आज्ञा झाली 

होती. त्याप्रमािे रुह ल्लाखानाने नकाशा बादशहाचं्या समोर ठेवला आचि म्हर्ले ‘छाविीसाठी ती जागा िागंली 
आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘पावसाळ्यात आमिी छाविी कृष्ट्िेच्या पलीकडे राहील.’ 



 
बावीस मे – तरचबयत खानाने उस्मानखान करावल याच्या बरोबर बादशहासाठी एक पत्र पाठचवले होते. त्यात 

प ढील मजकूर होता – ‘त्र्यबंकजी चकल्लेदार पन्हाळगड यािी चवनंती आहे की ‘रामा (राजाराम) याने 
चकल्ल्यात दोन हजार खंडी धान्य ठेवले होते. याचशवाय मी आचि माझी मािसे याचं्यापाशीही धान्य 
आहे. सबंध ‘धान्यािी सकमत वीस हजार रुपये होईल. चवनंती अशी की धान्यािी सकमत म्हिून 
आम्हाला वीस हजार रुपये देण्यात यावते सकवा धान्य बाहेर नेऊन चवकण्यािी आम्हाला परवानगी 
देण्यात यावी.’ 
 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली नाही. ते उस्मान खानावर चिडले. ते म्हिाले उस्मानखानाला चदवािे 

खासमध्ये येऊ देऊ नका. त्यािा ह द्दा व मन्सब ही काय आहेत हे मला कळवा. 
  
बादशहा ख्वाजा हाचफज म हंमद महली याला म्हिाले ‘त म्ही हमीद द्दीन खानापाशी जा. त्याला म्हिाव े

‘म द्दाम अचधकारी पाठवनू चकल्लेदाराला चकल्ल्याच्या बाहेर काढा. चकल्ल्यातूंन चनघण्यासाठी बारबरदारी (ओझी 
वाहािारी मािसे, जनावरे इत्यादी) िे जे सामान लागेल त्यािी व्यवस्था करुन द्या. चकल्ला मोकळा करुन 
घ्या.’ 

 
बादशहा फजलखानाला म्हिाले, ‘चकलाचशकन तोफ फतेउल्लाखानाच्या मोच्यावर पाठवा. त्याला 

म्हिाव े‘त म्ही आपले काम (हल्ल्याच्या तयारीिे) िालू ठेवा.’ 
 

तेवीस मे – काल रात्री बादशहानंी ख्वाजा मंजूरकडे एक हजार रुपये देऊन ते फतेउल्लाखानाकडे पोहोिवाव े
अशी आज्ञा केली. मशाइख नूरुल्हक म हतचसब (सावटजचनक नीचतमते्तवर देखरेख ठेविारा अचधकारी) 
याने प ढीलप्रमािे कळचवले– 
 
अबदालखान, करावलखान व चखदमतराय याचं्या बाजारात (बादशाही छाविीत) दारुच्या भट्ट्ट्या 

आचि इतर चनचषद्ध व्यवहार िालू होते. मी ते दूर केले. अबदालबेगिा प तण्या अल्लाह यारबेग आचि इतर 
इसमानंी फार दाडंगाई केली.’ 

 
बादशहानंी अबदालखान, करावलखान व चखदमतराय याचं्या मन्सबीत घर् केली. 
 

िोवीस मे – तरचबयतखानाच्या पत्रावरून कळले की, काल चदवस मावळण्याच्या स मारास पन्हाळगडच्या 
दरवाज्यावर बादशहाजादा कामबक्ष यािा झेंडा िढचवण्यात आला. कामयाबखान हा तोफखान्यािी 
मािसे घेऊन तेथे पोहोयला असून दरवाजावर तळ देऊन आहे. चकल्लेदार म्हितो, ‘रचववारी म ह तट 
िागंला आहे. त्या चदवशी मी चकल्ल्यातून खाली येईन.’ 
 
बादशहानंी मान्यता चदली. 
 



चकल्लेदार व त्यािी मािसे यानंा चकल्ल्यातूंन खाली आिण्यासाठी सकाळी हमीद द्दीनखान बहाद र हा 
तरचबयतखानाकडे गेला होता. त्याने परत येऊन कळचवले की, ‘चकल्ल्यातून तीनश ेमािसे सामानस मान घेऊन 
तरचबयतखानाच्या मोच्यावर पोहोिली आहेत. त्यािें म्हििे असे की ‘जीवाच्या भीतीम ळे आम्ही चकल्ल्यातून 
बाहेर पडू शकत नाही. आम्ही बाहेर पडलो की फतेउल्लाखान आम्हाला ठार मारील.’ 

 
बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र यास परत पाठचवले. ते त्याला म्हिाले ‘त म्ही जा. त्या मािसािें 

समाधान करा. त्यानंा म्हिाव े ‘चकल्ल्यातून बाहेर पडा. आचि त म्हाला चजकडे जावसेे वारे्ल चतकडे जा. 
बादशाही सैचनकानंी क िालाही त्रास देता कामा नये.’ 

 
बादशहानंी फराशखान्यािा म श्रफ शफ ट द्दीनला म्हर्ले, ‘त म्ही फतेउल्ला खानाकडे जा. त्याला म्हिाव े

त झ्या बाजूच्या दरवाजातून चकल्ल्यातील मािसे बाहेर पडू लागली तर त्यानंा त्रास देऊ नका. तोफा िालव ू
नका.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘अडीि हजार बंदूकिी मन्सूरखानाबरोबर पन्हाळगड व पवनगड येथे 

तैनात करण्यात याव.े रीतसर चकल्लेदार नेमला जाईपयंत त्यानंी चकल्ल्यािी खबरदारी बाळगावी.’ 
 
चसयादतखानाने म हंमद म रादखान याने बरोबर आिलेले सैचनक बादशहा समोर आिले. त्यास सहाश े

जात व दोनश ेस्वार अशी मन्सब देण्यात आली होती. बादशहानंी म रादखानाबरोबर आलेल्या इतर मािसाचं्या 
मन्सबी कमी केल्या. ते म्हिाले ‘ही मािसे मन्सबींना पात्र नाहीत.’ 

 
पंिवीस मे – तरचबयतखान मीर आचतश याने बादशहाकडे पत्र पाठचवले होते पत्रातील मजकूर खालीलप्रमािे 

होता– 
 
‘पन्हाळगडिा चकल्लेदार त्र्यबंकजी हा आपली चशबंदी घेऊन चकल्ल्याखाली उतरला. त्याने मन्सब 

मान्य केली नाही. तो खेळिा (चवशालगड) चकल्ल्याकडे चनघून गेला.’ 
 
आजे्ञप्रमािे मन्सूरखान व कामयाबखान वगैरे तोफखान्यातील मािसे चकल्ल्यावर गेली. बादशहानंी 

नगारखान्यािा दारोगा चखदमत तलबखान याला आज्ञा केली की ‘चकल्ला फते्त झाल्याबद्दल बादशहाजादा 
कामबक्ष याच्या नौबती वाजचवण्यात याव्या.’ त्याप्रमािे करण्यात आले. नगारे वाजचविाऱ्यानंा बादशहानंी वीस 
हजार दाम (स मारे पािश ेरुपये) बक्षीस म्हिून चदले. 

 
तरचबयतखानािा म लगा म हंमद इसहाक याने चकल्ल े फते्त झाल्यािे प्रचतक म्हिनू सोन्याच्या दोन 

चकल्ल्या बादशहाजादा कामबक्ष याच्या मध्यस्थीने बादशहानंा चदल्या. बादशहानंी त्याला चखलतीिी वसे्त्र चदली 
आचि आज्ञा केली की पन्हाळडिा उलेख याप ढे शहाद गट म्हिून करण्यात यावा. 

 



बादशहा यानंी बयूतात (सरकारी मालमते्तिा अचधकारी) फजाइलखान याला म्हर्ले – ‘त म्ही मीर 
सामानच्या किेरीिा दारोगा अलीरजा याला बरोबर घेऊन चकल्ल्यात जा आचि तेथे असलेली रसद वगैरे 
सामग्री सरकारात जप्त करा.’ 

 
प ढील मंडळींनी पन्हाळगड फते्त झाल्याबद्दल बादशहानंा नजरा चदल्या – १) बादशहाजादा कामबक्ष 

२) शहाजादा बेदारबख्त ३) स ल्तान म चहय स्स न्नत (कामबक्षािा म लगा), ४) बक्षी बहरामंदखान ५) बक्षी 
रुह ल्लाखान ६) मीरखान ७) म नीमखान) द) इनायत ल्लाखान ९) म हंमद अमीनखान सदर (न्यायाधीश), १०) 
फजले अलीखान ११) म ल्तफतखान १२) अकीदतखात कोही १३) एचतकादखानािा म लगा म हंमद सालेह 
(शाचयस्ताखानािा नातू). 

 
बादशहा म्हिाले ‘मी चकल्ला पाहाण्यास उद्या जाईन.’ सरकारखान, करावलखान व असद ल्ला यानंा 

प ढील म क्कामासाठी योग्य जागा चनवडावी म्हिून पाठचवण्यात आले. 
 
स ल्तान ब लंद अख्तर (बडंखोर राजप त्र अकबर यािा म लगा) याने चकल्ला पाहाण्यािी इच्छा 

दाखचवली. चवनंती मान्य करण्यात आली. शाचकरखान याला याच्या बरोबर देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
एचतकादखानािा म लगा म हंमद सालेह (शाचयस्ताखानािा नातू) हा फतेहपूर चसक्रीिा फौजदार 

होता. तो आतापयंत बादशहाच्या छाविीत होता. आता त्याच्या मन्सबीत वाढ करुन त्याला फतेपूरकडे 
जाण्यास चनरोप देण्यात आला. 

 
औरंगाबादेिा स भेदार नजाबत खान याने चवनंतीपत्र चलचहले ते रुह ल्ला खानाने बादशहाला साचंगतले. 

नजाबतखानाने पत्रात चलचहले होते ‘माझा म लगा बहरोजखान हा बागलाण्याच्या फौजदार आहे. तो बादशाही 
कामचगरी झरू्न पार पाडीत आहे.’ त्याला दीड हजार जात व अठराश ेस्वार अशी मन्सब होती. बादशहानंी 
त्याच्या मन्सबीतील स्वारातं भर घालून त्याला झेंड्यािा मान चदला.  

 
सव्वीस मे – आज बादशहा पन्हाळगडिा चकल्ला पाहाण्यास गेले. ते तख्तेखावंर स्वार होते. ते चकल्ल्याजवळ 

पोहोिले. तरचबयतखानाने त्यानंा सात घोडे नजर केले. घोडे पाहून बादशहानंी ते ख्वाजा 
हमीद द्दीनखान बहाद र याच्या हमाली केले. बादशहा चकल्ल्यात गेले तसे त्याचं्या आजे्ञने 
तरचबयतखानाने सवट तोफानंा सरबत्ती चदली. 
 
बादशहा बक्षी बहरामंदखान याला म्हिाले ‘त म्ही आमच्या चनवास स्थानावर जाऊन खबरदारी 

बाळगा.’ 
 
शहाजादा बेदारबख्त हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. यानंतर बादशहा चकल्ल्याच्या मचशदीत जाऊन 

प्राथटना पढले. नंतर ते द सऱ्या मचशदींतही जाऊन प्राथटना पढले. यानंतर ते परतले. एकंदर प्रवास अडीि 
कोसािा झाला. 



 
फतेउल्लाखानाने चकल्ल्याच्या आत पयंत मोिे नेले होते. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहा त्याला 

म्हिाले ‘शाबास, आफरीन बाद, खूप झर्लात. मोिे थेर् चकल्ल्यापयंत नेले.’ फतेउल्लाखानाने बादशहानंा 
म जरा केला. 

 
बादशहा चनवासस्थानाकडे परतत असताना प ढील मंडळींनी त्यानंा चवचवध प्रकारच्या वस्तू, रोख 

रकमा अशा भेर्ी चदल्या. १) बहरामंदखान २) रुह ल्लाखान ३) तहव्व रखान ४) कामयाबखान ५) मतलबखान 
६) शखे अब्द ल्कादर ७) म हंमद अमीन ८) म हंमद म ईन ९) बाकरखान १०) राव जगदेवराव जाधव यािा 
म लगा राव मानससग जाधव याने नऊ मोहरा भेर् म्हिनू प ढे केल्या. बादशहाने त्याला माफ केले. मोहरा 
घेतल्या नाहींत ११) बहाद र १२) अशटद. खानािा नातू मीर म हंमद १३) चकरचकराकखान्यािा अचधकारी 
हसनक लीखान १४) चसद्दीचहल्लाखान १५) म हंमद अकबर (राजप त्र) िा दूध भाऊ इल्स्कदारबेग १६) म इज द्दीन 
१७) म हंमद चमहदी १८) न स्त्रतखान १९) म हतशमखान  

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘रुह ल्लाखान, फजाइल खान व कामयाबखान यानंी चकल्ल्यात राहाव.े’ 
 
मोच्याच्या कामात असताना तरचबयतखानाने तोफखान्यातील समगबाशी व इतर अचधकारी व मािसे 

यानंा चखलतीिी वसे्त्र चदली. पि मोच्यािा वाकनीस म हंमद अली याने ती घेतली नाहींत. ती त्याने घ्यावी अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली.  

 
बादशहा प ढील म क्कामासाठी चनघिार होते. त्यावळेी सैन्यािी व अचधकाऱ्यािंी योजना खालीलप्रमािे 

असावी असे ठरले. 
 
उजवी फळी–कामबक्ष, डावी फळी–बहरामंदखान, बेदारबख्त–हरावल (आघाडी), तरचबयतखान–

प ढे (पेश) रुह ल्लाखान–अल्तमश–िीनक लीजखान िंदावल (चपछाडी) म हंमदखान व फतेउल्लाखान याचं्या 
दोन वगेळ्या त कड्या. 

 
सत्तावीस मे – चसयादतखान हा गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहानंा 

भेर्ला. 
 
काल फतेउल्लाखानाने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले. 
 
‘मी प्रयत्नािी चशकस्त करुन माझे मोिे थेर् पन्हाळ्याच्या चकल्ल्यापयंत नेले होते. एका आठवड्यातं 

मी चकल्ल्यावर हल्ला करिार होतो. पि चततक्यात तरचबयतखानाच्या मध्यस्थीने बादशहापयंत सल्ल्यािी 
बोलिी पोहोिली. माझी सगळी मेहनत वाया गेली.’ 

 



बादशहा बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान यास म्हिाले ‘त म्ही उद्या जाऊन फतेउल्लाखान यािे समाधान 
करा. त्याला म्हिाव े‘सवटि या मोचहमेत झर्ले आहेत. पावसाळ्यािा मोसम आहे. जे कराव ेलागले तेि योग्य 
होते. (मौसमेबरसात अस्त. हमी मसचलहत बूद.) 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की म नीमखान आचि त्यािा म लगा यानंी िीन क लीजखान व इस्माइलखान 

मका याचं्या गोर्ािी काळजी घ्यावी. 
 

अठ्ठावीस मे – बादशहाचं्या प ढील म क्कामािी जागा पाहून मतलबखान आला. त्याने साचंगतले की पाविे तीन 
कोसािी मजल आहे. बादशहा म्हिाले, ‘उद्या आघाडीिे तंबू रवाना करा.’ 
 
बादशहानंी फतेउल्लाखानाला खान बहादूर व काजी म हंमद अकरम याला खान या पदव्या चदल्या. 

तरचबयतखान, हमीद द्दीन खान बहाद र, व कामयाब खान यानंा बचक्षसे देण्यात आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की शहाद गट (पन्हाळगड) यािा उल्लेख शहाबनेीद गट असा करण्यात यावा. 
 
शहाजादा बेदारबख्त हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहा त्याला म्हिाले, ‘तयार रहा. मी त म्हाला 

मलकापूर कडे पाठवीत आहे.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की शहा बेनीद गट (पन्हाळगड) च्या भोवतालिे ठािेदारानंा ह ज रात बोलावनू 

घ्याव ेव त्यानंा िौकी पाहाऱ्यावर नेमाव.े 
 
बादशहा फतेउल्लाखानाला म्हिाले ‘(पावसाळ्यासाठी) आम्ही छाविी कोठे करावी त म्ही ठरवनू 

सागंा. तेथेि छाविी करु.’ 
 
फतेउल्लाखान म्हिाला ‘ह ज रानंी ब्रह्मप रीला छाविी केली तर उत्तमि, तसे नसल्यास खर्ावला 

छाविी घालावी. म्हिजे पावसाळ्यात चकल्ल ेिंदनवदंन व नादंचगरी हे सजकून घेता येतील. 
 
बादशहा म्हिाले ‘आम्ही खर्ावपाशी छाविी देऊ.’ 
 
इंग्रज सत्ताधीशािंा वकील सर वीचलयम नॉचरस हा आपल्या सहकाऱ्यासंह ह ज रात आला. त्याने 

पन्हाळगड चवजयाबद्दल बादशहानंा तीनश ेअश्रफ्या रुह ल्लाखानाच्या मध्यस्थीने भेर् म्हिून चदल्या. रुह ल्लाखान 
हा बादशहाना म्हिाला, 

 
‘इंग्रज वकीलािी चवनंती आहे की ‘पन्हाळगड चवजयाबद्दल मी माझ्या तळावर उत्सव करु इल्च्छतो. 

आज्ञा असेल तर तोफा उडवीन म्हितो.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. सर वीचलयम नॉचरस याला एक घोडा 



व त्यािे सहकारी यानंा चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. त्यािंी नाव ेअबरोवले (?) नॉचरस, चमस्र्र र्ॉमस (?) 
नौल्स (?) चमस्र्र चमल (?) चमस्र्र चहल (?) 

 
‘आम्ही खर्ावला जािार आहोत’ तर तेथे िारापाण्यािी काय सोय आहे आचि येथून कऱ्हाड मागे 

खर्ाविे काय अंतर आहे ‘यािी िौकशी करुनकळवाव’े अशी आज्ञा झाली. बादशहानंा कळचवण्यात आले की 
‘येथून कऱ्हाड सोळा कोसावर व तेथून प ढे सतरा कोसावर खर्ाव आहे. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘बेलदारािंा दारोगा चखदमतराय याने चकल्ल्यात जाऊन तेथील देऊळ 

पाडून याव.े’ 
 
खान चफरोजजंग याने प ढीलप्रमािे बातमी पाठचवली – ‘ममाजीिा (?) मेह िा मंगलजी व नरकवासी 

संतािी (घोरपडे) यािा प तण्या संभाजी (?) हे अचहरगी गावाजवळ गोळा झाले होते. मीरवफा हा त्याचं्यावर 
िालून गेला. य द्ध झाले. दोघा शत्रूंना (मंगलजी व संभाजी) यानंा पकडून कैदेत र्ाकण्यात आले.’ मीरवफाने 
शत्रूच्या दोन तलवारी बादशहानंा नजर केल्या. त्याला बक्षीस व चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. मदानगडिा 
चकल्लेदार प्रतापससग याने बादशहािा चनरोप घेतला. मछींद्रगडिा चकल्लेदार म हंमद रुस्तम याला मन्सबीत वाढ 
देण्यात आली. खर्ाविे बाबाजी देशम ख वगैरे दोन इसमानंा चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 

 
रायिूरच्या बातमीवरुन कळले की ‘येथील चकल्लेदार व फौजदार समंदर खान याला एक हजार जात 

व बाराश ेस्वार अशी मन्सब होती. तो मरि पावला. 
 

एकोितीस मे – पन्हाळगडला शहाबेनी द गट असे नावं द्याव ेअशी यापूवी बादशहानंी आज्ञा केली होती. पि 
आता याप ढे पन्हाळगडिा उल्लेख बेनीशहाद गट असा करावा अशी आज्ञा झाली. 
 

तीस मे – बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष हा आजारी होता, तो (बरा होऊन) येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
तरचबयतखानाने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – ‘आवजी आढळराव हा पन्हाळगडच्या मोच्यात 
माझ्यापाशी तैनात होता. वढे्यात त्याने कसून मेहनत केली आहे. त्याला खानापूरच्या ठािेदारीवरून 
बदलले त्यावळेी त्यािी मन्सब कमी करण्यात आली होती. ती बहाल व्हावी.’ चवनंती मान्य करण्यात 
आली. आवजी आढळराव यास दीड हजार जात व सहाश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत पािश ेजात व 
तीनश ेस्वार अशी भर घालण्यात आली. 
 
रायिूर उफट  फीरोजनगरिा चकल्लेदार समंदरखान हा मरि पावला होता. त्याच्या जागेवर उदगीरिा 

चकल्लेदार व फौजदार काचसमखान यािी नेमिूक करण्यात आली. त्याला तीनश ेजात व अडीिश ेस्वार अशी 
मन्सब होती. तीत शभंर जात व साडेतीनश ेस्वार अशी भर घालण्यात आली. 

 
खर्ावकडे रवाना होताना सैन्य व अचधकारी यािी संख्या (तूमार व रिना) कशी राहील यािा तपशील 

बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याने बादशहा समोर ठेवला. उजवी फळी – कामबक्ष, डावी फळी बहरामंदखान, 



िीनक लीजखान िंदावल (चपछाडी), रुह ल्लाखान–इल्तमश मध्यािी आघाडी, तरचबयतखान. प ढे पासठबा 
देिारी फौज (फौजेतरह) उजवीफळी म हंमद अमीनखान, डावी फळी फतेउल्लाखान, फौजेिे करावल (रे्हेळे) 
प ढीलप्रमािे – ख्वाजाखान–आघाडी, अईजखान मरहूम यािा नातू शमशरेबेग उजवी फळी, म हंमद शरीफ 
डावी फळी, ख स्रौखान चपछाडी. 

 
रावतमाल झाला हा परळी उफट  नवरसतारा येथे चकल्लदेार होता. त्याच्या ऐवजी राव दलपत ब ंदेला 

यािा म लगा रामिंद याला चकल्लेदार म्हिून नेमण्यात आले. त्याला तीनश ेजात व दोनश ेपन्नास स्वार अशी 
मन्सब होती. तीत तीनश ेस्वारािंी वाढ करण्यात आली. 

 
ग्वाल्हेरिा चकल्लेदार म हंमद फाचजल मरि पावला. त्याच्या जागेवर नगारखान्यािा दारोगा चखदमत 

तलबखान यािी नेमिूक झाली. 
 
रायिूरि चकल्लेदार समंदरखान हा मरि पावला होता. त्यािी म ले म हंमद अफरोज व म हंमद बहरौज 

यापंकैी मोठ्ाला मन्सबीत बढती व धाकट्याला नव्याने मन्सब देण्यात आली. 
 
सत्रसाल (छत्रसाल) राठोड यािा म लगा व हर्ीससग हा पन्हाळगढच्या वढे्यात कामी आला होता. 

त्यािा म लगा वैरीशाल याला तीनश ेजात व पन्नास स्वार अशी मन्सब करण्यात आली. करीससग (केसरीससग. 
सत्रसालिा द सरा म लगा) याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
परळीिा चकल्लेदार रावतमल झाला याला पन्हाळगडिा चकल्लेदार म्हिून नेमण्यात आले. 
 
बादशहानंी मागे म फ्तखर खानािा म लगा जहूरूल्ला (चमरजेिा फौजदार) याला उदगीरिा फौजदार 

ह साम द्दीन खान यािा नायब म्हिून नेमले होते. आता त्याला रास्त फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. ह साम द्दीन 
खान उफट  अब्द ल्कयूम चकल्लेदार व फौजदार उदगीर यािी फौजदारी काढून घेण्यात आली. त्याम ळे त्यािी 
मन्सब कमी करण्यात आली. (चकल्लेदारी राचहली.) 

 
बयूतात (सरकारी मालमते्तिा अचधकारी) फजाइलखान हा (मालमत्ता जप्त करण्यासाठी) पन्हाळगड 

व पवनगड या चकल्ल्यात गेला होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘कोल्हापूरिा ठािेदार रिबाजखान याने गचनमाचं्या ल र्ीत एक हत्ती 

चमळचवला होता. तो स्वतःपाशी ठेवनू बसला आहे. बादशहानंी आज्ञा की ‘हत्ती मागवनू घ्या.’ 
 
चपराजी (घार्गे?) याला बनेीशहा द गट (पन्हाळगड) िा देशम ख म्हिून नेमण्यात आले. त्याला एक 

शाल देण्यात आली. कोल्हापूरच्या देशम खापंकैी आबाजी व आिखी एक इसम यानंा शाली देण्यात आल्या. 
कोल्हापूरिा देशपाडें श्यामजी याला एक शाल व द शालही देण्यात आली. 

 



एकतीस मे – यलबरशखानािा भाऊ ख्वाजाक ली याला खान ही पदवी देण्यात आली व त्याला 
बहरामंदखानापाशी तैनात करण्यात आले. 
 
अब्द ल्खाचलक हा मध्य आचशयातून येऊन बादशहाला भेर्ला. त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
फतेल्लाखान हा बहरामंदखानाच्या फौजेत तैनात झाला होता. त्याच्या चवनंतीवरून त्याच्या पथकाच्या 

पगारासाठी म्हिून त्याला दोन हजार अश्रफ्या देण्यात आल्या. फौजेच्या चदवािानंी पथकात चकती सैचनक 
आहेत यािी पाहिी करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
भाड्यािे उंर् काढून र्ाकाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
पवनगडच्या रानात एक अस्वल चनघाले असून शहाजादा बेदारबख्त याने त्याला िहूकडून घेरले आहे 

असे कळले. बादशहानंी चतकडे मतलबखान करावल व इतर इसम यानंा पाठचवले. 
 
पन्हाळगडच्या चकल्लेदार रावतमल झाला याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
सकाळी फराशरखान्यािा म श्रफ याने चविारले ‘पेशखान्यािे तंबू प ढे पाठचवण्यासबंधंी काय आज्ञा?’ 

बादशहा म्हिाले, ‘पाठवा.’ 
 

एक जून, १७०१ 
 
आज बादशहा आपल्या तख्तेखावर स्वार होऊन खर्ावच्या चदशनेे चनघाले. दीड कोसािा प्रवास 

करून ते पवनगडासमोरील आपल्या चनवास स्थानात दाखल झाले. ते चनवास स्थानाजवळ आले त्यावळेी 
शहाजादा बेदारबख्त त्यानंा येऊन भेर्ला. बहरामंदखान याने पागोट्याच्या कापडािे नऊ ठाि भेर् म्हिून 
चदले. इंग्रज वकीलाने यावळेी तोफािें बार केले. त्याने दोन लहान बंद का भेर् म्हिून चदल्या. बादशहानंी त्या 
पाचहला. त्या बंद का त्यानंी रुह ल्लाखानािी म हंमद खलील वगैरे म ले यानंा बक्षीस म्हिून चदल्या. बादशहानंी 
शहाजादा बेदारबख्त याला आपल्या तंबूकडे जाण्यास चनरोप चदला. 

 
बादशहा बहरामंदखानाला म्हिाले ‘शहाजादा बेदारबख्त यानंा आम्ही येथेि सोडू. ते पन्हाळगडच्या 

पायथ्याशी राहतील. त्याचं्याबरोबर सतरा हजार स्वारािें सैन्य (तूमार) राहील अशी व्यवस्था करा.’ 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘दचक्षिी रयतेिी मािसे पन्हाळगडावर आहेत. 

मराठ्ािें हेर माचहती चमळचवण्यासाठी त्याचं्याकडे ये – जा ठेवतात.’ बादशहानंी आज्ञा केली की 
‘मन्सूरखानाने त्यानंा चकल्ल्याबाहेर काढाव.े’ 

  
पन्हाळगडिा बक्षी व वाकनीस म्हिून खैरुल्ला यािी नेमिकू करण्यात आली. 



 
रायिूरच्या चकल्ल्यावर नजफक ली यािी चकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमिूक करण्यात आली. 

काचसमखान (उदचगरिा चकल्लेदार) यािी त्या जागेवर नेमिूक करण्यात आली होती ती स्थचगत करण्यात 
आली. 

 
दोन जून – बादशहानंी कामबक्ष याला अठरा हजार रुपये सकमतीिा रिचजत नावािा हत्ती बक्षीस म्हिून 

चदला. 
 
पन्हाळगडिा माजी चकल्लेदार त्र्यंबकजी यािा वकील अप्पाजी यास चखलतीिी वसे्त्र व घोडाही देण्यात 

आला. 
 
मन्सूरखान याला बादशहानंी आज्ञा केली की ‘पन्हाळगडिा नवीन चकल्लेदार नेमून येईपयंत त म्ही 

चकल्ल्याबद्दल सावधचगरी बाळगा.’ 
 
मीर आचतश (दारुगोळा यािंा प्रम ख) तरचबयतखान याने चवनंती केली की ‘पन्हाळगडच्या हशमािा 

पगार थकला आहे,’ तीस हजार रुपये काम िलाऊ म्हिनू देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 
पन्हाळगडावर असलेली पूवीिी साम ग्री जप्त करण्यात आली चतिा तपशील –  
 
ह क्का आचतशी (रॉकेर् सारखे) साठ, तलवारी पन्नास, भाले साठ, लाकडी पालख्या वीस, सरब व 

बारुद दोनश ेसत्तावन मि, ढाली िार, धान्य सत्तर मि, लोखंडी गोळे तीनश.े 
 
कौरखान्यािा दारोगा तहव्व रखान व कोयल (कोप्पळ का आंध्रातील कोइलकोंडा) िा जमीनदार 

वेंकर् याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘उद्याच्या मजलेत रे्कड्या, सडक प ष्ट्कळ आहेत. गाड्यािंी वार् 

नाही.’ बादशहा म्हिाले ‘आम्ही याि वारे्ने जाऊ. गाड्या उजवीकडील रस्त्याने येतील. बरोबर म हंमद 
अमीनखान व ख्वाजा म हंमद यािी पथके राहू द्या.’ 

 
तीन जून – बादशहा आज सकाळी तख्तेखावर बसून पवनगडजवळून चनघाले. त्यानंी घार् ओलाडंला तसे 

बेदारबख्ताने येऊन त्यािंी भेर् घेतली. बादशहा त्याला म्हिाले ‘तयार रहा. उद्या ग रुवारी मी त म्हाला 
चनरोप देिार आहे.’ बादशहानंी आज पाविेतीन कोसािा प्रवास केला आचि ते बेदारबख्ताच्या 
तळाच्या अलीकडील चनवासस्थानात दाखल झाले. बादशहा म्हिाले ‘प ढील मजलाच्या िार 
कोसाच्या दोन मजला करा. आम्ही येथून श क्रवारी, परवा चनघ.ू’ 
 



बादशहा बहरामंदखानाला म्हिाले ‘खाने आलम, (म क बरखान शखेचनजाम यािा म लगा) वगैरेंनी 
बेदारबख्ताबरोबर जाव.े 

 
बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात असलेला मीरान हा िार हजारी मन्सबदार (िार हजार जात व िार 

हजार स्वार) मरि पावला. त्याच्या म लाला स तकातून उठवनू ह ज रात (सातं्वनासाठी) आिाव े अशी 
चमयानाखान यास आज्ञा झाली. 

 
िार जून – आज शहाजादा बेदारबख्त व त्यािंा म लगा बेदारचदल हे येऊन बादशहानंा भेर्ले. बादशहानंी 

बेदारबख्ताला गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी गदग रायबाग ह के्करीकडे जाण्यासाठी चनरोप चदला. 
बादशहाच्या आजे्ञने बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने बेदारबख्ताबरोबर देण्यात येिाऱ्या सैन्यािा 
तपशील चदला होता. एकूि स्वारािंी संख्या सतरा हजार दोनश ेपंिाहत्तर स्वार भरली. बेदारबख्त 
याचं्या बरोबर जािारे सरदार म्हिजे सरफराजखान, खानेआलम; म नब्बरखान, शरेखान, रिबाज 
वगैरे यािंी नाव ेदेण्यात आली होती. 
 
पवनगडिे नाव बदलून याप ढे चकल्ल्यािा उल्लेख रसूलगड असा करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
कोइल (कोईलकोंडा) िा जमीनदार वेंकर् हा तरचबयत खानापाशी तैनात होता. त्याच्या मन्सबीत 

वाढ करण्यात आली. 
 
अब्द ज्जाकिा भाऊ अब्द लअली हा चवलायतेहून (मध्य आचशयातून) आला होता. त्याला सातश ेजात 

व दोनश ेस्वार अशी मन्सब देण्यात आली. 
 
म रादाबादिा फौजदार म हंमद यारखान यािा नायब अज्मत ल्ला हा बादशहाच्या छाविीत दाखल 

झाला, त्यािी नेमिूक सैन्याच्या इल्तमश–(नजीकिी आघाडी) वर करावी अशी आज्ञा झाली. 
 
राव मानससग जाधव याला िीनक लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क) याच्या सैन्याच्या िंदावलीवर 

(चपछाडीवर) नेमण्यात आले. 
 
बहरामंदखानाने बादशहानंा कळचवले की शहाजादा बेदारबख्ताच्या सैन्यािा त मार (मस्र्ररोल) 

सतरा हजार एकश ेिाळीस स्वार असा आहे बादशहानंी आज्ञा केली की शहाजाद्याबरोबर िौदा हजार स्वार 
देण्यात यावते. 

 
पाि जून – आज बादशहा तख्तेखावर स्वार होऊन चनघाले. अडीि कोस प्रवास करुन ते चतपार (नेबापूर, 

पन्हाळ्याजवळ) या खेड्याजवळील आपल्या चनवासस्थानात दाखल झाले. काल रात्री बादशहा हे 
नगारखान्यािा दारोगा म हंमद अमीन याला म्हिाले ‘उद्या म हरमिा दहावा चदवस आहे नौबती 
वाजवाव्या.’ 



 
खान फीरोजजंग याच्या सैन्यात फरजामखान हा तैनात होता. त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘हिमंतराव (मराठा सरदार) हा मोठे सैन्य घेऊन खर्ाव भागात 

हालिाली करीत आहे.’ बादशहानंी फतेउल्लाखानाला सैन्य बरोबर देऊन त्याच्या (हिमंतरावाच्या) 
पाचरपत्यासाठी पाठचवले. त्याच्याबरोबर रजवीखान वगैरे देण्यात आले. अंबरिा राजा जयससग हा अंबरहून 
रवाना झाल्यािे बादशहानंा कळचवण्यात आले. 

 
सहा जून – आज बादशहा चतपार (?) या म क्कामाहून चनघाले. सव्वा दोन कोसािा प्रवास करून ते मौजे ननज 

(?) या गावी पोहोिले (आिखी एके चठकािी गावािे नाव सेनीगावं असे चदले आहे.) बादशहानंी 
चविारले, ‘येथून कृष्ट्िेिा उतार चकती लाबं आहे?’ कळचवण्यात आले की दोन मजला होतील. एक 
मजल सव्वादोन कोसािी व द सरी मजल सव्वािार कोसािी. 
 
बदी उज्जमान ग जटबदार हा नावा आिण्यासाठी ब्रह्मप रीला गेला होता. त्याने वीस मजला पार करून 

नावा आिल्या. त्या कृष्ट्िा नदीच्या उतारावर ठेवाव्या अशी आज्ञा झाली. 
 

सात जून – बादशहा आपल्या नजया (?) या गावाच्या म क्कामाहून चनघाले. ते कृष्ट्िा नदीच्या काठावर 
पोहोिले. ते नावते बसले. नावते त्याचं्याबरोबर बादशहाजादा कामबक्ष, बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान, 
रुह ल्लाखान, म ल्तफतखान व नावािंा प्रम ख न स्त्रतखान हे होते. बादशहानंी नदी ओलाडंली. एकूि 
सव्वािार कोसािा प्रवास करून त्यानंी कृष्ट्िेच्या पलीकडे तळ चदला. बादशहा म्हिाले की, ‘आम्ही 
येथे दोन म क्काम करु. उद्यािी सव्वा कोसािी व परवािी सव्वादोन कोसािंी मजल एका मजलेत 
उरकू.’ म हरम असल्याम ळे अनाथ म लानंा शभंर रुपये व काही सोने िादंी देण्यात याव े म्हिून शखे 
सैफ ल्ला याला रक्कम व वस्त  देण्यात आल्या. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे,–‘त्र्यंबकजी हा मराठ्ाचं्या तफे पन्हाळागडिा चकल्लेदार होता. 

पन्हाळगड मोगलानंी घेतल्यानंतर तो नरकवासी रामा (राजाराम) यािा कारभारी रामिंद्र (रामिंद्र पंत 
अमात्य) याला भेर्ण्यासाठी खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यावर गेला. रामिदं्रपंताने त्र्यंबकजीला म्हर्ले ‘त म्ही 
चनमक हराम झालात. चकल्ला मोगलाचं्या हवाली केला’, त्र्यंबकजी म्हिाला ‘सोरा दारु इत्यादी साम ग्री कमी 
पडू लागली. त म्हीही आमिी वास्तप स्त केली नाही. त्याम ळे चकल्ला मोगलानंा द्यावा लागला.’ यावर 
रामिंद्रपतंाने त्याला कैदेत र्ाकले. 

 
आठ जून – फीरोजनगर उफट  यादगींर (ग लबगा चजल्हा) िा चकल्लेदार व फौजदार म हमद शरीफ याला 

म तटजाबाद चमरजेिा चकल्लेदार म्हिून नेमण्यात आले. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याला चखलतीिी 
वसे्त्र देण्यात आली व त्याला चमरजेच्या चकल्लेदारी व फौजदारीवर जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 



फतेउल्लाखान बहाद र हा काफरािंा (मराठ्ािंा) मोड करण्यासाठी खर्ावकडे गेला होता. त्याला 
अडीि हजार जात व सहाश े स्वार अशी मन्सब होती. तीन दोनश े स्वारािंी वाढ करण्यात आली. 
रजवीखानाच्या मन्सबीतही शभंर स्वारािंी वाढ करण्यात आली. 

 
म रादाबादेिा फौजदार म हंमद यारखान यािा नायब अजमत ल्ला हा आजे्ञप्रमािे छाविीत येऊन दाखल 

झाला होता. त्याच्याही मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
काल िोरानंी (मराठ्ानंी) छाविीत मागील बाजूने प्रवशे केला. त्यानंी इब्राहीम व इतर मािसे यािें 

सामान ल र्ले. त्यानंी तोफखान्यािे बैल पळचवले. शाचगदट पेशािें सात हजार रुपये ल र्ले. या चशवाय ते 
छाविीतील उंर् पळवनू घेऊन गेले. 

 
बादशहानंी म हंमद अमीनखान व कामयाबखान यानंा त्याचं्या पाचरपत्यासाठी पाठचवले. 
 
फतेउल्लाखान बहादूर हा खर्ावकडे गेला होता. त्याच्या सहकाऱ्याना पगार बाकीबद्दल एक हजार 

अश्रफ्या देण्यात याव्या अशी आज्ञा झाली. फतेउल्लाखानापाशी तैनात करण्यात आलेली बरीि मािसे 
त्याच्यापाशी पोहोिली नव्हती. म द्दाम अचधकारी या कामासाठी नेमण्यात येऊन त्यानंा फते्तउल्लाखानापाशी 
पोहोिवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
रावतमल झाला यािी नेमिूक पन्हाळगडज्या चकल्लेदारीवर झाली होती. तो अद्याप तेथे पोहोिला 

नव्हता. म द्दाम अचधकारी या कामासाठी नेमून रावतमलला पन्हाळगडावर व रामिंद (दलपत ब ंदेल्यािा 
म लगा) याला चकलीदे फतह (वसंतगड) वर पोहोिवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
कोल्हापूरिा परगिा खालसा शरीफा (खास बादशहािा) मध्ये घेण्यात यावा व तेथे अमीन व फौजदार 

म्हिून अशटदखानाने क िािे तरी नाव स िवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
ज ल्ल्फकारखानाच्या फौजेतील बातम्यावंरून कळले की महंम दखानाच्या चबरादरीिे प ढील लोक 

त्याच्या सैन्यात हजर नाहीत–अब्द रहमान, एक हजार जात व पािश ेस्वार, शखे म जाचहद, िारश ेजात व 
दोनश ेस्वार, अलावलिा म लगा अब्द ल हीम, तीनश ेजात व दोनश ेस्वार. त्याचं्या जहाचगरी काढून घेण्यात 
याव्यात अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली– 
 
श जाअतखान (ग जरातिा स भेदार) यािा दत्तक म लगा नजर अली याने शभंर बकंदाज व पािश े

बहेचलये याना घेऊन पन्हाळगडच्या पायथ्याशी राहाव.े जमाल कौल याने शभंर बेलदार, पन्नास पाथरवर् व 
पािश ेशके्क (पािी वाहािारे) यानंा बरोबर घेऊन, मन्सूरखानाच्या सल्लामसलतीने चकल्ल्यात आवार (अहाता, 
कंपौंड, सभतीिे आवार) तयार कराव.े चकल्ल्यातील तोफा आवारात ठेवनू त्यािें संरक्षि कराव.े 



 
शहाजादा बेदारबख्त याने आपल्या चवनंतीपत्रात खालीलप्रमािे मागण्या केल्या– 
 
१) तैनात करण्यात आलेले लोक हजर नसले तर सैचनकाचं्या यादीतून त्यािंी नाव ेकाढून र्ाकण्यािी 

आज्ञा व्हावी. आज्ञा झाली की बेदारबख्ताच्या फौजेिा तपशील (सैन्यबळ इत्यादी) फौजेच्या बक्षीने कळवावा 
असे त्यास (बक्षीला) चलहाव.े 

 
२) पन्हाळगडच्या पचरसरािी फौजदारी (कोल्हापूरपयंत) चनसारखान (रिबाजखान?) च्या ऐवजी 

सरफराजखानाच्या भावाला देण्यात यावी. चवनंती मान्य झाली नाही. 
 
३) माझ्या सैन्याच्या हरावलीला सरफराजखान व दोन्ही फळ्यानंा व म नव्वरखान व खाने आलम हे 

आहेत. चपछाडीसाठी कोिी नाही. इस्माईलखान मखा सकवा राजा अवधूतससग (ओछयािा राजा) यानंा 
चपछाडीवर नेमण्यात याव.े आज्ञा झाली की येथेही कामे आहेत. जमशीदखान चवजाप री याला चपछाडीवर 
(िंदावल) नेमाव.े 

 
पन्हाळगडाच्या द रुस्तीसाठी जमाल कौल याला जे काम साचंगतले होते त्यािा तपशील असा– 
 
तरचबयतखान व फतेउल्लाखान यानंी स रंुग खिले होते ते भरून काढिे. चकल्ल्यािी डागड जी करिे. 
 
चकल्ल्याच्या भोवती कमरकोर् तयार करिे, कमरकोर्मध्ये दहा दहा साखळ्यावंर ब रुज तयार करिे. 
 
मरहूम चकफायतखान यािा म लगा म हंमद इब्राहीम याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – ‘मी स्वारीत 

आपल्याबरोबर होतो. माझी मािसे व सामानस मान यानंा वारे्त मराठ्ानंी ल रू्न नेले. त्यात माझे 
सामानस मान व नगद रक्कम चमळून सात हजार रुपये होतात. माझ्या तैनातीत शागीदटपेशा होते. त्याचं्या 
पगारािे सात हजार रुपये होते. तेही ल र्ण्यात आले.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘म हंमद अमीनखान, कामयाबखान व तरचबयतखान यानंी गचनमाचं्या मागे 

जाव.े म हंमद अमीनखानाने एकीकडून व कामयाबखानाने द सरीकडून गचनमािंा पाठलाग करावा व गनीम 
सापडतील तेथे त्यानंा ठार माराव.े’  

 
नऊ जून–आज बादशहानंी कृष्ट्िेच्या काठंानजीक दरबारिे (न्यायालय) काम पाचहल. बादशहानंी 
खालीलप्रमािे ह कूम चदले– 

 
१) बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष याच्या पथकानंी लष्ट्कराच्या उजव्याबाजूने बाहेर जाव े आचि 

लष्ट्कराच्या बाहेर संध्याकाळपयंत सावधचगरीने राहाव.े लष्ट्करातील हत्ती उंर् बैल इत्यादी जनावरानंा 
िरण्यासाठी प ढे जाऊ देऊ नये.  



 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याने आपली पथके घेऊन लष्ट्करच्या डाव्या बाजूने छाविीबाहेर जाव.े 

संध्याकाळपयंत तेथे त्याने तयारीने राहाव ेआचि जनावरानंा िरण्यासाठी प ढे जाऊ देऊ नये. 
 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने पथके घेऊन छाविीच्या मागे जाव ेव िंदावल (चपछाडीिी) पथके 

येईपयंत छाविीच्या बाहेर मागील बाजूस राहाव.े 
 
मीर आचतश (तोफखान्यािा प्रम ख) तरचबयतखान याने छाविीच्या बाहेर समोरच्या चदशनेे जाऊन 

संध्याकाळपयंत तयारीने राहाव.े 
 
आज्ञा झाली की रिबाजखान याने पंिवीस नावा म तटजाबाद चमरजेपयंत पोहोिवनू याव.े 
 
उस्मानखान करावल व इश्रतबेग ख शमंचजल हे छाविीपासून खर्ावपयंत मजला चनचश्चत करण्यासाठी 

गेले होते. त्यानंी येऊन साचंगतले की आम्ही स मारे तीन तीन कोसाच्या सात मजला ठरचवल्या आहेत. 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘स मारे दोन कोस भरतील अशा मजला आखाव्या.’ 

 
सरफराजखान हा बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात होता. त्याने प ढीलप्रमािे चवनंतीपत्र पाठचवले – 

‘माझा भाऊ सय्यद अफजल हा आजारी होता. याम ळे तो बेदारबख्ताच्या फौजेत पोहोि ूशकला नाही. त्यािी 
जहागीर काढून घेण्यात आली आहे. ती पूवटवत बहाल करण्यात यावी.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. सय्यद 
अफजल याला एक हजार जात व नऊश ेस्वार अशी मन्सब होती. 

 
चदलेरखान चवजाप रीिा म लगा अब्द लफताह याला एक हजार जात व दोनश े स्वार अशी मन्सब 

देण्यात आली. 
 
काल रात्री बादशहानंा कळचवण्यात आले की िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी म हंमद 

अमीनखान गेला होता. पि त्यािंा (मराठ्ािंा) पत्ता लागला नाही. त्याम ळे तो परत आला. सकाळी 
बादशहानंी त्याला प न्हा गस्त घालण्यासाठी जाव ेम्हिून आज्ञा केली. त्याप्रमािे तो गेला. 

 
इनायत ल्ला हा अंजराई (नाचशक चजल्हा) िा चकल्लेदार होता. तो मरि पावला. त्याच्या जागी 

चकल्लेदारीवर त्यािा म लगा फंजल ल्ला यािी नेमिूक करण्यात आली. त्यािा भाऊ म रादअली यािी मन्सब 
वाढचवण्यात आली. 

 
बंदीछूर जातीिे आंब ेबादशहाकडे पाठचवण्यात आले. त्यापकैी तीस आंब ेशहाजादा बेदारबख्त यास, 

िार आंब ेबक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान यास, तीन तीन आबं ेरुह ल्लाखान व इतर उमराव यासं बादशहानंी चदले. 
 
कोल्हापूरिा ठािेदार रिबाजखान यानंी मराठ्ािंा एक हत्ती ल र्ला होता, तो ह ज रात पाठचवला. 



 
बंगालहून हत्ती व काब लहून घोडे ह जूरात येत आहेत असे बादशहानंा कळचवण्यात आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे – ‘िोरानंी (मराठ्ानंी) वारे्त रेहेकल्यािें (लहान तोफा) 

गाड्यािें बैल ल रू्न नेले होते. कामयाबखान याने पाठलाग करून बैल सोडवनू आिले आहेत.’ 
 
छाविीिा नायब कोतवाल म हंमद अमीन याला बादशहानंी आज्ञा केली की ‘लष्ट्करातील उंर् व बैल 

यानंा िरण्यासाठी बाहेर पाठव ूनये. कोिी पाठचवलेि तर जनावरे जप्त करावी. रे्हेळिीच्या पथकानंी कूि व 
म क्काम या वळेी छाविीच्या भोवती एक कोसभर गस्त घालीत असाव’े. 

 
काल चदवस मावळण्यास एक प्रहर राचहला असता बादशहानंी रुह ल्लाखानास खालीलप्रमािे आज्ञा 

केली– 
 
‘त म्ही कृष्ट्िेच्या पलीकडे जा. मागील मजलेच्या मध्यात थाबंा. लष्ट्करिे सगळे ब िगे नदीपार होईल 

तसे त म्ही रात्री परत या.’ 
 
सकाळी म हंमद अमीन याला मराठ्ािंा पत्ता लागला. त्याने चलचहले ‘दोन िोर (मराठे) धरले. 

त्याचं्याकडून कळले की मराठ्ानंी म हंमद इब्राहीमच्या मािसाना ल र्ले. ती लूर् त्यानंी एका गढीत ठेवली 
आहे. यावर काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की ‘गढीला वढेा घाला.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘मदानगड (वधटनगड) च्या चकल्लेदारािा वकील फतेउल्लाखानापाशी 

आला. त्याने साचंगतले की ‘चकल्लेदाराला प्रािािे अभय चमळत असेल तर तो मोगलानंा चकल्ला देण्यास तयार 
आहे.’ फतेउल्लाखानाने चवनंती मान्य केली. 

 
दहा जून – आज बादशहा म क्कामावरून चनघाले. म हंमद अमीनखान यास त्यानी साचंगतले ‘त म्ही प ढील 

मजलेच्या दरम्यान राहून उजवीकडे व डावीकडे खबरदारी बाळगावी. लष्ट्करिे ब िगे रवाना 
करण्यािी व्यवस्था करावी.’ 
 
अडीि कोसािा प्रवास करून बादशहा मौजे क ं डल (तासगाव ताल का, सागंली चजल्हा) येथे 

म क्कामाला आले. म हंमद म रादखान याने वारे्त लष्ट्करच्या मागे राहाव े व रात्री छाविीत याव ेअशी आज्ञा 
झाली. िीन क लीजखान हा चपछाडीला (िंदावल) होता. बचहजी (पाढंरे) वगैरेंना त्याच्यापाशी तैनात 
करण्यात आले. म रादाबादिा अज्मत ल्ला याने मन्सबीिी चवनती केली. त्याच्या दोनश ेस्वारािंी (पैकी पन्नास 
चिलखतधारी) पाहािी करण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
❀❀ 
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अकरा जून – आज बादशहा आपल्या म क्कामावरून चनघाले. सव्वादोन कोसािी मजल मारून त्यानंी एरला 
(चवरळा) नदी ओलाडंली व नदीच्या पलीकडे म क्काम केला. 
 
नावािंा प्रम ख न स्त्रतखान याला बादशहानंी आज्ञा केली की ‘दोन तीन नावा एरला नदीत ठेवाव्या. 

म्हिजे बाजार ब िग्यानंा नदी पार करता येईल.’ 
 
बादशहा म्हिाले, ‘पेशखाना (प ढे पाठचवण्यािे तंब)ू प ढे पाठव ूनका. उद्या येथेि म क्काम राहील.’ 
 
बादशहाजादा आज्जमच्या फौजेतील बातम्यावंरुन कळले की आज्जम हा ब ऱ्हािप राहून उजै्जनकडे रवाना 

झाला आहे. 
 

बारा जून – हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे – ‘छाविींतील बैल व उंर् हे िरण्यासाठी छाविीच्या बाहेर 
गेले होते. िोरानंी (मराठ्ानंी) हल्ला करून त्यानंा वळवनू नेले. यािवळेी बक्षी उल्म ल्क बहरामंद 
खान याने त्वरा केली. त्यािा पाठलाग करून त्याने बैल व उंर् सोडचवले. िकमकीत एक शत्र ूठार 
झाला व दोन माद्या घोड्या मोगलाचं्या हाती लागल्या. 
 

तेरा जून – बादशहा आज म क्कामाहून चनघाले. ते अडीि कोसािा प्रवास करून वाडा परेळी (? पडाळी, 
तासगाव ताल का) येथे म क्कामाला आले. 
 
फजले अलीखान याने एक समशरे व कॉफीिे दहा पेले व बशा या वस्तू बादशहानंा नजर केल्या. 

बादशहानंी त्यापैकी सहा पेले बादशहाजादा कामबक्ष याला चदले. चकल्ल ेबेनीशहा द गट व रसूलगड (पन्हाळगड 
व पावनगड) येथील गलूरखान्याच्या (धार्जमक) खिासाठी रोजीना दोन रुपये िालू कराव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
औरंगाबादेिा बाधंकाम प्रम ख (मेमार) श क्र ल्ला याला बोलावनू घ्याव.े बेनीशहाद गट चकल्ल्यातील 

(पन्हाळगड) मचशदीिी द रुस्ती करण्यासाठी त्याला पाठवायिे आहे अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली होती की, कोल्हापूरिा ठािेदार रिबाजखान याने ह ज रातून नावा घेऊन 

चमरजेला कृष्ट्िेच्या उतारात पोहोिवाव्या. रिबाजखानाने आज्ञा मान्य केली नाही. त्याला सातश ेजात व पािंश े
स्वार अशी मन्सब होती. बादशहानंी रिबाजखानाला बडतफट  केले. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे–‘फतेउल्लाखान हा वधटनगडच्या वाड्या जाळण्यासाठी गेला होता. 

चकल्ल्यातील मराठे बाहेर पडले. बाि बंद का यािंा या य ध्दात वापर झाला. शत्रूपकैी बरेि लोक ठार झाले व 



चकत्येक जखमी झाले. शत्रूिी िाळीस मािसे कैद झाली. बाकीिे लोक पळून चकल्ल्यात गेले. 
चकल्ल्याखालच्या वाड्या जाळण्यात आल्या. दोन हजार ग रेढोरे धरण्यात आली. फतेउल्लाखानाच्या 
पथकातील काही मोगल ठार झाले.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ बादशहाच्या आजे्ञने खानाजादखान (म ल्तफतखान) याच्या 

चशक्क्यािे पत्र फतेउल्लाखानाकडे पाठचवण्यात आले. 
 

िौदा जून – बादशहा पडाळीहून चनघून रीतगावं (चवरे्, खानापूर ताल का, सागंली चजल्हा) ला आले. त्यानंी 
सव्वादोन कोसािा प्रवास केला. 
 
अब्द ल्मजीदखान याला एक हजार जात व सातश ेस्वार अशी मन्सब होती. तो शहाजादा बेदारबख्त 

याच्या फौजेत तैनात होता. बादशहानंी त्यािी नेमिकू कोल्हापूरच्या ठािेदारीवर केली. त्यािी मन्सब 
वाढचवण्यात आली. 

 
काल हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे – ‘बादशहाजादा कामबक्ष याचं्या ताजस ल्तान इत्यादी 

अंतःप रातंील चस्त्रयािें सामान वीस उंर्ावंर पेशखान्याबरोबर (प ढे पाठचवण्यािे तंबू वगैरे) पाठचवण्यात येत 
होते. मराठ्ानंी ते वारे्त ल रू्न नेले. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘ख्वाजा म हंमद याने हफ्त िौकीिी मािसे 
बरोबर घेऊन त्यािंा पाठलाग करावा, मराठ्ािें सडकून पाचरपत्य कराव े आचि उंर् व सामान सोडवनू 
आिाव.े’ 

 
बादशहाना कळचवण्यात आले की ‘ह ज रासंाठी फ लाचं्या करंड्या येत होत्या. भमू परगिा 

(उस्मानाबाद चजल्हा, मराठवाडा) हा इज्जतखान याच्या फौजदारी अंमलात होता. भमू परगण्यात फ लािंी एक 
करंडी ल र्ली गेली. एकि करंडी बादशहाकडे पाठचवण्यात आली. इज्जतखान यास सातश ेजात व सातश े
स्वार अशी मन्सब होती. त्याला चशक्षा म्हिून बादशहानंी त्यािी मन्सब पन्नास स्वारानंी कमी केली. 

 
प्रवासात बादशहानंी शखे चहदायतकेश याला चविारले, ‘खर्ावपासून ब्रह्मप रीिा तळ चकती लाबं 

आहे?’ त्याने साचंगतले, ‘साखळीने बत्तीस कोस. त्याच्या मजला होतात अकरा.’ बादशहानंी छाविीतील 
नायब कोतवाल म हंमद अमीन यास आज्ञा केली की चदवस िार घर्का राचहला की लष्ट्करातील ब िग्याच्या 
मािसानंा. छाविीच्या प ढे जाऊ देऊ नका.’ 

 
पंधरा जून – आज बादशहा रीतगावंाहून (चवरे्) चनघाले. ते सव्वा दोन कोसािा प्रवास करून 

भषूिगडजवळील हमपूर (इरला नदीच्या काठावरील बनपूर असाव)े येथे म क्कामाला आले. 
 
मतलबखानाने कळचवले की उद्यािी मजल दोन कोसािी आहे. बादशहा म्हिाले ‘पेशखान्यािे तंब ूप ढे 

पाठवा. आम्ही ग रुवारी खर्ाव व वधटनगड याचं्या दरम्यान छावसाठी जाऊ. सरकारी कारखाने (चनरचनराळी 
खाती–उंर्खाना, हत्तीखाना इत्यादी) स रचक्षत ल्स्थतीत आिाव ेअशी फजलेअलीखान यास आज्ञा झाली. 



म नीमखान यािा म लगा म हंमद काजम यास फतेउल्लाखानाकडे पाठचवण्यात आले. त्याच्याबरोबर 
प ढील पथके देण्यात आली–स खटपोश (लाल डगले वाले) ऐंशी सैचनक, खडगसेन हजारी आचि त्याच्या 
चबरादरीिे, पािंश ेसैचनक, चरसाल्यािे सैचनक. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की, ‘िंदनवदंन (मराठ्ािें चकल्ल)े च्या चकल्ल्यात रसद पोहोिते ती पािें 

गावंच्या वारे्ने’ बादशहानंी आज्ञा केली की अन्वरबेग ग जटबदार याने जाऊन त्या भागातील फौजदारानंा 
ताकीद करावी की िंदनवदंन चकल्ल्यात रसद जाता कामा नये.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘मराठ्ानंी प रंदरच्या आसपास छावण्या घातल्या आहेत.’ 
 
खान बहाद र न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) हा तळावर (ब्रह्मप री) होता, त्याने प रंदरकडे जाव,े 

मराठ्ािें पाचरपत्य कराव ेआचि त्यानंा चतकडे छाविी करू देऊ नये अशी त्याला आज्ञा करण्यात अली. 
 
ऐवज बेग ग जटबदार याला खान ही पदवी देण्यात आली. 
 
मरहूम लोदीखान यािा म लगा वलीदादखान हा औधं पट्ट्ट्यािा चकल्लेदार होता. त्याने प ढीलप्रमािे 

चवनंतीपत्र पाठचवले – ‘मी मराठ्ाचं्याकडून रतनगडिा चकल्ला घेतला आहे.’ बादशहानंी स्वतः पत्र वािून 
म्हर्ले ‘सेवा मान्य झाली.’ वलीदादखानाच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली व त्याला लोदीखान ही पदवी 
देण्यात आली. 

 
सोळा जून – बादशहा आज रीतगाव (बनप री पाचहजे) हून चनघाले. त्यानंी अडीि कोसािा प्रवास केला व ते 

अनमोडा (? वडूजजवळ दाळमोडी) या गावी म क्कामाला आले. 
 
म रादाबादिा फौजदार म हंमद यारखान यािा नायब अजमत ल्ला छाविीत होता. फातेहा खैर 

(ख शालीिी प्राथटना) पढून बादशहानंी त्याला फतेउल्ला खानाच्या फौजेत तैनात होण्यासाठी जाण्यास चनरोप 
चदला. 

 
म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम याला बादशहानंी बोलचवले. त्याला एक तलवार देऊन बादशहा 

त्याला म्हिाले ‘फतेउल्लाखान बहाद र सागंतील तेि करा.’ म हंमद काजमबरोबर हमीद द्दीनखान बहाद र व 
यलबरसखान याचं्या पथकातंील मािसे देण्यात आली. 

 
बादशहानंी मीर आचतश तरचबयतखान याला आज्ञा केली की ‘दोन मजलाचं्या मध्ये रोज िौकी पहारे 

बसवाव ेम्हिजे ब िग्यािी मािसे स रचक्षतपिे जाऊ शकतील. तरचबयतखानाने यािी काळजी घ्यावी.’ 
 

सतरा जून – आज बादशहा म क्कामाहून चनघाले. सव्वादोन कोसािा प्रवास करुन ते मौजे कडोली (क रोळी, 
खर्ावजवळ) बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘मरहूम बजीरखान यािा म लगा सय्यद म हंमद हा 



ब ऱ्हािपूर येथे आहे. त्याला प ढीलप्रमािे चलहा. ‘अंबरिा राजा (सवाई जयससग) येत आहे. तो 
ब ऱ्हािपूरला आला की त्याला त म्ही ह ज रात आिाव.े अंबरच्या राजालाही लवकर येण्याचवषयी 
चलहाव.े’ 
 
गोध्ऱ्यािा फौजदार म हंमद म रादखान याने बादशहा प्रवासात असताना त्यानंा एक घोडा व इतर वस्त  

नजर केल्या. बादशहानंी त्याला घोडा परत चदला. (स प्रचसद्ध इचतहासकार खाफीखान हा म रादखानािा 
आचश्रत होता.) 

 
अठरा जून – आज बादशहा आपल्या म क्कामाहून चनघाले (क रोळी) दोन कोसािा प्रवास करुन ते खर्ाव जवळ 

म क्कामाला आले. फतेह ल्लाखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याने साचंगतले ‘मी, म हंमद काजम, 
कृष्ट्िराव (खर्ावकर) व पदाजी, (ब धपािगाविा ठािेदार) आजे्ञप्रमािे चनघालो. नादंचगरीला आम्ही 
पोहोिलो. चकल्ल्यातून मराठे बाहेर पडले. बाि बंद कािंी लढाई झाली. शत्रूपैकी अनेक जि ठार 
अगर जखमी झाले. आमिेही लोक ठार अगर जखमी झाले. शवेर्ी मराठे पळून चकल्ल्यात गेले. 
चकल्ल्याच्या वाड्यानंा आगी लावण्यात आल्या. बारा घोड्या व दोनश ेग रेढोरे हाती लागली.’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ कृष्ट्िराव (खर्ाविा ठािेदार) याने दोन मोहरा, पदाजीने 

(ब धपािगाविा ठािेदार) िार मोहरा, व म हंमद काजम याने नऊ मोहरा बादशहानंा नजर केल्या. 
 
मतलबखान हा बादशहानंा म्हिाला, ‘आपल्या आजे्ञप्रमािे खर्ावच्या जवळपास आपल्या राहाण्यास 

योग्य अशी जागा पाहाण्यासाठी मी गेलो होतो. दोन कोस चफरुन आलो. पि योग्य जागा सापडली नाही. 
माझ्या बरोबर फतेउल्लाखानाच्या पथकातील मािसे होती.’ हे ऐकून बादशहा गप्प बसले. 

 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘त म्ही उद्या वधटनगडला जाऊन. चकल्ल्यािी िहूकडून रे्हेळिी 

करून या.’ 
 
बादशहानंी बचहजी पाढंरे यास आज्ञा केली की ‘त म्ही म तटजाबाद चमरजेला जाऊन रसद घेऊन ह ज रात 

या.’ 
 

एकोिीस जून – बादशहानंी रुहल्लाखान, फतेउल्लाखान बहाद र व मतलबखान यानंा आज्ञा केली होती की 
‘त म्ही जाऊन आमच्या चनवासासाठी योग्य जागा पाहून याव.े’ त्याप्रमािे ते जाऊन आले. त्यानंी दोन 
जागा पाचहल्या. एक जागा तीन कोसावर व द सरी जागा िार कोसावर होती. 
 

वीस जून – हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘रात्रीच्या स मारास वधटनगड चकल्ल्यातील मराठे हे चकल्ला सोडून 
चनघून गेले आहेत.’ बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘मन्सूरखानािा म लगा म हंमद काजम याने 
चकल्ल्यावर (वधटनगड) जाऊन सावधचगरी बाळगावी. म नीम खान, म हंमदग ल व शखे चहदायतकेश 



यानंीही चकल्ल्यात जाव.े खानसामाच्या किेरीिा दारोगा अलीरजा व फजाइलखानािा कारकून 
म हंमद खलील यानी वधटनगड चकल्ल्यातील मालमत्ता जमा करण्यासाठी जाव.े’ 
 
आज बादशहािंा म क्काम खर्ावजवळ होता. 
 
आज न्यायदानािे काम स रू करण्यापूवी बादशहा फजाइलखानाला म्हिाले ‘त म्ही बक्षी उल्म ल्क 

बहरामंदखान याच्या तंबूवर जा. त्याला सागंा ‘त म्हाला व फतेउल्लाखान याला िंदनवदंनिे चकल्ल ेघेण्यासाठी 
पाठचविार आहे. या आचि चनरोप देऊन जा.’ त्याप्रमािे बहरामंदखान आला. त्याला चकल्ल े घेण्यासाठी 
जाण्यािा चनरोप देण्यात आला. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान, फतेउल्लाखान, 
नाहरखान, (वाई प्रातंािा फौजदार) व यासीनखान (सातारा प्रातंािा फौजदार) याचं्याबरोबर जे सैन्य देण्यात 
येईल त्यािा तपशील (तूमार) तयार करावा.’ 

 
फतेउल्लाखानाने चवनंती केली की ‘छाविीत धान्यािी महागाई फारि आहे. गंज (बाजार) िा क्रोरी 

(व्यवस्थापक) सय्यद इमाम द्दीन यािी व्यवस्था अगदीि चनकृष्ठ आहे. त्या जागेवर इतर क िािी तरी नेमिूक 
करावी. बादशहानंी त्यािी चवनंती मान्य करुन म्हर्ले ‘त म्ही नावं स िवा.’ 

 
एकवीस जून – बहरामंदखान याला एक हत्ती (नऊ हजार रुपये सकमतीिा) व एक हत्तीि (िार हजार रुपये 

सकमतीिी), म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम यास पन्नास मोहरािंा एक घोडा अशा वस्त  देण्यात 
आल्या. 
 
मरहूम म खचलसखान याच्या काही वस्तू (दीडश े चिलखते, हत्तीिी सहा आसने, घोड्याचं्या सहा 

खोचगरी) नळद गट येथे होत्या. म खचलसखान यािा म लगा म हंमद ह सेन याने त्या ह ज रात दाखल करण्यास 
मान्यता दाखचवली. बादशहानंी चवनंती मान्य करुन आज्ञा केली की, ‘नळद गटिा चकल्लेदार अब्बासखान याने 
त्या वस्तंूिे िागंले संरक्षि कराव.े’ 

 
फतेउल्लाखान याने चवनंती केली की ‘िंदनवदंन व नादंचगरी येथील चकल्लेदारानी आपि चकल्ल े

बादशहाच्या हवाली करतो अशा अथािे बोलिे लावले आहे.’ बादशहानंी मान्यता देऊन आज्ञा केली की 
‘(चकल्लेदार व इतर यािें) समाधान करुन चकल्ल ेताब्यात घ्या.’ 

 
राजा अवधूतससग यािा म लगा स लतानससग याला िारश े(जात) व तीनश ेस्वार अशी मन्सब देण्यात 

आली. 
 
सय्यदम जफ्फर याला गंज (बाजार) क्रमाकं दोनिा दारोगा (व्यवस्थापक) नेमण्यात आले. स भे 

हैद्राबाद व चवजापूर येथील रसद या गंजात येत जाईल अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
मतलबखानाने छाविीला योग्य अशी जागा पाहून याव ेअशी आज्ञा झाली. 



 बावीस जून – रुह ल्लाखान याने कळचवले की बहरामंदखान याच्या बरोबर सहा हजार दोनश ेस्वार देण्यात 
येतील, त्यािा तपशील (तूमार) तयार केला आहे. 
 
इखलासखान चमयाना याला एक घोडा व शभंर मोहरा देण्यात आल्या. त्याला बहरामंदखानाबरोबर 

तैनात करण्यात आले. बहरामंदखानाच्या फौजेत चदवाि व तोफखान्यािा दारोगा म्हिून फजले अचलखान व 
बक्षी व वाकनीस म्हिून म हंमद अमीन याचं्या नेमि का करण्यात आल्या. सईदखानािा म लगा म ह्मंद सईद 
याला बहरामंदखानाबरोबर तैनात करण्यात आले. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे – ‘िंदनवदंन व नादचगरीिे चकल्लेदार यानंी आपले कचबले व 

संबंचधत मािसे यानंा चकल्ल्याच्या बाहेर काढून स्वस्थळी रवाना केले आहे.’ 
 
मीरे सामानच्या खात्यािा दारोगा (व्यवस्थापक) अली रज हा वधटनगड चकल्ल्यातील मालमत्ता जप्त 

करण्यासाठी गेला होता. त्याने साचंगतले की ‘चकल्ल्यात सहाश ेपंिाहत्तर मि (पके्क) धान्य, िाळीस मि सोरा 
व दारु, सहा मोठ्ा तोफा व जंबूरक आढळल्या. त्या सरकारात जमा करण्यात आल्या आहेत. 

 
बादशहानंी वधटनगड चकल्ल्याच्यािे नाव साचदकगड असे ठेवले. 
 
रुह ल्लाखानाला छाविीसाठी जागा पाहून येण्यासाठी पाठचवण्यात आले होते. त्याने येऊन साचंगतले 

की ‘येथून दीड कोसावर छाविीसाठी जागा िागंली आहे, पि येथे पाण्यािी रं्िाई आहे.’ बादशहा म्हिाले 
‘प न्हा जाऊन द सरी जागा पहा.’ 

 
तेवीस जून – काल हमीद द्दीनखान बहाद र व फते्तह ल्लाखान बहाद र हे खर्ावच्या पलीकडे छाविीसाठी जागा 

पाहून आले. त्यानंी चलहून पाठचवले की ‘छाविी योग्य जागा नाही.’ बादशहा म्हिाले ‘मतलबखान व 
कामयाबखान यानी जागा चनवडली होती चतकडे पेशखान्यािे (प ढे पाठवायिे तंबू) उभे करा.’ 
 
अशटदखानािा जावई मीर महमूद याला बहरामंदखानािा फौजेिा चदवाि म्हिून नेमण्यात आले. 
 
म हतचशमखानाच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
फजले अलीखानाने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – ‘मला बहरामंदखानाच्या फौजेिा दारोगा, वाकनीस 

व बक्षी म्हिून नेमण्यात आले आहे. फतेउल्ला खानाला बहरामंदखानाच्या फौजेत तैनात करण्यात आले आहे. 
माझे व फतेउल्लाखानािे पर्त नाही.’ बादशहानंी फजलेअलीखानािी मन्सब कमी केली व त्याने 
आपल्याबरोबर छाविीत राहाव ेअशी आज्ञा केली. 

 



अशटदखानाने चवनंती केली की रिबाजखान (कोल्हापूरिा ठािेदार) याला बडतफट  करण्यात आले 
आहे. तो चनरपराधी आहे. त्यािी मन्सब बहाल करण्यात यावी. बादशहानंी चवनंती मान्य केली आचि आज्ञा 
केली की ‘रिबाज खानाने बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) च्या तोफा ह ज रातं घेऊन याव्या. 

 
िोवीस जून – रहीमिा म लगा रुस्तम याला मछींद्रगडिी चकल्लेदारी देण्यात आली. प्रतापससग यास 

साचदकगड उफट  वधटनगडिा चकल्लेदार नेमण्यात आले. 
 
म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम याला बहरामंदखानाच्या फौजेिा बक्षी, वाकनीस व 

तोफखान्यािा दारोगा म्हिून नेमण्यात आले. 
 
शखे चहदायतकेश याने बादशहानंा कळचवले की ‘लष्ट्करातं धान्यािा भाव रुपायाला िार शरे असा 

आहे.’ 
 
पि फतेउल्लाखानाने साचंगतले की ‘रुपायाला अडीि शरेप्रमािेचह धान्य चमळत नाही. आपल्याला जे 

सागंण्यात येत आहे ते वस्त ल्स्थतीच्या चवरुद्ध आहे.’ हे ऐकून बादशहा गप्प बसले. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘चकशनराव (कृष्ट्िराव, खर्ाविा ठािेदार) हा रसद (धान्य वगैरे) 

आिण्यासाठी म तटजाबाद चमरजेकडे गेला आहे. रसद घेऊन येत असताना मराठे हे महादेवाच्या डोंगरातूंन 
िाल करून गेले व म्हसवड येथे त्यानंी चकशनरावला घेरले आहे.’ त्यािे पाचरपत्य करण्या – करण्यासाठी 
बादशहानंी िीन क लीजखाना याला पाठचवले. म हंमद म रादखान (स प्रचसद्ध इचतहासकार खाफीखान हा याच्या 
पदरी होता) याने िीन क लीज खानाबरोबर जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
पंिवीस जून – बादशहा आज सकाळी खर्ावं जवळील आपल्या म क्कामावरुन चनघाले. सव्वादोन कोसािा 

प्रवास करुन ते वधटनगडजवळील आपल्या म क्कामाला आले. बादशहाजादा आज्जम, शहाजादा 
म ईज द्दीन (भावी जहादंारशहा) (म लतानिा स भेदार) व शहाजादा अजीम श्शान (बंगालिा स भेदार 
यानंा ना पते्र पाठचवण्यात आली. उदयप रीबोम ही ब्रह्मप रीच्या दगविीत होती. चतच्याकडे बंदीझदू 
(?) जातीिा आंब्यािी करंडी पाठचवण्यात आली. 
 

सव्वीस जून – आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 
एकोितीस जून – आज्जमच्या सैन्यािा बक्षी जलाल द्दीनखान याने प ढीलप्रमािे चलचहले ‘बादशहाजादा आज्जम 

यानंी नमटदा ओलाडंली. पि आपि दचक्षिेत आहात तोपयंत मी काही नमटदा ओलाडंीत नाही. याम ळे 
मी ब ऱ्हािप रात थाबंलो आहे.’ बादशहानंी त्याला ह ज रातं याव ेअशी आज्ञा केली. 
 



रुह ल्लाखानाने चवनंती केली ‘मी की जाळीच्या दरवाज्या समोरच्या शाचमयान्यातं बसून काम करतो. 
पावसाच्या मोसमाम ळे दफ्तरच्या कागद पत्रािंी नासाडी होत आहे. ग लालबारेत ‘एक तंब ूउभा करुन तेथे काम 
करण्यािी आज्ञा व्हावी. अशा अथािा हूक म शराफ द्दीन खानाला देण्यात यावा.’ 

 
चवनंचत मान्य करण्यात आली. 
 
औंध पट्ट्ट्यािा चकल्लेदार याक्तखान याने रतनगड चकल्ल्याच्या सोन्याच्या चकल्ल्या पाठचवल्या. 

बादशहानंी त्याला अल्लाहदाद खान ही पदवी चदली. 
 
रायिूरिा चकल्लेदार व मरहूम जहागंीर क लीखानािा म लगा नजफक ली याच्या मन्सबीत वाढ 

करण्यात आली. त्याला जहागंीर क ली अशी पदवी देण्यातं आली. 
 

तीस जून – बादशहानंा कळचवण्यात आले की, ‘छाविीतील उंर् व बैल हे िरण्यासाठी तथवाड्याकडे गेले 
होते. त्याचं्यावर हल्ला करून मराठ्ानंी श्याहैंशी उंर् पळवनू नेले.’ उंर्ािंा दारोगा ग लालखान यािी 
मन्सब पन्नास स्वारानंी कमी करण्यात आली. 
 
िीन क लीजखान याने चलहून कळचवले की, ‘मराठ्ािंा सरदार शहाजी (सनबाळकर?) याने बादशाही 

म ल खातून ग रेढोरे ल र्ली व ती घेऊन तो भपूाळगडापाशी पोहोिला. मी त्यािा पाठलाग केला. य द्धात शत्रूिा 
पराजय केला. शत्रूपैकी अनेक जि ठार झाले. सातश ेघोड्या, पाि हजार ग रेढोरे, भाले. वगैरे शसे्त्र ही लूर् 
आम्हाला चमळाली.’ बादशहा म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली.’ 

 
बहरामंदखान िंदनवदंनकडे रवाना झाली. त्याला रवाना करवनू म नीमखान परत आला. तो 

म्हिाला, ‘सैचनकािंा पगार बाकी आहे.’ वीस हजार रुपये देण्यात यावते अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
वधटनगडच्या वार्ा व पचरसर नीर् करण्यासाठी वीस बेलदार, पाि पाथरवर्, व तीस कहार नेमण्यात 

यावते अशी आज्ञा झाली. 
 
गंजद य्यम (द सऱ्या क्रमाकंािा धान्य बाजार) िा दारोगा सय्यद म जफफर याचं्यापाशी दहा 

मनसबदार, दहा अहदी (चशलेदारासारखे) व पन्नास पायदळ चशपाई नेमण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 

एकवीस ज लै – बादशहानंी आज्ञा की ‘गाचजउद्दीन बहाद र (भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) हा तळावर 
(ब्रह्मप री) आला की पंतप्रधान असदखान याने आपली पथके घेऊन ह जूरातं याव.े ब्रह्मप री येथे 
सरबराहखान कोतवाल याला राहू द्याव.े’ 
 
तरचबयत खानाला आज्ञा झाली की ‘गाचजउद्दीन खानाच्या सैन्यातून पािं हजार पायदळ सैचनक व 

पािंश ेबंदूकिी (बकंदाज) ह ज रात बोलावनू घ्या. 



 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘ब धपािें गाबंिा ठािेदार बदाजी (पदाजी) हा बहरामदंखानाच्या फौजेत 

तैनात आहे. 
 
त्याने कोंडाण्याच्या ठाण्यापासून पािेंगावंच्या ठाण्याच्या हद्दीपयंत येिाऱ्या जािाऱ्या काफल्याचं्या 

(रसद आसदिी) रक्षिािी व्यवस्था करावी. 
 

बावीस ज लै – ज ल्ल्फकारखान याने आपि धनाजी जाधवािे पाचरपत्य कसे केले ही हकीकत तागंिारे पत्र 
पाठचवले होते. ते बादशहानंा दाखचवण्यात आले. 
 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याच्या फौजेच्या खिासाठी म्हिून दहा हजार रुपये अज्मत ल्लाकडे 

देण्यात आले. ही रक्कम बहरामंदखानाच्या फौजेत द्यावी अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 
करावल (आघाडीिे रे्हेळिी पथक) च्या उजव्या फळीला कबिाकखान व डाव्या फळीला शमशरेबेग 

यािंी नेमिूक करण्यात आली. 
 
डफळापूरिा (जत ताल का, सागंली चजल्हा) ठािेदार अमान ल्लाखान याने प ढील प्रमािे चलचहले – 

‘शाहू (शहाजी असावा) सनबाळकर हा मोठे सैन्य घेऊन या भागात आला होता. आता छाविी करण्यासाठी 
म्हिून तो भपूाळगडकडे गेला आहे. ह ज राकंडून फौज तैनात झाली तर त्यािे पाचरपत्य करता येईल. बादशहा 
म्हिाले मराठे सरदाराचं्या पाचरपत्यािे काम िीनक लीज खानाकडे (भावी चनजाम ल्म ल्क) देण्यात आले आहे. 
अमान ल्लाखान याने पि िीनक लीज खानाकडे जाव.े 

 
साताऱ्यािा फौजदार यासीनखान याजपाशी कादरदादखान हा तैनात होता. त्याने खालील प्रमािे 

चलहून पाठचवले– 
 
‘सोंधा नाईक वजंारा हा तीन हजार बैलावर रसदेच्या गोण्या लादून येत होता. देबार या गावाजवळ 

मराठ्ानंी त्याला कोंडले. हे कळल्यावर मी धावलो. गचनमािें पाचरपत्य केले. रसद सोडवनू मी जबल ल 
इस्लाम (महादेवािा डोंगर) च्या ठाण्यावर पोहोिती केली. मी आता रसद घेऊन मौजे फ लवाडी (?) ला 
पोहोिलो आहे. भेर्ीिी आज्ञा व्हावी. परवानगी देण्यात आली. त्याला सातश ेजात व सहाश ेस्वार अशी मन्सब 
आहे. 

 
तेवीस ज लै – आज कादरदादखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. आिलेल्या रसदेपैकी रसद लादलेले एक 

हजार बैल बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याच्या छाविीत पोहोिवाव े अशी त्याला आज्ञा करण्यात 
आली. 
 



बादशहानंी आज्ञा केली की गोलंदाजािंा प्रम ख महमूद याला व तोफानंा नामगीर चकल्ल्याहून 
रुह ल्लाखानाच्या पथकािें सरंक्षि घेऊन बक्षीउल्म ल्क बहरामंदखान याच्या छाविीत पोहोिचवण्यात याव्या. 

 
कोयल (?) िा जमीनदार वेंकर् यािी मन्सब ही बहरामंदखानाच्या चशफारशीने वाढचवण्यात आली. 
 
खेळिा (चवशाळगड) व पन्हाळगड याचं्या मध्ये चशराळ्यािा परगिा आहे. तेथील रयतेने प ढील तक्रार 

केली. ‘गनीमािें (मराठ्ािें) सैचनक हे सोरा बंद कीिी दारु इत्यादीिी ने आि करण्यासाठी आम्हाला वठे 
बेगारीस धरतात. शकंराजीला या भागािी माचहती आहे. त्याला येथे ठािेदार म्हिून नेमण्यात याव.े’ चवनंती 
मान्य करण्यात आली. शकंराजीला पािं हजार जात व तीन हजार स्वार अशी मन्सब आहे. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘मरहूम अन्वरखान यािा म लगा अजहरखान याच्या घरात िोरी 

झाली. िोरानंी सवट मालमत्ता ल रू्न नेली.’ बादशहानंी आज्ञा केली की नायब कोतवाल म हंमद अमीन याने 
जाऊन िौकशी करावी. 

 
िोवीस ज लै – आज किेऱ्या बंद होत्या. बादशहानंी आज्ञा केली की आज सफर मचहन्यािी अठ्ठावीस तारीख 

आहे. ती एकोितीस समजावी. 
 
सव्वीस ज लै – बादशहा म्हिाले ‘चवजाप री कनार्कच्या फौजदारीवर मामूरखान आहे. त्याला बदलून त्याच्या 

ऐवजी तेथे िीन क लीजखान याला नेमिार आहोत. त्यािा सध्यािा ह द्दा कळवा.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘(पंतप्रधान) असदखान याचं्या सैन्यापैकी तेराश े अडतीस स्वार व 

चखदमतगादखान (नाझर), सरबराहखान कोतवाल, हकीम म हंमद शफी, म हंमद हसन, म रीदखान वगैरे 
अचधकारी यानंी ब्रह्मप रीच्या तळावर बेगमचजऊ (जीनत चन्नसाबेगम) याचं्या तैनातीत असाव.े’ 

 
दीना वजंारा याला चखलतीिी वसे्त्र व एक घोडा या वस्तू देण्यात आल्या.  
 
मरहूम म खचलसखान याचं्या क र् ंचबयानंा औरंगाबादेस पाठचवण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
मरहूम फतेहजंगखान यािा नातू कादरदादखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 

सत्तावीस ज लै–बक्षी उल्म ल्क लह ल्लाखान याने बादशहानंा प ढील प्रमािे कळचवले – ‘गाचजउद्दीनखान बहादूर 
फीरोज जंग याने कळचवले, आहे की, चसयादनखान, याला रजा देण्यात यावी. तो माझ्याकडे येईल. 
त्याला काही गोष्टी सागंायच्या आहेत. तो मला भेरू्न परत जाईल.’ 
 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली नाही. 
 



मीर आचतश (दारूगोळ्यािंा प्रम ख) तरचबयतखान याने चवनंती केली की, ‘ज म्दत ल्म ल्क असदखान 
(पंतप्रधान) हे जवळ येऊन पोहोिले आहेत. आज्ञा होत असेल तर त्याचं्या स्वागतासाठी जाईन.’ चवनंती मान्य 
करण्यात आली. 

 
चदवगंत राजा भीमससग यािा म लगा अज टनससग याने आपली पथके ह ज रात आिली होती. रशीदखान 

याने त्यािंी पहािी करावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहाजादा आज्जम याने चलचहले की, ‘मरहूम हसनअलीखान यािा म लगा हसनअली हा माझ्यापाशी 

तैनात आहे. त्याला जहाचगरीतून उत्पन्न येईनासे झाले आहे. त्यािी जहागीर सहद स्थानात (उत्तर भारतात) 
आहे. एक वषासाठी मला माझ्या जहाचगरीवर जाऊ देण्यात याव ेअशी त्यािी चवनंती आहे’ त्यािी रजा मान्य 
करण्यात आली. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘मराठे हे भानोळी भागात पसरले आहेत.’ त्याचं्या पाचरपत्यासाठी 

बादशहानंी चसयादतखान यािी योजना केली. त्याच्या बरोबर दोन हजार िारश ेपन्नास स्वार देण्यात आले. 
प ढील अचधकारी त्याच्या बरोबर तैनात करण्यात आले. त कट ताजखान, म हंमद लतीफ,म हंमद अमीन. हतीससग 
खर्ाविा ठािेदार चकशनराव, जोरावरससग, शमशरे बेग वगैरे, चसयादतखानाबरोबर तोफखान्यािा प ढील 
सरंजाम देण्यात आला– 

 
बहेचलये दोनश े मािसे, बकंदाज (बंदूकिी) दोनश,े अहदी चशलेदारासारखे शभंर, बाि शभंर, 

बािदार िार, श तरनाळ पािं. 
 
म हंमद अमीनखान सदर (न्यायाधीश) याला छाविीपासून ब्रह्मप रीच्या तळापयंतच्या मागािे रक्षक 

(राहदार) म्हिून नेमण्यात आले. या जागेवर िीनक लीजखान होता. बादशहानंी म हंमद अमीन खानाला 
म्हसवडकडे जाण्यास चनरोप देताना त्याला म्हर्ले ‘िीन क लीजखानािी फौज त मच्यापाशी तैनात राहील. 
िीन क लीज खानाला म्हिाव ेकी ‘ह ज रात या त म्हाला चवजापूर कनार्कच्या फौजदारीवर पाठवीत आहे. तेथे 
गचममािें पाचरपत्य करिे आहे.’ 

 
यासीनखान (साताऱ्यािा फौजदार) यािा म लगा अब्द रऊफ याने खालील प्रमािे चलचहले– 
 
‘आपल्या आजे्ञ प्रमािे मी रसदेिे आठ हजार बैल नीरा नदीच्या काठावरुन घेऊन ह ज रात येत होतो. 

बारामती ठाण्याच्या वारे्त मान या गावाजवळ मराठे िालून आले. बाि व बंद कीिी लढाई झाली. शत्रूंना ठार 
करण्यात आले. त्यािंा पराजय झाला.’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली, त म्ही ह ज रात या.’ 

 
अठ्ठावीस ज लै – काल रात्री अहमदाबादेच्या बातम्यावंरून कळले की ‘अहमदाबादेिा स भेदार व जोधपूरिा 

फौजदार श जाअतखान हा मरि पावला. अहमदाबादेिी स भेदारी पि बादशहाजादा म हंमद आज्जम 



याला देण्यात आली.’ मरहूम रुह ल्लाखान (औरंगजेबाच्या मावस बचहिीिा म लगा) यािा म लगा 
बाकरखान याला चसयादतखान (अजी पेश करिाऱ्यािंा प्रम ख) यािा नायब म्हिून नेमण्यात आले. 
 
दीना नाईक वजंारा हा बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी त्यानंी त्याला चखलतीिी वसे्त्र व घोडा व वीस 

मोहरा देऊन रसद आिण्यासाठी म्हिून चनरोप चदला, एक ग जटबदार त्याच्याबरोबर देण्यात आला, दीना 
नाईक याला कोिी उपसगट करू नये अशा अथािा चदवािािा परवाना (ह कूम) त्याला देण्यात आला. 

 
िीन क लीजखान यािी नेमिूक चवजापूर कनार्कच्या फौजदारीवर झाली होती. त्याने खालील प्रमािे 

चवनंती केली– 
 
१) वीस शरेी गोळ्याच्या दोन तोफा, व दोन रेहकले (लहान तोफा) सोरा, व दारू बाि वगैरे ही 

अधोनीच्या चकल्ल्यातून मला चमळावी. याबाबतीत मन्सूरखानाने वृत्त सादर कराव े अशी बादशहानंी आज्ञा 
केली. 

 
२) मी गचनमाचंवरूद्ध मोचहमेवर जाईन तेव्हा माझे कचबले व ब िगे चकल्ल्यात ठेवीन. चकल्ल्यात माझा 

एक नायब ठेवण्यािी परवानगी असावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
३) मन्सबीच्या अर्ीत सूर् चमळावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
४) मीर म हमद फारूख व अब्द ल अजीम यानंा माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े 
 
५) एक कोर्ीदाम (एक रुपया स मारे िाळीस दाम) देण्यात यावते. चदवाि यावते. चदवाि हे सहामाही 

तनखा देत असतात. आज्ञा झाली मरहूम काचसमखान (माजी फौजदार) याच्या वळेिी पद्धत िालू ठेवावी. 
 
इस्माईलखान मका याला माझ्या पाशी तैनात करण्यास याव.े चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

एकोितीस ज लै – बादशहानंी आज्ञा केली होती की बक्षी उत्म त्क रुहल्लाखान व मरहूम अमीरखान (काब लिा 
माजी स भेदार) रुह ल्लाखान यािा काका) यािी म ले यानंी प ढे जाऊन (पंतप्रधान) असदखान यािे 
स्वागत कराव.े त्याप्रमािे करण्यात आले. असदखान हा येऊन बादशहाना भेर्ला. त्याने एक हजार 
अश्रफ्या व िार हजार रुपये नजर व चनसार (ओवाळून र्ाकिे) म्हिून चदले. बादशहानंी अश्रफ्या 
घेतल्या व रुपये परत केले. असदखानाला बादशहानंी आपल्या उजव्या बाजूला उभे केले. त्याला 
खास चखलतीिी वसे्त्र व बालाबंदही देण्यात आली. थोड्या वळेाने असदखान हा बादशहािा चनरोप 
घेऊन आपल्या तंबूकडे गेला. त्यािे प ढील सहकारी हे येऊन बादशहानंा भेर्ले–असदखानािे नातू 
म हंमद सालेह व म हंमद काजम अब ल्फ तहखान, कामानिा जमीनदल जीतससग व त्यािा भाऊ 
हतीससग, बाकीबेग, चनजाम द्दीन अहंमद, चजयाउद्दीनखान, तानोसीिा बदललेला ठािेदार 
जफरखान, अब्द ल्हादी, परवचरशखान. 



 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘त म्ही इर्ाव्यािा फौजदार खैर अंदेशखान याला चलहा. स रंुग 

तयार करिारी दोनश ेमािसे नोकरीवर घेऊन इकडे आिावी. 
 

तीस ज लै–हमीद द्दीनखान चवजाप री याने चलहून कळचवले की, ‘बदामी भागातील रोसनगड (?) चकल्ला मी 
तेथील बंडखोर देसायाकंडून सजकून घेतला आहे’ बादशहा म्हिाले, ‘मजूरा झाला. सेवा मान्य 
झाली.’ 
 
फजले अलीखान याने बादशहानंा कळचवले की, ‘बाजारात सात शरेानेही धान्य चवकले जात नाही व 

वजंारी तर प ष्ट्कळ धान्य आितात. पि गंजिा व्यवस्थापक सय्यद इमाम द्दीनखान हा पाि शरेाचं्या चहशबेाने 
धान्यािी चवक्री करवतो. बाजारही तो एक घचर्काि उघडा ठेवतो.’ त्याला पािश ेजात व शभंर स्वार अशी 
मन्सब होती. बादशहानंी शभंर स्वारानंी त्यािी मन्सब कमी केली. 

 
एकतीस ज लै – बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष हा हैद्राबादिा स भेदार होता. पि तो छाविीत बादशहापाशी 

राही. हैद्राबादेत त्यािा नायब म्हिून रुस्तमचदलखान (माजी स भेदारािा म लगा) काम करी. त्याने 
काम बक्षाकडे एक हत्ती, दोन घोडे, एक ढाल, एक तलवार इत्यादी वस्तू पेशकश (खंडिी दाखल 
भेर्) म्हिून पाठचवल्या. कामबक्षाने बाद शहानंा म्हर्ले ‘आज्ञा असेल तर घेतो’ परवानगी देण्यात 
आली कामबक्षाने तसलीमात (क र्जनसात) केली. 
 
बहरामंदखानाने प ढील प्रमािे चलहून पाठचवले – ‘िंदन वदंन चकल्ल्यािा वढेा िालू आहे. चकल्ल्या 

भोवती वीस कोसाच्या र्ापूत धनाजी जाधव हिमंतराव (सनबाळकर) वगैरे मराठे सरदार मोठी सैन्ये घेऊन 
हालिाली करीत आहेत. िंदन वदंन चकल्ल्यानंा मदत (उपराळा) करावी असा त्यािंा बेत आहे. दोनश ेधन ष्ट्ये 
व बािािें दोनश ेभाते पाठवाव.े’ 

 
तहव्व रखाने वरील वस्तू पाठवाव्या अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याला मदत पोहिचवण्यासाठी प ढीलप्रमािे 

व्यवस्था करा – मतलबखानाबरोबर सैन्य देण्यात याव.े दोन हजार दोनश े स्वारािंी यादी (तूमार) तयार 
करण्यात यावी. मतलबखानाबरोबर ख्वाजाखान, म हंमद कामयाबखान, ख्वाजा म हंमद वगैरे अचधकारी 
राहतील. पािंश ेपायदळ सैचनक, दोनश ेबाि (रॉकेर्), पाि श तरनाळ (उंर्ावरील हलक्या तोफा), िार बाि 
फेकिारे, सोरा, व बंद कीिी दारु इत्याचद सामग्र मतलबखानाबरोबर पाठचवण्यात यावी.’ 

 
असदखानाच्या बरोबर असलेले अजीज ल्लाखान, अब ल्फतहखान, न स्त्रतखान यक्काताजखान, 

जगतससग वगैरेनी ह ज रात येत जाव ेअशी आशा देण्यात आली. 
 



हैद्राबाद कनार्किा चदवाि म हंमद सईद याने चत्रिनापल्लीच्या जमीनदाराकडून (राजाकडून) तीन 
लाख रुपये खंडिीिे घेऊन सरकारात भरले. चतकडील कामे त्याचं्यािकडे सोपचवण्यात यावी अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘अकबरपूरच्या उताऱ्याच्या (नमटदेवरील) दारोग्याला चलहा 

‘सौदागरािें थोडे ह ज रातं येत आहेत ते सगळेच्या सगळे ह ज रातं आले पाचहजेत. पागंळा सकवा गहाळ होता 
कामा नये.’ 

 
ऑगष्ट १७०१ 

 
एक ऑगस्र् – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
दोन ऑगस्र् – चसयादतखान हा गचनमािें (मराठ्ािें) पाचरपत्य करण्यासाठी गेला होता. तो परत येऊन 

बादशहाना भेर्ला. 
 
वऱ्हाडिा स भेदार अलीमदानखान याने चलहून पाठचवले की ‘िादं्याच्या राजाकडून आलेले एक लाख 

रुपये माझ्यापाशी आहेत.’ आज्ञा झाली की ‘रक्कम ह ज रातं पाठचवण्यात यावी.’ 
 
अलीमदानखानाने गोंडािंा प्रम ख बख्तब लंद यािा काका नवल शहा यािे डोके कापून पाठचवले होते. 

ते बादशहानंा दाखचवण्यात आले. 
 

तीन ऑगस्र् – चदवगंत राजा भीम यािा म लगा अज टनससग याच्या बरोबर अजमीरिा स भेदार सय्यद 
अब्द ल्लाखान याने दोनश ेस्वार ह ज रात पाठचवले होते. अज टनससगाने मतलबखानाला जाऊन चमळाव े
अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की, धनाजी जाधवला कळले की न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) 

हा येऊन पोहोिला आहे. हे ऐकून तो पळून कोंडण्याकडे (ससहगड) चनघनू गेला आहे.’ 
 
बादशहानंी मतलबखान (मीर त ज क चशष्टािारािा अचधकारी) याला बहरामंदखानाच्या क मकेस िंदन 

बंदनकडे जाण्यासाठी चनरोप चदला. यावळेी मतलबखाच्या सहकाऱ्यानंा प ढीलप्रमािे बचक्षसे देण्यात आली. 
मतलब खानािा म लगा असद ल्ला यास शभंर मोहराच्या सकमतीिा घोडा, कामयाबखान (तरचबयतखानािा 
सख्खा भाऊ व मतलबखानािा मामेभाऊ) याला एक खंजीर कामबक्षािा बक्षी ख्वाजा म हंमद यात चखलतीिी 
वसे्त्र. 

 



मतलबखान हा छाविीत बहरामंदखानाच्या गैर हजेरीत त्यािा नायब म्हिून काम पाहात होता. आता 
तो िंदनवदंनकडे जाऊ लागला. त्याने बादशहानंा चविारले, ‘बदरामंदखानािी मोहर (चशक्का) क िापाशी 
देऊ?’ बहरामंदखानाच्या बायकोकडे द्या अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहानंी कहारािंा दारोगा ग लालखान याला बोलाव ू पाठचवले. तो आल्यावर बादशहा त्याला 

म्हिाले, ‘त मिे शभंर कहार मतलबखानाबरोबर पाठवा. ते हजर नसतील तर इतर कारखान्यातूंन 
(खात्यातून) गोळा करून पाठवा.’ 

 
काब लहून पािंश े घोडे पाठचवण्यात आले असून ते औरंगाबादेपयंत आले आहेत असे बादशहाना 

कळचवण्यात आले. एका ग जटबदाराने जाऊन घोडे ह ज रात आिाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
मतलबखान (िंदनवदंनच्या) मोचहमेवरून परत येईपयंत त्यािे मीर त ज कीिे काम म नीमखानाने 

कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

िार ऑगस्र् – िीन क लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क) यािी नेमिूक चवजापूर कनार्किा फौजदार म्हिून 
झाली होती. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 
काल बादशहानंा कळचवण्यात आले की खालसा शरीफा (क्राउनलँड्स) िा चदवाि अशटदखान हा 

मरि पावला. त्यािे काम तनख्यािा चदयाि इनायत ल्लाखान याच्याकडे सोपचवण्यात आले. 
 
परळीिा चकल्लेदार रामिंद (राव दल्पत ब देंला यािा म लगा) याने आपल्या प ढील मागण्या चलहून 

कळचवल्या– 
 
१) चकल्ल्यात सामग्री नाही. बयूतात खात्याने व्यवस्था करून द्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
२) चकल्ल्याच्या भोवती दोन कोसपयंत माझी फौजदारी चनयमाप्रमािे असायला पाचहजे, पि 

यासीनखान (साताऱ्यािा फौजदार) ताबा देत नाही. आज्ञा झाली की ताबा देण्याचवषयी यासीनखानाला 
चलचहण्यात याव.े 

 
३) फतेउल्लाखानािा मोिा होता चतकडील बाजूिी चकल्ल्यािी सभत मोडकळीस आली आहे. चतच्या 

द रुस्तीसाठी तीन हजार रुपये यासीनखानापाशी देण्यात आले होते. ते त्याच्यापाशीि आहेत. आज्ञा झाली की, 
यासीनखानाला चलहून रामिंदाकडे रक्कम द्यायला लावावी. 

 
४) चशबंदीिी पगारबाकी फार वाढली आहे. आज्ञा झाली की, तपशीलवार वृतातं पाठवावा. 
 



पाि ऑगस्र् – वजीह द्दीनखान याला एक हजार जात व सातश ेस्वार अशी मन्सब होती. चशबंदीसाठी म्हिून 
त्याला एक लाख रुपये चमळत. त्याच्याकडे बीड (मराठवाडा) व शवेगावं येथील फौजदारी आचि भमू 
(उस्मानाबाद चजल्हा) पासून शहागड (औरंगाबाद चजल्हा) या मागािे रक्षि ही कामे होती. (राहदारी 
म्हिजे मागािे रक्षि) 
 
वजीह द्दीनच्या जागेवर म हंमद म रादखान (स प्रचसद्ध इचतहासकार खाफीखान हा म रादखानाच्या पदरीं 

होता) यािी नेमिूक करण्यात आली. म राद खानाला नऊश ेजात व तीनश े स्वार अशा मन्सब होती. तीत 
सातश ेस्वार व चशबंदीसाठी एक लाख रुपये अशी भर घालण्यात आली. 

 
वजीह द्दीन याने अहमदनगरच्या संरक्षिासाठी जाव ेअशी आज्ञा देण्यात आली. 
 
मरह म अशटदखान यािी खाजगी मालमत्ता त्यािा म लगा म हंमद ह सेन व इतर क र् ंबीय यानंा देऊन 

र्ाकण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
इंद्रससग दोन हजार जात व एक हजार स्वार व बहाद रससग, एक हजार जात व पािश े स्वार व 

दलससग, एक हजार जात व िारश ेस्वार असे मन्सबदार यानंी बादशहाजादा आज्जम याजपाशी तैनात राहाव े
अशी आज्ञा झाली. 

 
बीदर स भयािा स भेदार ख दाबंदाखान (शाचयस्ताखानािा म लगा व औरंगजेबािा मामेभाऊ) याला 

आज्ञापत्र पाठचवण्यात आले. (फमान) 
 

सहा ऑगस्र् – आज बादशहानंी पैगंबरािे अवशषे (वापरायच्या वस्तू) इत्यादी आसारशरीफ) छाविीत जथे 
ठेवले होते त्या स्थळाला भेर् चदली. प्रदचक्षिा, प्राथटना व क राि पठि इत्यादी कायटक्रमानंतर बादशहा 
परत आपल्या चनवासस्थानी आले. अवशषे स्थळाकडे जाताना दोन्ही बाजूने कनाती उभारल्या होत्या. 
बादशहा मेण्यातून गेले. 
 
खान फीरोजजंग (भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) याच्या फौजेतून प ढील वृत्त कळले. 
 
‘आजे्ञप्रमािे खान फीरोजजंग याने आपले ब िगे सोलाप रात ठेवले व तो िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) 

पाचरपत्यासाठी त्वरेने रवाना झाला. परंड्याच्या पलीकडे त्यािे िोराशंी (मराठ्ाशंी) य द्ध झाले. शत्रूपैकी 
अनेक जि ठार अगर जखमी झाले. शत्र ूपराजय पाऊन पळाले. त्यािे पाचरपत्य करून खान फीरोजजंग हा 
तळाकडे (ब्रह्मप री) रवाना झाला.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘म जरा झाला. सेवा मान्य झाली.’ 
 

सात ऑगस्र् – हरकाऱ्याचं्या तोंडून खालीलप्रमािे कळले– 



 
‘धनाजी जाधव आदी सरदाराचं्या पाचरपत्यासाठी ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्त्रतजंग हा आज्जमगड 

(प रंदर) हून रवाना झाला. तो बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखानाजवळ आला. त्याने बहरामंदखानािी भेर् घेतली. 
ते दोघे एक रात्र बहरामंदखानाच्या छाविीत होते. त्यानंतर ज ल्ल्फकारखान हा मराठ्ाचं्या पाठलागावर 
रवाना झाला. 

 
आठ ऑगस्र् – काल ख्वाजा मसूद याने खालील हकीकत बादशहानंा साचंगतली –  

 
‘ब धपािेंगाव येथील बागािंी देखरेख करण्यासाठी मी गेलो होतो. मरहूम अमीरखान यािा म लगा 

अब ल्हसन हा पन्नास मािसे बरोबर घेऊन बागा पाहण्यासाठी आला. तेथे त्याने मचदरापान केले. त्याच्या हत्तीने 
बागातंील झाडािंी नासधूस केली. माझ्या नोकरानी त्यानंा मना केले. पि ते न ऐकता त्यानंी मारामारी केली. 
त्यात िार पाि मािसे जखमी झाली. आमच्याकडिा एक मन ष्ट्य मरि पावला. तो (अब ल्हसन) मलाही 
मारिार होता. पि परमेश्वराच्या कृपेने मी वािलो.’ 

 
अब ल्हसनला सातश ेजात व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होती. बादशहानंी ती दोनश ेजात व शभंर स्वार 

अशी कमी केली. अमीरखानाच्या म लानंी चदवािे खास मध्ये म जऱ्यासाठी येता कामा नये अशी आज्ञा झाली. 
अब ल्हसनिा हत्ती व दोन घोडे हे सरकारात जप्त करण्यात आले. 

 
नऊ ऑगस्र् – मरहूम अशटदखान यािा म लगा म हंमद ह सेन याला बीदर स भयािा चदवाि म्हिून नेमण्यात 

आले. त्याला चकफायतखान ही पदवी देण्यात आली. 
 
अशटदखानाच्या मालमते्तने भरलेले साठ उंर् तळावर (ब्रह्मप री) पोहोिले आहेत असे बादशहाला 

कळचवण्यात आले, ते सवट सरकारात जप्त करण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 
मतलबखान हा बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखानाकडे गेला होता त्याला ह ज रात बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा 

झाली. 
 
सर्वाजी डफळे (जत, सागंली चजल्हा) याने न्याय किेरीिा दारोगा म नीमखान याच्याद्वारे 

प ढीलप्रमािे अजट पाठचवला– 
 
‘स्वाथी लोकाचं्या सागंण्यावरुन मी आपली सेवा सोडून चदली होती. आता त्यािी चशक्षा मला चमळाली. 

माझे अपराध माफ कराव.े मला अभयपत्र व पंजा (हातािा ठसा उमर्चवलेले अभयपत्र) पाठवाव े म्हिजे मी 
चनःशकंपिे येऊन बादशाही कामासाठी मनःपूवटक झरे्न. 

 
बादशहानंी त्यािी चवनंती मान्य केली व आज्ञा केली की रामजी व गोसवद राव हरकारे यानंी 

सर्वाजीला आिण्यासाठी इंडीकडे जाव.े 



 
दहा ऑगस्र् – गचजउद्दीनखान बहाद र याने मराठ्ाशंी झालेल्या लढाईिी तपशीलवार हकीकत चलहून 

पाठचवली. ती त्याने मरहूम म जाचहदखान यािा म लगा अब्द ल्लाबेग कोका व इतर मन्सबदार 
(अचधकारी) याचं्याबरोबर पाठचवली. पत्रातील मजकूर खालील प्रमािे होता– 
 
‘दादजी वगैरे मराठे सरदार कार्ीव बाशीच्या पचरसरात छाविी घालून होते. मी त्याचं्या 

पाचरपत्यासाठी िालून गेलो. य द्ध झाले. बादशहाच्या भाग्याने शत्र ूसरदार (दादजी व तीन इतर सरदार व 
अनेक शत्र)ू यानंा ठार मारण्यात आले. शत्र ूसैन्यातील अनेक मािसे जखमी आली. झेंडे, तीन अब्दाचगऱ्या, 
नगारे इत्यादी लूर् आमच्या हाती पडली. तीन सरदारािंी डोकी कापण्यात आली. ती व इतर ल र्लेले सामान 
ह ज रात पाठचवत आहे.’ 

 
बादशहानंी सामान नजरे खालून घातले. ते म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’  
 
राव दलपत ब ंदेला, न स्त्रतगड उफट  सजजी येथील चकल्लदेार सरुपससग खानदेश स भयातील रावरेिा 

फौजदार सय्यद इस्माईल व चशविपेठ (?) िा ठािेदार चसकंदरिा म लगा अमान ल्ला यािंी चवनंतीपते्र 
बादशहाकडे आली. 

 
अकरा ऑगस्र् – शहाजादा बेदारबख्त याने पत्र पाठचवले होते ते त्यािा वकील स लतान नजर याने 

बादशहासमोर ठेवले. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की बक्षी उल्म ल्क बहरामंद खान हा आजारी आहे. मतलबखान हा 

आजे्ञप्रमािे ह ज रात येण्यास चनघाला होता. त्याला हे कळताि तो तीन कोसावरुन माघारी वळून बहरामंद 
खानाकडे गेला. हकीम (वैद्य) हाजखान याने जाऊन बहरामंदखानावर औषधोपिार करावा अशी आज्ञा 
झाली. तीन घोडे त्याला देण्यात यावते अशीही आज्ञा झाली. 

 
बादशहा इनायत ल्लाखानाला म्हिाले ‘आता ज म्लत ल्म ल्क मदारुलमहाम (असदखान) हे येथे 

छाविीत आले आहेत. ब्रम्हप रीच्या छाविीतील कारखाने (खाती) साभंाळण्यासाठी नाव स िवा.’ 
 
खान फीरोजजंग याने प ढील प्रमािे चलहून पाठचवले – ‘मी (ब्रह्मप रीच्या तळाकडे येताना) 

ख दाबंदाखानाच्या बीदर स भयातून आलो. ख दाबंदाखान याने आपल्या स भयािी व्यवस्था उत्तम राखली आहे. 
त्यािी चवनंती अशी आहे की – ‘माझा म लगा म हंमद याला मन्सब चमळावी व माझ्यावरही काही कृपा व्हावी.’ 
बादशहा म्हिाले ‘इन्शाल्लाहो ताला, परमेश्वर इच्छील तर...’ 

 
बारा ऑगस्र् – बादशहानंा कळचवण्यात आले की ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्त्रतजंग हा बहरामंदखानाला 

भेरू्न मराठ्ाचं्या पाठलागावर गेला. बहरामंदखान आजारातून बरा झाला असेही बादशहानंा 
कळचवण्यात आले. 



 
तेरा ऑगस्र् – खान फीरोजजंग याने चलहून पाठचवले की ‘मराठ्ाशंी झालेल्या य द्धात हाचमदखान 

(फीरोजजंगािा सावत्र भाऊ) वगैरेनी उत्कृष्ट कामचगरी बजाचवली. कृपा होईल अशी आशा बाळगून 
आहेत.’ त्यािें ह दे्द काय आहेत ते कळवावते अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
िौदा ऑगस्र् – चवजापूरच्या बातम्यावंरून कळले की ‘िोरािंी (मराठ्ािंी) पथके चवजापूरच्या आलापूर 

वशेीवर िालून आली. त्यानंी कापडािे व्यापारी यानंा ल र्ले. ल र्ीिा माल व ग रे ढोरे घेऊन ते चनघून 
गेले.’ चवजापूरच्या स भेदाराला या बाबतीत चलहाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
इस्लामाबाद उफट  मथ रा येथून प ढीलप्रमािे बातमी आली – ‘मरहूम खानजहान बहाद र यािा म लगा 

म हंमद शफी हा चदल्ली शहाजहानाबादिा स भेदार म हंमद यारखान याजपाशी तैनात आहे. तो मथ रेला आला. 
तो येथील कठडा ज म्मामशीद येथील व इतर चठकाििी मािसे याचं्यावर ज लूम जबरदस्ती करीत आहे.’ 

 
आज्ञा झाली की शहाजहानाबाद चदल्लीच्या स भेदाराला चलहाव ेकी म हंमदशफी यास ज लूम करु देऊ 

नये. त्याला आपल्याकडे (चदल्लीला) बोलावनू घ्याव.े त कट ताजखान याने म तटजाबाद चमरज येथून तोफा 
आिाव्या अशी आज्ञा झाली होती. त्याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – १) तोफ ओढण्यासाठी हत्ती देण्यात 
यावा. चवनंती मान्य करण्यात आली. २) चसयादतखानाच्या पथकािी मािसे माझ्यापाशी तैनात आहेत. त्यािंी 
पगार बाकी देण्यात यावी. एक मचहन्यािा पगार देण्यात यावा अशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
पंधरा ऑगस्र् – बादशहा तरचबयतखान याला म्हिाले ‘बहरामंदखान बरा झाला आहे. हकीम हाचजकखान 

याला आता ह ज रात येण्यासाठी चलहा.’ 
 

सोळा ऑगस्र् – त कट ताजखानाने चवनंती केली की ‘खर्ाविा ठािेदार चकशनराव यास माझ्यापाशी तैनात 
करण्यात याव.े’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
म हतशमखानािा म लगा म हंमदजान व इनायत ल्लाखानािा जावई म हंमद नईम यानंी तळावर 

(ब्रम्हप री) रहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
तळावर (ब्रम्हप री) जाऊन हत्ती व खचजना ह ज रात घेऊन याव ेअशी म हंमद अमीनखान यास आज्ञा 

करण्यात आली. 
 

सतरा ऑगस्र् – मतलबखान, कामयाबखान, हकीम हाचजकखान, सबद्राबन (मतलबखानाच्या बरोबर होता) 
हे बहरामंदखानाकडून येऊन बादशहानंा भेर्ले. बादशहानंी हकीम हाचजकखानाला एक हत्ती बक्षीस 
चदला. त्यािी सकमत पाि हजार रुपये होती.) 
 

  



यार अलीबेग याने खालील प्रमािे कळचवले– 
 
मरह म अमीरखान यािी म ले म हंमद इसहाक व म हंमद अली हे बादशहािा चनरोप घेऊन चदल्लीकडे 

रवाना झाले. वारे्त त्यानंी मचदरापान करुन लोकावंर ज ल म केला.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की त्याचं्या मन्सबी काढून घेण्यात याव्या. म हंमद इसहाकला तीन हजार व 

म हंमद अली यास दोन हजार असे वषासन देण्यात याव.े 
 
असदखान ज म्लत ल्म ल्क (म ख्यप्रधान) याने खालीलप्रमािे चलहून पाठचवले. 
 
मरह म खानजहान यािा म लगा न स्त्रतखान हा तळावर (ब्रह्मप री) तैनात आहे. त्याने एका 

जवाचहऱ्याला मारहाि करुन आपल्या वाड्यात कैद करुन ठेवले आहे. त्या जवाचहऱ्याला माझ्याकडे 
पाठचवण्याचवषयी मी त्याला सागंून पाठचवले. तो ऐकत नाही.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की न स्त्ररतखान व जवाचहऱ्या यानंा ह ज रात हजर करण्यात याव.े 
 

अठरा ऑगस्र् – म हतशमखानाच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. इस्लामखान मरहूम (औरंगाबादिा माजी 
स भेदार) यािा म लगा अब्द हमानखान याला बक्षी क्रमाकं तीन म्हिून नेमण्यात आले. 
 
बहरामंदखानाकडे सोरा व बारुत (बंद कीिी दारु) पोहोिचवण्यासाठी जाण्यास म नीमखान यास 

चनरोप देण्यात आला. 
 
खान फीरोजजंग याला फमान, चखलतीिी वसे्त्र व नीमास्तीन (बादशहाच्या अंगावरिे वस्त्र) हे चजन्नस 

देण्यासाठी म्हिून फीरोजजंगाच्या पथकातील अब्दूल्ला बगे मन्सबदार याच्या हवाली करण्यात आले. 
 
अंबरिा राजा जयससग हा या मचहन्याच्या (रचबलावल) नऊ तारखेस (तीन ऑगस्र् १७०१) 

ब ऱ्हािप रास येऊन दाखल झाला असे तेथील बातम्यावंरून कळले. 
 

एकोिीस ऑगस्र् – चदयानतरामिा म लगा अनूपराम याला चतसरा बक्षी अब्द हमान यािा कारकून म्हिून 
नेमण्यात आले. 
 
ब धपािेगावंि ठािेदार पदाजी (ब धाजी?) हा कण्हेरच्या (?) ठाण्यात बसून आहे. त्याने म नीम 

खानाच्याबरोबर (बहरामंदखानाकडे) जाव े अशी आज्ञा झाली. बादशहा यार अलीबेग यास म्हिाले 
‘साताऱ्यािा फौजदार यासीनखान वगैरेना चलहा. त्यानी बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याजपाशी 
(िंदनवदंनच्या मोचहमेवर) राचहले पाचहजे.’ 

 



बादशहा फजाईलखान यास म्हिाले ‘त म्ही शहाजादा म हंमद बेदारबख्त बहाद र यास प ढीलप्रमािे 
चलहा – ‘त म्ही सैन्यासहीत जाऊन समानगड (कोल्हापूर चजल्हा) ला वढेा घालावा आचि चकल्ला ताब्यात 
आिावा.’ 

 
िीन क लीजखान याजकडे कौरबेघीिा ह द्दा होता, त्या जागेवर अजीज ल्ला खान यािी नेमिूक 

करण्यात आली. हरकाऱ्याचं्या तोंडून खालीलप्रमािे कळले –  
 
‘नरकवासी रामा (राजाराम) यािी बायको (ताराबाई) चहने धनाजी जाधव, दादो मल्हार, हिमंतराव 

वगैरे सरदारानंा पते्र पाठचवली, चतने दीड हजार पायदळ वरील सरदाराकंडे पाठवनू चलचहले की, या पायदळ 
सैन्यापैकी पािश ेमािसे त म्ही आपल्याकडे ठेवा व बाकीिी मािसे कोंडािा, राजगड वगैरे िार चकल्ल्यावंर 
पाठवावी.’ 

 
ताराबाईने सरदारानंा चलचहले की ‘हजरत (औरंगजेब) हे आमच्या देशावर सवटत्र ताबा चमळवनू आहेत 

व चमळवीत आहेत. त म्ही सवांनी एकदा खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यावर याव ेम्हिजे काही मसलत ठरचवता 
येईल. काही मराठे सरदार या गोष्टीस अन कूल तर काही प्रचतकूल आहेत. त्यािें आपसात मतभेद आहेत.’ 

 
वीस ऑगस्र् – मरहूम रुह ल्लाखान (मृत्य  १६९१ – ९२) यािा म लगा बाकरखान याला रोजीनदारािंा 

(रोजच्यानंा पगार अगर वतेन देण्यात येईल) दारोगा म्हिून नेमण्यात आले. 
 
िीन क लीजखान (भावी चनजाल्म ल्म ल्क) याला चवजापूर कनार्कच्या फौजदारीवर जाण्यासाठी उद्या 

चनरोप द्यावयािा होता. त्याला देण्यासाठी चखलतीिी वसे्त्र व एक खंजीर या वस्तू वगेळ्या काढून ठेवण्यात 
याव्या अशी आज्ञा झाली. 

 
एकवीस ऑगस्र्–िीन क लीजखान बहादूर याला चवजापूर कनार्कच्या फौजदारीवर जाण्यासाठी आज 

चनरोप देण्यात आला. त्याला िार हजार जात आचि तीन हजार दोनश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत 
आठश ेस्वारािंी वाढ करण्यात आली. बादशहानंी त्याला फातेहा खैर (क शल रहाव ेम्हिून करण्यािी 
प्राथटना) पढून जाण्यासाठी चनरोप चदला. 
 
िादं्यािा राजा नरससग (बीरससग) यािा भाऊ राजा नेकनाम (हा म सलमान झाला होता) त्याला 

बादशहानंी क रािािी एक प्रत बक्षीस म्हिून चदली. 
 
यार अलीबेग यािे खालीलप्रमािे कळचवले– 
 
राजा जयससग (अंबरिा राजा) याने प ढीलप्रमािे चलचहले आहे – ‘मी मी चनयमापेक्षाही अचधक सैन्य 

बरोबर आिीत आहे. महागाईम ळे सैचनक परागंदा होतात. काही (रकमेिी) कृपा व्हावी.’ 
 



बादशहानंी आज्ञा केली की ‘जयससगाने ह ज रात याव.े’ 
 

बावीस ऑगस्र्–आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
तेवीस ऑगस्र्–सत्रसाल राठोड (छत्रसाल ब ंदेला नव्हे) याला दीड हजार जात व आठश ेस्वार अशी मन्सब 

होती. बैरीसाल यास तीनश ेजात व शभंर स्वार अशी मन्सब असून तो चवजापूर कनार्किा माजी 
फौजदार मामूरखान याजपाशी तैनात होता. वरील दोघानंा िीनक लीज खानापाशी तैनात करण्यात 
आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून खालीलप्रमािे कळले– 
 
‘िंदन वदंन चकल्ल्यातील मराठे हे तहािी बोलिी करण्यासाठी बक्षी उल्म ल्क बहरामंद याजपाशी रुजू 

झाले आहेत. मोगल अचधकाऱ्यािंीही त्याच्यापाशी ये जा आहे.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की सहदूस्थानातून (उत्तर भारतातून) खचजना येत आहे. त्यापैकी दोन लाख 

रुपये खान फीरोजजंग यास व दोन लाख रुपये न स्त्रत जंग (ज ल्ल्फकारखान) यास देण्यात यावते. 
 

िोवीस ऑगस्र् – बादशहानंा कळचवण्यात आले ते असे – ‘िंदनवदंन चकल्ल्यातील, एक मातबर मािसू 
नाहरखान च्या मध्यस्थीने बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखानाला भेर्ला. उद्या चकल्ला ताब्यात येईल.’ 
 
बादशहानंा खालीलप्रमािे कळचवण्यात आले– 
 
‘म नीमखानािा कारभारी रामजी हा डफळापूर येथे सर्वाजी डफळे याला भेर्ला. सर्वाजी डफळे 

यािी इच्छा ह जूरात येण्यािी आहे. पि गनीम (मराठे) हे िह बाजूनी त्याच्या भोवती गदी करीत आहेत. त्याला 
ते वारे्तून घेऊन जाण्यािा चविार करीत आहेत.’ 

 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘त म्ही म हंमद अमीनखानाला चलहा त्याला म्हिाव े त म्ही स्वतः 

जाऊन सर्वाजी डफळे यास घेऊन या.’ 
 
खानाजादखान उफट  म ल्तफतखान यािा म लगा अब ल्खैर यास बादशहानंी ‘ग चलस्तान’ प स्तक बक्षीस 

चदले. 
 
ताथवड चकल्ल्यानजीक सरकारी उंर् िोरीस गेले होते त्याबद्दल िौकशी करण्यासाठी मरहूम ख्वाजा 

अब्द हीमखान यािा म लगा म हंमद अमीन यास आज्ञा करण्यात आली. 
 



न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान याच्या सैन्यात श्रीपत हा सरदार तैनात होता. त्याने खालील प्रमािे चवनंती 
केली– 

 
१) मला पूवीपासून तीनश ेस्वारािंी मन्सब आहे, तीत वाढ झाली नाही त्याच्या मन्सबीत पािश ेजात 

अशी वाढ करण्यात यावी अशी आज्ञा झाली– 
 
२) न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) यानंी माझा भाऊ श्रीचनवास यास सातश ेजात व िारश ेस्वार अशी 

मन्सब द्यावी अशी चशफारस केली आहे, ती मान्य व्हावी. अशी आज्ञा झाली की त्याने (श्रीचनवास) ह ज रात याव.े 
 
३) मला मन्सब देण्याच्या वळेी मौजे चबळगाव (वसूल पाि लाख दाम स मारे सात हजार रुपये) मला 

इनाम म्हिून देण्यात आले होते. आता ते माझ्या वरील बाकीत वळते करून घेत आहेत. तसे न करता 
चबळगाविा वसूल इनाम म्हिून समजण्यात यावा. बादशहानंी चवनंती मान्य केली नाही. 

 
४) कनार्कातील जहाचगरीतून मला काहीि उत्पन्न येत नाही. ज न्या बादशाही म ल खात जहागीर 

चमळावी. 
 
मोचतमदखान याने याबद्दल िौकशी करून वृत्तातं सादर करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की दौलतखान्या (बादशहािे चनवासस्थान) च्या डाव्या अंगाला ज्या जागी 

िीन क लीजखान येऊन उतरत असे ती जागा ज म्लत ल्म ल्क असदखान (म ख्य प्रधान) याच्या राहाण्यासाठी 
म्हिून ठरचवण्यात यावी. 

 
पंिवीस ऑगस्र् चदवगंत राजा भीम यािा म लगा अज टनससग हा ह ज रात येऊन भेर्ला. अजमीरिा 

स भेदार अब्द लाखान याने दोनश े सैचनकािें पथक त्याच्याबरोबर पाठचवले होते. बादशहानंी अज टनससगािा 
मन्सब वाढचवली. 

 
संगमनेरच्या फौजदाराच्या कारभारािी िौकशी करण्यासाठी शखे साद ल्ला गेला होता. त्याने ह ज रात 

परत याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा तरचबयतखान याला म्हिाले ‘तयार व्हा. मी त म्हाला कोंडाण्यािा चकल्ला घेण्यासाठी 

पाठचविार आहे.’ 
 

एकोितीस ऑगस्र् – रात्री दोन घर्का झाल्यानंतर म नीमखान हा बादशहानंा भेर्ला. तो 
बहरामंदखानाकडून आला होता. बहरामंदखानाने बादशहानंा एक पत्र व िंदनगड चकल्ल्याच्या 
सोन्याच्या चकल्ल्या पाठचवल्या होत्या, त्या म नीमखानाने बादशहाप ढे ठेवल्या. म नीमखानाने 



बादशहाला साचंगतले की ‘आपले लोक चकल्ल्यावर गेले आहेत. बहरामंदखानािा झेंडाही चकल्ल्यावर 
लागला आहे. चकल्ल्याच्या बंदोबस्ताबद्दल खबरदारी बाळगण्यात येत आहे.’ 
 
बादशहा म नीमखानाला म्हिाले, ‘म हंमद अमीनखान याने सर्वाजी डफळे याला छाविीच्याजवळ 

आिले आहे. त म्हा रातोरात जाऊन सर्वाजीिे समाधान करून त्याला ह ज रात आिाव’े त्याप्रमािे करण्यात 
आले. 

 
तीस ऑगस्र् – सर्वाजी डफळे याला बादशहासमोर आिण्यात आले त्यािे हात बाधंलेले होते. बादशहा 

म्हिाले – ‘त्यािे हात मोकळे करा. मी त्यािे अपराध माफ केले आहेत.’ 
 
सर्वाजीला चखलतीिी वसे्त्र व एक खंजीर या वस्तू बक्षीस म्हिून देण्यात आल्या. सर्वाजीला सहा 

हजार जात व सहा हजार स्वार अशी मन्सब होती, ती प न्हा बहाल करण्यात आली. बादशहानंी दरबारात 
(अदालत–चदवािे आम असाव)े त्याला डाव्या बाजूस असलेल्या मन्सबदारात उभे केले. यानंतर सर्वाजीिे 
नातू तानाजी (तानोजी) हसन व शखे बदी यानंा चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 

 
सय्यद इमाम द्दीन हा गंज (बाजार) िा दारोगा होता. त्याला सय्यद गजनफरच्या जागी द य्यम गंजािी 

दारोगाचगरीपि देण्यात आली. 
 
चकल्ल ेिंदनगडिे नाव चमफताहगड असे ठेवाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

एकतीस ऑगस्र् – मरहूम रुह ल्लाखान यािा भाऊ अजीज ल्लाखान हा तळावरुन (ब्रह्मप री) येऊन बादशहानंा 
भेर्ला. 
 
जळगावं (खानदेश) िा ठािेदार नजीबखान हा खचजन्याबरोबर आला होता, तो बादशहानंा भेर्ला. 
 
सर्वाजी डफळे याला बादशहानंी पाि हजार रुपये बक्षीस (इनाम) म्हिून चदले. त्याने म जऱ्यासाठी 

चदवािे खासमध्ये येत जाव ेअशी त्याला आज्ञा करण्यात आली. 
 
सय्यद लष्ट्करखान यािा म लगा सय्यद वजीह द्दीन याला पवनार (वधा चजल्हा)िी फौजदारी व िादंा 

वगैरे स्थळाकंडून येिाऱ्या खंडिीिी वसूली ही कामे देण्यात आली. ती कामे यापूवी वऱ्हाडिा स भेदार 
अलीमदानखान याजकडे देण्यात आली होती. 

 
  



सप्टेंबर १७०१ 
 

एक सप्टेंबर – बंगालच्या जमीनदाराकंडून खंडिीदाखल िौऱ्याऐंशी हत्ती पाठचवण्यात आले होते. त्यापैकी 
तीस हत्ती वारे्त मेले. सतावन्न हत्ती ह ज रात पोहोिले. हत्तीखान्यािा दारोगा हमीद द्दीन खान बहाद र 
याच्या चवनंतीवरून बादशहानंी सहा हत्ती नजरेखालून घातले. 
 
बशी उल्म ल्क बहरामंदखानाने अचधक सैन्य पाठवाव ेअशी चवनंती चलहून पाठचवली. 
 
बादशहानंी बक्षी अब्द रटहमानखान याला स्वारािंी पथके व त्यािंा तपशील (तूमार) तयार करण्यािी 

आज्ञा केली. अब्द हीमखान याने बहरामंदखान याजकडे पाठचवण्यासाठी सहा हजार आठश े स्वार यािंी 
तपशीलवार व्यवस्था (तूमार) केली. बहरामंदखानाकडे राव स जानससग (बीकानेरिा राजा) याला तैनात 
करण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. चसयादतखान (तळावरुन ब्रम्हप रीच्या) तोफा आिाव्या व (ब्रह्मप रीला) खान 
फीरोजजंग यािी गाठ घ्यावी अशी आज्ञा करून बादशहानंी फातेहार खैर (क शलतेिी प्राथटना) पढून त्याला 
ब्रह्मप रीकडे जाण्यास चनरोप चदला. 

 
दोन सप्टेंबर – आज न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान व बक्षी उल्म ल्क बहरामंद खान याचं्या नाव ेबाहशहािंी फमांने 

(आज्ञापत्र) पाठचवण्यात आली. 
 
म अज्जमिी म ले शहाजादा अजीम (अजीमम श्शान) याच्यासाठी पािश ेमोहरा सकमतीिा एक अरबी 

घोडा व शहाजादा रफीउल्कद्र याच्यासाठी िारश ेमोहरा सकमतीिा एक अरबी घोडा चनवडावा व आपल्याला 
दाखचवण्यात यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
तीन सप्टेंबर – मरहूम चसद्दी खैचरयतखान यािा म लगा चसद्दी दाऊद हा तळावरुन (ब्रम्हप री) येऊन बादशहानंा 

भेर्ला. 
 
म द्दाम ग जटबदार नेमून कऱ्हाड वगैरेिा ठािेदार यासीनखान यास बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान 

याजकडे पोहोिवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
खान चफरोजंग याच्या आईसाठी म्हिून बादशहानंी तीनश ेरुपयाचं्या तीन रत्नखचित अंगठ्ा व एक 

िादर या वस्त  चसयादतखान याजबरोबर पाठचवल्या. चसयादतखान याजकडे अजीम क्ररिा दारोगा (द सऱ्यादंा 
अजट बादशहासमोर ठेविारा अचधकारी) हा ह द्दा होता. चसयादत खानाच्या गैरहजेरीत त्यािा नायब म्हिून 
रुह ल्लाखानािा भाऊ बाकरखान याने काम पहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बहरामंदखानाच्या सैचनकानंा द्यावयिी पगारािी रक्कम (खचजना) स जानससगाने आपल्या बरोबर न्यावी 

अशी आज्ञा झाली. 
 



बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘शभंर मराठे स्वार मचहमान गडाभोवती पसरले आहेत.’ म हंमद 
अमीनखान याने जाऊन त्यािें पाचरपत्य कराव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
िार सप्टेंबर – बक्षी उल्म ल्क बहरामंद खान याने प ढीलप्रमािे चवनंती चलहून पाठचवली–‘येथील हवापािी मला 

मानवत नाही. या चशवाय फतेह ल्लाखानाबरोबर माझे जमत नाही. माझ्या ऐवजी (सेनापती म्हिून) 
इतर क िािी तरी नेमिूक करण्यात यावी.’ 
 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली. बहरामंद खानाच्या ऐवजी रुह ल्लाखानािी (यालाि संताजीने 

दोडे्डरीच्या गढीत कोंडला होता) नेमिूक करण्यात आली. खानाच्या हाताखालिे सैन्य रुह ल्लाखानाकडे 
देण्यात आले. रुह ल्लाखानाला वदंनगडिा चकल्ला घेण्यासाठी पाठचवण्यात आले. 

 
पाि सप्टेंबर – काल बादशहानंी रुह ल्लाखानाला चनरोप चदला होता. आज ती नेमिूक त्यानंी रद्द केली. त्यानंी 

आज्ञा केली की ‘बहरामंदखानानेि वदंनगडिा चकल्ला लवकर सजकून घ्यावा.’ बहरामंदखानाच्या 
बायकोला मतलबखानाने बहरामंदरखानाकडे पोहोिवावी अशी आज्ञा झाली. हकीम हाचजकखान 
याने जाऊन बहरामंदखान यािा इलाज करावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

सहा सप्टेंबर – ग जरातिा माजी स भेदार श जाअतखान मरहूम यािा म लगा नजरअलीखान यािी मन्सब 
वाढवनू त्याला अहमदाबादेकडे पाठचवण्यात आले. 
 
रामगीर (स भे बीदर, आता चजल्हे करीमनगर, आंध्र प्रदेश) िी अमीनी व फौजदारी पूवी स भेबीदरिा 

स भेदार ख दाबंदाखान याजकडे होती. त्याऐवजी त्या जागेवर दलपतिा म लगा गजपत यािी नेमिूक 
करण्यात आली. 

 
तरचबयतखान मीर आचतश (दारुगोळ्यािा प्रम ख) यािा भाऊ कामयाबखान हा ग लबग्यािा चकल्लेदार 

व फौजदार होता. त्या जागेवर त्याच्या ऐवजी काचसमखान यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 
परंड्यािा चकल्लेदार व फौजदार इज्जतखान यािी मन्सब शभंर जात व पन्नास स्वार अशी कमी करण्यात 

आली. 
 

दहा सप्टेंबर – अहमदनगरिा बक्षी व वाकनीस इब्राहीम बेग हा आजे्ञप्रमािे ह ज रात आला आहे, असे हाचफज 
अंबर महली याने कळचवले. लाकडािी इमारत तो उभी करीत असे. बादशहा म्हिाले 
‘चदवािेखासाचं्या जवळ अशी एक इमारत उभी करून दाखवा.’ 
 
श्रीरंगपट्टििा जमीनदार (राजा) जयदेवराव यािे कल्याि पंचडत वगैरे तीन वकील भेर्ले. त्यानंा 

चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 



अकरा सप्टेंबर – नजाबतखानािा प तण्या व जळगाव (खानदेश) िा ठािेदार नजीबखान हा छाविीत होता. 
त्याला मोचतमदखान ही पदवी देण्यात आली. त्याला सातश ेजात व िारश ेस्वार अशी मन्सब होती. 
 
चसद्दी चमफताह याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. त्याच्याबरोबर अकराश े स्वार देण्यात येऊन 

अहमदनगरच्या रक्षिासाठी त्याला पाठचवण्यात आले. 
 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान यािा नायब मतलबखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली. ‘आपल्या 

आजे्ञप्रमािे ह ज रातून नावा खान–न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) याच्या सैन्यात पोहोिचवण्यात येत आहेत. 
संरक्षक पथकासंबधंी (बदका) काय आज्ञा?’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘पंिवीस स्वार व पन्नास बकंदाज (बंदूकिी) हे जाचहदबेग ग जटबदार 

याजबरोबर नावािें रक्षि करतील. नावा बक्षी बहरामंदखानाच्या फौजेत पोहोिचवण्यात याव्या. तेथून 
संग्रामखान याने खान न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) याजकडे पोहोिवाव्या. 

 
खान फीरोजजंग हा ब्रह्मप रीच्या तळावर होता. यक्काताजखान यास त्याजपाशी तैनात करण्यात आले. 

त्याला एक हजार जात व िारश ेस्वार अशी मन्सब होती. 
 
खान न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान याच्या फौजेतील बातम्यावंरून कळले की, दादप्रभ ूहा पाि हजार 

जात व दोन हजार स्वार अशी मन्सब बाळगिारा येथील फौजेत होता. तो तेथून चनघून आपल्या जहाचगरीत 
जाऊन बसला आहे.’ त्यािी मन्सब हजार जात व एक हजार स्वार अशी कमी करण्यात आली. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली.– 
 
‘धनाजी जाधव व दादोमल्हार हे पाि हजार स्वार बरोबर घेऊन चनघाले. नीरा नदीच्या पलीकडे 

सििोिी (?) गावाजवळ नरकवासी रामा (राजाराम) यािा सरदार हिमंतराव याजबरोबर त्यािे य द्ध झाले. 
हिमंतराव पळाला. पि धनाजी जाधव याने त्याला चजवतं पकडले आचि त्यािे घोडे वगैरे मालमत्ता आपल्या 
ताब्यात घेतली. 

 
बारा सप्टेंबर – आज श क्रवार किेऱ्या बंद होत्या. 
 
तेरा सप्टेंबर – उदयपूरिा जमीनदार (महारािा) अमरससग याजकडे पाठचवण्यासाठी चखलतीिी वसे्त्र व 

खंजीर ही काढून ठेवावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बादशहा हे तरचबयतखान मीर आचतश (दारु गोळ्यािा व्यवस्थापक) याला म्हिाले ‘तयार व्हा. मी 

त म्हाला कोंडाण्याला वढेा घालण्यासाठी सोमवारी पाठवीत आहे.’ रुह ल्लाखान याला बादशहानंी आज्ञा केली 



की ‘तरचबयत खान याजबरोबर पाठचवण्यासाठी दोन हजार दोनश ेनव्वद स्वारािंा तूमार (यादी, मस्र्ररोल) 
तयार करा. 

 
फजाइलखान याने बादशहाला प ढीलप्रमािे कळचवले– 
 
‘माझा भाऊ सय्यद म हंमद हा ब ऱ्हािपूर स भयात आहे. त्याच्या पत्रावरुन कळते की अंबरिा राजा 

जयससग (सवाई जयससग) हा ब ऱ्हािप रात एक मचहन्यापासून येऊन बसला आहे. त्यािा मेघराज नावािा 
वकील आपल्या छाविीत आहे. त्याने जयससगाला कळचवले आहे ते असे ‘मी त मिी तैनाती उत्तर भारतात 
होईल असे करून तसा ह कूम चमळवनू पाठवनू देईन. त म्ही ब ऱ्हािप राति रहा. ह ज रात येऊ नका’ याम ळे 
जयससग ह ज रात येत नाही. 

 
बादशहानंी छाविीिा कोतवाल म हंमद अमीन याला आज्ञा केली की ‘वकील (मेघराज) याला 

लष्ट्करातून बाहेर घालवनू द्या.’ राजा जयससग यािी मन्सब व ह द्दाही काय आहेत यािी िौकशी करून कळवाव े
अशी बक्षींना आज्ञा देण्यात आली. 

 
शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेतील बातम्यावंरून कळले की नरकवासी संता (संताजी घोरपडे) 

यािा म लगा रािोजी व रािोजीिा काका बचहजी हे ह ज राचं्या िाकरीत येऊ इल्च्छतात असे कळल्यावर 
शहाजाद्यानंी त्यानंा आिण्यासाठी चिकोडीिा जमीनदार देवप्पा (?) यास त्याचं्याकडे पाठचवले आहे. 

 
िौदा सप्टेंबर – जयससग यास दीड हजार जात, एक हजार स्वार द घोडी व पन्नास लाख दाम इनाम असा ह द्दा 

होता. बादशहानंी त्याच्यावर रुष्ट होऊन त्यािी जात मन्सब पािशनेी कमी केली. 
 
अहमदनगरिा बख्शी व वाकनीस म हंमद इब्राहीम याने लाकडी बंगला तयार करून आिला होता. तो 

चदवािेखासच्या समोर उभा करण्यात आला होता. किेरीिे काम संपल्यावर बादशहा तख्तेखावंर बसून त्या 
चठकािी गेले. त्याने बंगल्याच्या िहू बाजूने सहडून त्यािी पाहिी केली. त्यानंा बंगला आवडला. ते म्हिाले 
बादशहानंा योग्य असा बंगला तयार करण्यात आला आहे, छान आहे. म हंमद इब्राहीमला चखलतीिी वसे्त्र 
देण्यात यावी व त्यािा ह द्दा काय आहे कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सर्वाजी डफळेिी म ले व नातू यानंा प ढीलप्रमािे मन्सबी देण्यात आल्या – सर्वाजीिा मोठा म लगा 

जानोजी याला दीड हजार जात व एक हजार स्वार. 
 
सर्वाजी डफळे यािा नातू व शखेब ढ्ढािा म लगा म हंमद हसन याला पािश ेजात व दोनश ेस्वार. 
 
सर्वाजी डफळे याच्या जहाचगरीिी व्यवस्था पाहाण्यासाठी शखे श क्रल्ला याला पाठचवण्यात आले. 
 



बेनीशहा द गट (पन्हाळगड) वरून कडक चबजली तोफ रेहेकले व तोफािंी सामग्री छाविीत 
आिण्यासाठी यक्काताजखान वगैरे गेले होते. तोफािंी साम ग्री म तटजाबाद चमरज येथे होती. तोफा व साम ग्री 
घेऊन ते ह जूरात आले व बादशहानंा भेर्ले. 

 
पंधरा सप्टेंबर – अहमदनगरिा बक्षी व वाकनीस इब्राहीमबग यािी नेमिूक मछली बंदरिा दारोगा म्हिून 

करण्यात आली. त्याच्या म लाला अहमदनगरिी बक्षीचगरी व वाकचनशी देण्यात आली. इब्राहीमबेग 
याने तयार केलेला बंगला त्याने ब्रम्हप रीच्या तळावर नेऊन नबाबजीनत चभसा बेगम यानंा दाखवावा 
अशी त्याला करण्यात आली. 
 
तरचबयतखान हजर आहे असे बादशहानंा कळचवण्यात आले. ते म्हिाले मी ग रुवारी त्याला चनरोप 

देईल.’ 
 
बादशहानंी कबिाकखान याला तरचबयतखानाबरोबर मोचहमेवर जाण्यासाठी चनरोप चदला. शभंर 

अश्रफ्याचं्या वजनािी एक अश्रफी व शभंर रुपये वजनािा एक रुपया त्याला बक्षीस म्हिून देण्यात आला. 
 
अदालतीिा दारोगा म नीमखान याला तरचबयतखानािा नायब म्हिून नेमण्यात आले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘खान फीरोजजंग याच्या फौजेतून बेलदार, तरबदार (क ऱ्हाडींनी जंगल 

तोडिारे) चभस्ती वगैरे मािसे याना ह जूरातं बोलावनू घेण्यात याव.े 
 
सादतमंदखान याला तीन हजार जात व दोन हजार स्वार अशी मन्सब होती. त्याला 

तरचबयतखानाबरोबर तैनात करण्यात आले. 
 

सोळा सप्टेंबर – मच्छींद्रगडिा बदललेला चकल्लेदार नेमत, चदवगंत राजा भीम यािा म लगा अज टनससग इत्यादी 
मंडळी आज बादशहानंा भेर्ली. 
 
ब ऱ्हािपूर (खानदेश) या स भेदार सद्र द्दीन म हंमदखान याला फमान पाठचवण्यात आले. ग जटबदार 

चमजाबेग याला आज्ञा झाली की त्याने राजा जयससग याला ब ऱ्हािप राहून ह ज रातं आिाव.े 
 
कनार्कातील बालाघार्िा बदललेला फौजदार बख्तमदंखान याला ह ज रात बोलावण्यात आले होते. 

तो अद्याप आला नव्हता. त्याला िार हजार जात व बावीसश ेस्वार अशी मन्सब होती. त्यािी मन्सब हजार जात 
व हजार स्वार अशी कमी करण्यात आली. त्याला खान न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान याच्या फौजेत तैनात 
करण्यात आले. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ज म्लत ल्म ल्क असदखान (म ख्य प्रधान) हे आजे्ञप्रमािे 

ब धपािेंगावच्या बागािंी पाहिी करण्यासाठी गेले आहेत. 



 
सतरा सप्टेंबर–औधंपट्ट्ट्यािा चकल्लेदार व फौजदार व मरहूम लोदीखान यािा म लगा वलीदादखान याला 

लोदीखान ही पदवी देण्यात आली. 
 
राजा जयससग याच्या ब ऱ्हािपूर व लाहोर येथील हवले्या सरकारात घेण्यात याव्यात व त्याला देण्यात 

येिाऱ्या पन्नास लाख दाम इनामातून तीस लाख कमी करण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. हरकाऱ्याचं्या तोंडून 
कळले ते असे– 

 
‘िंदनगड (वदंन गड) च्या चकल्लेदाराने बख्शीउल्म ल्क बहरामंदखान याच्याकडे बोलिे लावले की 

‘माझे अपराध माफ होत असतील तर मी चकल्ला हवाली करीन.’ हे मान्य करून बहरामंदखानाने त्याला सागंनू 
पाठचवले की ‘त म्ही आपली मािसे चकल्ल्यातून बाहेर काढा.’ 

 
अठरा सप्टेंबर–लोदीखान उफट  रहमत याला सरताजखान व बसवापट्टििा बदललेला चकल्ल्लेदार 

ख दादादखान याला वलीदादखान या पदव्या देण्यात आल्या. 
 

एकोिीस सप्टेंबर – श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 

वीस सप्टेंबर – नाहरखान (बहरामंदखानापाशी तैनात) याने बादशहाना प ढील प्रमािे चलचहले – ‘मंडनगडच्या 
(वदंनगड) चकल्ल्यातील गचनमाचं्या काचबल्यािा तपास करून मी कचबले धरले. आता बक्षी 
बहरामंदखान म्हित आहेत की ‘कचबले माझ्या हवाली करा’ यावर काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा 
केली की खानाला (नाहरखान) ह ज रातं बोलावनू घ्याव.े 
 
बक्षीउल्म ल्क बहरामंदखान याने बादशहानंा प ढीलप्रमािे पत्र चलचहले– 
 
वदंनगडच्या चकल्लेदाराने चकल्ला (आमच्या) ताब्यात देण्यािा करार केला होता. पि तो आता प न्हा 

लढू लागला आहे. बादशहाजादा कामबक्ष याच्या फौजेतील बक्षी ख्वाजा म हंमद याच्या हाताला गोळीिी जखम 
झाली आहे. लढाई िालू आहे. बारुद (बंद कीिी दारु), सोरा वगैरे तोफखान्याला लागिाऱ्या साम ग्रीिी 
आवश्यकता आहे.’ बादशहानंी वीस मि दारु व िाळीस मि सोरा म हंमद मासूम याजबरोबर देऊन त्याला 
आज्ञा केली की या वस्तू त म्ही कन्हर (?) िा ठािेदार बदाजी (पदाजी) याजपाशी पाहोिवा. तो तेथून बक्षी 
उल्म ल्क बहरामंदखान याजकडे पोहोिवील.’ 

 
बेनीशहादूगट (पन्हाळगड) च्या हशमािा (पायदळ चशबदंी) पगार फारि थकला आहे.’ पगारादाखल 

तीस हजार रुपये देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली.  
 

एकवीस सप्टेंबर – काल रात्र बादशहानंी बक्षी उल्म क रुह ल्लाखान याला बोलावनू त्याच्याशी खलबते केली. 
 



बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे नाहरखान हा आपली म ले व नातवडें याचं्यासचहत बहरामंदखान याच्या 
फौजेतून येऊन बादशहानंा भेर्ला. रिबाजखान, संग्रामखान मूतटजा, शहाब व ब ऱ्हाि ही नाहरखानािी म ले 
नातवडें बादशहानंा भेर्ली. 

 
बावीस सप्टेंबर – बादशहानंी आपल्या अचधकाऱ्याचं्या खालील प्रमािे नेमि का केल्या– 

 
१) ब्रह्मप रीच्या तळािा व्यवस्थापक गाचजउद्दीनखान बहादूर याजकडे चवजापूरिी स भेदारी व 

ब्रह्मप रीपासून औरंगाबादेपयंतच्या मागािे रक्षि. 
 
२) चवजापूरिा स भेदार ल त्फ ल्लाखान यािी औरंगाबादेिा स भेदार म्हिून नेमिूक. 
 
३) गाचजउद्दीन फीरोजजंग यािा भाऊ हाचमदखान यािी बीडिा फौजदार म्हिून नेमिूक. 
 
४) बीडिा फौजदार म हंमद म रादखान (स प्रचसद्ध इचतहासकार खाफीखान याला म रादखानािा 

आश्रय होता) यािी गाचजउद्दीनखान बहाद र यािा नायब म्हिून चवजापूर स भयावर नेमिूक. 
 
५) औरंगाबादेिा स भेदार नजाबतखान यािी ब ऱ्हािपूर (खानदेश) िा स भेदार म्हिून नेमिूक. 
 
६) खानदेशिा स भेदार चमजा सद्र द्दीन म हंमदखान यािी बंगाल स भयात तैनाती. 
 
म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम हा आजारी म्हिून बहरामंदखानाच्या फौजेतून छाविीत आला. 

बादशहानंी त्यािी मन्सब पन्नास स्वारानंी कमी केली. हकीम हाचजकखान याने म नीमखान व त्यािा म लगा 
यािंा औषधोपिार करावा अशी आज्ञा झाली. 

 
दौलताबादेहून आलेल्या बातम्यावंरून कळले की ‘अब ल्हसन हैदराबादी येथे कैदेत होता. तो मरि 

पावला.’ 
 
बादशहानंी छाविीिा कोतवाल म हंमद अमीन याला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘लष्ट्करात प ढील 

प्रमािे दवडंी द्या. ‘लष्ट्करातील कोण्याही मािसाने आपले क र् ंबीय (बायका मािसे) आपल्याबरोबर बाळग ूनये 
व बरोबर घेऊन िालू नये. त्यानंा एक तर तळावर (ब्रह्मप री) पाठवाव ेसकवा इतर कोठेतरी पाठवाव.े’ 

 
तेवीस सप्टेंबर – सीय म (चतसरा) बक्षी अब्द ल रहमानखान हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहानंा 

भेर्ला. 
 
यलंगतोशखान बहाद र (हा औरंगजेबािा दासी प त्र होता असा प्रवाद होता) हा चदल्लीत होता. त्याने 

प ढीलप्रमािे चवनंती चलहून पाठचवली– 



 
‘येथील स भेदार म हंमद यारखान हा फचकरीबाण्यािा साधू मन ष्ट्य आहे. आपली परवानगी असेल तर 

त्याला भेर्ण्यासाठी मी अधूनमधून चकल्ल्यात जाईन.’ परवानगी देण्यात आली. 
 
इनायत ल्लाखान याने बादशहानंा साचंगतले ‘मी माझ्या बायका मािसानंा तळावर (ब्रह्मप री) पाठवीन 

म्हितो.’ बादशहा म्हिाले ‘मजी त मिी’. 
 
मन्सूरखान यािा म लगा म हंमद काजम याला बहरामंदखान बक्षी याच्या तोफखान्यािा दारोगा म्हिून 

नेमण्यात आले. 
 
बादशहानंी नायब कोतवाल म हंमद अमीन याला बोलावनू साचंगतले ‘आम्ही कूि करू तो गाडी रस्ता 

नसिार. त म्ही लष्ट्करातील मािसानंा ताकीद करा त्यानंी आपली बायका मािसे तळावर (ब्रह्मप री) अगर 
अन्यत्र पाठवावीत.’ 

 
िोवीस सप्टेंबर – उदयप रच्या राण्यािा वकील जगरुप हा बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी ज म्लत ल्म ल्क 

असदखान याला चविारले’ हे वकील कायस्थ आहेत काय? हे पूवीपासून वकील आहेत काय?’ 
असदखानाने हो म्हिून साचंगतले. जगरुपला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
गाचजउद्दीन फीरोजजंग स भेदार चवजापूर, ल त्फ ल्लाखान, स भेदार औरंगाजाबाद, नजाबत खान 

स भेदार ब ऱ्हािपूर (खानदेश) याचं्या नावानंी नेमि कींिी फमाने, बढतीिे ह कूम व चखलतीिी वसे्त्र पाठचवण्यात 
आली. म हंमद म राद खान यास चवजापूर येथे गाचजउद्दीन फीरोजजंग यािा नायब म्हिून नेमण्यात आले. 
सद्र द्दीन म हंमदखान (खानदेशिा माजी स भेदार) याला बंगालमध्ये अकबर नगर राजमहालच्या फौजदारीवर 
पाठचवण्यात आले. 

 
अब्द स्समदखान याने छाविी भोवती गस्त घालून िोरािंी (मराठ्ािंी) दबा धरुन बसण्यािी स्थळे 

शोधावी आचि त्यािें पाचरपत्य कराव ेअशी आज्ञा देण्यात आली. 
 

पंिवीस सप्टेंबर – सके्क (पािी वाहािारे चभस्ती), तबरदार (लाकूड तोडे) व बेल्दार (बाधंकाम करिारे) यानंा 
जमाचदलावल मचहन्यापयंतिी पगार बाकी देण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
एकोजी वगैरे सरदार चवजापूर (स भयात) ल त्फ ल्लाखान याजपाशी तैनात होते. ते पूवीप्रमािे 

चवजापूरच्या नव्या स भेदारािा (गाचजउद्दीन फीरोजजंग) नायब याजपाशी राहावते अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा मतलबखान यास म्हिाले ‘तयार व्हा. खेळिा (चवशाळगड) (चकल्ल्यािा मागट) पाहून 

येण्यासाठी मी त म्हाला पाठवीत आहे.’ 
 



हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे – ‘िोर (मराठे) चसयादतखानाच्या गोर्ाच्या पलीकडे आले, ते 
बैल व उंर् पळवनू नेत आहेत.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘म हंमद अमीनखान याने जाऊन त्यािे पाचरपत्य 
कराव.े’ आजे्ञप्रमािे म हंमद अमीन खान हा त्वरेने चनघाला. मराठे पळून गेले. अमीनखानाने ग रेढोरे सोडवनू 
मालकानंा परत चदली. 

 
खर्ाविा ठािेदार कृष्ट्िराव याने पािं कैदी आिले होते. त्यानंा ठार मारण्यात याव ेअशी म हंमद 

अमीन नायब कोतवाल याला. 
 

सव्वीस सप्टेंबर – श क्रवार–किेऱ्या बंद होत्या. 
 
सत्तावीस सप्टेंबर – बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती चलहून पाठचवली – ‘वदंनगडच्या 

क मकेसाठी धनाजी जाधव हा मोठे सैन्य घेऊन आला आहे. य द्ध करण्यािा. त्यािा बेत चदसतो. 
माझ्याजवळ फार थोडे सैन्य आहे. आपि आिखी पथके पाठवाल अशी आशा आहे.’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘मतलबखान याने तयार व्हाव.े बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान यािी क मक 

करण्यासाठी त्याला पाठवीत आहे. अज टनससग वगैरेंिे एक हजार स्वार तयार करुन मतलबखानाबरोबर 
देण्यात याव.े’ 

 
रुह ल्लाखानाने बादशहािा प ढील ह कूम ज ल्ल्फकारखानाला कळचवला – ‘त मिे सरदार चनयमाप्रमािे 

पथके बाळगीत नाहीत असे आमच्या कानावर आले आहे. त म्ही त्यानंा ताकीद करावी. चनयमाप्रमािे त्यानी 
आपल्या पथकातून सैचनक बाळगाव.े त्यानंी त मिे म्हििे ऐकले नाही तर त्यािंी जहागीर त्याचं्या सैचनकाचं्या 
संख्येच्या प्रमािात कमी करण्यात येईल.’ 

 
अब्दालखान याने छाविीतून एक तोफ घेऊन ती वदंनगड चकल्ल्याजवळ फतेउल्लाखानाकडे 

पोहोिवावी अशी आज्ञा झाली. 
 

अठ्ठावीस सप्टेंबर – बहरामंदखानाकडे मदतीला म्हिून जाण्यापूवी मतलबखान हा बादशहानंा भेर्ण्यासाठी 
आला. बादशहानंी त्याला काही सूिना चदल्या. त्याच्या बरोबर तीन हजार िारश ेिाळीस स्वार देण्यात 
आले. 
 
बहरामंदखान याने आपली बायका मािसे चमफतहगड चकल्ल्यात पाठचवली की तेथील चकल्लेदार 

चकशोरससग याने चकल्ल्यातून चनघाव ेअसा आदेश असदखानाने द्यावा अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 

  



ऑक्टोबर १७०१ 
 

एक ऑक्र्ोबर – हरकऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे ‘शहाजादा म हंमद बेदार बख्त याने सामानगड चकल्ल्याला 
वढेा घातला होता. तो त्याने आता सजकून घेतला आहे. 
 
चवजापूर कनार्किा फौजदार िीन क लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क) याला अधोनींिी (आता कनूटल 

चजल्हा, आंध्र प्रदेश) पि फौजदारी देण्यात आली.  
 
म क मखान याने मके्कच्या याते्रला जाण्यािी परवानगी माचगतली. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

दोन ऑक्र्ोबर – शायस्ताखानािा नातू आचि अबूनस्रखानािा म लगा अब ल खैर हा बादशहानंा भेर्ला. 
 
य स फिा म लगा नेमत याला सामानगडच्या चकल्लेदारीवर नेमण्यात आले. त्याला अडीिश ेजात व 

दीडश ेस्वार अशी मन्सब होती, तीत पन्नास जात व पन्नास स्वार अशी वाढ करण्यात आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली – ‘वदंनगडच्या चकल्लेदाराने यापूवी चजवािे अभय 

चमळाल्यात चकल्ला सोडतो असे बोलिे लावले होते. पि यासीनखानाच्या चिथाविीने त्याने प न्हा लढण्यास 
स रुवात केली. आता फतेउल्लाखानािे मोिे चकल्ल्याच्या दरवाज्यापयंत सरकले, हे पाहून तो पेिात सापडला. 
चजवाच्या भीतीने त्याने बक्षी उल्म क बहरामंदखान याचं्याकडे सागंनू पाठचवले की ‘पाईने चवलायतिा देशम ख 
सूयाजी (चपसाळ) व इतर मािसे या चकल्ल्यात कैदेत आहेत. त्यानंा येथेि ठेवनू मी चकल्ला सोडून देतो.’ 

 
आपले अचधकारी आज उद्या चकल्ल्यात प्रवशे करिार आहेत. 
 
बादशहानंी नायब कोतवाल म हंमद अमीन याला आज्ञा केली की ‘लष्ट्करातंील बायका मािसानंा 

तळावर (ब्रह्मप री) पाठचवण्यात याव.े’ 
 

तीन ऑक्र्ोबर – श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
िार ऑक्र्ोबर – बादशहानंी चहदायत केशला चविारले ‘येथून खेळण्यािे (चवशाळ गडिे) काय अंतर आहे?’ 

त्याने साचंगतले ‘िाळीस कोस.’ बादशहा म्हिाले ‘मतलबखान व उस्मानखान करावल यानंी येथून 
कऱ्हाडाबादपयंत मजला ठरवनू याव.े’ 

 
मतलबखान, सय्यदखान, अज टनससग, म क मखान, अब ल्खैर ही मंडळी बादशहाला भेर्ली. 
 
बादशहा म हंमद अमीनखान याला म्हिाले ‘त म्ही खान फीरोजंग याला चलहा. त्याला म्हिाव,े 

‘लष्ट्करातून (बायका पोरािंा) काचफला (समूह) चतकडे (ब्रह्मप रीकडे येत आहे.) तो घेण्यासाठी हाचमदखान 



(फीरोजजंग यािा भाऊ) याला म्हसवडला पाठवा.’ म हंमद अमीनखान याला बादशहानंी आज्ञा केली ‘त म्ही 
तयार व्हा. अंतःप रातील स्त्रीया व लष्ट्करातील बायका मािसे यानंा त म्हाला म्हसवडपयंत पोहिवाव ेलागेल. 
या मचहन्याच्या एकवीस तारखेस (जमा चदलावल) सोमवारी (तेरा ऑक्र्ोबर १७०१) ही सवट मािसे चनघतील.’ 

 
बादशहानंी रुह ल्लाखानाला चविारले ‘ओझी वाहाण्यासाठी जनावरे आहेत ना?’ त्याने साचंगतले 

‘नाही.’ यावर आज्ञा झाली की उंर्, बैल वगैरे चवकत घ्या. 
 
काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘धनाजी जाधव हा मोठे सैन्य घेऊन प न्हा वधटनगडकडे 

आला आहे. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याने भदूरगड (कोल्हापूर चजल्हा) 

चकल्ल्याला वढेा घातला आहे. 
 

पाि ऑक्र्ोबर – चसयादतखान हाजीख्वाजा दाचनश, ख्वाजाखान, त कट ताजखान ख्वाजा म हंमद ल त्फ, 
साद ल्लाबेग, म हंमद अमीन, चसद्दी बलालखान ही मंडळी फीरोजजंगाकडे गेली होती. ती येऊन 
बादशहानंा भेर्ली. 

 
मतलबखानािे सहकारी अब्द स्समदखान, जफरखान आचि बाकी बेग हेही बादशहाला भेर्ले. 
 
कल्याि चभवडंीिा ठािेदार मातबरखान व दंडराजप रीिा चकल्लेदार चसद्दी याकूत याचं्या नाव ेफमाने 

पाठचवण्यात आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे– 
 
काल धनाजी जाधव याने बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान याच्या फौजेवर रात्री छापा घालण्यािा बेत 

केला होता. बहरामंदखान व फतेउल्लाखान हे हे सावध झाले. याि वळेी ज ल्ल्फकारखान न स्रत जंग हा तेथे 
येऊन पोहोिला. शत्र ूबरोबर हात घाईिी लढाई झाली. शत्रूिी अनेक मािसे ठार झाली. शत्रूिा पराजय 
झाला. ज ल्ल्फकारखानािी बरीि मािसे ठार अगर जखमी झाली.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘आफरीन बाद शाबास, शत्रूिे िागंले पाचरपत्य केले.’ 
 
तळावरुन (ब्रह्मप री) घोडे ह ज रात आिनू घ्याव ेअशी हमीद द्दीनखान बहाद र याला आज्ञा करण्यात 

आली. 
 

सहा ऑक्र्ोबर – आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 



सात ऑक्र्ोबर – काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे – ‘वदंनगडिा मराठा चकल्लेदार? चगरजोजी 
हा आपली मािसे. घेऊन चकल्ल्यावरुन खाली उतरला (पन्हाळगडच्या चकल्लेदाराप्रमािे) आचि 
स्वतःच्या गावाकडे चनघून गेला. बादशहािे अचधकारी चकल्ल्यात दाखल झाले. 
 
बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात असलेला सरमस्त बैरागी मन्सबदार हा वारला. त्याला िार हजार जात 

व दोन हजार स्वार अशी मन्सब होती. 
 
वदंनगड चकल्ल्यािे नावं मफतूहगड असे ठेवण्यात याव े अशी आशा झाली. तेथील चकल्लेदारीवर 

सूरतससग गौंड यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 
बहरामंदखान याने वदंनगडबद्दल सोन्याच्या चकल्ल्या पाठचवल्या, त्या बादशहासमोर ठेवण्यात आल्या. 

बहरामंदखानाला फमान तयार करण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. बादशहानंी आज्ञा केली की जमाचदसानी 
मचहन्याच्या दहा तारखेस (१ नोव्हेंबर १७०१) आम्ही खेळिा (चवशाळगड) सजकून घेण्यासाठी येथून चनघिार 
आहोत. 

 
ख्वाजा अब्द ल्ला बकंदाज याला वदंनगड व इतर तीन चकल्ल्याचं्या तोफखान्यािा दारोगा म्हिून 

नेमण्यात आले. 
 
बादशहा हे रुह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘आपला हत्तीखाना परंडा परगण्यात आहे तो ह ज रात आिवनू 

घ्या.’ 
 

आठ ऑक्र्ोबर – अब्द ल्ला यािी (वदंनगड) मफतूहगड व इतर तीन अशा िार चकल्ल्याचं्या तोफखान्यािा, 
दारोगा (अचधकारी) म्हिून नेमिूक करण्यात आली. 
 
न स्रतखान (बहापूरखान खानजहान यािा म लगा) याला ब्रह्मप रीच्या तळावरून बोलावण्यात आले 

होते. तो येण्यास राजी नव्हता. पि आपि खान फीरोजजंग याच्या सैन्यात तैनात होण्यास राजी आहोत असे 
म्हितो अशा अथािा चनरोप त्याला बोलावनू आिण्यास गेलेला सजावल (अमंलबजाविीिा अचधकारी) याने 
पाठचवला. न सरतखान याला एक हजार जात व िारश े स्वार अशी मन्सब होती. बादशहानंी त्यािी मन्सब 
काढून घेतली व त्याला दहा हजार रुपयािें वषासन द्याव ेअशी आज्ञा केली. 

 
तीर अंदाजखान हा खान फीरोजजंग याच्या सैन्यात तैनात होता. बादशहानंी त्याला चवजापूरच्या 

स भयावर खान फीरोजजंग यािा नायब म्हिून नेमले. तसेि म हंमद म रादखान (इचतहासकार खाफीखान यािा 
आश्रयदाता) याला पवनार (वधा चजल्हा) वगैरे परगण्यािी फौजदारी देण्यात आली. 

 
पाईने चवलायत (वाई प्रातं) िा ठािेदार नाहरखान व त्यािे सहकारी यानंा फीरोजजंगापाशी तैनात 

करण्यात आले. 



 
िादं्यािा जमीनदार बीरससग याला सजावल (अंमलबजाविीिा अचधकारी) याने ह ज रात आिले 

नव्हते. सजावलिी मन्सब कमी करण्यात आली. 
 

नऊ ऑक्र्ोबर – आज बादशहानंी न्यायदानािे काम केले नाही. त्यानंी बख्शी रुह ल्लाखान याजबरोबर खलबते 
केली. 
 
ख्वाजा दौलत हा बादशहानंा भेर्ला. बादशहा म्हिाले ‘त म्ही आजारी आहात.’ तो म्हिाला ‘आपले 

िरि दृष्टीस पडले आचि मी बरा झालो.’ बादशहा म्हिाले ‘त म्ही बरे होईपयंत ग लाल बारमध्ये पालखीतून येत 
जाव.े’ 

 
ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्रत जंग याने चलहून पाठचवले की ‘धनाजी जाधवाशी झालेल्या लढायात 

राव दल्पत ब ंदेला (इचतहासकार भीमसेन सक्सेना यािा आश्रयदाता) व इतर यानंी िागंली कामचगरी 
बजाचवली. त्याचं्यावर कृपा व्हावी’ राव दल्पत याला अडीि हजार जात व एक हजार स्वार अशी मन्सब होती. 
तीत दोनश ेस्वारािंी वाढ करण्यात आली. रामससग हाडा यािी मन्सब वाढचवण्यात येऊन त्याला नगाऱ्यािा 
मान देण्यात आला. त्याला वीस लाख दाम (स मारे िाळीस हजार रुपये) बक्षीस म्हिून देण्यात आले. 

 
दंडराजप रीिा फौजदार चसद्दी याकूतखान याजकडे एक ग जटबदार पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 

रुस्तमखान चवजापूर यािा म लगा गाचलबखान याच्या ह द्याबद्दल िौकशी व्हावी अशी आज्ञा झाली. 
 

दहा ऑक्र्ोबर – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
अकरा ऑक्र्ोबर – तोफखान्यािा प्रम ख तरचबयतखान हा आजारी होता. हकीम हाजकखान याने त्यािा 

इलाज करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
अंबरिा राजा जयससग (सवाई जयससग) हा बीड येथे पोहोिला (सात ऑक्र्ोबर १७०१) असून तो 

मजल दर मजल करीत ह ज रात येत आहे असे कळले. 
 

तीस ऑक्र्ोबर – मफतूहगड (वदंनगड) च्या चकल्लेदारीवर सूरतससग गौंड यािी नेमिूक करण्यात आली. 
त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात येऊन त्याला चनरोप देण्यात आला. 
 
गाचजउद्दीन फीरोज जंग याने (ब्रह्मप रीहून) खब टजाच्या चबया बादशहाकडे पाठचवल्या. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की, ‘उद्या ज ल्ल्फकारखान यािे मरहूम इस्लामखान याच्या म लीशी 

लग्न ठरले आहे. नौबती वाजचवण्याबाबत काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘आजिा म ह तट िागंला आहे. लग्न 
आज रात्री उरकून घ्या व नौबती वाजवा. वधूसाठी ग लालबारमध्ये आमच्या चनवासस्थानाजवळ एक तंबू उभा 



करा. बादशहाजादा कामबक्ष यािी बायको आरामबानू चहने वधूपाशी जाऊन सवट व्यवस्था पाहावी. न स्त्रतजंग 
ज ल्ल्फकारखान याने नौबती वाजवीत ह जूरात याव.े त्याच्याबरोबर त्यािा बाप ज म्लत ल्म ल्क असदखान (म ख्य 
प्रधान) याने असाव.े 

 
एकतीस ऑक्र्ोबर – ठरल्याप्रमािे काल रात्री ज ल्ल्फकारखान हा असदखान व बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान 

यानंा बरोबर घेऊन नौबती वाजवीत ह ज रात आला. बादशहानंी त्याला मोत्यािा सेहरा (म ंडावळ) व 
इतर अलंकार चदले. बादशहा म्हिाले ‘म ंडावळ कपाळाला बाधंा’ ज ल्ल्फकारखान म्हिाला 
‘म ंडावळीिे स्थचगत कराव.े’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. चनका पढण्याच्या प्रसंगी शखे न रुल्हक 
म हतचसब (सावटजचनक नीचतमते्तवर देखरेख ठेविारा अचधकारी) हा वकील, म हंमद गौस व म हंमद 
आचकल हे साक्षीदार होते. काजी म हंमद अकरमखान हा चनका पढला. वधू ताचहराखानम चहला दोन 
लाख रुपये चमहर मान्य करण्यात आले. बादशहानंी वधूवरानंा म ल्यवान अलंकार चदले व आपल्या 
तंबूवर जाण्यास ज ल्ल्फकारखानाला चनरोप चदला. 
 
धनाजी जाधव हा फलर्ि भागात संिार करीत आहे असे कळले. ज ल्ल्फकारखानाने सोमवारी 

त्याच्यावर िालून जाव ेअशी आज्ञा केली. 
 
बादशहा हे ख्वाजा दाचनश याला म्हिाले ‘तयार राहा. छाविीतील मािसाचं्या क र् ंचबयानंा (कचबले) 

ब्रम्हप रीच्या तळावर त म्ही नेऊन पोहोिवाव.े’ 
 

 नोव्हेंबर १७०१ 
 

एक नोव्हेंबर – बादशहानंी दोन फमाने पाठचवली. एक महादजी (सनबाळकर) िी म ले बजाजी वगैरेच्या नावं ेव 
द सरे म धोजीिी म ले जगदेव वगैरेच्या नावंहेी फमाने देताना बादशहा म्हिाले ‘म नीमखान व सर्वाजी 
डफळे यानंी वरील मंडळीिे समाधान करुन त्यानंा ह ज रात आिाव.े’ 

 
दोन नोव्हेंबर – आजे्ञप्रमािे म नीमखान महादजी व म धोजी याचं्या म लानंा ब धपािेंगावंहून घेऊन आला. 

भेर्िारी मंडळी प ढीलप्रमािे. 
 
संभाजीिा मेह िा महादजी यािंी म ले (दत्तक, म धोजीिी म ले) १) बजाजी २) मालोजी. 
 
माधोजीिी (म धोजी?) म ले १) कलदेवराव (जगदेवराव) २) चफरंगोजी (विगोजी) यानी नजरा 

चदल्या. बादशहानंी त्यानंा चखलतीिी वसे्त्र व बचक्षसे चदली. (चफरंगोजी (विगोजी) हा म धोजीिा द सरा म लगा 
बजाजी) 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की जमाल कौल याने बेलदार व दगड फोडिारे याना बरोबर घेऊन जाऊन 

घार्ािा रस्ता द रुस्त करावा. 



 
तीन नोव्हेंबर – श क्रवार, किेऱ्या बंद. 
 
िार नोव्हेंबर – बजाजी (महादजी सनबाळकरािा म लगा) याला एक हत्ती देण्यात आला. मालोजीराव, 

जगदेवराव व चफरंगोजी (विगोजी उफट  बनाजी) यानंा प्रत्येकी एकेक घोडा देण्यात आला. 
 
मतलबखान करावल बेगी याला एक हत्तीि देण्यात आली. बादशहा म्हिाले ‘तयार रहा. त म्हाला 

खेळण्याकडे (चवशाळगड) पाठचवत आहे. ‘बहरामंदखान यास आज्ञा झाली की मतलबखानाबरोबर राजा 
जयससग व दोन हजार स्वार देण्यात याव ेधनाजी जाधवावर िालून जाण्यासाठी ज ल्ल्फकारखानाला चनरोप 
देण्यात आला. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘आम्ही ग रुवारी चनघ.ू आघाडीिे तंब ूब धवारी पाठवा.’ छाविीिा नायब 

कोतवाल म हंमद अमीन याला आज्ञा झाली की ‘दवडंी द्या. छाविीतील मािसानंी आपले कचबले ब्रम्हप रीला 
पाठचवण्यासाठी ख्वाजा दाचनशकडे पाठवाव.े मोठ्ा तोफा अबदालखान तोपिी याच्याबरोबर प ढे पाठवाव्या 
अशी आज्ञा झाली. 

 
पािं नोव्हेंबर – बादशहानंी नायब कोतवाल म हंमद अमीन याला आज्ञा केली की ‘त म्ही उद्या प ढे जाऊन 

घार्ाच्या रस्त्यावर बसा. लष्ट्करातील कचबल्यातील बायका पोरानंा जाऊ देव ू नका.’ वारे्त 
बादशहाच्या चवश्रातंीसाठी एक शाचमयाना उभा करावा अशी आज्ञा झाली. फतेउल्लाखान बहादूर याने 
आघाडीच्या तंबूिी काळजी घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
सहा नोव्हेंबर – आज एक प्रहर चदवस आला असता बादशहा तख्तेखावंर स्वार झाले. पाऊिे दोन कोसािी 

मजल मारुन ते घार् पार झाले आचि आपल्या चनवासस्थानात दाखल झाले. 
 

❀❀ 
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सहा नोव्हेंबर – आज सकाळी बादशहा साचदकगड (वधटनगड, खर्ाव) जवळील आपल्या म क्कामाहून चनघून 
पाविे दोन कोसािी मजल मारुन आचि घार् ओलाडूंन आपल्या म क्कामावर पोहोिले. बादशहाजादा 
कामबक्ष याने एक बंद क व तलवार या वस्तू नजर केल्या. बादशहानंी बंद क पाहून ती तरचबयत खान 
(दारु गोळ्यािा प्रम ख) याजकडे चदली. बादशहानंी तलवार म्यानेतून काढून पाचहली, ती त्यानंी 
खानाजादखान याला चदली. प ढील मंडळींनी बादशहानंा नजरा व भेर्ी चदल्या – म हंमद अमीनखान 
सदर (न्यायाधीश, १७२१ मध्ये हा पंतप्रधान झाला. भावी चनजाम ल्म ल्कािा ि लत ि लता) 
अजीज ल्लाखान (बादशहाच्या मावस बचहिीिा म लगा व मरहूम बक्षी रुह ल्लाखान यािा भाऊ) 
फतेउल्लाखान बहाद र (याने वधटन गड सजकून घेतला), चसद्दी चबलाल खान, कामयाबखान 
(औरंगजेबाच्या बायकोच्या – चदलरसबानूच्या मावस भावािा म लगा व तर चबयतखान–दारुगोळ्यािा 
प्रम ख, यािा भाऊ), चखदमतग जारखान, जैन द्दीन अलीखान, कल्बेअली, आका नसीर, 
चसयादतखान, अमान ल्ला खान, कामबक्षािा अचधकारी फतेउल्लाखान, असदखान (पतंप्रधान).  
 
बादशहाच्या आजे्ञने स लतान ब लंद अख्तर (बंडखोर राजप त्र अकबर यािा म लगा) यािा तंब ू

बादशहाच्या ग लाल बारमध्ये (चनवासस्थान) उभा करण्यात आला. 
 

दहा नोव्हेंबर – आज बादशहा एकाबं्याहून (कोरेगाव ताल का, सातारा चजल्हा) चनघाले. ते तख्तेखावंर स्वार 
होते. सव्वादोन कोसािी मजल मारुन ते रहमतप रा जवळ (कोरेगाव ताल का) आप ल्या म क्कामास 
आले; वारे्वर प ढील मंडळी त्यानंा भेर्ली–म घलखानािा म लगा बहरामंद, मतलबखानािा म लगा 
असदखान, फतेउल्ला खानाच्या पथकातील दोन इसम. 
 
काल बादशहा हे नायब कोतवाल याला म्हिाले ‘उद्या लष्ट्कर हलेल त्या वळेी छाविीतील लोकानंी 

पागंलेल्या अवस्थेत लष्ट्कराच्या बाहेर जाऊ नये अशी ताकीद करा, बख्शी उल्म ल्क, रुह ल्लाखान हे आघाडीिी 
पथके बरोबर घेऊन येतील. त्यानंा हरकत करु नका ते प ढील मजलेकडे जातील.’ 

 
अकरा नोव्हेंबर – सर्वाजी डफळे याला त्यािी हलाखी पाहून दोन हजार रुपये देण्यात आले. 

 
मरहूम खान जहान यािंा म लगा न सरतखान यािी पदवी काढून घेण्यात आली. त्याला छाविीच्या 

बाहेर जाऊ देऊ नये अशी नायब कोतवाल याला आज्ञा करण्यात आली. 
 



दख्खनच्या तोफखान्यािा दारोगा मन्सूरखान याने चवनंती केली की बकंदाजापंैकी (बंदूकिी) 
अनेकापाशी घोडे नाहीत. तीस घोडे देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 

 
आग्ऱ्याच्या स भेदाराकडे फमान पाठचवण्यात आले होते. फमान नेिाऱ्या ग जटबदाराने आग्ऱ्याहून 

खचजना आिावा अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 

बारा नोव्हेंबर – आज बादशहा सकाळी रहमतप राहून चनघाले. ते तीन कोस व नऊ साखळी अशी मजल मारुन 
मरजे ताडगावं (कोरेगाव ताल का) जवळ म क्कामाला पोहोिले. 
 
कामयाबखान ही िंदावल (चपछाडी) च्या सैन्यात होता. त्याला तरचबयत खानािा (भाऊ) नायब 

म्हिून नेमण्यात आले त्या जागेवर मन्सूरखान यास बदलण्यात आले. शतेीिी नासाडी होऊ नये यािी काळजी 
घेण्यािे काम कामयाब खान याजकडे देण्यात आले. 

 
रात्री बादशहानंी बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला बोलावनू म्हर्ले ‘त म्ही करावलानंा (रे्हेळे) आज्ञा 

करा त्यानंी िहूकडे रे्हेळिी करून येत जाव.े 
 

तेरा नोव्हेंबर – आज ताडगावंावरील आपल्या म क्कामावरुन चनघून बादशहा यानंी पाविे दोन कोसािा प्रवास 
केला. ते मसूर (कऱ्हाड ताल का सातारा चजल्हा) ला येऊन पोहोिले. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की मकाजी हा (मराठा सरदार) दोन हजार स्वारािें सैन्य घेऊन 

भानोळीच्या पचरसरात धामधूम करीत आहे. 
 

िौदा नोव्हेंबर – आज बादशहा प ढील म क्कामावर जाण्यासाठी स्वार झाले. ते हमीद द्दीनखान बहाद र यास 
म्हिाले ‘त म्ही कऱ्हाडच्या मचशदीवर जा. तेथे कनाती लावा. मी तेथे नमाज पढीन.’ त्याप्रमािे 
करण्यात आले. बादशहा हे कऱ्हाडच्या मचशदीपाशी आले. आजे्ञप्रमािे िार म सलमान कहरानंी 
(पालखी वाहािाऱ्यानंी) बादशहािे तख्तेखा ं(वाहन) मशीदीत नेले. बादशहा तेथे नमाज पढले. थोडा 
वळे चवश्रातंी घेऊन ते कृष्ट्िेच्या अचलकडे (कृष्ट्िा ओलाडूंन) कऱ्हाडला म क्कामाला आले. मसूरहून 
त्यािंा एकंदर प्रवास तीन कोसािा झाला. 
 
प ढील मंडळी बादशहानंा भेर्ली – १) कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान व व त्यािे सहकारी २) 

यासीनखानािा म लगा अब्द ऊफ ३) कऱ्हाडिा बक्षी व वाकनीस अब्द ल्ला ४) कऱ्हाडिा देशम ख चशवाजी. 
 
बादशहा म्हिाले – ‘उद्या आघाडीिे तंब ूपाठवा. मलकापूरपयंत (चवशाळगडच्या वारे्वर, कोल्हापूर 

चजल्हा) आठ मजला नेमल्या आहेत. 
 



सतरा नोव्हेंबर – आज बादशहा म क्कामाहून चनघाल, ते पाविे दोन कोसािी मजल मारून नौला येथे 
म क्कामाला आले. 
 
रयतेच्या शतेािी पायमल्ली होऊ नये म्हिून बादशहानंी छाविीतील प ढीलप्रमािे अचधकारी नेमले– 
 
लष्ट्करच्या डाव्या फळीकडे ग लाम म हंमदच्या ऐवजी इनायत ल्लािा म लगा चजयाउल्ला व व्यवस्थापक 

म हंमद शाह. 
 
उजव्या फळीकडे शखे चहदायत केश, व्यवस्थापक ग लाम म हंमद खानदेश स भयातील बातम्यावंरून 

कळले की– 
 
‘मराठे हे प्रदेश उध्वस्त करण्यासाठी या भागात पसरले आहेत.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘एक 

ग जटबदार बागलाििा फौजदार व नजाबतखानािा म लगा बहाद रखान (बहरोजखान?) याजकडे पाठवा व 
त्याला गचनमािें पाचरपत्य करण्यास लावा.’ 

 
अठरा नोव्हेंबर – शहाजादा बेदारबख्त याला पते्र पाठचवण्यात आली. 
 
वीस नोव्हेंबर – आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 
एकवीस नोव्हेंबर – बेदारबख्ताच्या तैनातीत असलेला सरदार जमशरे्खान (चवजापूर राज्यातील माजी 

सरदार) व त्यािी म ले इब्राहीम व अहमद ही बादशहाना भेर्ली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून बादशहानंा कळले की ‘मतलबखान व राजा जयससग हे खेळिा (चवशालगड) 

चकल्ल्याकडे िालले आहेत. ते अवरगावं (बोरगावं?) ला पोहोिले आहेत.’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘आजे्ञप्रमािे म जाचहदखान याने ब्रम्हप रीतून रसद व तोफा या 

घेतल्या असून तो ह ज रात येण्यास चनघाला आहे.’ 
 
बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) िा चकल्लेदार व फौजदार रावतमल झाला याने भेर्ीस येण्यािी परवानगी 

माचगतली. प ढील म क्कामावर येऊन भेर्ा अशी आज्ञा झाली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की राजारामािी बायको (ताराबाई) या मचहन्याच्या िोवीस तारखेस 

(िौदा नोव्हेंबर १७०१) खेळण्यावरून (चवशाळगड) उतरून कोंडाण्याच्या (ससहगड) चदशनेे गेली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की आजे्ञप्रमािे शहाजादा बदेारबख्ताने आपले बाजार ब िगे कोल्हापूरात 

ठेवले आचि तो स्वतः अठ्ठावीस तारखेस (एकोिीस नोव्हेंबर १७०१) खेळण्याकडे (चवशाळगड) रवाना झाला. 



 
फतेउल्लाखान बहाद र यास दोनश ेबेलदार बरोबर घेऊन प ढील रस्ता नीर् करावा अशी आज्ञा झाली. 
 

बावीस नोव्हेंबर – श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
तेवीस नोहेंबर – आज सकाळी बादशहा चशराळे (बत्तीस चशराळे) या म क्कामाहून चनघाले. पाविेदोन कोसािी 

मजल मारुन ते मौजे सातगाव (हारे्गाव) येथे पोहिले. प ढील रस्ता नीर् करण्यात यािा अशी त्यानंी 
फतेउल्लाखान बहादूर यास आज्ञा केली. 
 
खान चफरोजजंग यािा भाऊ म जाचहदखान याने ब्रम्हप रीच्या तळावरुन तोफा आिल्या होत्या. तो 

वारे्त भेर्ला. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की आजे्ञप्रमािे बेदारबख्त हा खेळण्याच्या (चवशाळगड) पचरसरात 

पोहिला असून त्याने चकल्ल्यािी रे्हेळिी (पाहिी) केली आहे. 
 
राजा जयससग याच्या वकीलाने यार अलीबेग याच्या मध्यस्थीने चवनंती केली की ‘धान्यािी महगटता व 

इतर गोष्टी याम ळे जयससग त्रासात आहेत. काही कृपा व्हावी.’ 
 
बादशहानंी स्वहस्ते आज्ञा चलचहली की ‘राजा जयससग दोन तीन वष ेआपल्या देशात (वतन, जहागंीर) 

राहून आला आहे. त्याला कसला त्रास आला आहे? वकील हा लर्पट्या (मन्स बाबाज) आहे. त्याला 
छाविीतून हाकलून द्या. व द सरा वकील नेमा म्हिून राजा जयससगाला चलहा.’ 

 
बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) िा चकल्लेदार रावतमल झाला हा येऊन बादशहानंा भेरू्न गेला. 

मतलबखानािा सहकारी अमान ल्लाखान हाही बादशहाला भेर्ला. 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याच्या फौजेतून खालील हकीकत कळचवण्यात आली– 
 
‘शहाजादा बेदारबख्त, मतलबखान, खाने आलम वगैरे मोगल पथके चवशाळ गडला गेली. त्यानंी 

खेळण्याच्या (चवशाळगड) पायथ्याशी असलेल्या वाड्या जाळल्या. यावर चकल्ल्यातून िोर (मराठे) बाहेर 
पडले. त्यानंी मोगल फौजेतील स मारे तीस उंर् पळचवले. त्यानंतर ते खानेआलमवर त रू्न पडले. खाने आलम 
हा घोड्यावरून खाली उतरला. बाि, बंद का व इतर शसे्त्र यािंी हातघाईिी लढाई झाली. अनेक मराठे मारले 
गेले. अगर जखमी झाले. मोगलािेंही अनेक लोक ठार अगर जखमी झाले. खाने आलम यािा घोडा जखमी 
झाला. मराठे पराचजत होऊन चकल्ल्यात चनघनू गेले.’ 

 
बादशहा रागावनू म्हिाले ‘िोर (मराठे) इतक्या सखं्येने होते तर मतलबखानाने शहाजादा बेदारबख्त 

याला चकल्ल्याकडे न्याविे कशाला.’ मतलबखानाला दोन हजार जात व पािश े स्वार अशी मन्सब होती. 



बादशहाने त्यापकैी पािंश ेजात व शभंर स्वार अशी मन्सब कमी केली व त्याला मीरत ज क (चशष्टािार पालनािा 
अचधकारी) च्या जागेवरून काढून त्याच्या जागी तरचबयतखान यािी नेमिूक केली. 

 
शहाजादा बेदारबख्त याने चलचहले की ‘मी जवळ आलो आहे. परवानगी असेल तर भेर्ण्यास येतो. 

बादशहानंी आज्ञा केली ‘उद्या या.’ 
 
पाईने चवलायत (वाई प्रातं) िा ठािेदार इस्माईलखान मका याने खालीलप्रमािे चलहून कळचवले– 
 
‘राजारामािा कारभारी रामिंद्र (रामिंद्रपतं अमात्य) याने अंताजी नावािा आपला सरदार 

वदंनगडकडे पाठचवला होता. अंताजी हा वदंनगडच्या चकल्लेदाराना (नेमलेले व बदललेले) घेऊन िालला 
होता. ही बातमी मला कळताि त्याचं्यावर त रू्न पडलो. शत्रूपैकी अनेकानंा ठार केले. अनेकानंा चजवतं 
पकडले.’ बादशहा म्हिाले ‘मज रा झाला.’ बादशहानंी त्याच्याकडे दहा हजार रुपये पाठचवले. यातून त्याने 
एक हजार मावळे प्यादे नोकरीवर घेऊन त्याना ह ज रात पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
िोवीस नोव्हेंबर – आज बादशहा सातगाव (हारे्गाव) हून चनघाले. पाविेतीन कोसािी मजल मारून ते 

मलकापूर (कोल्हापूर चजल्हा) च्या अचलकडे आपल्या म क्कामावर दाखल झाले. मतलबखानािे 
सहकारी उस्मान करावल, चसद्दी चबलालखान व ख्वाजाखान यानंी बादशहािी गाठ घेतली. 
 
बादशहानंी रुह ल्लाखानाला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘अडीि हजार स्वार हमीद द्दीनखान 

बहाद रपाशी व दीड हजार स्वार फतेउल्लाखान बहाद र याजपाशी देण्यािी व्यवस्था करा.’ 
 
बादशहा हे हमीद द्दीन व फतेउल्ला याना म्हिाले, ‘तयार रहा. खेळिा चकल्ल्याभोवती मोिे कायम 

करण्याच्या जागा पाहाण्यासाठी त म्हाला पाठचवत आहे.’ 
 

पंिवीस नोव्हेंबर – बादशहानंी ज म्लत ल्म ल्क असदखान (म ख्य प्रधान) बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान व 
मन्सूरखान यानंा आज्ञा केली की ग रुवारी शहाजादा बेदारबख्त भेर्ीस येत आहेत. त म्ही प ढे जाऊन 
त्यािें स्वागत करा.’ 
 
हरकऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे– 
 
‘नरकवासी संता (संताजी घोरपडे) यािा म लगा रािोजी हा मोठे सैन्य घेऊन आला. त्याने आंब े(या 

गाविे) ठािे उध्वस्त केले. तेथील लोकािंी मालमत्ता ल रू्न नेली. नंतर तो म त टजाबाद चमरजेकडे चनघून 
गेला.’ 

 
रजब मचहना म्हिून गरीब ग रीबानंा दहा हजार रुपये देण्यात यावते अशी बादशहाने आज्ञा केली. 
 



मलकापूरच्या प ढे जाऊन मजला ठरचविे व बादशहाच्या चनवासस्थानािी चनवड करिे यासंबधंी काय 
आज्ञा, असे तरचबयत खानाने चविारता बादशहा म्हिाले ‘तूतट आम्ही काही चदवस मलकापूरलाि म क्काम करु’. 

 
सव्वीस नोव्हेंबर – आज पंिगंगेच्या (वारिा असाव)े जवळील आपल्या म क्कावरुन बादशहा चनघाले. दीड 

कोसािा प्रवास करुन ते मलकापूर जवळ आपल्या म क्कामावर आले. 
 
आजे्ञप्रमािे फतेह ल्लाखान बहाद र हा खेळिा चकल्ल्याभोवती चफरुन मोच्याच्या जागा ठरवनू आला. 

त्याने बादशहाला आपला वृत्तातं सादर केला. 
 

सत्तावीस नोव्हेंबर – आज शहाजादा बेदारबख्त बादशहानंा भेर्ण्यास आला. बादशहा शय्यागृहात होते. तेथेि 
त्यानंी त्याला बोलाविे पाठचवले. बेदारबख्ताने एक हजार अश्रफ्या व दोन हजार रुपये चनसार 
(ओवाळिी) म्हिून त्याचं्या समोर ठेवले. बादशहानंी ममतेने त्याच्या पाठीवर हात ठेवला. 
बेदारबख्तािा म लगा स ल्तान बेदार चदल हाही बापाबरोबर येऊन बादशहाला भेर्ला. यानंतर त्यानंा 
बचक्षसे देण्यात येऊन स्वतःच्या तंबूकडे जाण्यास चनरोप देण्यात आला. भोजनािी नऊ व 
फळफळावळािी तीन तारे् त्याचं्याकडे पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 
 
काल रुह ल्लाखानाला आज्ञा देण्यात आली की ‘त म्ही खेळण्याकडे जा, आमच्या राहाण्यास योग्य जागा 

पहा, मोच्याच्या जागा पहा आचि मजला नेमा आचि मग या. त्याच्या बरोबर सरफराजखान, राजा जयससग, 
हमीह द्दीनखान बहाद र व फतेउल्लाखान बहाद रहे देण्यात आले. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की मराठे हे बऱ्हािपूरच्या अलीकडे बारा कोसावर पोहोिले असून 

त्यानंी एदलाबाद वगैरे पेठा उध्वस्त केल्या आहेत. 
 

अठ्ठावीस नोव्हेंबर – श क्रवार. किेऱ्या बंद. 
 
एकोितीस नोव्हेंबर – पावसाम ळे न्यायदानािे काम झाले नाही. 

 
बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान वगैरे खेळण्याजवळील जागा चनवडण्यासाठी गेले होते. ते परत आले. 

हमीद द्दीनखान बहादूर याने साचंगतले ‘रुह ल्लाखान हे घार्ाच्या माथ्यावर (कतल) होते. मी, फतेउल्लाखान व 
म नीम खान अशा चतघानंी घार्माथ्याखाली (हीि ती गजापूरिी सखड) आपल्या वास्तव्यासाठी जागा चनवडली. 
ती येथून (मलकाप राहून) सव्वातीन कोसावर आहे. येथून त्याच्या दोन मजला होतात. तेथून खेळिा सव्वादोन 
कोसावर आहे. यावर काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘फतेउल्लाखान बहादूर हे रस्ता नीर् करुन, सागंतील 
त्यावळेी आम्ही चनघ.ू’ 

 



तीस नोव्हेंबर – बादशहानंा कळचवण्यात आले की शहाजाहा बेदारबख्त याच्या भेर्ीच्या वळेी राजा जयससग 
याने फक्त दहा अश्रफ्या नजर म्हिून चदल्या. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्याने एक हजार रुपये 
बेदारबख्ताला नजर म्हिून द्याव.े’ 
 
अजीम ल्ला (यसावल सशस्त्र संरक्षक यािंा प्रम ख) याला खान फीरोजजंगाच्या फौजेत तैनात करण्यात 

आले. फीरोजजंगाच्या फौजेतील रुस्त मखान व चदलेरखान वगैरेंना बोलावण्यात याव ेव त्यानंी वारे्त ठािी 
बसवावी अशी आज्ञा झाली. 

 
पाईने चवलायत (वाई प्रातं) िा ठािेदार इस्माईलखान मका याने रामिंद्र पंताच्या ख्वशे (चनकर्िा 

आप्त) अंताजी याला चजवतं पकडले होते. म हंमद अमीनखान याने जाऊन अंताजीला ह ज रात घेऊन याव े
अशी आज्ञा झाली. 

 
मरहूम शाचयस्ताखान यािा म लगा अब ल्खैर याने वारे्त बादशहानंा म जरा केला. बादशहा म्हिाले, 

‘याने असे काय पागोरे् बाधंले आहे?’ मतलबखानाने साचंगतले की ‘उन्हात खराब झाले आहे. ते चहरव े
चकमखाबि.’ बादशहानंी त्याला उत्तम रंगािे दोन ठाि चकमखाब देण्यािी आज्ञा केली. 

 
हडसेंबर १७०१ 

 
एक चडसेंबर – फीरोजजंगाच्या सैन्यात तैनात असलेला ख शखबरखान याला शभंर रुपयािंा एक खंजीर 

देण्यात आला. बेदारबख्ताच्या सैन्यात तैनात असलेला रहीम हमानखान हा येऊन बादशहाला 
भेर्ला. 
 
माळवा स भयाच्या बातमीवरून खालील हकीकत कळली– 
 
‘बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा (औरंगजेबािा द सरा म लगा) यािी ग जरातच्या स भेदारीवर 

नेमिूक झाली होती. तो चतकडे िालला होता. येथील (माळव्यातील) बदललेला स भेदार हे म खतारखान 
वगैरे आज्जमशहाला पोहोिचवण्यासाठी तीन मजलापंयंत गेले.’ 

 
ही बातमी ऐकून बादशहा रागावले. ते म्हिाले ‘आमच्या आजे्ञचशवाय म खतारखान हा बादशहाजादा 

आज्जम याला पोहोिवायला गेलाि कसा?’ म खतारखानािी नेमिूक आग्ऱ्याच्या स भेदारीवर झाली होती. 
त्यािी मन्सब कमी करण्यात आली. इल्फ्तखारखान यािीही मन्सब कमी करण्यात आली. 

 
दोन चडसेंबर – अंताजीला आिण्यासाठी म्हिून म हंमंद अमीन सद्र याला पाईन घार्ाकडे इस्माईल खान मका 

ठािेदार याजकडे जाण्यास चनरोप देण्यात आला. त्याच्याबरोबर वाकीबेग व नेमतखान यानंा 
पाठचवण्यात आले. 
 



िंदनगडिा हवालदार (चकल्लेदार) अंकोजी याला दोन हजार जात व एक हजार स्वार अशी मन्सब 
होती. त्यात पािशिेी वाढ करण्यात आली व अडीि हजार रुपये खिासाठी म्हिून त्याला देण्यात आले. 

 
वदंनगडिा हवालदार चफरंगोजी (फलर्िकर) याला दीड हजार रुपये देण्यात आले. 
 
ब ऱ्हािपूरच्या बातम्यावंरून प ढील हकीकत कळली– 
 
मराठ्ािें सैन्य येथे आले. त्यानंी बऱ्हािप रला िहूकडून वढेले आहे. शहरातील एकही मन ष्ट्य बाहेर 

जाऊ शकत नाही.’ 
 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘खान चफरोजजंग याला चलहा. आपले सैन्य लवकर 

बऱ्हािपूरला पाठवनू मराठ्ािें पाचरपत्य कराव.े’ 
 

तीन चडसेंबर – काल रात्री फतेउल्लाखान याने कळचवले की ‘प ढील मागट नीर् केला आहे.’ बादशहा म्हिाले 
‘पेशखाना (आघाडीिे तंब)ू उद्या पाठवा. आम्ही ग रुवारी चनघ.ू कूि करताना आमच्या मागे एक 
मजलेवर असदखान (म ख्य प्रधान) व त्याच्या मागे एक मजलेवर तरचबयतखान व राजा जयससग 
यानंी राहाव.े’ 
 
म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम याच्या पथकातंील लोक िंदनगडच्या मोचहमेत कामी आले होते. 

त्याचं्या ऐवजी कोि नेमले आहेत ती दाखवा अशी बादशहािी आज्ञा झाली. 
 
बीजागडच्या बातम्यावंरून प ढील हकीकत कळली–‘येथे एक देऊळ असून सहदू येथे जमून मूतीपूजा 

करीत आहेत’ बादशहाने आज्ञा केली की ‘या संबधंी बक्षी उल्म क रुह ल्लाखान यानी तेथील स भेदाराला चलहाव.े’ 
 
खाने आलम् व त्यािे भाऊबदं व पथके यानंा म तटजाबाद चमरजेपासून बत्तीस चशराळ्या पयंत, यासीन 

खानाला तेथून पन्हाळ्याच्या चकल्ल्यापयंत व जमशीद खान याला तेथून ह ज राचं्या छाविीपयंत मागटरक्षक 
म्हिून नेमण्यात आले. 

 
िार चडसेंबर – आज बादशहा तख्तेखावंर स्वार होऊन मलकापूरहून चनघाले. दीड कोस मागट आक्रमून ते 

वडवाळ (मलकापूर व आंबाघार्च्या मध्ये) ला पोहोिले. वारे्त खालील मंडळींनी त्यानंा नजरा 
(पेशकश) चदल्या. 
 
बेदार बख्ताच्या सैन्यात तैनात असलेला राजा जयससग अठरा मोहरा, पन्हाळ्यापासून बादशहाच्या 

छाविी पयंतिा मागटरक्षक जमशीदखान पािं मोहरा. 
 
बादशहानंी फातेहा चनयते खैर (क शल होवो या अथािी) प्राथटना पढून जमशदे खानाला चनरोप चदला. 



 
बेदारबख्तासाठी तीन घोडे राखून ठेवण्यात आले होते. ते हमीद द्दीन खानाने बादशहाला दाखचवले. 
 
म तटजाबाद चमरजेिा राहदार (मागटरक्षक) याने शचनवारी जाण्यास (चमरजेकडे) चनघाव ेअशी आज्ञा 

झाली. गचनमािें (मराठ्ािें) पाचरपत्य कराव ेम्हिून प ढील मंडळीना आज्ञा पते्र धाडण्यात आली. 
 
१) खान फीरोज जंग २) खानदेशािा स भेदार नजाबतखान ३) बागलागिा फौजदार (नजाबत 

खानािा म लगा) बहरोजखान. 
 
बादशहा मतलबखानाला म्हिाले ‘आजिा रस्ता िागंला होता’ ‘मतलब खान म्हिाला ‘या प ढील 

रस्ता फार उंि चनि आहे’ बादशहा म्हिाले ‘फतेउल्लाखानाने तो नीर् करावा. आम्ही येथे उद्या म क्काम करिार 
आहोत.’ 

 
सहा चडसेंबर – कौलार पथकािा दारोगा म नीमखान याने चवनंती केली की माझ्या पथकातील बऱ्याि 

मािसानंा आर्जथक हलाखीम ळे बसण्यास घोडे नाहीत.’ त्याचं्यात वीस घोडे देण्यात याव ेअशी आज्ञा 
झाली. 
 
बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात असलेला सरअफराजखान व त्यािी दोन म ले अब्द लकादर व असद ल्ला 

हे येऊन बादशहानंा भेर्ले. 
 
अमान ल्लाने आजे्ञप्रमािे िौकीच्या फळ्यावर खेळिा चकल्ल्यािा नकाशा काढला होता. बादशहानंी तो 

पाचहला त्यानंी किेरीतून (चदवाि) बोलावनू घेतले. बादशहा त्याला माचहती चविारीत गेले आचि तो त्या जागा 
नकाशात दाखवीत गेला. 

 
बादशहाजादा कामबख्श याने एक बारा ससगा मारुन आिला होता. बादशहानंी तो त्यालाि देऊन 

र्ाकला. 
 
पाईने चवलायत (वाई प्रातं) च्या मावळे चशपायानंा पगार म्हिून आठ हजार रुपये देण्यात आले. 
 
म हंमद अमीनखान याने चलहून पाठचवले की, ‘माझ्या पथकातंील इसमािंी पगार बाकी फार थकली 

आहे. त्यािंी ल्स्थती हलाखीिी आहे.’ 
 
‘बादशहानंी आज्ञा केली की त्यािंा एक दोन मचहन्यािा पगार चकती होतो यािी िौकशी 

इनायत ल्लाखान याने करावी.’ 
 



हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की राजारामािी बायको ही खेळण्यातून (चवशाळगड) चनघनू प्रथम 
संदावल (शडेवळ, चशरवळ) चकल्ल्याला गेली. तेथून ती कोंडािा गडाकडे (ससहगड) गेली आहे. 

 
सात चडसेंबर – आज बादशहा वडवाळहून चनघाले. पाविे दोन कोसािी मजल मारून ते येळवि ज गारे येथे 

पोहिले. 
 
काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून खालील हकीकत कळली– 
 
‘नरकवासी संता (संताजी घोरपडे) यािा म लगा रािोजी हा िार हजार स्वारािें सैन्य घेऊन 

मलकापूरकडे मोगलाचं्या चपछाडीच्या मजलेवर आला. त्याने वजंाऱ्यािें बैल पळवनू नेले. ही बातमी कळताि 
ज म्लत ल्म ल्क असदखान (म ख्यप्रधान) याने चपछाडीिा सेनापती तरचबयतखान, राजा जयससग व व 
असदखानािा जमादार सय्यद म जफ्फर याना गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी नेमले. ते गचनमावंर (मराठ्ावंर) 
िालून गेले. लढाई झाली. शत्रूपैकी अनेकानंा ठार अगर जखमी करण्यात आले. सय्यद म जफ्फरिा भाऊ 
हाही जखमी झाला. पराभव पावनू शत्र ू बत्तीस चशराळ्याकडे चनघून गेला. बादशहानंी आज्ञा केली की 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने चपछाडीला जाऊन असदखान (म ख्य प्रधान) यािी जागा घ्यावी. असदखानाने 
ह ज रात याव.े 

 
बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्त याला एक बंदूक बक्षीस चदली. बादशहानंी त्याला रािोजी (घोरपडे) 

याच्या पाचरपत्यासाठी पाठचवले. चनरोप देताना बादशहानंी त्याच्या पाठीवर हात ठेवला व त्याच्या कपाळािा 
म का घेतला. बादशहानंी बदेारबख्तािे क शल व्हाव े म्हिून प्राथटना केली (फातेहा चनयते खैर) बेदारबख्ताने 
तस्लीमात (अचभवादन, म जरे) केले. 

 
खाने आलम व त्यािे भाऊ हे बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात होते. ते बादशहानंा भेर्ले. खाने 

आलमकडे चमरजेच्या मागािे रक्षि करण्यािे काम देण्यात आले होते. खाने आलम व त्यािे भाऊ म नव्वरखान, 
इखसासखान फरीदखान व अमीनखान यानंी बादशहानंा नजरा चदल्या. 

 
सात चडसेंबर – काल रात्री बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘मराठे सरदार चकल्ल्यावरून 

(चवशाळगड) खाली उतरले. ते बादशहाच्या छाविीपासून अध्या कोसावर असलेल्या घार्माथ्यावर 
(सखड) आले. तेथे त्यानंी सशगे किे वाजचवले व गोळीबार केला. ही खबर लागताि घार्माथ्यावर 
(कतल, कातळ) फतेउल्लाखान बहाद र होता, तो त्याचं्या पाठलागावर गेला. िोर (मराठे) पळून गेले. 
 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘उद्या बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान, हमीद द्दीनखान व 

मतलबखान यानंी छाविीतून घार्माथ्यापयंतिे अंतर साखळीने मोजाव ेव घार्माथ्यापयंत गस्त घालून याव.े’ 
 
शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेिा बक्षी व वाकनीस इनायतखान याला त्याच्या ह द्यावरून काढून 

र्ाकण्यात आले होते. त्यािी खान ही पदवीही काढून घेण्यात आली. 



 
जमशीदखान याने हमीद द्दीनच्या द्वारे चवनंती केली की ‘मागािे रक्षि करण्याच्या कामावर माझी 

नेमिूक करण्यात आली आहे. या प्रातंात िोरािंी (मराठ्ािंी) वदटळ फार आहे. तोफखान्यािा सरंजाम 
देण्यात यावा.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
दोनश े बंदूकीिी, पन्नास बाि, दोन बािदार इसम, सोरा व बंद कीिी दारु पंधरा मि (?) हे 

बादशहाकडून जमशदेखानाला देण्यात आले. बेदारबख्ताच्या फौजेतून त्याला शभंर बेलदार आचि पंधरा सक्का 
(पािी वाहािारे) देण्यात आले. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘रािोजी (घोरपडे) यािे पाचरपत्य करुन तरचबयतखान, राजा 

जयससग व राजा अवधूत ससग हे असदखानापाशी आले. सय्यदखानाने त्यानंा प्रत्येकी एकेक तलवार बक्षीस 
चदली.’ 

 
इनायत ल्लाखान याने बादशहाने म्हर्ले ‘खान चफरोजजंग यानंी मला प ढीलप्रमािे पत्र पाठचवले आहे. 

त्यात ते असे म्हितात– 
 
‘मी आतापयटन्त पाि लाख बैलावंर गोण्या लादून ब्रह्मप रीच्या तळावरुन बादशाही छाविीत धान्य 

पाठचवले व पाठचवत आहे. पि ऐकतो की बादशाही छाविीत धान्यािा भाव रुपयािा पाि शरे आहे आचि 
माझ्या येथे (ब्रह्मप रीच्या तळावर) तेरा िौदा शरे आहे. छाविीत महागाई का व्हावी कळत नाही.’ 

 
बादशहानंी छाविीतील बाजारािे अचधकारी सय्यद इमाद द्दीनखान (गंजबाजार–िा करोडी–

अचधकारी) व ख्वाजा म हंमदशहा अमीन गंज (बाजारिा देखरेख अचधकारी) याचं्या मन्सबी, चशक्षा म्हिून कमी 
केल्या. 
 
आठ चडसेंबर – आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 
नऊ चडसेंबर – आज प ढील मंडळींनी बादशहािी भेर् घेतली– 

 
१) असदखान (म ख्यप्रधान) हा चपछाडीला होता. तो बादशहानंा भेर्ला. २) राजा जयससग ३) 

तरचबयतखान (िंदावल म्हिजे चपछाडीिा सेनापती) ४) दचक्षिच्या स भयािा चदवाि मोतेमदखान. 
 
सरकारी बाजाराच्या व्यवस्थेवर इमाम द्दीन खानाच्या ऐवजी मस्त अली, व ख्वाजा म हंमद शहाच्या 

ऐवजी इनायत ल्ला खानािा म लगा चजयाउल्ला याच्या नेमिकूा करण्यात आल्या. 
 
मरहूम एचतमादखान यािंा म लगा म हंमद म हचसन याला बेदारबख्ताच्या फौजेिा बक्षी व वाकनीस 

म्हिून नेमण्यात आले. 



 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान, हमीद द्दीन खानबहाद र व मतलबखान हे आजे्ञप्रमािे छाविीिा घेर 

साखळीने मोजून नकाशा तयार करुन घेऊन आले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की बशी उल्म ल्क यािंा तळ लाबं आहे. जवळ आिा बाजार व सैचनकािें तळही 

जवळ आिा. 
 
चदवािेखासिा मोठा तंब ू उभा करावा अशी आज्ञा झाली. (आस्पक–मोठा तंबू) फतेउल्लाखान 

बहादूरच्या पदरी असलेले बेलदार व तबरदार (क ऱ्हाडी िालचविारे) यानंा िार मचहन्यािी पगार बाकी द्यावी 
अशी आज्ञा झाली. 

 
खान चफरोज जंग याच्या सैन्यातील (ब्रम्हप रीिा तळ) बातम्यावंरुन समजले की खान चफरोज जंग 

यािी आई चखजरुचन्नसा ही वारली. चफरोजजंग व त्यािा भाऊ हचमदखान बहादूर याचं्यासाठी चखलतीिी 
(शोक वसे्त्र) वसे्त्र काढून ठेवावी अशी आज्ञा झाली. 

 
राजा जयससग याला बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात कराव ेव त्याच्या ऐवजी सरअफराजखान याला 

ह ज रात बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

दहा चडसेंबर – बादशहा हे बादशहाजादा (राजप त्र) कामबक्ष याला म्हिाले ‘तयार रहा. त मच्याबरोबर सैन्य 
देऊन खेळिा (चवशाळगड) सजकण्यासाठी त म्हाला पाठवीत आहे.’ 
 
बादशहा बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला म्हिाले ‘आमच्याबरोबर एकंदर सैन्य (ह ज रात) चकती आहे 

हे मला चलहून द्या.’ 
 
असदखान याने बादशहानंा साचंगतले की ‘रािोजीशी (घोरपडे) झालेल्या य द्धात सय्यद म जफ्फर 

जमादार याने उत्कृष्ठ कामचगरी केली. तो चशपाई गडी असून कामािा आहे.’ बादशहा म्हिाले त्याला भेर्ीला 
आिा.’ सय्यद म जफ्फर हा बादशहाला भेर्ला. बादशहानंी त्याला चखलतीिी वसे्त्र चदली. 

 
बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र याला म्हर्ले ‘त म्ही क तल (घार्माथा, सखड) वर जा. आम्ही तेथे 

थाबंण्यास योग्य अशी जागा चनवडा. मी तेथे जाऊन चकल्ला (चवशाळगड) पाहीन. 
 
बादशहा असदखानाला (म ख्य प्रधान) म्हिाले ‘त म्ही आमच्या चनवासस्थानाच्या डावीकडच्या चदशनेे 

उतराव.े’ 
 
बादशहा ख्वाजा मसूद व ख्वाजा इज्जत यानंा म्हिाले, ‘त म्ही येथून खेळण्याच्या डोंगरापयंत जा व 

वारे्तील जंगलझाडी पाहून या.’ 



 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की – ‘रािू (रािोजी घोरपडे) हा पराभव पावनू म तटजाबाद चमरजेच्या 

चदशनेे गेला.’ 
 

अकरा चडसेंबर – बादशहानंी शहाजादा कामबक्ष याला धन ष्ट्यबाि व फतेउल्लाखान बहाद र व म खचलसखानािा 
म लगा म हंमद ह सेन यानंा अंगठ्ा बक्षीस चदल्या. 
 
नेकनामखान यास कामबक्षाच्या फौजेिा बक्षी व वाकनीस म्हिून नेमण्यात आले. 
 
काल संध्याकाळी बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘िोर (मराठे) हे खेळिागड 

(चवशाळगड) च्या बाहेर पडले. ते कतल (कातळ, घार्माथा, सखड) वर िालून आले. ही बातमी कळताि 
फतेउल्लाखान बहाद र त्वरेने त्याचं्यावर िालून गेला. य द्ध झाले. शत्रूपैकी अनेकजि जखमी झाले. सखडीच्या 
अलीकडे पाण्यािा ओढा होता. तो फतेउल्लाखान याने आपल्या ताब्यातं घेतला. िोर (मराठे) ‘पराभव पावनू 
चकल्ल्यात चनघनू गेले.’ 

 
फीरोजजंगाकडे त्याच्या आईच्या मृत्य बाबत शोकवसे्त्र पाठचवण्यात आली. 
 
तरचबयतखानाने चवनंती केली कीं राजा जयससग हा चशपाईगडी असून कामािा मन ष्ट्य आहे. त्याला 

बेदारबख्तापाशी तैनात करण्यािी आज्ञा झाली आहे ती रद्द करुन त्याला ह ज रात ठेवनू घ्याव.े चवनंती मान्य 
करण्यात आली. 

 
दंडराजप रीच्या चकल्ल्यातून प ढील बातमी आली–‘धनाजी जाधव व रामिंद्रपंत हे पंधरा हजार 

स्वारािे सैन्य घेऊन त्या प्रातंात (दंडराजप री) िाल करून गेले. ही बातमी लागताि येथील फौजदार चसद्दी 
याकूतखान हा त्याचं्यावर िालून गेला. एक चदवस य द्ध झाले. शत्रूपैकी अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. 
शत्र ूपराभव पावनू पळून गेला.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ चसद्दी याकूत खानाकडे फमान व चखलतीिी वसे्त्र पाठवावी अशी 

आज्ञा आली. 
 
आजे्ञप्रमािे हमीद द्दीनखान बहाद र हा बादशहानंी उभे राहून खेळिा चकल्ला पाहता यावा अशी जागा 

चनवडून आला. 
 
बादशहाजादा कामबक्ष याच्या बरोबर देण्यात येिाऱ्या सैन्यािा तपशील बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान 

याने सादर केला. यात फतेउल्लाखान बहाद र, हमीद द्दीनखान बहाद र, रुह ल्लाखान व म नीमखान वगैरे (त्यािंी 
पथके) होते. सैन्यातील स्वारािंी संख्या बारा हजार भरली. 

 



बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘त म्ही ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्त्रतजंग यानंा लवकर ह ज रात 
येण्याबद्दल चलहा.’ 

 
बारा चडसेंबर – काल बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘सात हजारी मन्सबदारापासून एक हजारी 

मन्सबदारापंयटन्तच्या पथकातंील बेलदार, सक्का (पािी वाहिारे) व इतर इसम यानंी मोिेबंदीच्या 
कामात झर्ाव.े 
 
काल बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान हा आजे्ञप्रमािे खेळण्याजवळिा घार्माथा (कतल सखड) पाहून 

आला. बादशहानंी आज्ञा केली की तरचबयतखान (दारुगोळ्यािा अचधकारी) हमीद द्दीनखान व ख्वाजा मंजूर 
यानंी खेळण्याच्या सखडीिे मोिे पाहाव ेव बादशहास राहाण्यास योग्य अशी जागा चनवडावी व नंतर परत याव े
अशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
त्याप्रमािे ते लोक जाऊन जागा पाहून आले. ते म्हिाले ‘चकल्ल्यापासून पाऊि कोसावर गजापूर खेडे 

आहे. पि जागा (चनवासस्थानास) योग्य नाही.’ बादशहा गप्प राचहले. 
 

तेरा चडसेंबर – बादशहाजादा कामबक्ष याने खेळण्यािा नकाशा तयार करचवला, तो त्याने बादशहाला 
दाखचवला. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘म हंमद अमीनखान याने आजे्ञप्रमािे िोरािंा (मराठ्ािंा) सरदार 

अंताजी याला पाईने चवलायत (वाई प्रातं)िा ठािेदार इस्माईलखान मका याजपासून ह ज रात आिले आहे. 
अंताजीला लष्ट्करच्या कोतवालाच्या हवाली करण्यात याव ेआचि त्याला कैदेत ठेवण्यात याव ेअशी आज्ञा 
करण्यात आली. 

 
ब ऱ्हािपूरच्या बातम्यावंरून कळले की ‘येथील (खानदेश) स भेदार नजाबतखान हा मरि पावला. 

त्याला अडीि हजार जात व दीड हजार स्वार अशी मन्सब होती.’ बादशहानंी आज्ञा केली की नजाबतखानािा 
म लगा व बागलाि वगैरेिा फौजदार बहरोजखान व सय्यद हसन अलीखान यािंा दजा (मन्सब मरातब वगैरे) 
काय आहे हे कळचवण्यात याव.े 

 
शहाजादा बेदारबख्त, जेब चन्नसा बेगम (चदल्ली येथे) इस्माईलखान मका, खान फीरोजजंग इत्यादींना 

आज्ञापते्र पाठचवण्यात आली. 
 

िौदा चडसेंबर – फतेउल्लाखान बहाद र यािा भािा म हंमद रफी याला एक घोडा बक्षीस देण्यात आला. 
 
ख्वाजा फैज ल्ला हा मध्य आचशयातून न कताि आला होता. त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 



बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे तरचबयतखान याने अंबा घार्ािी पाहिी करून नकाशा तयार करचवला होता. 
तो त्याने बादशहानंा दाखचवला. बादशहा ज्या ज्या स्थळािंी माचहती चविारीत होते ती तो सागंत गेला. 
बादशहा त्याला म्हिाले ‘तयार रहा. खेळण्याला चतकडच्या चदशनेे (कोकि) सजकून घेण्यासाठी मी त म्हाला 
पाठवीत आहे.’ 

 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने तरचबयतखानाबरोबर तीन हजार स्वारािें सैन्य द्याव ेव त्याला क मक 

म्हिून म हंमद अमीनखान याच्याबरोबर तीन हजार स्वारािें सैन्य तयार करून द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
रुह ल्लाखानाने अंबा घार्ापासून खेळिा चकल्ल्याभोवती ठािी बसवावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
मरहूम खान जहान यािा म लगा म हंमद शफी हा चदल्लीहून येत होता. तो येताि (ब्रह्मप रीला) त्याला 

ह ज रात आिाव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. 
 
बादशहा रुह ल्लाखान मीरेसामान याला म्हिाले ‘आम्ही आता इकडे तळि चदला आहे. उंर् गाड्या 

वगैरे भाड्यानी घेतल्या आहेत, त्या आता बंद करा.’ 
 
रोजच्या बाजार भावावर देखरेख ठेविारा व्यवस्थापक शखे चहदायत केश याला बादशहा म्हिाले 

‘त म्ही रोजच्या बाजारभावािी यादी ह ज रात पाठवीत नाही.’ चहदायतकेश म्हिाला ‘गंज (बाजार) िा करोडी 
(अचधकारी) रोजिी यादी देत नाही.’ यावर बादशहा चिडून म्हिाले ‘रोजच्या रोज याद्या ह ज रात आल्या 
पाचहजेत.’ 

 
पंधरा चडसेंबर – आज बादशहा तख्तेखावंर स्वार होऊन चनघाले. वारे्त त्यानंा एक बाग लागली. ती पाहून 

येण्यास त्यानंी बादशहाजादा कामबक्ष यास साचंगतले. त्यानंतर एकंदर सव्वादोन कोसािी मजल 
मारुन ते मल्कापूर ख दट जवळ पोहोिले. (येथे तारीख व स्थळ यािंा काही घोर्ाळा झालेला चदसतो. 
कदाचित हा मागील तारखेिा मजकूर असावा) 
 
खान न स्त्रतजंग यािा िाकर अब्द ल्लाबगे हा बादशहानंा भेर्ला. भेर्िाऱ्या इतर मंडळींत चपछाडी 

(िंदावल) िा सरदार तरचबयतखान, मतलबखानािा म लगा असद ल्ला खान, बादशहाजादा कामबक्ष व 
रे्हेळिी पथकािे इसम होते.  

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘चसकंदरखान चवजाप री (चवजापूरिा माजी बादशहा) यािी म ले व राजा 

शाहू याचं्या बरोबर असलेली पन्नास मािसे यािंी छाविी बरोबर येण्यास हरकत नाही.’ 
 
फतेह ल्लाखान याने वारे्त चवनंती केली की मकाहीर (मराठे) हे बादशाही छाविी भोवती चधरट्या 

घालीत असतात. प ढच्या म क्कामावर तंबू पाठवायच्या वळेी ते आक्रमि करतात (हात मारतात.) बादशहा 



म्हिाले ‘नायब कोतवाल म हंमद अमीन याने पेशखान्याच्या (प ढील म क्कामावर तंब ू पाठचविारी मािसे) 
मािसानंा वगेळे वगेळे जाऊ देऊ नये.’ 

 
पालनेर (पारनेर, अहमद नगर चजल्हा) येथील बातम्यावंरुन कळले की ‘या भागातील केरोजी पवार 

वगैरे िार उपद्रवी इसमानंी िार हजार स्वारािें सैन्य उभे केले असून ते धनाजी जाधवाला जाऊन चमळण्याच्या 
चविारात आहेत.’ बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘या बाबतीत त्या भागातील फौजदार व जहाचगरदार यानंा 
ताकीदपते्र चलचहण्यात यावी.’ 

 
मरहूम खानजमान फतेहजंग (म क बखान) यािी म ले खानेआलम (पािं हजार जात, िार हजार 

स्वार) म नव्वरखान (िार हजार जात व दोन हजार स्वार), इल्ख्तसासखान (तीन हजार जात व तेराश ेस्वार) 
याचं्या मन्सबी वाढचवण्यात आल्या. 

 
बसवापट्टि (कनार्क) िा चकल्लेदार ऐवजखान हा मरि पावला. त्याच्या जागी त्यािा म लगा 

म हंमदशफी यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 
कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान वगैरेना बोलावनू बादशहानंी आज्ञा केली की ‘छाविीतील पािश ेघोडे 

तळावर (ब्रह्मप री) पोहोिवनू या.’ 
 
बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान व मतलबखान हे अंबा घार् पाहून ह ज रात आले. 
 

 सोळा चडसेंबर – ज म्लत ल्म ल्क असदखान (म ख्य प्रधान) हा आजे्ञप्रमािे खेळण्यािा (चवशाळगड) डोंगर 
(कतल) पाहून आला. त्याने बादशहाला वृत्तातं सादर केला. 
 
ब ऱ्हािपूर खानदेशिा स भेदार नजाबतखान हा मरि पावला. त्याच्या जागी त्यािा म लगा व 

बागलाििा फौजदार बहरोजखान यािी स भेदार म्हिून नेमिूक करण्यात आली. मात्र त्याच्याकडे 
बागलाििी फौजदारी पि ठेवण्यात आली. मात्र स ल्तानपूर नंद रबार येथील फौजदारीवर बहरोजखानाच्या 
जागी सय्यद हसन अलीखान यास नेमण्यात आले. 

 
दंडराजप री (कोकि) भागात मराठ्ािंी वदटळ आहे. घार् बंद करण्यात यावा. मराठे चतकडे पसरले 

तर त्यािें पाचरपत्य करण्यात याव,े अशा अथािा ह कूम दंडराजप रीिा फौजदार चसद्दी याकूतखान याला 
देण्यात यावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
म हंमदाबाद बीदरिा स भेदार ख दाबंदाखान याने प ढीलप्रमािे कळचवले – ‘हर्कर बंडखोर हे पाथरी 

भागात पसरले होते. मी त्वरेने त्याचं्यावर िालून गेलो. त्याचं्यापकैी अनेकानंा ठार करण्यात आले. मी 
हर्करािंा पराजय केला.’ बादशहा म्हिाले ‘मज रा झाला. सेवा मान्य झाली.’ 

 



खानदेशिा स भेदार नजाबतखान याने मृत्यूपूवी चलचहले होते की ‘सैचनकाचं्या पगारािे मोठे कजट 
माझ्या डोक्यावर आहे. पायदळािी सामग्री माझ्या म लाकडे ठेवण्यात यावी. म्हिजे ती चवकून तो कजट फेडू 
शकेल. चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
सतरा चडसेंबर – बादशहानंी फतेह ल्लाखान बहादूर याला चविारले ‘खेळिागडिी वार् व वारे्वरिे जंगलही 

अद्याप साफ करिात आली नाहीत काय? तो म्हिाला साफ झाली आहेत. श क्रवारी म हूतट िागंला 
आहे. त्या चदवशी मोिे कायम कराव े म्हितो. बादशहाजादा कामबक्ष यानंा चनरोप द्यावा. ते येऊन 
डोंगराच्या पायथ्याशी तळ देतील.’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 
 

अठरा चडसेंबर – म नीम खानाने प ढील प्रमािे चवनंती केली– 
 
१) म खलीस खानाच्या पथकातंील लोकािंा पगार फार थकला आहे. तो द्यावा. यावर रुह ल्लाखानाने 

िौकशी करुन वृत्तातं सादर करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
२) माझा म लगा म हंमद काजम हा जहागीर नसल्याम ळे चवपन्नावस्थेत आहे. त्याला मोतचमद खानाने 

तनखा देत जावा अशी आज्ञा झाली. 
 
३) चवपन्नावस्थेम ळे पथकातंील इसमापंाशी घोडे राचहले नाहीत. वीस घोडे देण्यात यावते अशी आज्ञा 

झाली. 
 
छाविीिा कोतवाल म हंमद अमीनखान याला बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली– 
 
‘मराठा सरदार अंताजी (रामिंद्रपतं अमात्य यािंा आप्त) हा कोतवालीत कैदेत आहे. त्यािा वध 

करण्यात यावा.’ 
 
शरेदहान तोफ व इंग्रजानंी चदलेल्या लहान तोफा या बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) वरून आिवनू घ्याव्या 

अशी तरचबयतखानाला आज्ञा देण्यात आली. (या तारखेस बादशहा सव्वादोन कोसािी मजल मारून बत्तीस 
चशराळ्याला पोहोिले अशी नोंद आहे. येथेही तारीख व स्थळ यािंा घोर्ाळा झाला आहे. मागच्या मचहन्यािी ही 
तारीख असावी.) 

 
म हंमद बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात असलेला शकंराजी अहीरराव हा बादशहाला भेर्ला. 
 
जमशीदखान हा जवळ येऊन पोहोिला असे कळचवण्यात आले. त्याला छाविीत येण्यािी परवानगी 

देण्यात आली. 
 



एकोिीस चडसेंबर – कालरात्री बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘ज म्लत ल्म ल्क असद खान (म ख्यप्रधान) यानंी 
उद्या खेळिा (चवशाळगड) गडच्या समोरअसलेले फतेह ल्लाखानािे मोिे पाहून याव.े’ त्याप्रमािे 
असदखान हा आज घार्माथ्याच्या पलीकडे गेला. चकल्ल्यातूंन िोर (मराठे) बाहेर पडले. त्यािंी व 
फतेह ल्लाखानबहाद र यािंी लढाई झाली. बािबंद क त्यािंा वापर झाला. शत्र ूपैकी अनेकजि जखमी 
झाले. िोर (मराठे) पराजय पाऊन चकल्ल्यात परत गेलें . असदखान व फतेह ल्लाखान बहाद र यानंी 
चकल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेली वाडी जाळली. असदखान हा संध्याकाळच्या स मारास आपल्या 
तळावर परतला. ही बातमी बादशहाना कळली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘फतेह ल्लाखान बहादूर, हमीद द्दीनखान बहादूर, तरचबयतखान व म हंमद 

अमीनखान यानंी तयार राहाव.े उद्या त्यानंा खेळिागड (चवशाळगड) च्या मोच्यांकडे जाव ेलागेल. 
 

बावीस चडसेंबर – चकल्ल े खेळिागड (चवशाळगड) ला मोिे लावण्यासाठी म्हिून आज बादशहानंी 
फतेह ल्लाखानाला चनरोप चदला. यावळेी बादशहा फातेहा खैर (सवट क शल असो अशा अथािी प्राथटना) 
पढले. फतेह ल्लाखान व त्यािे सहकारी यानंा प ढीलप्रमािे बचक्षसे देण्यात आली. 
 
फतेह ल्लाखान – एक धन ष्ट्यबाि, म नीमखान – रत्नजचडत अंगठी, चसद्दीचबलालखान – तलवार, 

चसद्दीयाकूत – तलवार, नेमतखान – रत्नजचडत खंजीर, मीर म हंमद शरीफ–धन ष्ट्यबाि, मीर अहमद–
खंजीर इमामबेग व अब्द ल्गफ्फार – प्रत्येकी एक खंजीर. फतेह ल्लाखानािा मेह िा मीर इस्माईल याला 
अजमरखान ही पदवी देण्यात आली. त्यालाही धन ष्ट्यबाि देण्यात येऊन त्याला फतेह ल्लाखाना बरोबर 
जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 

 
मरहूमखान जहानबहाद र यािा म लगा नसीरीखान यािी मन्सब काढून घेण्यात आली होती. आपि 

चनरपराध आहोत अशी त्याने चवनंती केली. बादशहाच्या आजे्ञने तो त्यानंा भेर्ला. त्याला एक हजार जात व 
िारश ेस्वार अशी मन्सब देण्यात आली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘हमीद द्दीन खानबहाद र याजसाठी एक घोडा, म हंमद अमीनखान 

याजसाठी एक खंजीर व राजा जयससग याजसाठी कलगीवत रा चशरपेिही देण्यात यावी.’ मोिे लावण्यासाठी 
मी त्यानंा उद्या खेळण्याकडे पाठवीत आहे असे बादशहा म्हिाले. जयससग (भावी सवाई जयससग, जयपूर) 
याला ह मीद द्दीनखान बहाद र याजबरोबर तैनात करण्यात आले. 

 
हमीद द्दीनखान याच्याकडे चदवािेखासिी दारोगाचगरी (व्यवस्था) होती. त्या जागेवर नायब म्हिून 

खानाजादखान याला नेमण्यात आले. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की फतेह ल्लाखानाच्या पथकातंील मािसे औरंगाबादेहून बंद कीिी दारु 

व सरब घेऊन येत आहेत. संरक्षक पथक पाठवनू त्यागा छाविीत आिाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 



छाविीतील व्यापारी, सराफ इत्यादीनी मोिे तयार करण्यासाठी प्रत्येकी एकेक मजूर (कामगार) 
प रवावा अशी आज्ञा झाली होती. ती मजूर मािसे चनष्ट्कािंन असल्याम ळे त्रस्त आहेत असे कळचवण्यात आले. 
बादशहानंी आज्ञा केली की वरील मजूरानंा मजूरीिे पैसे खचजन्यातंील चजचझयाच्या रकमेतून देण्यात याव.े 
मजूरानंा कोिीही त्रास देऊ नये. 

 
अजीजखान रोचहला हा अर्क (ससध नदीवर) होता. त्याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले – ‘मी चवपन्न 

ल्स्थतीत आहे. आता होत असेल तर ह जूरात येईन.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘याव ेव बरोबर ह क हजार 
स्वार आिाव.े’ अजीजखानासाठी आज्ञापते्र व चखलतीिी वसे्त्र रवाना करण्यात आली. 

 
तेवीस चडसेंबर – हमीह द्दीनखान बहाद र यास आज खेळिा (चवशाळगड) सजकण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 

काही सागंण्यासारखे असल्यास त्याने ह ज रात येत जात राहाव ेअशा अथािी त्याला परवानगी देण्यात 
आली. राजाजयससग याला दोन हजार रुपये चकमतीिा भाला, फते्तह ल्लाखान यािा प तण्या याला एक 
खंजीर, चसद्धी याकूत याला एक तलवार, दचक्षिच्या हशमािा जमादार सहदाल याला एक कट्यार 
अशी बक्षीसे देण्यात आली. चहदालला म नीमखानाच्या मोच्यात तैनात करण्यात आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘नरकवासी संताजी (घोरपडे) यािंा म लगा रािू (रािोजी) हा 

कऱ्हाडच्या भागात धामधूम करीत आहे. छाविीसाठी धान्यािी रसद येत होती चतला त्याने घेरले आहे.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान याला ह ज रात येण्यािा ह क म देण्यात 

आला होता. तो ह क म स्थचगत करा, ‘बादशहानंी गचनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी म हंमद अमीनखान 
याला (कऱ्हाडकडे) रवाना केले. त्याच्याबरोबर इखलासखान चमयाना, त्यािा प तण्या चमयानाखान, 
जफरखानािा म लगा मामरूखान यानंा देण्यात आले.  

 
म हंमद आचकल कंब ूयाला पाईने चवलायत (वाई प्रातं) िा चदवाि म्हिून नेमण्यात आले होते. तो 

ह क म रद्द करून त्याला फतेह ल्लाखानाच्या चवनंतीवरून त्याच्या मोच्यात तैनात करण्यात आले. 
 
मफतूहगड (िंदनवदंन) िा चकल्लेदार चफरंगोजी (फलर्िकर) याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली. 
 
१) मला स्वारीसाठी घोडा नाही. दोन घोडे देण्यात यावते. िौकशी करून कळवाव ेअशी बादशहािी 

आज्ञा झाली. 
 
२) माझ्या सनदा द रुस्त करून देण्यािी आज्ञा देण्यात यावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
िोवीस चडसेंबर – बक्षीउल्म ल्क बहरामंदखान हा आजारातून बरा होऊन बादशहाना भेर्ला. 
 
शहाजादा बेदारबख्त, व ज ल्ल्फकारखान याचं्या नावं ेआज्ञापते्र रवाना झाली.  



 
पाईने चवलायत (वाई प्रातं) िा ठािेदार इस्माईलखान मका याच्या नावं े बादशहाच्या आजे्ञने व 

फतेह ल्लाखान याच्या चशक्क्याने आज्ञापत्र (हस्तबल ्ह क म) रवाना झाले. त मच्या भागातं िोर (मराठे) पसरले 
तर त म्ही त्यािें पाचरपत्य कराव,े अशी आज्ञा त्याला करण्यात आली. हे आज्ञापत्र अब्द ल्लाबेग ग जटबदाराच्या 
हस्ते पाठचवण्यात आले. 

 
म हंमदाबाद बीदर येथील स भेदार ख दाबंदाखान याला दोन हजार जात व िवदाश ेस्वार अशी मन्सब 

होती. त्यापकैी पािंश ेजात व पािंश ेस्वार यानंा काही अर्ी लाग ूहोत्या त्या अर्ी काढून घेण्यात आल्या. 
 
औरंगाबाद स भयािा स भेदार लत्फ ल्लाखान (भावी चनजाम ल्म ल्कािा मामा आचि शहाजहानकालीन 

वजीर साद ल्लाखान यािा म लगा) यािा म लगा म हंमद खलील याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. व त्याला 
इनायतखान ही पदवी देण्यात आली. 

 
छाविीतील गजॅािा (बाजार) करोडी इमाम द्दीनखान यािी पदवी काढून घेण्यात आली. शखे चहदायत 

केश याला तरचबयत खानाच्या फौजेिा वाकनीस म्हिून नेमण्यात आले. िीन क लीजखानािी आजी (भावी 
चनजाम ल्म ल्काच्या बापािी सावत्र आई) वारली म्हिून त्याच्याकडे शोकवसे्त्र पाठचवण्यात आली.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली. 
 
नरकवासी संता (संताजी घोरपडे) यािा म लगा रािोजी हा बादशाही छाविीपासून िार कोसावर 

मलकापूरच्या चदशनेे िालून आला. मलकापूरिा ठािेदार जमशीदखान याने त्याच्याशी य द्ध केले. शत्रूपैकी 
अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. बादशाही फौजेतील काहंी मािसे कामी आली. जमशीदखानािे चनकर्िे 
आप्तचह जखमी झाले. य द्ध अद्याप िालू आहे. जमशीदखानाजवळ सैन्य फार थोडे आहे. व िोरािे (मराठ्ािें) 
सैन्य मोठे आहे. जमशीदखानाला क मक पाठचवण्यात आली तर बरे होईल. नाहीतर जमशीदखान मारला 
जाईल. बादशहानंी आज्ञा केली की जमशीदखानाच्या क मकेला म हंमद अमीनखान, राजा जयससग व राजा 
अवधूतससग यानंी ताबडतोब जाव.े त्याप्रमािे अंमलबजाविी करण्यात आली. याि वळेी बादशहानंा 
कळचवण्यात आले की जमशीदखानाला क मक पोहोिण्यापूवीि शत्र ूपळून गेले होते. 

 
पंिवीस चडसेंबर – काल बादशहा हे ज म्लत ल्म ल्क असदखान यास म्हिाले. ‘तयार रहा. मी त म्हाला खेळिा 

(चवशाळगड) गडच्या पलीकडच्या बाजूकडे पाठवीत आहे.’ 
 
नादंचगरीिा चकल्लेदार अंकोजी (विगोजी सनबाळकर फलर्िकर?) याला एक घोडा देण्यात आला. 

व त्याला फतेउल्लाखानाच्या मोच्यावर पाठचवण्यात आले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की बशी उल्म ल्क रुह ल्लाखान व बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान यानंी पाळी 

पाळीने कही आिण्यासाठी जाव.े 



 
काल बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे इनायत ल्लाखान हा खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यािे मोिे पाहून आला. 
 

सव्वीस चडसेंबर – आज बादशहानंी पंतप्रधान ज म्लत ल्म ल्क असदखान यास अमीसलउमरा ही पदवी चदली, 
आचि फातेहाखैर पढून त्याला खेळिागड सजकून घेण्यासाठी म्हिून जाण्यास चनरोप चदला. त्याच्या 
पाठीवर हात ठेवनू बादशहा म्हिाले ‘आजिी मजल पचहली समजा.  

 
उद्या श क्रवार आहे. परवा शचनवारी चकल्ला घेण्यासाठी जाण्यास चनघा.’ ज म्लत ल्म ल्क असदखान याने नम्र 

अचभवादन केले. 
 
काल रात्री हरकऱ्याच्या तोंडून कळले ते असे – ‘रािोजी (घोरपडे) याने बादशहाच्या छाविीपासून 

एक कोसावर वजंऱ्यािें बैल ल रू्न नेले’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘चसयादतखान, बक्षी उल्म ल्क, रुह ल्लाखान 
व मन्सूर खान यानंी तातडीने जाव े आचि शत्रूिे पाचरपत्य कराव.े’ त्याप्रमािे वरील सरदार गेले. पि ते 
पोहोिण्यापूवीि शत्र ूपळून गेला होता. सरदार मंडळी मध्य रात्रीच्या स मारास आपापल्या तंबूत परतली ही 
गोष्ट बादशहानंा कळचवण्यात आली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘म हंमद अमीनखान हा िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी गेला आहे. 

त्याला परत बोलावनू च्या. छाविीतील घोडे ब्रह्मप रीच्या तळावर पोहोिवायिे आहेत.’ 
 
म खचलसखानाच्या सैचनकािंी पगारबाकी पाि हजार रुपये आहे असे रुह ल्लाखान याने कळचवले. 

बादशहानंी आज्ञा केली की यासबंंधीिा तपशील त्या सैचनकािंा दारोगा मतलबखान याने सादर करावा. 
 

सत्तावीस चडसेंबर – काल फतेह ल्लाखान बहाद र व हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी अजीजबेग वगैरे दोन 
मन्सबदार याचं्याद्वारे प ढील हकीकत कळचवली– 
 
‘मराठ्ानंी खेळिागड (चवशाळगड) च्या अचलकडे एका रे्कडीवर सभती उभारल्या व तेथे त्यानंीं तळ 

चदला होता. आम्ही स्वार होऊन जवळ पोहोिलो. य द्ध झाले. शत्रूपैकी स मारे चदडश ेमािसे ठार अगर जखमी 
झाली. शत्र ूपळून चकल्ल्याच्या पायथ्यापाशी गेले. आमिे पन्नास सैचनक ठार अगर जखमी झाले. म नीमखानािा 
स्वारीिा घोडा मारला गेला.’ बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली. मजूरा झाला.’ खंजीर व फमान 
फतेह ल्लाखानाला, व जमदाड व फमान हमीद द्दीन खान बहाद र याला शभंर मोहराचं्या सकमतीिा घोडा 
म नीमखानाला, व जवाचहरे राजा जयससग याला अशा वस्तू पाठचवण्यािी आज्ञा झाली. 

 
अठ्ठावीस चडसेंबर – काल बादशहानंा कळचवण्यात आले की चतसरा बक्षी अब्द हीमखान वारला. त्यािा 

प तण्या कजल ल्लाखान, द सरा प तण्या मीरमूसा. अब्द हमानिा नातू व अब्द स भानिा म लगा म हंमद 
इब्राहीम इत्यादीिे बादशहानंी सातं्वन केले. 
 



फतेह ल्लाखानाकडे म दपाकखान्यातून खास भोजनािी तारे् पाठचवली जावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की बक्षीउल्म ल्क बहरामदंखान मतलबखान मतलबखान वगैरे सरदार 

व सैचनक काही आिण्यासाठी सायसी (?) या गावाकडे गेले आहेत. बादशहानंी आज्ञा केली की 
अमान ल्लाखानाने पि त्याचं्या बरोबर जाव,े तो परत ह ज रातं आला की छाविीतील घोडे तळावर (ब्रम्हप री) 
पाठचवण्यािे काम त्याला देण्यात येईल. 

 
मन्सूरखान मल्कापूरिी गढी तयार करण्यासाठी गेला होता. त्याने बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान 

याजबरोबर जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहाना कळचवण्यात आले की आजे्ञप्रमािे बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान हा खेळिागडािे (चवशाळगड) 

मोिे पाहण्यासाठी गेला आहे. 
 
माह लीिा चकल्लेदार जैन द्दीन अलीखान यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. एकोितीस चडसेंबर – 

रुह ल्लाखान हा चकल्ल्यािे मोिे पाहून आला. रात्री येऊन त्याने बादशहानंा प ढील माचहती चदली– 
 
फतेउल्लाखान हा चकल्ल्याच्या दरवाज्यापासून तीन साखळी अंतरापयंत पोहोिला आहे. त्यािी चवनंती 

आहे की माझ्या पथकातंील लोकावंर कृपा व्हावी. मी थोडक्याि काळात चकल्ला सजकून घेईन.’ त्यािी चवनंती 
मान्य करुन बादशहानंी प ढील इसमाचं्या मन्सबीत वाढ केली. बसालतखान, नेमत ल्लाखान, अब्द ल्ग फार 
हाशमबेगिा म लगा चमजाबेग, म हंमद रजा, साबरबेग, म हंमद जमान, दौलतबेग. बादशहा म्हिाले ‘फतेह ल्ला 
खानाच्या पथकातंील एकश ेआठ इसमानंा मन्सबीिी योग्य बढती देण्यात यावी.’ 

 
म हंमद अमीन हा रािोजी (घोरपडे) च्या पाचरपत्यासाठी गेला होता त्याने म हंमद य सफ आदी आठ 

मोगलाबंरोबर सहा मराठ्ािंी कापलेली डोकी पाठचवली. आपल्या वृत्तातंात त्याने चलचहले की ‘मी आिले 
बाजार ब िगे कऱ्हाडजवळ राजा अवधूत ससग याजपाशी ठेवले व मी स्वतः रािोजीच्या पाठलागावर चनघालो 
कासेगाव जवळ य द्ध झाले. रािोजी बरोबर असलेले सहा सरदार यािंी डोकी कापली. शत्रूपैकी अनेकानंा 
जखमी केले. शत्रूिा पराजय झाला िारहजार ग रेढोरे व उंर्ही शत्रूच्या तावडीतून सोडवनू घेण्यात आले. 
पन्नास घोडे, छत्र भाले वगैरे शसे्त्र ही लूर् गाजीना चमळाली. 

 
बादशहा म्हिाले ‘कापलेली डोकी नायब कोतवालाच्या हवाली करा’ डोकी आििारा म हंमद यूसफ 

याचं्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
फतेह ल्लाखानाच्या पथकात पगार वार्प म्हिून रहीम हमान याने दीड लाख रुपये फतेह ल्लाखानाच्या 

मोच्यात नेऊन पोहिवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 



तीस चडसेंबर – म हंमद अमीनखान याने चवनंती चलहून पाठचवली की ‘रािोजी (घोरपडे) याशी झालेल्या 
य द्धात माझ्या पथकातंील लोकानंी फार मेहनत घेतली कृपा व्हावी’ यावर बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान 
याने िौकशी करुन प्रत्येकािा ह द्दा कळवावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहाना कळचवण्यात आले की काल ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा असदखान हे खेळण्याच्या 

(चवशाळगड) मोच्यावर गेले होते. त्यानी फतेह ल्लाखान वगैरेना अचधक झर्ण्यासाठी सूिना चदल्या आहेत. 
बादशहा म्हिाले ‘असेि व्हायला हवे.’ 

 
तळावर (ब्रम्हप री) तैनात असलेल्या हरकाऱ्याकडून कळले की गाचजउद्दीन बहाद र फीरोजजंग याने 

धान्याने लादलेले साठ हजार बैल बादशाही छाविीसाठी रवाना केले आहेत. त्याना संरक्षक पथक (बदका) 
देण्यासाठी शहाजादा बेहारबख्त याला चलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
उंर् व बैल यानंा िारण्यासाठी म तटजाबादे (चमरज) कडे पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

एकतीस चडसेंबर– बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहानंा भेर्ला. कही 
आिण्यासाठी गेलेली प ढील मंडळी बादशहाना भेर्ली– बहरामंदखान, मन्सूरखान, सय्यदखान, 
अमान ल्लाखान व मतलबखान. 
 
कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान याने कळचवले की ‘रािोजी (घोरपडे) याने दहा हजार सैन्यासचहत 

िाल करून येऊन बादशहापूर जाळून फस्त केले. यानंतर त्याने दोन चकल्ल्यामधील गढीला वडेा घातला. 
तेथील चकल्लेदार सत्रपाल (सत्रसाल) हा तोफािंा मारा करीत आहे.’ बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘म हंमद 
अमीनखान चतकडे गेला आहे. त म्ही पि कऱ्हाडहून शत्रूिे पाचरपत्य करण्यासाठी जा.’ 

 
काल हमीद द्दीनखान बहादूर हा आजे्ञप्रमािे मोिे पाहून आला. त्याने फतेह ल्लाखानाच्या कामािी 

तारीफ केली. त्याला आज चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
दादप्रभ ूहा खान न स्त्रतजंग याच्या फौजेत तैनात होता तो बादशहानंा भेर्ला. त्याने एक मोहोर व नऊ 

रुपये चनसार व नजर पेश केली. रुह ल्लाखानाने चवनंती केली की ‘हे (दादप्रभ)ू येथील इलाख्यािे उत्कृष्ट 
माहीतगार आहेत.’ बादशहा म्हिाले ‘यानंा घोडा व चखलतीिी वसे्त्र द्या. यानंा आमच्या छाविीति राहू द्या.’ 

 
❀❀ 
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जानेवारी १७०२ 
 

एक जानेवारी – फतेह ल्लाखान बहाद र याला अडीि हजार जात व आठश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत दोनश े
स्वारािंी वाढ करण्यात येऊन त्याला एक ध्वज देण्यात आला. 
 
म हंमद अमीनखान (चनजाम ल्म ल्कािा ि लत ि लता, गचजउद्दीन फीरोज जंग यािा ि लत भाऊ, 

मोगल साम्राज्यािा भावी पंतप्रधान) याने रािोजी (घोरपडे) वर जय चमळचवला होता. त्याला तीन हजारी जात 
व आठश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत दोनश ेस्वारािंी वाढ करण्यात येऊन फतेह ल्लाला ध्वज देण्यात आला. 

 
इस्माईलखान हा पाईने चवलायत (वाई प्रातं) िा ठािेदार होता. त्याने प ढीलप्रमािे चलहून कळचवले 

– ‘मी कोलगड (गोलगड?) िा चकल्ला सजकून घेतला आहे. तेथे क िािी तरी चकल्लदेार म्हिून नेमिकू व्हावी.’ 
बादशहानंी आज्ञा केली की चकल्लेदारी इस्माईलखानाच्या अचधकाराति राहू द्या.’ 

 
उस्मानखान करावल याने बादशहानंा कळचवले की ‘येथून (ह ज रातून) खेळिागड (चवशाळगड) च्या 

मोच्यापयंत अंतर तीन कोस दहा जरीब (साखळी) इतके आहे,’ 
 
खानजहान (चदवगंत) च्या पथकािे म ख्यपद (दारोगा) मतलबखानाच्या ऐवजी म नीमखान (मोगल 

साम्राज्यािा भावी पंतप्रधान) याला देण्यात आले.  
 
असदखान ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (म ख्यप्रधान) याने कळचवले की ‘मी फतेह ल्लाखानाला एक 

घोडा व खंजीर, राजा जयससग याला तलवार व म नीमखान याला चखलतीिी वसे्त्र देऊ इल्च्छतो.’ परवानगी 
देण्यात आली. 

 
कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान याने प ढीलप्रमािे चलहून कळचवले –  
 
‘रािोजी (घोरपडे) याच्या पाचरपत्यासाठी मी यापूवी अब्द सूलखान मरहूम यािा म लगा अब्द ल्मजीद 

याला दोनश ेस्वार व तीनश ेपायदळ बरोबर देऊन आजमतारागड (सातारा) याच्या पायथ्यापाशी पाठचवले 
होते. अब्द ल्मजीद हा गढीत पोहोिला असून तेथे ठाि माडूंन आहे. यानंतर मीही आपली पथके घेऊन येथून 
चनघालो. जबल लइ्स्लाम (महादेवािा डोंगर) येथे माझा नायब ठािेदार कादरदादखान हा होता व फलर्ि 
येथे माझा नायब ठािेदार नेमत हा होता. हे दोघेही आपापली पथके घेऊन मला वारे्त चमळाले. आमिे 
रािोजीशी य द्ध झाले. अनेक (शत्रूंना) जिानंा ठार करण्यात आले. रािोजी हा पराभव पावनू पळाला व पाईने 
चवलायतच्या चदशनेे (वाई प्रातं) चनघनू गेला.’ 

 



बादशहानंी आज्ञा केली की ‘एक ग जटबदार नेमा. त्याने म हंमद अमीनखान याला रातोरात रािोजीच्या 
पाठलागावर रवाना कराव.े’ 

 
दोन जानेवारी – फतेह ल्लाखान बहाद र याने मोच्यातून प ढीलप्रमािे चलहून कळचवले –  

 
‘आमिे मोिे खेळिा चकल्ल्याच्या दरवाज्याजवळ पोहोिले आहेत. चकल्ल्यातून मराठे सपारू्न 

गोळीबार करीत आहेत. कातडी (चपशव्यासाठी), कजाव े(पाळिेवजा), जवाला (?) वगैरे सामग्री मोच्यासाठी 
हवी आहे. ती पाठवावी.’ बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘दारु गोळ्यािा प्रम ख तरचबयतखान व नायब कोतवाल 
म हंमद अमीन यानंी सामग्री प रवावी.’ 

 
इनायत ल्लाखान याने कळचवले की – ‘खालसा शरीफा (बादशहािे खाजगी प्रदेश) िा कारभारी 

ित भ टज हा कोतवाली िब त्र्यात कैदेत आहे सरकारात तो एक लाख रुपायािंी पेशकश (खंडिी) भरण्यास 
तयार आहे. आपल्याला कैदेतून म क्तता चमळेल अशी तो आशा करून आहे.’ 

 
बादशहानंी त्यािी चवनंती मान्य केली आचि आज्ञा केली की ‘त्याने पंिवीस हजार रुपये ताबडतोब 

भराव,े दोन मचहन्यानंी वीस हजार रुपये भराव.े त्यानंतर मचहन्या मचहन्याच्या हफ्त्याने त्याने उरलेल्या रकमेिा 
भरिा करावा. त्याला कैदेतून सोडण्यात याव.े त्यािी मालमत्ता सरकारात जप्त झाली असेल तर ती त्याला 
परत करण्यात यावी.’ 

 
तोफा आिण्यासाठी बादशहानंी त कट ताजखान याला कोल्हापूरला जाण्यासाठी चनरोप चदला. त कट ताज 

खानाबरोबर दोन हत्ती आचि दोनश ेस्वार देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘मतलबखानाने मोच्यावर जाव ेआचि साखळीने मोजमाप करून परत 

याव.े’ 
 

तीन जानेवारी – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
िार जानेवारी – काल शबेबरातिा सि होता. बादशहानंी संबंध रात्र जागरि केले, त्याम ळे आज त्यानंी 

किेरीिे काम केले नाही. 
 
पाि जानेवारी – मतलबखान हा खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यािे मोिे पाहून आला. त्याने साचंगतले की 

‘ह ज रापंासून मोच्यापयंत अंतर साखळीच्या चहशबेाने साडेतीन कोस होते. चतकडे िलण्याचवषयी काय 
आज्ञा ?’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘त म्ही हमीऊद्दीनखान बहाद र, खानाजादखान, रुह ल्लाखान व हकीम हाचजकखान 

यानंी मोिे पहाव ेव आमच्या रहाण्यायोग्य जागा पाहून याव.े’ 



जैसलमीरच्या राजािा भाऊ केसरीससग हा िारश ेजात व शभंर स्वार अशी मन्सब बाळगून होता. तो 
खान फीरोजजंग याच्या फौजेत तैनात होता. तो दोन वषापासून आपल्या जहाचगरीत बसून आहे असे 
बादशहाना कळचवण्यात आले. फरारी म्हिून त्यािी नोंद करण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
चवजापूर स भयात तैनात असलेल्या हरकाऱ्याने प ढीलप्रमािे वृत्तातं पाठचवला – ‘मराठ्ािें सैन्य 

तेरदळच्या भागात पसरले होते. ते िौथाई वसूल करीत होते. खान चफरोजजंग यािा नायब सरअंदाजखान 
याने एकोजी घोरपडे याला सैन्य देऊन चतकडे पाठचवले. एकोजी सैन्यासचहत तेरदळ जवळ पोहोिला. 
मराठ्ाशंी त्यािे य द्ध झाले. हातघाईिी लढाई झाली. बाि व बंद की यािा वापर झाला. शत्रूपैकी अनेकानंा 
ठार करण्यात आले. शत्रूिा पराजय झाला. अडीिश,े घोडे व शसे्त्र हाती लागली.’ बादशहा म्हिाले ‘मज रा 
झाला. सेवा मान्य झाली.’ 

 
मलकापूरिा ठािेदार जनशीदखान हा िार हजारी मन्सबदार होता. त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात 

आली. 
 
रामगीर (आता करीमनगर चजल्हा, आंध्र प्रदेश) च्या चकल्लेदारीवर अब्द हमानच्या ऐवजी 

सय्यदजीवन यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 

सहा जानेवारी – आज किेऱ्या बंद होत्या. चदवसाच्या शवेर्ी म हंमद अमीनखान हा रािोजीिे पाचरपत्य करून 
ह ज रात आला आचि बादशहाना भेर्ला.  

 
सात जानेवारी – दंडराजप रीिा फौजदार व चकल्लेदार चसद्दी याकूतखान याने रामिंद्र (रामिंद्रपतं अमात्य) 

यािे पाचरपत्य केले म्हिून याकूतखानािा वकील बनारसीदास याला एक शाल बक्षीस देण्यात आली. 
 
बादशहानंी काल ‘सूयास्ताच्या स मारास अमान ल्लाखान याला शरेदहान (व्याघ्रम ख) तोफ घेऊन 

येण्यासाठी कोल्हापूर व बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) या स्थळाकडे जाण्यासाठी चनरोप चदला. 
 
ब ऱ्हािपूर स भयाच्या बातम्यावंरुन कळले की ‘ब ऱ्हािपूरिा चदवगंत स भेदार नजाबतखान यािा चदवाि 

अनूपराम हा पािंश ेस्वार व िारश ेपायदळ बरोबर बाळगून येथे सावधचगरीने बंदोबस्त राखीत आहे.’ 
 
काल रात्री बादशहानंी रुह ल्लाखान व म हंमद अमीनखान यानंा बोलावनू त्याचं्याशी खलबते केली. 

यानंतर बादशहानंी म हंमद अमीनखान यास साडेतीनश ेरुपये सकमतीच्या दोन रत्नखचित अंगठ्ा चदल्या व 
रािोजी (घोरपडे) याच्या पाचरपत्यासाठी पाईने चवलायत (वाई प्रातं) च्या चदशनेे जाण्यासाठी त्याला चनरोप 
चदला. म हंमद अमीन खान याजपाशी पूवीपासून िार हजार स्वारािें सैन्य होते. बादशहानंी प्रतापजी, राजा 
नेकनाम, शाचकरखान चवजाप री यानंा त्याचं्या पथकासचहत अमीनखानाबरोबर तैनात केले. याचशवाय बक्षी 
उल्म ल्क बहर मंद खान याच्या पथकातंील िारश े स्वार अमीनखानाकडे देण्यात आले. याम ळे पूवीिे िार 



हजार स्वार यानंा जोडून एक हजार एकश े िौऱ्याण्िव स्वार अमीनखानाकडे तैनात झाले. त्यानंा म द्दाम 
अचधकाऱ्याचं्या द्वारे अमीनखानाकडे पोहोिवाव ेअशी तरचबयत खानाला आज्ञा करण्यात आली. 

 
तळावरील (ब्रह्मप री) हरकाऱ्याने प ढीलप्रमािे बातमी पाठचवली.  
 
खान फीरोजजंग यािा भाऊ हाचमदखान हा गचनमािें (मराठ्ािें) पाचरपत्य करण्यासाठी 

औरंगाबादच्या चदशनेे रवाना झाला. भमू व िौसाळा या स्थळाजवळ मराठ्ाशंी य द्ध झाले. शत्रूपैकी अनेकजि 
ठार, अगर जखमी झाले. शत्रूिा पराजय झाला. त्यािी शसे्त्र, नौबती नगारे, ध्वज वगैरे लूर् हाती लागली. या 
य द्धात नजीरखानािा म लगा व खान फीरोजजंग यािे शभंर स्वार जखमी झाले.  

 
बादशहा म्हिाले ‘मज रा झाला. सेवा मान्य झाली.’ बादशहानंी आज्ञा केली की अमान ल्लाखान 

याजबरोबर िारश ेस्वार व पन्नास बकंदाज (बंद किी) तैनात करण्यात यावते. 
 
यार अलीबेग याने चवनंती केली की चतसरे बक्षी वारल्या तारखेपासून त्या खात्यािे कागद तसेि पडून 

आहेत. बादशहा म्हिाले ‘पूवी दोनि बक्षी होते. काम बंद पडले नव्हते. आताचह काम िालू राहाव.े’ 
 
गदगिा फौजदार शरेखान याने श्रीरंगपट्टििा जमीनदार याच्याकडून आलेली पेशकश (खंडिी) 

ह ज रात आिावी म्हिून याला चलचहण्यात याव ेअशी रुह ल्लाखान याला आज्ञा करण्यात आली. 
 

आठ जानेवारी – काल हमीद द्दीनखान बहादूर व मतलबखान हे बादशहानंा रहाण्यायोग्य जागा 
चनवडण्यासाठी म्हिून खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्याजवळ गेले होते. त्यानंी येऊन साचंगतले की 
शहाजादा बेदार बख्त यािा तंबू ज्या चठकािी होता तीि. जागा आम्ही चनवडली आहे. यावर जशी 
आज्ञा. 
 
बादशहा म्हिाले ‘सहा शाचमयाने व कनाती व एक राह र्ी उद्या येथून घेऊन जाऊन तेथे लावा. 

फराशखान्यािा अचधकारी म हंमद जमान याने आजे्ञप्रमािे पेशखाना (प ढील म क्कामासाठी पाठवायिे तंब)ू प ढे 
पाठचवला. 

 
फतेह दौलत कौल हा खेळण्याच्या मोच्यावरुन आला. त्याने साचंगतले ‘की फतेह ल्लाखान बहादूर यािे 

मोिे चकल्ल्याच्या प्रवशेद्वाराजवळ पोहिले आहेत.’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘आकरीन बाद धन्य, धन्य, लवकरि चकल्ला फते्त होईल.’ (चकल्ला हाती येण्यास सहा 

मचहने लागले) 
 
बादशहा हे बशीउल्म ल्क बहरामंदखान याला म्हिाले ‘आमच्यापाशी छाविीत चकती सैन्य आहे यािा 

तपशील (तूमार) मला दाखवा’. 



 
तरचबयतखानाला आज्ञा झाली की ‘उद्या वारे्वर बंद कच्यािें पहारे बसवा.’  
 
हरकारा हा खान न स्त्रतजंग याचं्या नाव ेबादशहािे फमानं घेऊन गेला होता. ते पोहिवनू तो परत 

आला. त्याने साचंगतले की ‘मी फमान पोहोिचवले खान न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) यािा मी ग लबग्यात 
चनरोप घेतला. धनाजी जाधव हा उदगीर भागात होता. 

 
चतसरा मीर त जक (चशष्टािारािा अचधकारी) पक्का ताजखान याला ढाल तलवार व खंजीर ही बक्षीस 

म्हिून देण्यात आली. 
 

सतरा जानेवारी – बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘दौलत खान्यािी’ (चनवासस्थानािी) जागा फार लहान 
व अडििीिी आहे. दौलत खान्याच्या प ढील जल्लखान्यासाठी जागा नाही. बादशहानंी रुह ल्लाखानाला 
चनवासस्थानासाठी आिखी एखादी जागा पाहून देण्यास साचंगतले. रुह ल्लाखान, बादशहाजादा म हंमद 
कामबक्ष व बहरामंदखान यानंी जागा पाहून चवनंती केली की, ‘जेथे खाशािे (खासगी) तंबू आहेत ती 
जागा दौलतखान्याला योग्य आहे. पि ती येथून दहा साखळी अंतरावर आहे. बादशहा म्हिाले ‘ठीक 
आहे मागे राचहलेले तंब ूबोलावनू घेऊन उभे करा.’ –  
 

एकोिीस जानेवारी – आज रमजान मचहन्याला स रुवात झाली. बादशहाच्या कारचकदीिे सेहिाचळसाव ेवषट 
स रु झाले. बादशहाजादा कामबक्ष स ल्तान ब लंद अख्तर, खानाजादखान व हमीद द्दीनखान बहाद र 
यानंी बादशहाकडे येऊन त्यािें नम्रपिे अचभनंदन केले. 
 

वीस जानेवारी – मीर अजीम ल्ला यसावल (लष्ट्करातील कचनष्ठ अचधकारी) हा तळावरून (ब्रह्मप री) िारश े
पंिाण्िव बेलदार व सक्का यानंा घेऊन आला. त्याने बादशहािी भेर् घेतली. त्याच्या मन्सबीत वाढ 
करण्यात आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली – ‘म हंमद अमीनखान हा सैन्य घेऊन (तो 

अंबाघार्ावरून कोकिात उतरला होता) मराठ्ावंर िालून गेला. त्याने मराठ्ाचं्या पायदळ सैन्याला मार 
देत मािाळच्या रे्कडीवरून ढकलीत कोकिी दरवाज्याच्या चदशनेे एक बाि अंतरावर नेऊन घातले. शत्रूपैकी 
अनेक जि जखमी झाले. मोगलानंी दोन मराठ्ािंी डोकी कापली. पन्नास मराठ्ानंा पकडले व दोनश े
ग रेढोरे हस्तगत केली. म हंमद अमीनखान तेथे ठाि माडूंन आहे. मराठ्ािें पायदळ सैन्य काही अंतरावर 
असून य द्ध िालू आहे.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘मज रा झाला. सेवा मान्य झाली.’ 
 

एकवीस जानेवारी – म हंमद अमीनखान याने प ढील वृत्तातं पाठचवला –  
 



‘खेळिागड (चवशाळगड) च्या कोकिी दरवाज्याच्या चदशनेे िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) सैन्याबरोबर य द्ध 
िालू आहे. माझ्यापाशी थोडे सैन्य आहे. मराठ्ािें पायदळ सैन्य मोठे आहे. मला क मक पाठचवण्यात येईल व 
तोफािंा सरंजाम देण्यात येईल अशी आशा आहे.’ 

 
‘बादशहानी प ढील प्रमािे आज्ञा केली.’ 
 
‘मतलबखानाने लवकर चनघाव.े’ बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र व मन्सूरखान यानंा बोलाचवले. 

म हंमद अमीनखानासाठी एक ध्वज देण्यात आला. बादशहा हमीद द्दीन खानाला म्हिाले ‘हा ध्वज त म्ही 
मतलबखानाच्या तंबूवर पाठवा. मतलबखान तो ध्वज बरोबर नेऊन म हंमद अमीनखानाला देईल. मतलब 
खानाबरोबर पािं रेहकले (लहान तोफा) बाि, सरब बारुत (बंद कीिी दारु), बेलदार, तबरदार, सक्का 
इत्यादी देण्यात यावते. ते म हंमद अमीन खानाच्या मोिात देण्यात यावते. मतलबखानाने अंबाघार्ािी पाहिी 
करावी. तोफा चतकडून नेण्यािे पाहाव.े कारि शरेदहान (व्याघ्रम ख) तोफ म हंमद अमीनखानाकडे पाठवायिी 
आहे.’ 

 
दंडराजप रीिा फौजदार चसद्दी याकूतखान याने म हंमद अमीनखानाला लवकर मदत पाठवावी अशा 

अथािी आज्ञा पाठचवण्यास बशी उल्म ल्क बहरामंदखान याला ह कूम देण्यात आला. 
 
उस्मानखान करावल व स हेल नाझर हे बादशहाच्या ह ज रातून मोच्यापयटन्तिे अंतर मोजण्यास गेले 

होते. त्यानी येऊन साचंगतले की ‘बादशहाच्या चनवासस्थानापासून ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा असदखान 
(म ख्यप्रधान) यािंा तंब ूएक कोस वीस साखळी अंतरावर आहे. तेथून आपले मोिे पाि कोसाच्या अंतरावर 
आहेत. 

 
श्रीरंगपट्टिच्या जमीनदाराकडून आलेली खंडिी घेऊन गदगिा फौजदार शरेखान जमशीद याला 

ह जूरात घेऊन याव ेम्हिून एक ग जटबदार (अंमलबजाविीिा अचधकारी) पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 
 
दोन ज ह (सजटन, जखमा बरे करिारे) व हाडे बसचविारे यानंा म हंमद अमीनखान याजकडे 

पाठवाव ेमली आज्ञा झाली. 
 
बेडर (बेरड?) जमातीिा प्रम ख धमा हा िाकरीच्या आशनेे पाईने चवलायत (वाई प्रातं) िा ठािेदार 

इस्माईलखान मका याच्या मध्यस्थीने बादशहाकडे येऊ पहात होता. त्याला देण्यासाठी म्हिून चखलतीिी वसे्र 
इस्माईलखानाकडे पाठचवण्यात आली. 

 
इंद्रससग व बहाद रससग हे बादशहाजादा म हंमद आज्जम याजपाशी तैनात होते. त्यानंा ह जूरात बोलावनू 

घेण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

बावीस जानेवारी – रमजानिा मचहना. आज किेऱ्या बंद होत्या. 



 
तेवीस जानेवारी – आज किेऱ्या बंद. हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली – ‘फतेह ल्लाखानािे मोिे 

आता चकल्ल्याच्या खंदकाला लागनू असलेल्या रेविी ब रुजापयंत पोहिले असून चकल्ला थोड्याि 
काळात फते्त होईल. 
 

िोवीस जानेवारी – आज हमीद द्दीनखान बहाद र याने पंधरा लाब े पक्षी व बारा द राज (चित्रपक्षी) यािंा 
चशकार करुन, केलेली चशकार बादशहाला दाखचवली. 
 
बादशहानंी खालशािा चदवाि इनायतत ल्लाखान याला चविारले ‘बंगालच्या या पूवीच्या स भेदारापंाशी 

चकती चशबंदी (पायदळ) असे आचि आतािा स भेदार शहाजादा अजीम श्शान याच्याकडे चकती आहे?’ 
 
बादशहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा यािा मीरबख्शी अब्द ल्कयूमखान याला बदलण्यात येऊन 

त्याला ह ज रात बोलवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
तळावर (ब्रम्हप री) असलेला हरकारा केशोराम याने काल प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले – 

‘गाचजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याने येथील गंजाच्या (बाजाराच्या) दारोग्याला (प्रम ख अचधकाऱ्याला) 
बोलावनू त्याला साचंगतले धान्यािी रसद ह ज रात (बादशाही छाविीत) पाठवा’ यावर तो अचधकारी म्हिाला 
‘धान्य थोडेसेि गोळा झाले आहे. शवेर्ी िहूकडून रसदीसाठी धान्य गोळा कराव’े म्हिून खान चफरोज जंग 
याने अचधकारी नेमले.’ 

 
तळावर (ब्रह्मप री) असलेला हरकारा केशोराम याने प ढीलप्रमािे कळचवले –  
 
‘चदलेरखान याने धान्यािी रसद म तटजाबाद (चमरज) पयंत पोहोिचवली असून तो फीरोजजंगच्या 

छाविीकडे आपल्या तैनातीच्या जागेकडे येत आहे. ही बातमी ऐकून खान फीरोजजंग याने त्याला चलचहले की 
‘िोरािें (मराठ्ािें) पाचरपत्य करून या.’ 

 
गोसवदराव हरकारा हा म हंमद अमीनखान याजपाशी तैनात होता. त्याने प ढीलप्रमािे चलचहले – ‘चकल्ल े

खेळिा (चवशाळगड) च्या कोकिी दरवाज्याच्या चदशनेे मािाळिी रे्कडी आहे. तेथे पािी नाही. चवचहरी 
खिण्यासाठी बेलदार व तबरदार लागतील.’ बादशहा म्हिाले ‘आम्ही आमिे बेलदार व तबरदार यानंा या 
कामासाठी नेमतो.’ 

 
मीर आचतश (दारुगोळ्यािा अचधकारी) तरचबयतखान हा आजे्ञप्रमािे अंबाघार्ावरून आला आचि 

बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी त्याला परत अंबाघार्कडे जाण्यास चनरोप चदला. 
 

पंिवीस जानेवारी – म हंमद अमीनखान याजपाशी तैनात असलेला हरकारा गोसवदराव यािा ग माश्ता याने 
प ढील हकीकत कळचवली –  



 
‘हरजैतपरी (जैतापूर तर नव्हे) या कोकि चकनाऱ्यावरील बंदरातील दादहसन वगैरे सहा जमीनदार 

हे म हंमद अमीनखानाला भेर्ले. ते म्हिाले ‘आम्ही बादशहािी प्रजा आहोत. कौल करार करून द्याव ेव अभय 
चमळाव.े आम्ही पूवीप्रमािे नादूं आचि ह ज रात धान्यािी रसद पोहोिती करु.’ म हंमद अमीनखान याने त्यािें 
समाधान केले. त्यानंा कौल चदला, त्यानंा एकेक शाल आचि इतर वस्तू भेर् म्हिून चदल्या आचि त्यानंा म्हर्ले 
‘त म्ही ख शालीने नादंा. ही बातमी ऐकून बादशहानंा आनंद झाला. त्यानंी म हंमद अमीनखानािे कौत क 
करण्यासाठी त्याच्याकडे पत्र पाठचवण्यात याव ेअशी यार अलीबेग यास आज्ञा केली. 

 
ख्वाजा म हंमद अमीन हा काब लिा स भेदार बादशहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा यािे पत्र घेऊन 

आला. तो बादशहानंा भेर्ला. तो म्हिाला बहाद र शहानंी पािंश ेउत्कृष्ट स्वार भरती करुन त्यानंा बादशहाकडे 
पाठचवले. त्यापैकी चदडश ेस्वार ह ज रात आिले आहेत. बाकीिे वारे्त उपासमारीम ळे पागंले.’ 

 
बादशहानंी म हंमद अमीनला चखलतीिी वसे्त्र चदली. 
 
वेंकर्राव हरकारा हा खेळण्याच्या (चवशाळगड) मोिात फतेउल्लाखानापाशी तैना होता. त्याने 

खालीलप्रमािे हकीकत चलहून कळचवली. 
 
फतेउल्लाखानािे म्हििे असे आहे की ‘मोच्यातील पायदळ चशपाई यानंा मी खंदकावर पोहिचवले 

आहे. मी आिखी मेहनत घेईन’. आमच्या सैन्यातील चफरंगी गोलंदाज हे चकल्ल्यावर तोफािें गोळे र्ाकतात. 
पि गोळे वाऱ्यात उडाल्यासारखे उडतात (चनकामी ठरतात) मोच्यातील बारुत (बंद कीिी दारु) व सरब ही 
अगदी चनकृष्ट आहेत.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की म नीमखान याने चफरंग्याच्या बद्दल िौकशी करून अहवाल सादर करावा. 
 

सव्वीस जानेवारी – आज किेऱ्या बंद होत्या. काल हमीद द्दीनखान बहाद र हे बादशहाच्या आजे्ञने मोिे 
पाहण्यास गेला होता. ते पाहून परत आला आचि त्याने बादशहास तेथील वस्त ल्स्थती चनवदेन केली. 
 
पाईन घार् (वाई प्रातं) िा ठािेदार इस्माईलखान मका याने पाठचवलेले चवनंतीपत्र बादशहानंी 

नजरेखालून घातले. 
 
तळावरील (ब्रम्हप री) हरकाऱ्याने प ढील हकीकत कळचवली –  
 
‘रािोजी (घोरपडे) हा परंडा भागात हालिाल करीत होता. ही बातमी ऐकून त्यािे पाचरपत्य 

करण्यासाठी खान फीरोजजंग याने नाहरखानाबरोबर सैन्य देऊन पाठचवले. नाहरखान हा रािोजीवर िालून 
गेला. य द्ध झाले. बादशहाच्या भाग्याने शत्रूपैकी अनेकजि ठार झाले. िोरानंा (मराठ्ािंा) पराजय झाला. ते 



पळून गेले. नाहरखान हा खान फीरोजजंग याजकडे परतला. फीरोजजंगान त्यािे कौत क केले. आफरीन बाद 
(धन्य धन्य) म्हर्ले आचि त्याला पानािा चवडा चदला.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘खान फीरोजजंग यािा मज रा झाला. सेवा मान्य झाली.’ 
 
दंडराजप रीिा चकल्लेदार व फौजदार चसद्दी याकूत याच्या नावाने फजाईलखानाच्या चशक्क्यािे 

असलेले आज्ञापत्र रवाना झाले. 
 
रुस्तमखान चवजाप री यािा म लगा गाचलबखान हा तीन हजारी मन्सबदार असून खान फीरोजजंग 

याजपाशी तैनात होता. त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 

सत्तावीस जानेवारी – काल शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याला आज्ञापत्र पाठचवण्यात आले. 
 
मन्सूरखानािा म लगा म हंमह काजम यास खास िौकीिा म श्रफ म्हिून नेमण्यात आले. मन्सूरखान हा 

दचक्षिच्या तोफखान्यािा दारोगा असून त्याला एक हजार जात व पािश ेस्वार अशी मन्सब होती. 
 
तरचबयतखानाबरोबर दोन जजाइल (जेजाले, लहान तोफा) देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 

अठ्ठावीस जानेवारी – श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 

एकोितीस जानेवारी – पंिेिाळीस हजार रुपये सकमतीिा एक बाजूबंद बादशहाजादा म अज्जम बहाद रशहा 
याजकडे पाठचवण्यािी आज्ञा झाली. 
 
मोच्यात असलेला व्यंकर्राव हरकारा याने कळचवले की –  
 
फतेह ल्लाखान बहाद र यािे मोिे खंदकापयंत सरकले असून त्याने कनकी (?) व धाब े (ब रुजावर 

िढण्यासाठी पाळिेवजा वहाने) तयार करचवले आहेत. इतर बाबतीतही तो कामचगरी बजावत आहे 
िोराबंरोबर (मराठे) य द्ध िालू आहे. 

 
म हंमद ग ल याने बादशाही छाविीतील घोडे बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) येथे शहजादा बेदारबख्त 

याजकडे पोिवाव.े तेथून शहाजाद्याने बदका (संरक्षि पथक) देऊन म तटजाबाद चमरजेपयंत पोहोिवाव.े तेथून 
खान चफरोजजंग याच्या पथकानंी तळावर (ब्रम्हप री) न्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
म हंमद अमीनखान याजपाशी (कोकिी दरवाज्याजवळ) तैनात असलेल्या हरकाऱ्याने प ढीलप्रमािे 

हकीकत चलहून कळचवली –  
 



‘म हंमद अमीनखान याजबरोबर य द्ध कराव े म्हिून िोरािें (मराठ्ािे) पायदळ सैन्य खेळिा 
(चवशाळगड) गडच्या कोकिी दरवाज्याच्या चदशनेे ठाि माडूंन होते. म हंमद अमीनखान हा मतलबखान, 
ख्वाजाखान कामयाबखान मामूरखान वगैरेना घेऊन त्याचं्यावर िालून गेला. य द्ध झाले. बादशहाच्या भाग्याने 
शत्रूपैकी अनेकानंा ठार अगर जखमी करण्यात आले. दरवाज्याजवळ मोिे कायम करण्यात आले असून य द्ध 
िालू आहे. तेथे आसऱ्या आडोशाला जागा नाही. मोगलापंैकी िार मािसे ठार झाली व ते्रपन्न मािसे जखमी 
झाली. 

 
बादशहा म्हिाले ‘म जरा झाला’ सेवा मान्य झाली. 
 

तीस जानेवारी – म हंमद अमीनखान याच्या मोच्यात तैनात असलेला हरकारा गोसवद यािा ग माश्ता याने 
प ढील हकीकत चलहून पाठचवली –  
 
‘म हंमद अमीनखान व जमशीदखान यानंी कोकिी दरवाज्याकडे मोिे कायम केले असून िोराचं्या 

(मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी रेहकले (लहान तोफा) माडंले आहेत. िोरािंी (मराठ्ािंी) संख्या मोठी आहे 
– य द्ध िालू आहे.’ 

 
फतेह ल्लाखानाच्या मोच्यात तैनात असलेला हरकारा व्यंकर्राव याने प ढीलप्रमािे कळचवले – 

‘िोरानंी (मराठ्ानंी) चकल्ल्यावरून तोफ डागली. तोफेतून एक दगडी गोळा उडाला. तो खंदकात धाब ेव 
कंकी हे होते, त्यावर जाऊन पडला. अंकी व धाव हे काहीसे जळाले आहेत. यावळेी म नीमखान वगैरे 
लढण्यासाठी म्हिून प ढे झाले. ऐनवळेी तोफिा गोळा खंदकात पडला. पडताक्षिी गोळ्यािे त कडे त कडे 
झाले. ते त कडे लागनू अनेक मािसे जखमी झाली.’ 

 
एकतीस जानेवारी – अमान ल्ला याने बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे कोल्हापूराहून शरेदहान (व्याघ्रम ख) तोफ 

आिली. तो बादशहाला भेर्ला. बादशहा चमजाबेग ग जटबदार याला म्हिाले ‘ती तोफ खेळिा 
(चवशाळगड) चकल्ल्याच्या मोच्यावर पोहोिवा.’ 
 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘राजा जयससग (भावी सवाई जयससग) हा ज म्लत ल्म ल्क 

अमीरुल ्उमरा (असदखान म ख्य प्रधान) याजपाशी तैनात आहे. त्याला तेथून हलवा. तो आमच्या ह ज रात 
गंजाच्या (बाजार) मागे, अप्परखानािा नातू शमशरेबेग याच्या डेऱ्याच्या चदशनेे तळ देऊन राहील.’ 

 
खानाजादखान याने बादशहानंा प ढील हकीकत साचंगतली – ‘मीरघासी याला दोनश ेजात व पन्नास 

स्वार अशी मन्सब होती. तो बादशाही िाकरी सोडून िोरानंा (मराठ्ानंा) चमळाला होता. आता त्याने 
मराठ्ािंी सोबत सोडली असून तो िाकरीच्या आशनेे येथे आला आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘त्याला भेर्ीसाठी 
घेऊन या.’ खानाजादखान (रुह ल्लाखान) याने मीरघासीिे हात रुमालाने बाधूंन त्याला बादशहासमोर आिले. 
बादशहानंी त्याच्याकडे पाचहले. ते म्हिाले ‘यािे हात मोकळे करा. आम्ही यािे अपराध माफ केले आहेत.’ 
त्याप्रमािे त्यािे हात मोकळे करण्यात आले. त्यािी पूवीिी मन्सब प न्हा बहाल करण्यात आली. 



 
गोसवद हरकारा हा तळावर (ब्रह्मप री) तैनात होता. त्यािा ग माश्ता केशोराम याने (ब्रह्मप रीहून) 

खालीलप्रमािे कळचवले –  
 
‘यमाजी सनबाळकर हा सैन्य घेऊन या भागात हालिाल करीत होता. हे ऐकून गाचजउद्दीन फीरोजजंग 

याने िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी आपला भाऊ हाचमदखान बहादूर याला बरोबर सैन्य देऊन 
पाठचवले. हाचमदखान शत्रूवर िालून गेला. िोराबंरोबर (मराठे) य द्ध झाले बादशहाच्या भाग्याने शत्रूपैकी 
अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. शत्रूिा पराजय होऊन तो पळून गेला. शत्रूिे घोडे आचि इतर चजनसा 
(आपल्या) वीराचं्या हाती पडल्या. 

 
बादशहानंी खान फीरोजजंग याच्याकडे त्याला बक्षीस म्हिून तलवार, जमदाड व चखलतीिी वसे्त्र 

पाठचवली. फीरोजजंगाच्या सहकाऱ्यापंैकी प्रत्येकाला बचक्षसे पाठचवण्यात आली याि स मारास फीरोजजंगाने 
य द्धात चवजय चमळचवल्यािे पत्र मीर वफाबेग आचि इतर एक मन्सबदार याच्या हस्ते पाठचवले होते ते 
बादशहाच्या नजरेखालून गेले. बादशहा म्हिाले ‘फीरोजजंग व हाचमदखान बहाद र यािंा मज रा झाला. त्यािंी 
सेवा मान्य झाली’ 

 
तळावरील (ब्रह्मप री) हरकारा केशोराम याने खालीलप्रमािे हकीकत कळचवली –  
 
‘िोरािें (मराठ्ािें) सैन्य चवजापूर स भयाच्या चदशनेे हालिाल करीत होते. ही बातमी हेरानंी खान 

फीरोजजंग याला कळचवली. यावर खान फीरोजजंग याने आपला सहकारी चसराज द्दीन खान याला चशरपाव 
चदला आचि त्याच्या बरोबर सैन्य देऊन िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी त्यािंी नेमिूक केली. 
मोच्यासाठी बाबं ू (वळूे) िी आवश्यकता होती. बाबं ू कापून मोच्यावर पोहोिचवण्यासाठी पन्नास ग जटबदार 
नेमण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
एक फेब्र वारी – बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान हा मागे अबंाघार्च्या चदशनेे तळ देऊन होता, तो आचि त्यािे 

प ढील सहकारी हे येऊन बादशहाला भेर्ले –  
 
बहरामंदखानाच्या म लीिा म लगा म हंमद तकी, मरहूम (चदवगंत) अमीर खान यािा म लगा, 

बहरामदखानाच्या फौजेिा बक्षी व वाकनीस मीर इनायत ल्ला मरहूम (चदवगंत) खानजहान बहाद र यािी म ले 
न स्रतखान व अब ल्फतहखान, अमीरखान मरहूम यािी म ले म हंमद काजम व म हंमद हादी. 

 
मतलबखान वगैरेना म हंमद अमीनखान यािी मदत करण्यासंाठी कोकिी दरवाज्याकडे पाठचवण्यात 

आले होते. मतलबखान व कामयाबखान हे येऊन बादशहाना भेर्ले. त्यानंी म हंमद अमीनखान याच्या मोच्यािा 
नकाशा बादशहाना दाखचवला, बादशहानंी नकाशात नोंदलेली स्थळे पाचहली. ज्या ज्या स्थळासबंंधी त्यानी 
माचहती चविारली ती मतलबखान व कामयाबखान यानी साचंगतली. 

 



मीरक लीज स हबत यसावल हा बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे राजा जयससग याला घेऊन आला होता. राजा 
जयससग हा बादशहाना भेर्ला. त्याने पािं मोहरा चनसार (भेर्, ओवाळिी) म्हिून प ढे ठेवल्या. बादशहानंी 
त्याला शभंर मोहराचं्या सकमतीिा एक घोडा बक्षीस चदला. राजा जयससग याला म हंमद अमीनखान याजपाशी 
(कोकिी दरवाज्यासमोर) तैनात करण्यात आले. जयससगाना अमीनखानाकडे पोहोिवनू परत याव ेअशी 
मीरक लीज याला आज्ञा करण्यात आली. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली – ‘खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यातील मराठ्ािंी ये जा 

खंदकातूंन होती त्याि वारे्ने खंदक िढून जाव ेअसे फतेह ल्लाखान वगैरेंनी ठरचवले. यावर िोर (मराठे) चतकडे 
िाल करून आले. त्यानंी चतकडील मोिे उध्वस्त केले. मोच्यातील सैचनकानंी िोरानंा (मराठ्ानंा) मार चदला. 
मार सहन न होऊन मराठ्ानंी पळ काढला. फतेह ल्लाखान बहाद र वगैरेंनी कबकी व धाब े हे खंदकावर 
व्यवल्स्थत बसचवले. 

 
अकरा फेब्र वारी – खानजहान (चदवगंत) याच्या पथकातंील म हंमद फारुक याला मलकापूरिा ठािेदार 

म्हिून नेमण्यात आले. त्याला िारश ेजात व साठ स्वार अशी मन्सब होती. तीत शभंर स्वारािंी वाढ 
करण्यात आली व म हंमद फारुक यास चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
संगमनेरिा फौजदार अमानतखान (हाि प ढे हैद्राबादिा स भेदार म बारजखान म्हिून १७२४ मध्ये 

प्रचसद्धीस आला) याने प ढीलप्रमािे पत्र पाठचवले – यावषी पाऊस कमी पडला. त्याम ळे सरकारिे शतेसाऱ्यािे 
उत्पन्न कमी झाले. अनेक खेडी उठून गेली. महस लीिे उत्पन्न व पूवीिा फौजदार रजातलबखान याच्या 
कारचकदीिी िौकशी यासाठी शखे साद ल्ला याला पाठचवण्यात आले आहे. त्याला माझा सहकारी म्हिून 
नेमण्यात याव.े’ बादशहानंी त्यािी चवनंती मान्य केली. 

 
‘आमच्या ह ज रापासून म हंमद अमीनखान याच्या मोच्यापयंत (कोकिी दरवाज्याजवळ) अंतर चकती 

आहे हे साखळीने मोजून या अशी बादशहानंी असद ल्ला ख शमंचजल व अब्द ल्कादर करावल यानंा आज्ञा केली. 
 
पृथ्वीससगािा म लगा केशरससग याला तीनश ेजात व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत दोनश ेजात 

व शभंर स्वार अशी वाढ करण्यात आली. 
 
बारा फेब्र वारी – खान चफरोजंग याने डासळब,े सफरिंद, द्राके्ष याचं्या दहा करंड्या पाठचवल्या. त्या बादशहानंी 

नजरेखालून घातल्या. 
 
तेरा फेब्र वारी – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
िौदा फेब्र वारी – बादशहानंा कळचवण्यात आले की शहाजादे बेदारबख्त हे नजीक पोहोिले आहेत. बादशहानंी 

आज्ञा केली की ‘बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान व नेकनामखान यानंी प ढे जाऊन त्यािें स्वागत कराव.े’ 
त्याप्रमािे ते शमशरेबेगच्या तळावर पोहिले आचि बेदारबख्ताला भेर्ले. बहरामंदखान, त्याच्या 



म लीिा म लगा म हंमद तकी, आचि नेकनामखान यानंी मोहरा नजर म्हिून चदल्या. त्यानंतर ते सगळे 
चदवािे खास पयंत आले. बरोबर बेदारबख्तािे स्वार होते. बक्षी उल्म ल्काने बादशहानंा कळचवले की 
‘शहाजादे बेदारबख्त हे आले आहेत.’ बादशहा म्हिाले ‘येऊ द्या.’ 
 
शहाजादे बेदारबख्त व त्यािा म लगा स ल्तान बेदार चदल हे बादशहानंा भेर्ले आचि त्याचं्या पाया 

पडले. बादशहानंी त्याच्या पाठीवरुन हात चफरचवला. चदवस एक प्रहर िार घर्का झाल्या असता बादशहा 
बेदारबख्ताला घेऊन चदवािे खास मधून चदवािे आममध्ये आले त्यानंा बेदारबख्ताला खेळिा (चवशाळगड) 
चकल्ल्यािा नकाशा दाखचवला. चदवािे आममधील काम संपण्यापूवीि बादशहानंी बेदारबख्ताला आपल्या 
तळावर जाण्यासाठी चनरोप चदला. 

 
बेदारबख्तािे प ढील अचधकारी बादशहाना भेर्ले – रजातलबखान चदवाि, म हंमद बाकरिा म लगा 

म हंमद अली व त्यािा म लगा हसनखान मीरत जक, एचतमादखान बक्षी व वाकनीस, ह सेनखान बक्षी व 
वाकनीस. 

 
रजातलबखान हा बेदारबख्ताच्या फौजेत चदवाि होता. त्याला त्या फौजेतील बक्षीचगरी पि देण्यात 

आली. बादशहाजादा आज्जम यािा नोकर हाजीबेग हा बेदारबख्ताच्या बरोबर आला होता. त्याला चखलतीिी 
वसे्त्र देण्यात आली. 

 
अमीरुल ्उमरा ज म्लत ल्म ल्क असदखान (म ख्यप्रधान, हा मोच्यावर होता) याला सवड चमळेपयंत 

खालशािा चदवाि इनायत ल्लाखान याने त्याच्या कागद पत्रावर स्ा करीत जाव्या अशी आज्ञा झाली. 
 
देवीससग हा बीड येथे तैनात होता, तो येऊन बादशहाला भेर्ला. 
 
दंडराजप रीिा चकल्लेदार व फौजदार चसद्दी याकूतखान याने कसलगडाच्या बत्तीस करंड्या पाठचवल्या. 

त्या बादशहाचं्या नजरेखालून गेल्या. चसद्दी याकूतखानाने बादशहानंा खालीलप्रमािे पत्र पाठचवले –  
 
‘आपि मला ह ज रात येण्याचवषयी बोलाचवले आहे. या भागात गचनमािंी (मराठ्ािंी) वदटळ आहे. मी 

िोरािें (मराठ्ािें) येण्याजाण्यािे मागट बंद केले आहेत. मी माझी पथके येथे सोडून ह ज रातं आलो तर िोर 
(मराठे) धामधूम उडचवतील. याम ळे माझे ह ज रात येिे स्थचगत कराव.े’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 

 
खेळिागड (चवशाळगड) च्या मोच्यात तैनात असलेला हरकारा वेंकर्राव याने प ढीलप्रमािे हकीकत 

चलहून कळचवली –  
 
‘मीर असद ल्ला ख शमंचजल याने खेळिा चकल्ल्यािा नकाशा राजा जयससग याजकडे पाठचवला. राजा 

जयससग हा कोंकिी दरवाज्याच्या चदशनेे तैनात होता. नकाशाप्रमािे तो चकल्ल्यापासून एक कोसावर होता. तो 
तेथून खेळिा चकल्ल्याकडे चनघाला. िोरानंी (मराठ्ानंी) चखडकी (चकल्ल्यािा लहान दरवाजा) च्या बाहेर 



िौकी पाहारे कायम केले होते. जयससगािा प्रधान व सैचनक रस्ता नीर् करुन शत्रूवर िाल करुन गेले. य द्ध 
झाले. जयससगािे अनेक सैचनक ठार अगर जखमी झाले. पि िौकी उधळून लावण्यात आली. शत्रूपैकी अनेक 
जि जखमी झाले. पायदळ सैन्यात य द्ध िालू आहे.’ याि स मारास असद ल्ला हा ह ज रात आला. त्याने 
साचंगतले की, ‘राजा जयससग हा लढाईपासून पंधरा साखळी अंतरावर उभा आहे.’ बादशहा म्हिाले, ‘मज रा 
झाला. सेवा मान्य झाली.’ 

 
पंधरा फेब्र वारी – शहाजादा बेदारबख्त याला एक रत्नखचित चशरपेि बक्षीस म्हिून देण्यात आला. हाजी 

अब्द ल्ला यािा म लगा म हंमद ऐवज याला स रत बंदरिा फौजदार व कोतवाल म्हिून नेमण्यात आले. 
त्यापूवीिा अचधकारी चदयानतखान याला ह ज रात बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
इनायत ल्लािा म लगा चजयाउल्ला हा गंजािा (बाजार) अमीन (व्यवस्था पाहािारा) होता. त्याने चवनंती 

केली की, ‘आज्ञा होत असल्यास गंजातंील रोजच्या बाजार भावाच्या चिठ्ठ्ठ्ा (तक्ते) आपल्याकडे पाठवीत 
जाईन.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
िौलिा फौजदार शखे म हंमद याने चवनंती चलहून पाठचवली की, ‘आज्ञा होत असल्यास मी येथे 

आपल्यातफे एक नायब नेमून स्वतः ह ज राचं्या सेवते येईन.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
वेंकर्राव हरकारा हा खेळिा चकल्ल्याच्या मोिात फते्तह ल्लाखानापाशी तैनात होता. त्याने प ढील 

प्रमािे चलचहले – ‘फतेह ल्लाखान हा मोिाच्या प ढे गेला होता. िोरानंी (मराठ्ानी) चकल्ल्यावरून तोफािंा 
मारा केला. फतेह ल्लाखानाच्या पायाला थोडी जखम झाली. तोफाम ळे दोन बेलदार मारले गेले.’ 

 
तळावर (ब्रह्मप री) केशोराम हरकारा तैनात होता. त्याने प ढील हकीकत कळचवली –  
 
‘गचनमािें पाचरपत्य करून हाचमदखान हा परत आला. खान फीरोजजंग याने म जाचहदखानाबरोबर 

मानोजी माडें (पाढंरे?) वगैरे सरदाराना चदले आचि त्याला गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी पाठचवले. रािोजी 
(घोरपडे) हा चवजापूर प्रातंात हालिाली करीत होता. म जाचहदखान हा त्याच्यावर िालून गेला. य द्ध झाले. 
शत्रूपैकी अनेक जि ठार अगर जखमी झाले. शत्र ूपळून गेला. गचनमािें पाचरपत्य करुन म जाचहदखान हा खान 
फीरोजजंगला म्हिाला 'त मच्या पैकी प्रत्येकाला बढती चमळावी असे मी ह ज रातं चलचहिार आहे.’ 

 
गोसवदराव हरकारा हा खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्याच्या मोच्यात म हंमद अमीनखान याजपाशी 

(कोंकिी दरवाज्याकडे) तैनात होता. त्याच्या ग माश्त्याने प ढील वृत चलहून कळचवले –  
 
खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यात स मारे िारश े िोर (मराठे) बाहेर पडले. ते ख्वाजाखान याच्या 

मोच्यावर िालून आले. त्यानी मोच्याला आग लावनू चदली. त्यानंी गोळ्यािंा भडीमार केला. य द्ध झाले. 
ख्वाजाखान हा गचनमािें पाचरपत्य करुन परतला. त्याला दगडाच्या माराने जखम झाली. त्याच्या पािं 
सहकाऱ्यानंा तल्वारीच्या व बंद कीच्या गोळ्याचं्या जखमा झाल्या. या स मारास म हंमद अमीनखान व 



कामयाबखान हे ख्वाजाखानाच्या मदतीस पोहोिले. गचनमापंैकी स मारे पंधरा जिानंा नरकात पाठचवण्यात 
आले (ठार मारण्यात आले). शत्रूपैकी अनेक जिानंा जखमी करण्यात आले. गचनम पळून गेले. मोिे 
पूवीप्रमािे कायम करण्यात आले.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘मज रा झाली.’ सेवा मान्य झाली. गोसवद हरकारा याच्या ग माश्त्याने प ढील प्रमािे 

कळचवले –  
 
‘गचनमािंा सरदार नेबा (नेमाजी तर नव्हे) हा संगमनेर भागात हालिाली करीत होता. त्याने तेथील 

ग रेढोरे ल रू्न नेली. ही बातमी ऐकून तेथील (संगमनेर) फौजदार अमानतखान हा धावनू गेला. त्याने गचनमाशंी 
य द्ध केले. आचि ग रेढोरे सोडवनू ती मालकाचं्या हवाली केली.’ 

 
धारुरच्या बातम्यावंरुन कळले ते हे ‘गचनमािंा सरदार रािोजी हा या भागातं आला. त्याने पेठ 

रह ल्लापूर हे गावं ल रू्न फस्त केले. येथील ऊजबेकखान औरंगखान फौजदार याने काहंी कामचगरी केली 
नाही.’ औरंगखानाला सातश े जात व सातश े स्वार अशी मन्सब होती. त्यातं िारश े स्वार द घोडी होते. 
बादशहानंी त्यािी मन्सब शभंर स्वारानंी कमी केली. 

 
स रत बंदरिा अचधकारी म हंमद ऐवज याला इचतबारखान ही पदवी देण्यात आली. 
 

सोळा फेब्र वारी – खान फीरोजजंगच्या सैन्यािा चदवाि याच्याकडे त्याि सैन्यातंील घोड्यानंा डाग देण्यािे व 
तपासून घेण्यािे काम पि सोपचवण्यात आले मलकापूरिा ठािेदार म हंमद सईद याला यावल 
(खानदेश) च्या फौजदारीवर नेमण्यात आले. त्याच्या पूवी ग लाम म चहय द्दीन खान हा फौजदार होता. 
त्यािी नेमिूक ब ऱ्हािपूरवर करण्यात आली. 

 
पंिवीस फेब्र वारी – बादशहाच्या ह ज रापासून म हंमद अमान खानाच्या मोच्यािे (कोंकिी दरवाज्याकडे) अंतर 

चकती हे साखळीने मोजण्यासाठी उस्मानखान करावल हा गेला होता. त्याने परत येऊन प ढील 
माचहती चदली. 
 
‘अंबाघार्च्या वारे्ने अंतर नऊ कोसािे आहे. साखरण्याच्या वारे्ने आठ कोसािे आहे. पि तरचबयत 

खानाने जी वार् तयार केली आहे चतिी लाबंी साडे िार कोस भरते.’ 
 
हे ऐकून बादशहा गप्प बसले. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की शमशरे बेग हा करावली (रे्हेळिी) साठी जात असतो. िोरािें 

(मराठ्ािें) सैचनक येऊन आक्रमिे करतात. शमशरे बेगच्या पथकातं बहेचलये (पायदळ) नाहीत.’ शभंर 
मािसे तैनात करण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 

 



खान फीरोजजंग याने चलचहले की ‘नजरबेिी म ले म हंमद अमीन, म हंमद याकूब व कलंदरबेग ही 
आजे्ञप्रमािे आपल्या बापािी शव ही (ताबतू) औरंगाबादेस पोहोिवनू आली आहेत. त्यानंा माझ्या पथकातं 
सामील करण्यात याव’े चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
द जटनससहाच्या म लगा नानूससह हा दोनश ेजात व पन्नास स्वार असा मन्सबदार होता. पदमससग हा 

दीडश ेजात व वीस स्वार असा मन्सबदार होता. जसवतं ससग, बहारससग, लोमकिससग ही मंडळी राजा 
जयससग, याच्या चनकर्वतीयापंकैी होती. त्याचं्यावर कृपा करण्यात आली. 

 
राजापूर ताल के चवशाळगड येथे शखे बैत ल्ला हा ठािेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याच्या 

जागेवर मलकापूरिा ठािेदार म हंमद बाकर यािी नेमिूक करण्यात आली. म हंमद बाकर बरोबर चसद्दी 
याकूतखान याच्या पथकातंील पािंश ेमािसे तैनात करण्यात आली. 

 
मंडनगडिा (वदंनगड) िा हवालदार (चकल्लेदार) विगोजी (फलर्िकर सनबाळकरापैकी) याने 

चवनंती चलहून पाठचवली की ‘मला जहागीर नाही. माझी द दटशा आहे. मला खिाला काही रक्कम चमळेल व 
जहागीर देण्यात येईल अशी आशा करतो.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. आज्ञा झाली की दख्खनिा चदवाि 
मोचतमदखान याने िौकशी करुन विगोजीला काय व कोठे द्याव ेयािा वृत्तातं द्यावा. 

 
इनायत ल्ला याला अब्द ल्कादरच्या ऐवजी कोतला (?) िी चकल्लेदारी देण्यात आली. 
 

सव्वीस फेब्र वारी – बादशहानंी काल रात्री रुह ल्लाखानाला ह ज रात बोलावनू त्याच्याशी खलबते केली. 
ज म्मत ल्म ल्क असदखान अमीरुल ्उमरा (म ख्य प्रधान) हा खेळण्याच्या (चवशाळगड) मोच्यावरुन 
येऊन बादशहानंा भेर्ला. भेर्ीनंतर बादशहानंी त्याला आपल्या तंबूकडे परत जाण्यास चनरोप चदला. 
 
बादशहा उस्मानखान करावल याला म्हिाले ‘राजा अवधूतससग (ओर्छ्यािा राजा) यािा तळ, 

चकल्ल्याच्या पायथ्याशी, कोंकिी दरवाज्याच्या चदशनेे, म हंमद अमीनखान याच्या मोच्यात आहे. तो तळ येथून 
चकती लाबं आहे हे साखंळीने मोजून या.’ 

 
सकर (ग लबगा चजल््ातील सागर?) िा चकल्लेदार व फौजदार ब ऱ्हाि ल्लाखान यािी मन्सब शभंर 

जात व पन्नास स्वार यानंी कमी करण्यात आली. 
 
खर्ाविा ठािेदार चकशनराव यािा भाऊ रघ नाथ याला मन्सब देण्यात आली. 
 

अठ्ठावीस फेब्र वारी – राजाप रिा ठािेदार म हंमद बाकर याला जाचबताखान ही पदवी देण्यात आली. 
 



शहाजादा बेदारबख्त हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्यापूवी त्याने राजा जयससग व म हंमद अमीनखान 
याचं्या मोच्याना भेर् चदली होती. त्याने बादशहानंा मोच्यांिा तपशील साचंगतला. त्यािे सहकारी 
रजातलबखान चदवाि आचि त्याच्या फौजेिा बक्षी व वाकनीस एचतमादखान हेही बादशहानंा भेर्ले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘म हंमदशरीफ याला एक हजार रुपये द्या. नादरजी (नारोजी?) जमीनदार 

व देशपाडें मोजे धानोल (?) याला इनाम (बक्षीस) द्या. त्याचं्या बरोबर दोन हेर (जासूस) द्या. त्या सवाना 
फते्तह ल्लाखान याजकडे पाठवनू द्या. 

 
शखे ग लाम अहमद हा न कताि म सलमान झाला होता. ित भूटजच्या प्रकरिात त्याने कसून िौकशी 

केली होती. चतिा वृतातं ऐकून बादशहा ख श झाले. ते म्हिाले ‘वाहवा आफरीन बाद छान. िौकशी केली.’ 
इनायत ल्लाने साचंगतले ‘ग लाम अहमदिे म्हििे आहे की अशीि िौकशी इतराचं्या बद्दलही सादर करुन 
आपल्यासमोर ठेवीत जाईन. बादशहा म्हिाले ‘अवश्य, अवश्य.’ 

 
माचच १७०२ 

 
एक मािट – राजापूरिा ठािेदार जाचबताखान याला एक घोडा बक्षीस म्हिून देण्यात आला. 

 
ख्वाजा म हरमखान याला काब लिा माजी स भेदार अमीरखान याच्या मालमते्तिी िौकशी करण्यासाठी 

पाठचवण्यात आले होते तो ह ज रात येत आहे असे कळले त्याच्याकडे फतेहाबाद (धारुर, मराठवाडा) वगैरे 
स्थळाचं्या सरकारी बागािंी व्यवस्था होती. त्या जागेवरून त्याला बदलण्यात आले. त्याला पािंश ेजात व 
नव्वद स्वार अशी मन्सब होती. ती िाळीस स्वारानंी कमी करण्यात आली. बादशहानंी आज्ञा केली की 
रुह ल्लाखानाने म हरमखानाला प ढील अथािे पत्र पाठवाव े ‘त म्ही खचजना घेऊन ब ऱ्हािप राहून लवकर या.’ 
अशाि अथािे पत्र पाठचवण्यासंबंधी फजाईलखान यालाही आज्ञा झाली. 

 
बऱ्हािपूर (खानदेश) िा स भेदार बहरोजखान व औरंगाबादिा स भेदार ल त्फ ल्लाखान यानंा आज्ञापते्र 

गेली की ‘सहद स्थानातून (उत्तर भारतातून) खचजना येत आहे. त मच्या हद्दीतून त म्ही तो स रचक्षतपिे प ढे 
पोहोिवा.’ 

 
अब्द ल्लतीफ, खवास यािा म लगा ख्वाजा गजनफर याने चवनंती केली की ‘माझी आई शहाजहानाबादेत 

(चदल्ली) आहे. परवानगी चमळत असेल तर चतला भेर्ण्यास जाईन.’ बादशहानंी त्याला एक वषािी रजा चदली. 
 
राचहरी (रायगड) िा चकल्लदेार व फौजदार चशवससग याच्या चशफारसीवरुन झ ंजारससगािा भाऊ 

िेतससग याला शभंर जात व पन्नास स्वार अशी मन्सब देण्यात येऊन त्याला चशवससगपाशी तैनात करण्यात 
आले. 

 



दोन मािट १७०२ – काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली – (कोतरी) कातर (चशपोशी जवळ, 
लाजें ताल का, रत्नाचगरी चजल्हा) हे गावं म्हिजे खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्यािा सरकूब (जागल्या, 
रे्हळिी करिारा, चनगा राखिारा) होय म हंमद, अमीनखान ख्वाजाखान, राव मानससग (जाधव सशदे 
खेडकर), त कट ताजखान वगैरे सरदारानंी कातर या गावावर हल्ला िढचवला शभंर िोर (मराठे) ठार 
अगर जखमी झाले. आपल्याकडेही बरेि जि ठार अगर जखमी झाले. शत्र ूपळून खेळिा चकल्ल्यातं 
चनघून गेले. बादशाही अचधकाऱ्यानंी कातंरगाव ताब्यात घेतले आचि तेथे ठाि माडंले आहे.’ 
 
याि स मारास वरील चवजयािी हकीकत सागंिारे म हंमद अमीनखान यािें पत्र घेऊन एक जल्लूदार 

(चनकर्वती सेवक) आला. ते पत्र त्याने बादशहाना चदले बादशहा ख श झाले. त्यानंी जल्लूदारला पािं मोहरा व 
पािं होन बक्षीस म्हिून चदले. 

 
म हंमद मीर हा म हंमद अमीनखान याच्या फौजेिा बक्षी व वाकनीस होता. त्यािे फौजेतील घोड्यानंा 

डाग चदले सकवा नाही हे पाहाण्यािे कामही देण्यात आले. 
 

तीन मािट – कातरगावं सजकून घेतल्याबद्दल म हंमद जमीन खान यास बहाद र ही पदवी देण्यात आली. फमान 
व खास चखलतीिी वसे्त्र त्याच्याकडे पाठचवण्यात यावीत अशी आज्ञा झाली. 
 
म हंमद अमीनखानाने पत्र चलहून कळचवले की ‘कातर गावं सजकून घेण्याच्या कामात प ढील मंडळीनी 

फार मेहनत केली. 
 
१) जमशीदखान (?) २) ख्वाजाखान ३) कामयाबखान ४) मोर खान (?) ५) त कट ताजखान ६) 

अब्द स्समदखान व पायदळाकडील राव मानससग (जाधव) याचं्यावर कृपा झाली पाचहजे.' 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘रुह ल्लाखानाने वरील पैकी प्रत्येकािा ह द्दा काय यािी िौकशी करुन 

कळवाव ेअब्द स्समदखान, कबिाकखान, त कट ताजखान व ख्वाजाक लीखान या पैकी प्रत्येकाकडे एक खंजीर 
बक्षीस म्हिून पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहा बेदारबख्ताला म्हिाले ‘त म्ही म हंमद अमीनखान यािे मोिे पाहून या.’ 
 
इनायत ल्लाखान याने चवनंती केली की ‘मरहूम (चदवगंत) शरीफखान यािी म ले इमाम द्दीन व जैन द्दीन 

अहमद ही आपल्या बापाकडे चनघालेली सरकारी देिी देण्यात अडथळे आिीत आहेत’ बादशहानंी आज्ञा केली 
की छाविीिा नायब कोतवाल व गंज (बाजार) िा अमीन चजयाउल्ला यानी जाऊन इमाम द्दीन वगैरेिी घरे 
सरकारात जप्त करावी. दोन्ही म लाचं्या मन्सबी काढून घेण्यात याव्या. 

 
तळावर (ब्रह्मप री) तैनात असलेला हरकारा केशोराम याने चतकडिे प ढील वृत्त चलहून पाठचवले. 
 



ज म्लत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याने या मचहन्याच्या (शब्बाल) िार तारखेस (एकवीस फेब्र वारी 
१७०२) हाचमदखान बहाद र, चदलेरखान, राजा इंदरससग वगैरेना तळावर (ब्रह्मप री) सोडले. तो स्वतः 
गचनमािें पाचरपत्य व चशकार यासाठी स्वार होऊन चनघाला. 

 
चबदनूर (चशमोगा चजल्हा कनार्क) राज्यािे वकील खान फीरोजजंग याजपाशी आले. त्याने दोन घोडे 

त्याला नजर देऊ केले. फीरोजजंगाने घोडे घेतले नाहीत. पि त्याने वकील याला चखलतीिी वसे्त्र व त्याच्या 
सहकाऱ्यानंा शाली चदल्या. चबदनूरकडून खंडिी येिार होती. चतच्याबद्दल त्याने तगादा केला व ताकीद चदली. 

 
िार मािट – कातरिे गावं सजकून घेतल्याबद्दल बादशहानंी प ढील मंडळींवर कृपा केली. मीर महमूद, ख शहाल 

बेग, ख्वाजाखान त कट ताजखान, कविाकखान, राव मानससग, ख्वाजाखानी याचं्या मन्सबीत वाढ. 
 
जमशीदखानाच्या मन्सबीत वाढ झाली. जमशीद खानािा मोठा म लगा म हंमद इब्राहीम यािी मन्सब 

वाढचवण्यात येऊन त्याला फरीइनखान ही पदवी देण्यात आली. त्यािा भाऊ अहमद यािीही मन्सब 
वाढचवण्यात आली. कामयाबखान याला धन ष्ट्यबाि, बाकीबेग सहमतखानी याला एक ढाल या वस्तू देण्यात 
आल्या. 

 
शहाजादा बेदारबख्त याने बादशहानंा पत्र चलहून प ढील हकीकत कळचवली. 
 
‘हाचफज अंबर व ख्वाजा अंबर हे हत्तीवर बसून माझ्या तंबपूयंत येतात आचि याि वारे्ने िार पाि कोस 

चशकारीला जातात.’ बादशहानंी हाचफज अंबर व ख्वाजा मसूद याचं्या मन्सबी कमी केल्या. 
 
मलकापूरिा ठािेदार म हंमद फारूख याला बदलण्यात येऊन त्याला ह ज रात बोलावनू घेण्यात आले. 

त्याच्या जागी मलकापूरच्या ठािेदारीवर म हंमद रफीच्या आचश्रतापंैकी ग लाम म हंमद याला नेमण्यात आले. 
 
दौलताबादेिा चकल्लेदार सय्यद म बारकखान याने प ढील हकीकत चलहून कळचवली –  
 
अब ल्हसन तानाशाह (गोवळकोंड्यािा माजी बादशहा) हा वारला त्याच्या बायकोकडे शोक चनदशटक 

वसे्त्र (चखलते मातमी) द्यावी म्हिून औरंगाबादेिा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याने एका मािसाच्याबरोबर माझ्याकडे 
वसे्त्र पाठचवली. याबाबतीत आपली आज्ञा नसल्याम ळे मी वसे्त्र परत केली.’ 

 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘त म्ही ल त्फ ल्लाखानाला चलहा, ‘वसे्त्र म बारकखानाकडे पाठवा. तो 

ती अब ल्हसनच्या पत्नीकडे पाठचवल.’ 
 
इनायत ल्लाने चवनंती चलहून पाठचवली की, ‘यार अलीबेगच्या अफरातफरीम ळे परवाने देण्यात चदरंगाई 

होत आहे.’ बादशहा म्हिाले, ‘यार अलीबेग अफरातफर करिारा नाही.’ 
 



आज बादशहानंी दरबारिे कामकाज केले नाही. म हंमद अमीनखान बहादूर काजर गाव सजकून घेतले 
होते. त्याच्या सैन्यातंील प ढील अचधकाऱ्यानंा प ढील प्रमािे बचक्षसे देण्यात आली. 

 
जमशीदखान (माजा चवजापूर राज्यातला. प ढे १७०५ मधे बाचकि खेड्याच्या वढे्यात मारला गेला) 

याला िारशिेी मन्सब होती. ती एक हजार (जात) एक हजार स्वार अशी करण्यात आली. ख्वाजाखान याला 
एक घोडा देण्यात आला. त्याच्या मन्सबीत पन्नासनी वाढ करण्यात आली. त्याला पूवी दीड हजार जात व 
तीनश ेस्वार अशी मन्सब होती. 

 
त कट ताजखान याला नऊशिेी मन्सब होती, ती जातिी होती. त्याला एक हजार स्वारािंी मन्सब होती 

तीत साठ स्वारािंी भर घालण्यात आली. 
 
राव मानससग जाधव (सशदखेडकर जगदेवराव जाधवािा म लगा) याला एक हजार जात व एक हजार 

स्वार अशी मन्सब होती. चतत शभंर स्वारािंी भर घालण्यात आली. कामयाबखान (तरचबयतखानािा भाऊ. 
औरंगजेबािी बायको चदलरसबानू चहच्या मावस भावािा म लगा. यािीि म लगी प ढे दचक्षििा स भेदार आचि 
सय्यद बंधू पैकी एक सय्यद ह सेन अलीखान यािी बायको) याला बािािंा भाता, बाकीबेग चहमतकानी याला 
ढाल. ख्वाजाखानी व मीर महमूद याचं्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. जमशीदखान यािा म लगा म हंमद 
इब्राहीम याला फरीइनखान ही पदवी देण्यात आली. त्यािा भाऊ अहमद याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात 
आली. ख शहालबेग याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
पाि मािट – शहाजादा म हंमह बेदारबख्त हा बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे म हंमद अमीन खान बहाद र यािे कतार 

गावाजवळील मोिे (चवशाळगडच्या कोंकिी दरवाज्याच्या समोर) पाहाण्यास गेला होता. मोिे पाहून 
तो परत आला. त्याने बादशहाना तेथील पचरल्स्थती साचंगतली. ती ऐकून घेतल्यावर बादशहानंा त्याला 
आपल्या डेऱ्याकडे जाण्यािी परवानगी चदली. फळफळावळीिी िार तारे् त्याच्याकडे पाठचवण्यात 
आली. 
 
न्यायदानािे कामकाज स रु होण्यापूवी ज म्लत ल्म ल्क अमीरुलउमरा असद खान (पंतप्रधान) हा 

मोच्यावरुन येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्यानंतर त्याला स्वतःच्या डेऱ्याकडे जाण्यास चनरोप देण्यात आला. 
 
मसूर ठाण्यािा बक्षी व वाकनीस म हंमद अश्रफ हा बोलाविे पाठचवल्यावरही ह ज रातं आला नाही. 

फरारी म्हिून त्यािी नोंद करावी अशी आज्ञा झाली. 
 
म हंमद अमीन नायब कोतवाल याने प ढील प्रमािे चवनंती केली ‘मरहूम सैफखान याचं्या इमाम द्दीन 

वगैरे म लािंी मालमत्ता मी आजे्ञप्रमािे जप्तीत घेतली आहे.’ या स मारास इमाम द्दीनने प ढीलप्रमािे चवनंती केली 
‘माझे वचडलाकंडे सरकारिे अठरा हजार रुपये देिे आहे. ती रक्कम मी देतो व जप्ती उठचवण्यात यावी.’ चवनंती 
मान्य करण्यात आली आचि सैफरखानाच्या म लानंा पूवीच्या मन्सबीवर बहाल करण्यातं आले. 

 



प रचदलिा म लगा बीर हा फीरोजजंगापाशी तैनात होता. त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
ख्वाजा फैज ल्ला हा मध्य आचशयातून आला होता. त्याला तीनश ेजात व वीस स्वार अशी मन्सब देण्यात 

आली. बादशहा म्हिाले ‘हा इसम या पूवीही आला होता सकवा नाही, यािी िौकशी चसयादतखान व 
फतेउल्लाखान बहाद र यानंी करून कळवाव.े 

 
बादशहा इनायत ल्लाखानाला (खालशािा चदवाि) म्हिाले ‘चशपाई सैचनकाच्या पगारािी थकबाकी 

फार वाढली आहे. ह ज रात तर खचजना नाही. बाहेरुन खचजना येईपयंत सावकाराकंडून पाि लाख रुपये कजट 
म्हिून घ्या.’ 

 
इनायत ल्लाने म्हर्ले ‘सावकारािें काही आके्षप नाहीत पि सरकारने त्याचं्या कडून कजट उकळले तर 

सगळे सावकार छाविीतून बाहेर पडतील. बादशाही खचजना लवकरि छाविीत येईल.’ तो येईपयंत पगार 
वार्प स्थचगत करण्यात याव,े अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
सहा मािट – आज श क्रवार त्याम ळे चदवािात (किेऱ्या) कामकाज बंद होते. 
 
सात मािट – सरफराजखान हा शहाजादा बेदारबख्त याच्या सैन्यात तैनात होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 
ब्रह्मप रीच्या तळावरील बातम्यावंरुन कळले की ‘खान फीरोजजंग हा गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी 

गेला होता. तो सात शव्वाल रोजी (िोवीस फेब्र वारी १७०२) तळावर परत आला. 
 
धारवाडच्या चकल्लेदारीवर व फौजदारीवर अलफखान यािी नेमिूक करण्यात आली. तशा अथािे 

फमान सादर झाले. 
 
म हंमद अमीन बहाद र याने चवनंती चलहून पाठचवली की ‘मला एक तोफ चमळावी म्हिजे मी ती कातर 

येथील तळावर ठेवतो. तेथून खेळिा (चवशाळ गड) चकल्ल्यात गोळे र्ाकता येतील.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली केली की ‘फते्तउल्लाखानाच्या मोच्यातून एक तोफ काढा आचि ती म हंमद 

अमीन खानाकडे पाठवा.’ 
 
म हंमद अमीनखान याच्यापाशी तैनात असलेल्या प ढील अचधकाऱ्यानंा प ढील प्रमािे बचक्षसे देण्यात 

आली – कामयाबखान व मामूरखान, प्रत्येकी एकचशरपेि, त कट ताजखान, एक घोडा. 
 
अंकोला (अहमदनगर चजल्हा) येथील हरकाऱ्याच्याकडून प ढील बातमी कळली –  
 



‘काकानायक, (कल्याििा ठािेदार मातबरखान यािा अचधकारी), म हंमद शफी व सय्यद मझली 
यािंी गचनमािंा सरदार अकलू (?) याचं्या बरोबर लढाई झाली. शत्रूपैकी अनेक जि ठार झाले. त्यािें घोडे व 
शसे्त्र ही आपल्या हाती आली. गचनमािंा सरदार हा पळून कान्सा (?) गावंाकडे गेला. 

 
बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ 
 

आठ मािट – काल बादशहानंी चवशाळगडिा चकल्ला कोकिी दरवाज्याच्या बाजूने सजकून घेण्यासाठी म्हिून 
चतकडे शहाजादा म हंमद बदेारबख्त यािी रवानगी केली. चनरोपाच्या वळेी बादशहानंी त्याला एक 
चशरपेि चदला. 
 
मचलक जब्त व फतेहम बारक या तोफा कोल्हापूरला होत्या. अमान ल्लाखान याने त्या तेथून आिाव्या 

अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बादशहानंी काल रात्री बक्षी उल्म क रुह ल्लाखान याला बोलाव ू पाठचवले आचि त्याच्याशी खलबते 

केली. 
 
सामानगड चकल्ल्यावर नेमत हा चकल्लेदार होता. त्याला बदलून शहामीर याला तेथील चकल्लेदारी 

देण्यात आली. शहामीरला दोनश ेजात व पािं स्वार अशी मन्सब होती, तीत पन्नास स्वार अशी भर घालण्यात 
आली. 

 
अब्द ल्हफीज यािा म लगा अब्द लअजीज हा स ल्तानपूर नंद रबार येथे सवानेहचनगार (बातमी पते्र 

चलहून पाठचविारा) होता. बादशहानंी त्याला तेथून काढले आचि आज्ञा केली की ‘एक ग जटबदार पाठवा. त्याने 
जाऊन अब्द ल अजीज आचि स ल्तानपूर नंद रबारिा देशम ख यानंा ह ज रात घेऊन याव.े’ 

 
हसन बेगिा म लगा फकीर म हंमद हा म हंमद अमीनखान बहाद र याच्या फौजेत तैनात होता. त्याला 

दोनश ेपन्नासिी मन्सब होती. तीत पन्नासानंी वाढ करण्यात आली. 
 
म हंमद अमीनखान बहादूर याने आपल्या पथकासचहत आपल्या (कोकिी दरवाजाच्या समोरच्या 

मोच्यातून ह ज रात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

नऊ मािट – औसा (उस्मानाबाद चजल्हा, मराठवाडा) येथील चकल्लेदार याने प ढीलप्रमािे चवनंत्या चलहून 
पाठचवल्या –  
 
१) जर गनीम (मराठे) या भागात िालून आले तर त्यािें पाचरपत्य करण्यासाठी मी चकल्ल्या बाहेर 

पडेन. परवानगी असावी. चवनंती मान्य करण्यात आली नाही. 
 



२) माझ्या चवनंत्या (छाविीत असलेले) फजल ल्लाखान हे ह ज रात माडंतील. परवानगी असावी. 
चवनंती मान्य झाली. 

 
३) घोड्यानंा डाग देण्याबाबत जे चनबधं आहेत त्यािी माफी चमळावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
४) माझा भािा अबू ताचलब याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े यावर आज्ञा: त्याला माझ्या समोर 

आिण्यात याव,े 
 

दहा मािट – माम रखान हा कोकिी दरवाज्यासमोरील मोच्यात तैनात होता. त्याने बादशहानंा एक चवनंतीपत्र 
(अजटदाश्त) पाठचवले ते त्याच्यासंमोर ठेवण्यात आले. 
 
आजे्ञप्रमािे म हंमद अमीन खान बहाद र हा आपले सहकारी ख्वाजाखान व त कट ताजखान याचं्या सचहत 

येऊन बादशहाना भेर्ला. बादशहा म हंमद अमीन खान याला म्हिाले. ‘आफरीन बाद, खूब तरदूद नमूने, धन्य 
धन्य, त म्ही खूप झर्लात, खूप मेहेनत घेतली.’ 

 
शखे ग लाम अहमद याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – ‘छाविीतील अनेक इसमािंी प्रकरिे मी 

ह ज रातं आितो. त्याम ळे ते लोक माझा दे्वष करतात. माझ्या चवरूद कोिी गाऱ्हािे आिले तर त्यािी िौकशी 
केल्यावािनू ते खरे समजण्यात येऊ नये. माझी काळजी घेण्यासाठी क िाला तरी आज्ञा व्हावी.’ बादशहा 
म्हिाले ‘हमीह द्दीन खान बहाद र हे त मच्या प्रकरिावर लक्ष ठेवीत जातील.’ 

 
तरचबयतखान मीर आचतश (दारूगोळ्यािा प्रम ख) यािा कारभारी शखे चमहरुल्ला हा होता. त्याला 

बदलण्यात येऊन त्याच्या जागी भवानीदास यािी नेमिूक करण्यात आली. त्याला एक शाल देण्यात येऊन 
त्याच्या मन्सबीत पन्नासिी वाढ करण्यात आली. 

 
उजै्जनिा काजी म हंमद वारस याला स भे ब ऱ्हािपूरच्या चजझीया खात्यािा अमीन म्हिून नेमण्यात 

आले. 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘पंतप्रधान ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा असदखान 

याचं्या पथकातील सैचनक हे पगारािी थकबाकी वसूल करण्यासाठी पंतप्रधानाचं्या अचधकाऱ्यानंा अद्वातद्वा 
बोलत आहेत.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘हमीद द्दीनखान बहापूर व म हंमद अमीन नायब कोतवाल यानंी जाऊन सैचनकािंा 

बंदोबस्त करावा.’ त्याप्रमािे ते गेले. नंतर त्यानंी येऊन बादशहानंा कळचवले की, ‘असदखान पंतप्रधान यानी 
आम्हाला बोलावनू साचंगतले की, ‘त म्ही माझ्या सैचनकाना काही बोलू नका. मी स्वतः त्यािंी समजूत घालीन.’ 

 



म हंमद अमीनखान बहादूर यािी प्रकृती अशक्त झाली होती. त्याला एक तलवार बक्षीस देण्यात येऊन 
त्याला स्वतःच्या तंबूकडे जाण्यास चनरोप देण्यात आला. 

 
अकरा मािट – आज चदवाि (किेरी)िे काम बंद होते. 
 
बारा मािट – कोंकिी दरवाजाच्या मोच्यावरुन शहाजादा म हंमद बेदारबख्त हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

बादशहानंी चतकडील पचरल्स्थती संबंधी त्याच्याकडे िौकशी केली. बादशहा बेदारबख्ताला म्हिाले 
‘आठवड्यातून एकदा येऊन मला भेर्ा िला.’ 
 
ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा असदखान हा मोच्यावरुन येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याने आपल्या 

तंबूत जाऊन चवश्रातंी घ्यावी आचि मग आपल्या मोच्याकडे जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
चसद्दी याकूतखान याने कसलगडािे पेर्ारे पाठचवले होते ते बादशहाच्या नजरे खालून गेले. 
 
मीर आचतश तरचबयतखान यािा नायब मन्सूरखान याला बादशहानंी बेदारबख्ताच्या मोच्याकडे 

जाण्यास चनरोप चदला. मन्सूर खानािा म लगा म हंमद काजम याने ग लालबार (बादशहािे चनवासस्थान) वर 
सावधचगरी बाळगावी. आचि तरचबयतखानािा भाऊ कामयाबखान हा बेदारबख्ताच्या मोच्यात तैनात होता, 
त्याने ह ज रातं याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
तसेि कोकिी दरवाजाच्या मोच्यावर राजा जयससग व जमशीदखान हे तैनात होते. त्यानंी आपली 

पथके घेऊन ह ज रात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
जमशीदखान चवजारी (वर उल्लेचखलेला जमशीदखान) याने चवनंती केली की ‘मी चवपन्नल्स्थतीत आहे. 

खिास काही रक्कम चमळावी.’ अंतःप रातील खचजन्यातूंन त्याला एक हजार अश्रफ्या देण्यात याव्या अशी आज्ञा 
करण्यात आली. 

 
मचलक जब्त व फतेहम बारक या दोन तोफा बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) व कोल्हापूर येथून मागवनू 

घेण्यात याव्या असे ठरले होते. पि ती आज्ञा रद्द करण्यात आली. बादशहानंी आज्ञा केली की 'त्या ऐवजी 
फतेह ल्लाखान बहाद र याच्या मोच्यात (घार्ावर, गजापूर जवळ) कडक चबजली तोफ आहे ती अमान ल्लाखानाने 
बेदारबख्ताच्या मोच्यात (घार्ाखाली, कोंकिी दरवाज्या समोर) पोहिवावी. 

 
तेरा मािट – आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 
िौदा मािट – आज एक प्रहर िार घचर्का चदवस आला असता बादशहानी न्यायदानािे काम स रु केले. 

 



म हंमद अमीनखान बहाद र यािा भाऊ नजाबतखान हा गचनमािें (मराठ्ािें) पाचरपत्य करण्यासाठी 
कोकिात गेला होता. तो येऊन भेर्ला. त्याने प ढील प्रमािे माचहती चदली – ‘मी गचनमािें पाचरपत्य केले. 
त्यािंा एक झेंडा, दोन किे आचि त्यािें दोन सरदार यािंी डोकी कापून घेऊन आलो आहे. काय आज्ञा’ 
बादशहा म्हिाले ‘झेंडे वगैरे खानेसामानकडे द्या आचि कापून आिलेली डोकी फेकून द्या.’ 

 
शहाजहानाबाद चदल्लीिा स भेदार म हंमद यारखान (शाचयस्ताखानािा प तण्या, एचतकादखानािा 

म लगा) हा आजाराम ळे सेवाचनवृत्त झाला. त्याच्या जागी म खतरखान (शहाजादा बेदारबख्त यािा सासरा) 
यािी नेमिूक करण्यात आली. त्यािी म ले इल्फ्तखार खान व सय्यद म हंमदजान यानंा मन्सबी देण्यात अगर 
वाढचवण्यात आल्या. 

 
कडक चबजली तोफ बेदारबख्ताच्या मोच्यात पाठवावी असे पूवी ठरले होते पि त्याऐवजी 

फते्तह ल्लाखानाच्या मोच्यांत असलेली शरे दहान (व्याघ्रम ख) तोफ बेदारबख्ताच्या मोच्यात पोहोिवावी अशी 
आज्ञा झाली. 

 
चदवगंत बहाद रखान (रिमस्तखान पन्नी) यािा म लगा रिमस्तखान याला दीड हजार जात व तीनश े

स्वार अशी मन्सब होती. तीत शभंर स्वारािंी भर घालण्यात आली. 
 
खान फीरोजजंग व िीन क लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क) यानंा बादशहानंी पते्र पाठचवली. 
 
फजाईलखान हा आजे्ञप्रमािे शहाजादा बेदारबख्त याजबरोबर गेला होता तो परत येऊन बादशहानंा 

भेर्ला. खानाने कोकिी दरवाजाच्या मोिािी पचरल्स्थती कळचवली. शाचकरखान याला म हंमद अमीनखानाच्या 
तैनातीतून काढून बेदारबख्ताकडे देण्यात आले. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘म हंमद अमीनखान बहादूर 
याचं्याबरोबर देण्यासाठी सहा हजार स्वारािंी यादी (तूमार) चसद्ध करा मी गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी 
म हंमद अमीनखानाला मोचहमेवर रवाना करिार आहे. 

 
पंधरा मािट – मीर आचतश तरचबयतखान हा अंबा घार्ावरून येऊन बादशहानंा भेर्ला. त मिा भाऊ 

कामयाबखान हा त मच्याजवळि राहू द्या अशी बादशहानंी त्याला आज्ञा केली. 
 
मरहूम वजीरखान यािा म लगा जैन ल आचबदीन याने प ढील प्रमािे चवनंती केली – ‘बादशाही नोकरी 

िागंली बजाव ू शकतील असे िाळीस पन्नास तरुि आहेत. त्यानंा मन्सबी चमळाव्या.’ बादशहा म्हिाले, 
‘त्यापैकी वीस जागानंा रुह ल्लाखान यानंी माझ्यासमोर आिाव.े’ 

 
सोळा मािट – काल रात्री बादशहानंी बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला बोलावनू चदल्ली, आग्रा, अवध इत्यादींच्या 

स भेदाऱ्या व इतर जागा याजंवरील नेमि कीसंबधंी खलबते केली. 
 



बादशहानंी आज्ञा केली की, हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी जरीब (अंतर मोजण्यािी साखळी) घेऊन 
ह ज रापासून फते्तह ल्लाखानाच्या मोच्यापयंत अंतर मोजाव ेआचि मोिा पाहून परत याव.े 

 
मीर त ज क (चशष्टािार पालन खात्यािा अचधकारी) यक्काताजखान याने म द्दाम मािूस नेमून रामाजी व 

इतर एक इसम यानंा बेदारबख्ताकडे तैनात म्हिून तातडीने पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

सतरा मािट – आज शहाजादा म हज द्दीन (म लतान स भयावर) याच्या नावाने आज्ञापते्र रवाना झाली. बादशहानंी 
स भे चदल्ली (चफदाईखान) जम्मूिी फौजदारी, (लाहोरिा नायब स भेदार जबरदस्तखान) स भे अवध 
(चमजाखान) ,जौनपूरिी फौजदारी (चमजासद्र द्दीन म हंमदखान) अशा अचधकाऱ्याचं्या नेमिूका केल्या. 
 
बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे हमीद द्दीनखान बहाद र याने खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्याच्या पायथ्याशी 

दरीमध्ये राजा अवधूतससग (ओछयािा राजा) यािे ठािे बसचवले. हमीद द्दीनखान हा मोिावरून परत 
आल्यावर राजा अवधूतससग याच्या नाव ेआज्ञा पते्र रवाना झाली. 

 
बादशहा म हंमद अमीनखान बहाद र याला म्हिाले, ‘तयार रहा, मागािे रक्षि करण्यासाठी मी 

त म्हाला म हंमद बेदारबख्त याजपाशी तैनात करुन खेळण्याकडे पाठवीत आहे.’ 
 

अठरा मािट – म हंमद अमीनखान बहादूर यािे मामूरखान वगैरे सहकारी हे आजे्ञप्रमािे कोकिी दरवाजाच्या 
मोिावरून येऊन बादशहाला भेर्ले. त्यानंी प ढील प्रमािे नजरा चदल्या १) मामूरखान दोन मोहरा. २) 
अब्द स्समदखान, (हा प ढे पंजाबिा स भेदार झाला) एक मोहोर ३) ग लाम म हंमद दोन मोहोरा ४) 
बाकीबेग सहमतखानी दोन मोहोरा. ५) कबिाकखान दोन मोहोरा. ख्वाजाखानी, दोन मोहोरा 
तरचबयतखानािा म लगा सय्यद म हंमद इझहाक हा अंबाघार्ावरून आला. तो बादहशहानंा भेर्ला. 
त्याने दोन मोहोरा नजर चदल्या. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की शरेदहान तोफ (व्याघ्रम ख) ही शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याच्या मोिात 

पोहोिचवण्यात यावी. 
 
मरहूम सैफ ल्लाखान यािा म लगा चमजा असद ल्ला याला बादशहानंी काही सूिना चदल्या. त्याने 

शहाजादा बेदारबख्त याच्या सेवते हजर व्हाव,े अशी त्याला आज्ञा करण्यात आली. 
 
चदवाि (न्यायालय) संपल्यावर बादशहानंी फजाइलखान याला काही सूिना चदल्या. त्या सूिना त्याने 

शहाजादा बेदारबख्त याजपाशी पोहोिवनू परत याव ेअशी त्याला आज्ञा करण्यात आली. 
 
रुह ल्लाखान हा आजारी होता. तो बरा झाला. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. तो अद्याप अशक्त 

असल्याम ळे बादशहानंी त्याला आपल्या तंबूत परत जाण्यास चनरोप चदला. 
 



बादशहाना कळचवण्यात आले की म हमद अमीनखान बहाद र हा आजारी आहे. हचकम साचदक खान 
याने जाऊन त्यािा उपिार करावा अशी आज्ञा झाली.  

 
अहमदाबाद स भयातील ईडर, सोरठ वगैरे परगिे बादशहाजादा आज्जम याच्या सरंजाम जहाचगरीत 

होते. ईडरिा फौजदार कमालखान आचि सोरठिा फौजदार म हंमद बेगखान यािें ह दे्द कळचवण्यात यावते 
अशी आज्ञा करण्यात आली. चबहार स भयाच्या स भेदारीवर शमशीरखान यािी नेमिूक करण्यात आली. 

 
मन्सूरखान (दचक्षिच्या तोफाखान्यािा दारोगा) यािा म लगा म हंमद काजम यािी मन्सब शभंरने कमी 

करण्यात आली. 
 
दंडराजप रीिा फौजदार चसद्दी याकूतखान याने बादशहानंा कळचवले की –  
 
‘खेळण्याच्या (चवशाळगड) वढे्यासाठी मी िार हजार पायदळ सैन्य पाठचवले होते ते म हंमद अमीन 

खान बहाद र याजपाशी तैनात आहे. ते माझे सैन्य इकडे चतकडे पागंले जाऊ नये अशी चवनंती आहे.’ 
 
चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

एकोिीस मािट – फजाइलखान हा बादशहािंा काही चनरोप घेऊन शहाजादा बेदार बख्त याजकडे गेला होता. 
शहाजाद्यािे उत्तर घेऊन तो बादशहाकडे आला. 
 
बादशहाना कळचवण्यात आले की ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल ् उमरा असदखान (पंतप्रधान) हे मोच्यावरुन 

आले असून म जऱ्यासाठी हजर झाले आहेत. परवानगी चमळाली. बादशहानंी त्याना केवडा देऊन आपल्या 
तंबूकडे परत जाण्यास चनरोप चदला. 

 
शहाजादा बेदारबख्त याच्या पत्रावरुन कळले की शरेदहान तोफ अद्याप मोच्यांत पोहोिली नाही.’ 

यावर बादशहा हे मन्सूरखानािा म लगा म हंमद कचजम याच्यावर रागावले. त्यानंी आज्ञा केली की मीर आचतश 
तरचबयतखान व हमीह द्दीनखान बहादूर यानंी ती तोफ कातळापयतं पोहोिवनू परत याव.े त्यानंा रवाना 
करण्यािे काम फतेह दौलत कौल याच्याकडे देण्यात आले. 

 
वीस मािट – बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष हा आजारी होता तो बरा झाला. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 
तरचबयतखान मीर आचतश याला तीन हजार जात आचि सतराश ेस्वार अशी मन्सब होती. बादशहा 

त्याच्यावर नाराज झाले. त्यानंी त्यािी मन्सब पािंशनेी कमी केली. तरचबयतखानािा म लगा म हंमद इसहाक 
याला अडीिश ेजात व वीस स्वार अशी मन्सब होती. ती पन्नासने कमी करण्यात आली. 

 



एकवीस मािट – शहाजादा बेदारबख्त हा मोच्यावरुन येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी त्याच्याकडून 
वढे्याच्या पचरल्स्थतीिी िौकशी केली. यानंतर शहाजाद्याला मोच्याकडे परत जाण्यास चनरोप देण्यात 
आला. 
 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘तनख्यािे बक्षी फजल ल्लाखान (अहदी म्हिजे बादशाहािें 

चनजी सैचनक, त्याचं्या पगार वार्पािे अचधकारी) याने बादशाही छाविीपासून (चवशाळ गडासमोर) 
औरंगाबादेपयंत ठािी बसवनू याव.े 

 
फजल ल्लाखान याने चवनंती केली की ‘माझ्याबरोबर तोफा आदींिा सरंजाम देण्यात यावा.’ बादशहानंी 

प ढीलप्रमािे सरंजाम प रचवण्यािी आज्ञा केली. 
 
१) शभंर सैचनक (अहदी, चशलेदार), २) शभंर बकंदाज (बंदूकिी), ३) शभंर बहेचलये, ४) सरब व 

दारु (बंद कीिी) पंधरा मि, ५) शभंर बाि (राकेर्वजा), ६) पन्नास बािदार, ७) दहा सक्का (पािी वाहिारे), 
८) दहा ग जटबदार (दंडधारी चनरोप्ये) 

 
खेळण्याच्या (चवशाळगड) वढे्यात कामचगरी बजाचवल्याबद्दल शाचकरखान चवजाप री व त्यािा प तण्या 

अब्द ल्गनी याचं्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
भास्करराव हरकारा याला बादशहानंी चविाराने ‘येथून इस्लामगड उफट  रायरी (रायगड) व 

दंडराजप री हे अंतर चकती आहे?’ 
 
त्याने उत्तर चदले ‘खेळण्याहून एका मागाने हे अंतर बासष्ट कोसािे आहे.’ 
 
बादशहानंी चविारले ‘स रत बंदराहून बऱ्हािपूरिे अंतर चकती?’ त्याने उत्तर चदले ‘एकश े िाळीस 

कोस.’ 
 

राणोजी घोरपडे याचा मृत्यु 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून खालील बातमी कळली 
 
‘संताजीिा म लगा रािोजी याने वाचकि खेड्याच्या (ताल के स रपूर चजल्हा ग लबगा, कनार्क) 

ताल क्यातंील िंदनगढीला वढेा घातला होता. तो स्वार होऊन चनघाला. बेडराशंी त्यािे य द्ध झाले. य द्धात 
त्याला बंद कीिी गोळी लागली आचि तो नरकाला गेला. 

 



बावीस मािट – आजे्ञप्रमािे तरचबयतखान हा शरेदहान (व्याघ्रम ख) तोफ बेदारबख्त याच्या मोच्यात पोहोिवनू 
आला. त्यािी कमी केलेली मन्सब बहाल करण्यात आली. त्यािा म लगा म हंमद इसहाक यािी मन्सब 
वाढचवण्यात आली. 
 
हमीद द्दीन खान बहादूर व फजायलखान हे फतेह ल्ला खानािे मोिे पहाण्यास गेले होते. मोिे पाहून ते 

परत आले. त्यानंी तेथील हकीकत बादशहानंा साचंगतली. 
 
खाशाचं्या बंद कींिा दारोगा (अचधकारी) मस्त अली याला बादशहानंी आज्ञा केली की शहाजादा 

म ह ज द्दीन स भेदार म ल्तान (हा प ढे जहादंारशहा या नावाने इ. स. १७११ मधे गादीवर आला) याला एक, दोन 
नळ्यािी बंदूक द्यावयािी आहे ती मला दाखचवण्यासाठी घेऊन या. 

 
राव मानससग (जाधव), मरहूम अशटदखान यािा जावई मीर महसूद हे आज बादशहानंा येऊन भेर्ले. 
 
अहदीिा पगार वार्प करिारा बक्षी फजल ल्लाखान याला बादशहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा 

(काब लिा स भेदार) यािा मीर ब क्षी म्हि न नेमण्यात आले.’ 
 
ब ऱ्हािप रच्या बातम्यावंरुन प ढील हकीकत कळली –  
 
‘िोरािें (मराठ्ािें) बारा हजार स्वारािें सैन्य स ल्तानपूर नंदूरबार भागातं हालिाली करीत होते. ही 

बातमी तेथील फौजदार हसन अलीखान याला लागली. तो त्वरेने त्याचं्यावर िालून गेला. य द्ध झाले 
बादशहाच्या भाग्याने शत्रूिे अनेक सैचनक ठार अगर जखमी झाले. स्वतः हसन अलीखान यास असंख्य जखमा 
होऊन तो मदैानात कोसळला. िोरानंी (मराठ्ानंी) त्यािे पे्रत उिलून नेले. हसन अलीखान यािा हत्ती घोडे 
इत्यादी सारा सरंजाम ल र्ला गेला.’ 

 
वरील माचहती चमळाल्यानंतर बादशहानंी स ल्तानपूर नंद रबारच्या फौजदारीवर मामूरखान यािी 

नेमिूक केली. त्याला एक हजार जात व तीनश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत सहाश ेस्वारािंी भर घालण्यात 
आली. मामूर खानाला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात येऊन त्याला (नंद रबारकडे जाण्यास) चनरोप देण्यात आला. 

 
संगमनेरच्या बातम्यावंरुन प ढील हकीकत कळली – ‘हलकर्’ गचनमािें (मराठ्ािें) सरदार रामा 

(जी) व मािको (जी) हे तीन हजार स्वार घेऊन या चजल््ात हालिाली करीत होते. ही बातमी लागताि 
तेथील फौजदार अमानतखान (हाि प ढे १७२४ मध्ये म बचरजखान या नावाने हैद्राबादिा स भेदार असताना 
साखरखेड्याच्या लढाईत मारला गेला.) हा त्वरेने त्याचं्यावर िालून गेला. य द्ध झाले. शत्रूपैकी अनेकजि 
ठार अगर जखमी झाले. बादशहाच्या भाग्याने शत्रूिा सरदार मािको (जी) हा नरकाला गेला. बादशाही 
सैन्यातील अनेक मािसे कामी आली. शत्र ूपराभव पावनू पळून गेले.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘सेविेा मज रा झाला. सेवा मान्य झाली.’ 



 
काजीउल्क जात (म ख्यकाजी) अकरमखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली –  
 
‘स भे म हंमदाबाद (नादेंड बीदर) मधील सोन (गोदावरीच्या काठंावरील सोन असाव,े चनमटल ताल का, 

चजल्हे आचदलाबाद, आंध्र प्रदेश) येथील पार्ील याने नवस केला होता की ‘आपल्याला म लगा झाला तर मी तो 
बादशहाला अपटि करीन.’ परमेश्वर कृपेने आचि बादशहाच्या आचशवादाने त्याला म लगा झाला. बादशहानंा 
अपटि करण्यासाठी तो म लाला घेऊन आला आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘म लाला अंतःप रात पाठवा, त्यािे पालन पोषि होईल.’ 
 
काजी अकरम म्हिाला ‘म लािे आई बाप म्हितात आम्ही बादशहाच्या ह ज रात येऊन म लाला अपटि 

करू’ बादशहा म्हिाले त्याना घेऊन या. त्याप्रमािे म लाच्या आई वचडलानंा आिण्यात आले. आई वचडलानंी 
म लाला बादशहाच्या हवाली केले. बादशहानंी म लाला ख्वाजा मंजूर याजपाशी चदले आचि म्हर्ले ‘म लाला 
अंतःप रात माहबंगा (?) चहच्यापाशी पोहोिता करा, म्हिजे त्यािे पालनपोषि होईल.’ 

 
बादशहानंी चविारले ‘म लािे वय काय’ आई वडील म्हिाले ‘दोन वष ेपाि मचहने.’ 
 
बादशहानंी चविारले ‘म लािे आई वडील म सलमान होतील काय?’ ते या गोष्टीला कबूल नाहीत असे 

बादशहानंा कळचवण्यात आले. 
 

तेवीस मािट – बादशहानंी मरहूम सैफ ल्लाखान यािा म लगा मीर असद ल्ला याला शहाजादा म हंमद बेदारबख्त 
यािे मोिे पाहून येण्यािी आज्ञा केली. 
 
स ल्तानपूर नंद रबारिा माजी फौजदार हसन अलीखान यािी मन्सब काढून घेण्यात आली. 
 
आज्ञा झाली की मीरत ज क (दरबारातील चशस्तीिा चनरीक्षक) नेकनाम खान याला सजावली (अंमल 

बजाविीिा अचधकारी) लावनू तरचबयतखानाच्या फौजेत पाठवनू देण्यात याव.े 
 
स भे माळव्याच्या बातम्यावंरून प ढील हकीकत कळली. –  
 
‘या स भयािा चदवाि मीरकलान हा घरी बसूनि सरकारी कामकाज पाहात असतो.’ किेरीत येण्यािी 

त्याला शल्क्त राचहली नाही.’ रुह ल्लाखानाने या बाबतीत तेथील माळव्याच्या) स भेदाराला चलहाव ेअशी आज्ञा 
झाली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘या राज्यात म सलमानाचं्याकडून चकती कर घेण्यात येतो व सहदंूच्याकडून 

चकती यािी माचहती अकरमखान (म ख्य काजी) याला देण्यात यावी. 



 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘काल रात्री िोर (मराठे) चकल्ल्यातून बाहेर पडले 

आचि फतेह ल्लाखानाच्या मोच्यावर िालून आले. ही बातमी चमळताि फतेह ल्लाखान, म नीमखान (हा प ढे 
बहाद रशहा बादशहािा पंतप्रधान झाला) वगैरे अचधकारी सावध शाले. य द्ध झाले. वाि बंद कािंा वापर झाला. 
अनेक िोर (मराठे) मृत अगर जखमी झाले. बादशाही सैन्यातही अनेकजि जखमी झाले. िोर (मराठे) पळून 
चकल्ल्यात परतले. 

 
िोवीस मािट – रुह ल्लाखान याने जाऊन शहाजादा बेदारबख्त यािे मोिे पाहून याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
म हंमद अमीनखान बहादूर यािा भाऊ नजाबतखान (हा द ढे १७२४ मधे साखर खेड्याच्या लढाईत 

मारला गेला. याने प ढील प्रमािे चवनंती केली –  
 
‘माझे बंधू म हंमद अमीनखान बहादूर हे अचतशय आजारी आहेत. क िातरी हकीमाला त्यािंा उपिार 

करण्यािी आज्ञा व्हावी.’ 
 
बादशहानंी प्राथटना केली. त्यानंी जमजम (मके्कतील पचवत्र चवचहरीिे, आपल्याकडील गंगाजळा 

सारखे) िे पािी चदले आचि खानाजादखान याजपाशी दोन हजार रुपये देऊन त्याला म्हर्ले ‘त म्ही महंमद 
अमीन खान बहादूर याला पाहून या व त्याला हे जमजमिे पािी पाजा व मी प्राथटना चलचहलेला कागद त्याच्या 
हाताला बाधंा. दोन हजार रुपये म हंमद अमीनखीन बहादूरच्या नाव ेखैरातीत खिट करा.’ 

 
बादशहानंी उपिाराथट हकीम म हंमद चमहदी याला पाठचवला. त्याने म हंमद अमीन खानला पाहून 

येऊन साचंगतले की ‘ते फार आजारी आहेत. मी पाण्यात औषध कालवनू त्यानंा चदले. ते उलरू्न पडले.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘हमीद द्दीनखान बहाद र व काजी अकरमखान यानंी जाऊन म हंमद अमीन 

खान याला पाहून याव.े’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘तरचबयत खानापाशी जे सैन्य आहे ते त्यािंा भाऊ कामयाबखान याजपाशी 

तैनात करण्यात याव.े’ 
 
काल मीर आचतश तरचबयतखान हा फतेह ल्लाखानािे मोिे पाहून आला आचि त्याने बादशहानंा तेथील 

हकीकत साचंगतली. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘हसन अलीखान हा िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) कैदेत गेला 
आहे. त्यािी जहागीर बहाल ठेवण्यात यावी. त्यािा चदवाि (कारभारी) ह ज रात आहे. त्याने नंद रबार 
स ल्तानपूरला जाऊन आपल्या धन्याच्या जहाचगरीिी काळजी घ्यावी. 

 



बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा यािा बदललेला बक्षी जलाल द्दीन खान याला ह ज रात बोलावण्यात 
आले होते. पि तो आला नाही. आपल्या जहाचगरीति बसून आहे असे बादशहानंा कळचवण्यात आले. त्यािी 
जहागीर काढून घेण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. (यानंतर एक मे १७०२ पयंतिे अखबार उपलब्ध नाहीत.) 

 
मे १७०२ 

 
एक मे – आज बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले –  

 
यमाजी हा साठ मािसे बरोबर घेऊन खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्याच्या बाहेर आला. तो राजा 

जयससग, सफट राजखान व जमशीदखान याजपाशी आला. त्या मंडळीना शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याजकडे 
नेण्यात आले. इतर सरदार चजवाच्या भीतीम ळे चकल्ल्यातूंन बाहेर येऊ शकत नाही असे समजले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की तोफाखान्यािा अचधकारी मन्सूरखान याने चकल्ल्याच्या प्रवशेद्वारावर बसाव े

आचि आतून बाहेर कोिी येत असेल तर त्याला त्रास देऊ नये त्यानंी हव ेचतकडे जाव.े त्यानंा अडचवण्यात येऊ 
नये. 

 
काल रात्री शहाजादा बेदारबख्त याने एक पत्र चलहून मरहूम सैफ ल्लाखान यािा म लगा मीर असद ल्ला 

याजबरोबर ते बादशहाकडे रवाना केले. ते पत्र बादशहानंी नजरेखालून घातले. 
 

दोन मे – बादशाही छाविीपासून पेडगावपयंतिा रस्ता पाहावा आचि मजला ठरवाव्या यासाठी बादशहानंी 
आज मतलबखान करावल, अरबबेग ख शमंचजल (मजला चनरीक्षि करिारा अचधकारी) व ख्वाजा 
नेमतखान यानंा मोजिीच्या साखळ्या बरोबर देवनू रवाना केले. 
 
नेमतखान याने चवनंती केली की आमिी व आमच्या पथकािी पगारबाकी फार थकलेली आहे. आमिी 

ल्स्थती अचतशय त्रासािी झाली आहे.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘तीन मचहन्यािा पगार देण्यात यावा.’ 
 
मन्सूरबेग करावलबेगी हा आजे्ञप्रमािे बादशहाच्या चनवासस्थानापासून अमीरुल उमरा (असदखान 

पंतप्रधान) याच्या मोच्यापयंतिे अंतर साखळीने मोजून आला. त्याने कळचवले की अंतर एक कोस आचि काही 
साखळ्या इतके आहे. 

 
छाविीिा म ख्य वाकेनवीस शखे चहदायत हा होता. त्यािा नायब (द य्यम अचधकारी) घासीराम हा 

होता. त्याने बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याच्याद्वारे बादशहानंा कळचवले की ‘बादशाही छाविीपासून 
(पेडगाविे) अंतर एका वारे्ने सव्वीस मजला आहे तर पािगावच्या वारे्ने बावीस मजला होतात. एकंदरीत 
अंतर पंच्याऐंशी कोस होईल. 

 



चकल्ल ेखेळिा यािें नाव सखर अलना असे ठेवाव ेअसे बादशहानंी ठरचवले. हा अरबी भाषेतील शब्द 
असून यािा अथट होतो ‘आमच्यासाठी हा चकल्ला ताब्यात आला.’ 

 
तीन मे – उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग (भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) याने ब्रम्हप रीच्या तळावरुन 

प ढीलप्रमािे चवनंती पत्र पाठचवले – ‘हमीदखान बहाद र (खान फीरोजजंगािा भाऊ) याने िोराचं्या 
(मराठ्ाचं्या) य द्धात मोठी कामचगरी बजाचवली तो गचनमािें पाचरपत्य करील. बादशहाने चवनंती मान्य 
केली नाही. 
 
ब ऱ्हािप राहून तीनश े स्वार नव्याने भरती होऊन आले होते. त्याना पगार म्हिून दहा हजार रुपये 

खासगी खचजन्यातून, (खजाना अंदरुन महल) देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 
तरचबयतखान याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले – ‘माझ्यापाशी तैनात करण्यात आलेले अनेक 

सैचनक आचि अचधकारी अद्याप माझ्या येथे आलेले नाहीत तर सजावली (अंमलबजाविीिे अचधकारी) पाठवनू 
ती मािसे माझ्याकडे पाठचवण्यािी व्यवस्था व्हावी. बादशहानंी चवनंती मान्य केली नाही. 

 
िार मे – काल रात्री बादशहानंी बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला बोलावनू त्याच्याशी खलबते केली. बादशहा 

त्याला म्हिाले ‘त म्ही शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याजपाशी जा आचि तेथे रहा. शहाजादे सागंतील 
त्याप्रमािे वागा.’ त्याप्रमािे रुह ल्लाखान हा आज शहाजाद्याकडे गेला. 
 
गंज (बाजार) िा दारोगा (अचधकारी) याने प ढीलप्रमािे कळचवले –  
 
‘चकल्ल्याच्या मोच्यासाठी एक हजार सहाश ेजवाले (एक अस्त्र) तयार आहेत.’ बादशहा म्हिाले ‘आता 

त्यािंी आवश्यकता नाही.’ 
 
बादशहानंी शमबेरबेग याला अमान ल्लाखानाच्या फौजेत तैनात करून पाठचवले. त्याला चनरोप देतेवळेी 

बादशहा फातेहा खैर (क शलतेिी) प्राथटना पढले. 
 
बाकीबेग सहमतखानीं हा तरचबयतखानाच्या फौजेत होता. बादशहानंी त्याला ह ज रात बोलाचवले. 
 
हसलअलीखान यािा वकील ह ज रात होता. त्याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – ‘हसन अलीखान 

यािंी नेमिूक शहाजहानाबाद (चदल्ली) स भयात झाली आहे. त्याचं्यापाशी त्यािेंि नातेवाईक असे वीस 
मन्सबदार आहेत. त्यानंाही हसन अलीखानाबरोबर शहाजहानाबाद स भयात नेमण्यात याव.े’ चवनंती मान्य 
करण्यात आली. 

 
मरहूम फलदारखान यािी म ले व नातवडें औरंगाबादेहून आली. त्यानंा मन्सबी व बचक्षसे देण्यात 

आली. 



 
रुह ल्लाखान मीरसामान याने चवनंती केली की ‘भाड्याने वाहने िालचविाऱ्यािें पन्नास साठ हजार रुपये 

देिे राचहले आहे. तूतट दहा हजार रुपये देिे राचहले आहे. तूतट दहा हजार रुपये खाजगी महालाचं्या 
खचजन्यातून देण्यात याव'े चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
पाि मे – काल रात्री रुह ल्लाखान याने बेदारबख्ताच्या मोच्यातून पत्र पाठचवले होते. ते बादशहानंी नजरेखालून 

घातले. 
 
सहा मे – यार अलीबेगने कळचवले की ‘चसद्दी याकूतखान याने माझ्यासाठी एक घोडा पाठचवला आहे. तो मी 

सरकारात देऊ इल्च्छतो बादशहा घोडा पाहून ख श झाले. 
 
बादशहाला कळचवण्यात आले की ‘यमाजी हा सरदार परश राम (परश राम त्र्यंबक प्रचतचनधी) यािा 

आप्त आहे. तो परश रामािा वकील म्हिून बेदारबख्ताकडे आला. बेदारबख्ताने त्याला काही चनरोप देवनू 
चकल्ल्यात पाठचवले. 

 
बादशहा हे खानाजादखानाला म्हिाले ‘गढ नम ने (करडे नम ने) िा ठािेदार अब ल्खैरखान याच्याकडे 

कोंडािा रायगड इत्यादी चकल्ल्यासंबधंीिी माचहती चमळवनू मला कळवा. तो उद्या येथून जाईल तेव्हा त्याला 
चनरोप देताना मी त्याला चखलतीिी वसे्त्र देईन. वसे्त्र काढून ठेवा.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी म्हिून दोन तोफा व ते 

ओढण्यासाठी हत्ती हे तरचबयतखानाच्या फौजेत पोहिते करा. 
 

सात मे – काल रात्री शहाजादा बेदारबख्त याने ख्वाजा अन्वरच्या हस्ते पत्र पाठचवले ते बादशहानंी नजरे 
खालून घातले. शहाजाद्याने पत्रात म्हर्ले होते ‘खेळिा चकल्ल्यािा सरदार परश राम हा सगळ्या 
उपद्रवािा गड्डा (मायाये फसाप) आहे. आपि आज्ञा कराल तर मी चकल्ल्यावर हल्ला करुन उपद्रवी 
लोकािंी कत्तल करीन. मला सरब बारुद (दारु बंद कीिी), वगैरे तोफखान्यािा सरंजाम प रचवण्यात 
यावा.’ बादशहानंी चवनंती मान्य करून आज्ञा केली की ‘उपद्रवी लोक त म्हाला येऊन भेर्तील तर 
ठीक, नाहीतर त्यािंा वध करा.’  
 
बादशहानंी रात्री करकराफीखान्यािा दारोगा हाचजकखान, छाविीिा कोतवाल म हंमद अमीन व 

फतेह  दौलत कौल यानंा बोलचवले. त्यानंा प ढील प्रमािे आज्ञा करण्यात आली – हल्ल्यासाठी म्हिून 
हाचजकखान याने िारश ेकातड्यािे जामेचनमे, म हंमद अमीनने ठठहरी, गंजिा दारोगा मस्तअली याने जवाले 
(िक्रासारखे चफरिारे अल्ग्नबाि) व फतेह दौलत याने सरब व बारुद बंद कीिी दारु) पन्नास मि, हे हल्ल्यािे 
सामान शहाजादा बेदारबख्त याजकडे पोहोिते कराव.े 

 



काल बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने मोच्यावरून चलहून चवनंती केली की ‘आज्ञा होत असेल तर मी 
ह ज रात येतो.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘तेथेंि रहा.’ 

 
बाहशहानंी मीरत ज क न स्रतखान याला सजावली (अंमलबजाविीिा अचधकारी) म्हिून नेमले. त्यािे 

काम म्हिजे ‘बादशहाच्या खास िौकीिे व चनकर्िे अचधकारी व सैचनक यानंा खेळण्यावरील हल्ल्याच्या वळेी, 
शहाजादा बेदारबख्त याच्या मोच्यात पोहोिचविे.’ 

 
बादशहानंी प ढील मंडळींना खाशातून आंब े पाठचवले – १) शहाजादा म हंमद बेदारबख्त २) 

ज म्लत ल्म क अमीरुल उमरा (असदखान पंतप्रधान), बक्षीउल्म ल्क बहरामंदखान ४) हमीद द्दीनखान बहाद र 
५) अब ल्खैरखान वगैरे. 

 
ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (असदखान) हा खेळण्याच्या मोच्यावरून आला होता. तो बादशहानंा 

भेर्ला. त्याला मोच्याकडे परत जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले, ‘ज न्नरच्या जवळ जोधनिा चकल्ला आहे. िोरानंी 

(मराठ्ानंी) तेथील चकल्लेदाराला कैद केले आचि चकल्ल्यािा ताबा घेतला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की 
या बाबतीत ज न्नरिा (चशवनेरी) िा चकल्लेदार व फौजदार नस्त्र ल्लाखान व पट्ट्ट्यािा फौजदार लोदीखान यानंा 
चलचहण्यात याव.े 

 
चहदायतकेश वाचकयाचनगार घासीराम याला आज्ञा झाली की ‘पेडगावहून प िे व िाकि ही चकती लाबं 

आहेत आचि गचनमाचं्या म ल खातंील कोंडािा व राजगड ही चकती लाबं आहेत.’ 
 
त्याने कळचवले की ‘पेडगावपासून प िे िाकि ही गाव े वीस कोसावर आहेत. राजगड हे िाळीस 

कोसावर आहे आचि कोंडािा छत्तीस कोसावर आहे. 
 
आठ में – शहाजादा म हंमद बेदारबख्त बहाद र याने आपला वकील स ल्तान नजर याच्याद्वारे 

बादशहानंा पत्र पाठचवले. ते बादशहानंी नजरेखालून घातले. पत्रात प ढील मजकूर होता – ‘मी उद्या 
खेळण्याच्या चकल्ल्यावर हल्ला करून शत्रूिी कत्तल करिार आहे (म फचसद म्हिजे भाडंिारे, उपद्रवी).’ 

 
बादशहानंी या गोष्टीला मान्यता चदली. बेदारबख्ताकडे हल्ल्याच्या वळेी म्हिून चशरस्त्राि व स गधंी 

अंगरखा ही पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 
 

नऊ मे – हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली –  
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्त बहाद र याने आज खेळिा चकल्ल्याच्या रेविीवर (प्रवशेद्वारािे संरक्षि 

करिारा आचि त्याला झाकिारा ब रुज व तर्) हल्ला िढचवला. त्याच्याबरोबर प ढील सरदार आचि त्यािंी 



पथके होती – खाने आलम, म नव्वरखान, सफट राजखान, राजा जयससग, जमशीदखान व रुह ल्लाखान. मराठे 
सरदाराबंरोबर य द्ध झाले. शत्रूपैकी अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. बादशाही सैन्यातील अनेक मािसे 
आचि राजा जयससग व जमशीदखान यािे अनेक सहकारी कामी आले अगर जखमी झाले. शहाजादा 
बेदारबख्त हा बादशाही सैचनकानंा घेऊन रेविीपाशी तळ देवनू आहे. रेविीवर हल्ला करण्यािा त्यािा बेत 
आहे. चकल्ल्यातून मराठे हे ह क्का अचतथी (अग्नीबाि, रॉकेर्) यािंा मारा करीत आहेत.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘शहाजाद्यानंी उपद्रवी लोकािंी (मराठ्ािंी) कत्तल करावी.’ 
 

दहा मे – फजायल खान हा आजारातून बरा होऊन बादशहानंा भेर्ला. चहदायत केश (वाचकयाचनगार) हा 
आजे्ञप्रमािे फौजेतून येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
उस्नानखान करावल याच्या बरोबर जाण्यासाठी इज्जतबगे ख शमंचजल याला नेमले होते. तो आजारी 

आहे असे कळले. त्याच्या ऐवजी मरहूम संजरखान यािा म लगा बहरोज यािी नेमिूक करण्यात आली. 
बादशहा म्हिाले ‘येथील छाविीपासून पेडगाव पयंत साखळीने अंतर मोजा, मजला चनचश्चत करा आचि परत 
या.’ बहरोजने चवनंती केली की ‘माझा प तण्या म हंमद जाफर याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े’ चवनंती 
मान्य करण्यात आली. बादशहानंी बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याला प ढील प्रमािे आज्ञा केली ‘त म्ही 
आज्जमतारागड (सातारा) िा फौजदार यासीनखान याला चलहा, उस्मानखान करावल याच्याबरोबर त्याने एक 
पथक द्याव.े ते पथक जाताना आचि येताना त्याच्याबरोबर राहील. 

 
अकरा मे – हेर व हरकारा वेंकर् याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली. ‘शहाजादा म हमद बेदारबख्त याने 

खेळिा चकल्ल्याच्या रेविीवर सैन्य जमचवले आचि खाने आलम, म नव्वरखान, राजा जयससग, 
सफट राजखान, रुह ल्लाखान इत्यादींना बरोबर घेऊन रेविीच्या ब रुजावर हल्ला केला. तेथे 
पोहोिल्यावर य द्ध झाले शत्रूपैकी अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. शहाजाद्यािे चनशाि तेथे 
लावण्यात आले. आता लढाई करीत प्रवशेद्वारापाशी पोहित आहेत. बादशाही सैन्यापकैी अनेकजि 
कामी आले. 
 
बादशहानंी शहाजादा व राजा जयससग वगैरेंच्याबद्दल धन्योद्गार काढले. त्यानंी हेराना आठ होन व 

दोन दोन रुपये बक्षीस म्हिून चदले. 
 
याि स मारास अजीज ल्लाबेग मीर त ज क हा आला. त्याने शहाजादा बेदारबख्त आचि इतर याचं्या 

कामचगरीिी हकीकत साचंगतली. बादशहानंी त्याला पंधरा अश्रफ्या बक्षीस चदल्या. शहाजादा बेदारबख्त 
याजकडे अग टजािे पेय व फळफळावळे फते्तम हंमद कौल याने घेऊन जावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
राजप त्र अकबर यािा म लगा स लतान बलंदअख्तर याला म लगा झाला बादशहानंी त्यािे नावं 

फतेहकबरुल मोचमनीन (म सलमानािंा मोठा चवजय) असे ठेवले. 
 



बारा मे – बादशहा खानजादखानाला म्हिाले, ‘त म्ही रुह ल्लाखानाला (मोच्यातून) ह ज रात येण्याचवषयी चलहा. 
 
शहाजाद्याच्या मोच्यािा वाचकया चनगार मीर असद ल्ला हा ह ज रात आला. त्याने साचंगतले की 

रेविीवरील हल्ल्यात शहाजादा, राजा जयससग आचि इतर अचधकारी यानंी खूप कामचगरी बजाचवली. 
बादशहानंी असद ल्लाला चखलतीिी वसे्त्र चदली. 

 
बादशहाना कळचवण्यात आले की ‘शहाजादा बेदारबख्त याने िोराच्या (मराठ्ाचं्या) पचरपत्यासाठी 

रेविीच्या ब रुजावर रेहेकले (लहान तोफा) वगैरे कायम केले आहेत.’ बादशहानंी चतकडे दोन जेजाले पाठवाव े
अशी आज्ञा केली. 

 
बादशहानंी बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याजपाशी राजा जयससग याच्या मन्सबीिी िौकशी केली. 

कळचवण्यात आले की राजा जयससग यास दीड हजार जात व एक हजार स्वार (दोघोडी) अशी मन्सब व 
पन्नास लाख दाम (िाळीसदाम म्हिजे एक रुपया) रोख इनाम त्याला चमळते. बादशहा म्हिाले. ‘राजा 
जयससग याजकडे एक तलवार आचि दहा तोळे ग लाबािे अत्तर पाठवा. खेळिा चकल्ला फते्त झाल्यावर 
त्याच्यावर कृपा (बढती वगैरे) करण्यात येईल. 

 
बादशहा म्हिाले ‘िादंीच्या नाण्यािंा संि तयार करून ठेवा. फते्त झाल्यावर आम्ही खेळण्यािा चकल्ला 

पाहाण्यास जाऊ, तेव्हा खैरात (दान धमट) करण्यात येईल. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की चिकोडीिा जमीनदार (देसाई) देवण्िा (?) हा तरचबयतखानाला 

भेर्ला. त्याने देवण्िाला घेऊन ह ज रात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
आज्जमतारागड (सातारा) येथे गोसवद हरकारा यािा ग मास्ता होता. त्याने प ढीलप्रमािे चलहून 

पाठचवले – ‘धना (जी) जाधव व दादो मल्हार या सरदारानंी स पे (?) ल र्ले या नंतर ते कोंडाण्याकडे गेले. 
खान न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) हा त्याचं्या पाठलागावर बहाद रगड (पेडगाव) ला गेला आहे. 

 
तेरा मे – शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याने आपला वकील स ल्तान नजर याच्याद्वारे बादशहाकडे पत्र पाठचवले 

ते बादशहानंी नजरेखालून घातले. 
 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान हा मोच्यातून ह ज रात आला आहे, असे ख्वाजा मंजूर याने कळचवले. 

बादशहानंी त्याला बोलचवल आचि त्याच्यापाशी चकल्ल्या संबधंी िौकशी केली. रुह ल्लाखान याने साचंगतले 
‘हल्ल्याच्या चदवशी राजा जयससग वगैरेंनी उत्कृष्ट कामचगरी केली. शहाजाद्यािा नोकर मचलक रसशी हा 
तल्वार व खंजीर वगैरे घेऊन चनकराने लढत असता मारला गेला. ही मंडळी कृपेिी आशा करून आहेत. 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली. राजा जयससग, जमशीदखान चवजाप री, तोफखान्यािा दारोगा मन्सूरखान व 
त्यािा म लगा म हंमद काजम, इत्यादींच्या मन्सबी वाढचवण्यात आल्या. 

 



िवदा मे – शहाजादा म हंमद बेदारबख्त बहाद र हा आज मोच्याहून येऊन बादशहाना भेर्ला. बादशहा त्याला 
म्हिाले ‘शाब्बास, आफरीन बाद, खूप कामचगरी केली. खूप मेहनत केली. सेविेा मज रा झाला.’ 
बादशहानंी त्याला वीस हजार रुपयेिा चशरपेि आचि एक खंजीर देऊन मोच्याकडे परत जाण्यास 
त्याला चनरोप चदला. 
 
ब ऱ्हािपूरच्या बातम्यावरून कळले की तेथील मन्सबदार फाचजलखान अडीि हजार जात व एक 

हजार स्वार अशी मन्सब असलेला, मरि पावला. त्यािा म लगा अब्द हीम याला ह ज रात बोलावण्यात येऊन 
मन्सब देण्यात आली. 

 
पंधरा मे – आज शहाजादा बेदारबख्त व मन्सूरखान याचं्या नावाने आज्ञापते्र रवाना झाली. 
 
सोळा मे – आज शहाजादा बेदारबख्त यािे पत्र आले. पत्रात चलचहले होते – ‘मी चकल्ल्यावर हल्ला करून 

शत्रूंिा चनःपात करू इल्च्छतो. बादशहानंी बेदारबख्तािे म्हििे मान्य केले. बादशहा बक्षी उल्म ल्क 
रुह ल्लाखान याला म्हिाले ‘त म्ही उद्या सकाळी शहाजाद्याकडे जा. 
 
‘फतेह ल्लाखान बहाद र (हा घार्ावरील मोच्यावर होता) याच्यासाठी पािश े रुपये सकमतीिा एक 

चशरपेि व एक मेिा तयार ठेवण्यािी आज्ञा करण्यात आली. 
 
शमशीरबेग हा सरब व बारुद (बंद कीिी दारु) आिण्यासाठी बेनीशहा द गटला (पन्हाळगड) गेला होता 

तो अद्याप आला नाही असे कळले. पि अकबराबाद आग्रा येथून आिचवलेले दोनश ेपंिाऐंशी मि बारूद व दहा 
मि सरब ह ज रात आहे. 

 
म त टजाबाद चमरजेिा चकल्लेदार अश्रफखान यािा म लगा पीर म हंमद हा आज येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात येऊन त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
अमान ल्लाखान हा घार्ाखाली होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी त्याला एक अंगठी 

बक्षीस म्हिून चदली. अंगठीवर अमान ही अक्षरे कोरली होती. बादशहा म्हिाले कागद पत्रात ती उमर्वीत 
जा.’ 

 
(अमान ल्ला हा प ढे शहाजादे म अज्जम व आज्जम याचं्यातील आठ, जून १७०७ च्या जाजाऊच्या य द्धात 

मारला गेला.) 
 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान हा आजे्ञप्रमािे शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याच्या मोच्यावर गेला आहे असे 

बादशहानंा कळचवण्यात आले. खानदेशिा स भेदार बहरोजखान याच्या नाव ेबादशहािें पत्र रवाना झाले. 
 
जमशीदखान चवजाप री याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 



 
फतेह ल्लाखान बहाद र याला खेळिा (चवशाळगड) चकल्ल्याच्या मोच्यात दगडािंा मार बसला होता. तो 

बरा झाला. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहा म्हिाले ‘आफरीन बाद, धन्य धन्य, त म्ही ख प मेहनत 
घेतली; उत्कृष्ट कामचगरी केली. त मच्या सेविेा म जरा झाला. बादशहानंी त्याला सातश ेरुपयािंा चशरपेि 
चदला. बादशहा त्याला म्हिाले ‘शहाजादा म हंमद बेदारबख्त हे खेळिा चकल्ल्यावर हल्ला करिार आहेत. त म्ही 
पि (घार्ावरील स्वतःच्या मोच्यावरुन) हल्ला िढवावा. बादशहा हे फतेहदौलत कौल याला म्हिाले 
‘फतेह ल्लाखान याचं्यासाठी मेिा त्याचं्या डेऱ्यावर पोहोिवा. त्याि मेण्यातून ते मोच्यावर जातील. 
हमीद द्दीनखान बहादूर हे ह ज रात परत येतील. 

 
शखे न रुल्हक हा म हतचसब (सावटजचनक नीचतमते्तवर देखरेख ठेविारा अचधकारी) होता. म हरमच्या 

चदवसासंाठी आचदकखान, नेकनामखान व तहब्ब र खान याचं्या पथकातंील शभंर स्वार हे नूरुल्हकच्या चदमतीत 
देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 

 
सतरा मे – पावसाम ळे आज किेरीिे काम बंद ठेवण्यात आले होते. बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने 

बादशहाकडे पत्र पाठचवले. बादशहानंी पत्र नजरेखालून घातले. पत्रात प ढील मजकूर होता ‘यमाजी 
वगैरे दोन मािसे चकल्लेदार परश राम (परश रामपंत प्रचतचनधी) याच्याकडून आली. परश रामिे म्हििे 
आहे की ‘आमच्या अपराधािंी क्षमा करावी, चजवािे अभयदान द्याव.े आचि काही रक्कम द्यावी म्हिजे 
चकल्ला हवाली करून चनघून जातो.’ बादशहानंी ते पत्र वािून त्यािे त कडे केले. याि बाबतीत बक्षी 
उल्म ल्क याने मीर चजयाउल्ला याच्याद्वारे बादशहाकडे जे पत्र पाठचवले ते बादशहानंी नजरेखालून 
घातले. 
 
बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष, शहाजादा म हमद बेदारबख्त बहाद र व बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान 

यापकैी प्रत्येकाकडे बादशहानंी अग टजािे पेय पाठचवले.  
 

अठरा मे – बादशहानंी आज्ञा केली की फतेह ल्लाखान बहाद र याच्या मोच्यांतून लोखंडी गोळे आिवनू घ्याव े
आचि ग लालबारेत स रचक्षत ठेवाव.े 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘आमिे वास्तव्यस्थान (दौलतखाना) खोलगर् जागेत आहे. मतलबखान व 

हमीद द्दीनखान बहाद र यानी उंिावर आमच्या चनवासासाठी एखादी जागा पाहून याव.े 
 
शहाजादा म हमंद बेदारबख्त याने प ढीलप्रमािे चवनंती पत्र पाठचवले ‘जमशीदखान, मन्सूरखान वगैरेना 

बक्षीस द्याव ेअशी माझी इच्छा आहे. दहा घोडे प्रत्येकी पन्नास मोहराचं्या सकमतींिे आचि आठ घोडे प्रत्येकी 
दोनश ेमोहोराचं्या सकमतींिे त्याना द्याव,े चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 



म हंमद आचकल कंबू व दादप्रभ ू हे कोकििा जमीनदार खेम सावतं याला बोलावनू आिण्यासाठी 
फमान व चखलतीिी वसे्त्र घेऊन गेले होते. पि खेम सावतंािी इच्छा बादशाही िाकरीत येण्यािी चदसली नाही. 
त्याम ळे त्यानंी फमान व वसे्त्र परत आिली. फमान ख्वाजा मंजूर याच्या हवाली कराव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
एकोिीस मे – फतेह ल्ला खानाच्या मोच्यािा तोफिी अबदालखान याने बादशहािंी आज्ञा नसताना तोफातूंन 

लोखंडी गोळे वापरले. त्यािंी सकमत त्याच्या पगारातून कापून घेण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. त्याने 
चवनंती केली की मी मीर मोिेल (मोच्या प्रम खाच्या) आजे्ञने केले त्याने बादशहा म्हिाले ‘हा तोफिी 
क िािा नोकर आहे, आमिा की मीर मोिेलिा?’ चमरजेिा चकल्लेदार शरेीफखान व त्यािा म लगा 
अहमदसर यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
तळावरून (ब्रम्हप रीच्या) बातमी आली की सहद स्थानहून (उत्तर भारतातूंन) खचजना येथे िोवीस 

चजल्हज रोजी दाखल झाला अकरा मे १७०२ बरोबर हत्ती खान्यािे हत्तीही आले आहेत. 
 

वीस मे – ख्वाजा महरमखान याने चवनंती केली की ज ल्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (पंतप्रधान असदखान) हे 
म जऱ्यासाठी हजर आहेत. आज्ञा झाली की मज रा झाला. त्याचं्याकडे फळफळावळे पाठवनू स्वतःच्या 
तंबूकडे परतण्यास चनरोप देण्यात आला. 
 
फजाइलखान हा आजे्ञप्रमािे बादशहािा चनरोप घेऊन शहाजादा बेदारबख्त याजकडे गेला होता 

चनरोप पोहोिवनू तो परत आला. तो म्हिाला ‘शहाजाद्यानंी रेविीच्या ब रुजावर रेहेकले व जेजाले हे स्थापन 
केले आहेत. ते गचनमािे पाचरपत्य करीत आहेत. त्यािंी चवनंती आहे की ‘मला एक मोठी तोफ देण्यात यावी 
म्हिजे ती ब रुजावर (रेविीच्या) ठेवनू गचनमािें व्यवल्स्थत पाचरपत्य करीन.’ 

 
बादशहानंी चवनंती मान्य करून आज्ञा केली की अबदाल समगबाशी याने शरेदहान तोफ अमीरुल उमरा 

(असदखान पंतप्रधान) च्या मोच्यातून काढून पूिट साम ग्रीसचहत शहाजाद्याचं्या मोच्यावर पोहोिवावी. 
 
संध्याकाळच्या समयी बादशहानंी फजाइलखान याला बोलाचवले. त्याला काही सूिना देऊन त्यानंी 

त्याला शहाजादा बेदारबख्त याजकडे पाठचवले. 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले –  
 
मीर आचतश तरचबयतखान हा िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी गेला होता. त्याने चिकोडीिा 

जमीनदार (देसाई) देवमना (देवण्िा?) याला छाविीत आिले आहे.’ तरचबयतखान हा येऊन बादशहानंा 
भेर्ला. बादशहानंी आज्ञा केली की तरचबयतखान याने रेहकलाबार (शसे्त्र ठेवण्यािे आवार) मधे आपल्या 
तंबूशजेारी एक तंबू उभा करावा आचि त्यात चिकोडीच्या जमीनदाराला आपल्या देखरेखीखाली ठेवाव.े 

 



एकवीस मे – हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली – ‘शहाजादा बेदारबख्त याने राजा जयससग, 
मन्सूरखान व जमशीदखान यानंा रेविीवर ठेवले. ती स्वतः बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान व खाने आलम 
हे खाली उतरून आले आहेत. शहाजाद्याने रेविी फते्त झाल्याबद्दल आपल्या सहकाऱ्यानंा प्रत्येकी एक 
घोडा बक्षीस चदला आहे. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोडून कळले की धनाजी जाधव हा कोंडाण्याकडे गेला असून खान बहाद र न स्त्रतजंग 

(ज ल्ल्फकारखान) हा त्यािा पाठलाग करीत चशरवळला पोहोिला आहे. 
 
बऱ्हािपूरच्या बातम्यावंरुन प ढील हकीकत कळली, – ‘गचनमािंा सरदार केशव (केसोसिमल?) हा 

दहा हजार स्वारािें सैन्य घेऊन स ल्तानपूर नंद रबारच्या पचरसरातं िालून गेला. त्याने खेडी उध्वस्त केली.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी खानदेशिा स भेदार बहरोजखान याला 

चलचहण्यात याव.े’ 
 

बावीस मे – शहाजादा म हंमद रफीउल्कदर आचि मेवातिा फौजदार सय्यद वजीह द्दीखान यािंी चवनंती पते्र 
आली. ती बादशहानंी नजरेखालून घातली. 

 
तेवीस मे – काल बादशहानंी फजाह लखानाबरोबर आपला कौल, पंजा (स्वतःच्या हातािा ठसा उमर्वलेले 

अभयपत्र) व चनरोप देवनू त्याला शहाजादा बेदारबख्त याजकडे पाठचवले. त्या वस्तू पोहिवनू 
फजाइल खान परत आला. त्याने प ढीलप्रमािे कळचवले –  
 
खेळिा चकल्ल्यािा हवालदार परश राम यािे यमाजी (?) व इतर असे दोन वकील आले होते. 

शहाजाद्याने कौल व पंजा हे त्यानंा चदले. ते घेऊन ते चकल्ल्यात गेले. 
 
बादशहानंी काही चनरोप देऊन फजाइलखानाला शहाजाद्याकडे पाठचवले. 
 
चिकोडीिा जमीनदार देवमण्िा याला मीर आचतश तरचबयतखान याने बादशहा समोर आिले, त्यािे 

हातपाय बाधंले होते. त्याने तोंडात गवतािी काडी धरली होती. बादशहानंी त्याच्याकडे पाचहले आचि म्हर्ले 
‘अपराध माफ केले आहेत. हात मोकळे करा.’ त्याने एक हजार रुपये चनसार (ओवाळिी) म्हिून चदले त्याला 
चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 

 
ज ल्मत ल्म ल्क अमीरुल ् उमरा (असदखान पंतप्रधान) हा मोच्याहून येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

बादशहानंी त्याला िमेलीिी फ ले चदली. राव (दाद?) प्रभ ूया िार हजारी मन्सबदारािी मन्सब एक हजारानंी 
कमी करण्यात आली. 

 



िोवीस मे – आज बादशहानंी चदवाििे (किेरी) काम बंद ठेवले. चदवसािे एक प्रहर आचि सहा घचर्का 
झाल्या असता बादशहाना कळचवण्यात आले की बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान हा शहाजादा बेदारबख्त 
याच्या तळावरून आला आहे. त्याला काही चवनंती करिे आहे. बादशहानंी त्याच्याकडून शहाजादा 
बेदारबख्त यािे पत्र मागचवले. ते वािून पाचहल्यावर बादशहानंी आज्ञा केली की रुहल्लाखान आचि 
फजाइलखान यानंी शहाजाद्याकडे जाव.े संध्याकाळी रुह ल्लाखान याने बादशहाकडे एक पत्र पाठचवले. 
त्यात प ढील मजकूर होता – ‘शहाजाद्याचं्या तैनातीत असलेला श क रखान चवजाप री याने परश राम 
(परश रामपंत प्रचतचनधी) यािा चनरोप माझ्याकडे आिला आहे. आज्ञा झाली तर ह ज रातं येऊन मी तो 
चनरोप कळवीन. बादशहानंी आज्ञा केली की इशाच्या नमाजानंतर (रात्री) याव.े त्याप्रमािे रुह ल्लाखान 
हा बादशहानंा भेर्ला आचि त्याने तो चनरोप कळचवला बादशहा म्हिाले ‘उद्या त म्ही शहाजाद्याकडे 
जा.’ 
 

पंिवीस मे – द पारी बादशहानंी आज्ञा केली की ‘तूतट रुह ल्लाखान यानंी ह जूरात रहाव.े फजाईलखान याने 
शहािाद्यापाशी जाव.े बादशहा हे हमीद द्दीनखान याला म्हिाले ‘भास्क हरकारा व सितू चिमिा यानंा 
चविारा. याच्यापैकी कोिी (परश राम पताला) याला ओळखतो काय?’ 
 
चिकोडीिा जमीनदार दीना (?) याला खीलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. रािा अमरससग यािा नोकर 

गजचसग याला पािश ेजात व शभंर स्वार अशी मन्सब देण्यात आली. बादशहा म्हिाले 'दौलत मंदखान उफट  
नथू (नेतू?) यािा म लगा बख्तावरखान हा रेहेकलाबार (तोफा ठेवण्यािी जागा) मध्ये आहे. तो परश राम 
(परश रामपंत) ला ओळखतो. सय्यद आचरफ कौल याने बख्तावरखानाला शहाजादा बेदारबख्त याजकडे 
न्याव.े 

 
जमशीदखानािा म लगा सय्यद अहमद हा मोच्यात जखमी झाला, होता. तो वारला. नवाब 

जीनत चन्नसा बेगम चहने तळावरून (ब्रम्हप रीच्या) पत्र पाठचवले हाते, ते बादशहानंी नजरेखालून घातले. 
 
अबदालखान तोपिीबाशी याने चवनंती केली की प्याद्यानंी शरेदहान तोफ शहाजादा बेदारबख्त याचं्या 

मोच्यात पोहोिवावी अशी आज्ञा झाली आहे, तर तोफा ओढिारे बैल व इतर सामग्री प रचवण्यात यावी. 
बादशहानंा राग आला. ते म्हिाले ‘अमान ल्लाखान याने कोल्हाप राहून सामान (तोफा वगैरे) आिले.’ 

 
बादशहानंी अबदालिी मन्सब कमी केली आचि त्यािी खान ही पदवी काढून घेतली. 
 

सव्वीस मे – आज म हरमिा दहावा चदवस. आज नौबती बंद होत्या. 
 
सफेखास (क्राउनल्याडं, खासगीिा प्रदेश) िा दारोगा हा पाि अनाथ पोरानंा घेऊन बादशहाकडे 

आला. बादशहानंी पोरानंा जवळ बोलाचवले. त्याचं्या मस्तकावर हात ठेवला, त्यानंा प्रत्येकी फळाचं्या चरकाबी, 
रुपये, पावल्या, िवल्या चदल्या आचि त्यानंा चनरोप चदला. 

 



कनूटलिा चकल्लेदार व फौजदार यूसफखान याने बेिाळीस मासे वजनािा चहरा पाठचवला, तो 
बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 

 
फजाइलखान हा शहाजाद्याकंडे बादशहानंी चदलेला चनरोप पोहोिवनू परत आला. शहाजादा 

बेदारबख्त हा मोच्यावरून येऊन बादशहाना भेर्ला. त्याने बादशहानंा परश राम (परश रामपंत प्रचतचनधी) 
याच्या संबंधीिी वस्त ल्स्थती कळचवली. 

 
सत्तावीस मे – तरचबयतखान मीर आचतश याला म लगी झाली. त्याने बादशहानंा नऊ मोहोरा नजर चदल्या. 

चहदायत ल्ला ‘इनायत ल्लािा म लगा, चहदायत ल्लािा प ढे फ खसीर बादशहाने वध केला) हा डोळ्याच्या 
द खण्याने आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहाला भेर्ला. 
 
मरहूम दौलतमंदखान यािा म लगा बख्तावरखान हा परसा (परश रामपंत प्रचतचनचध) सरदार याला 

पाहाण्यासाठी म्हिून बेदारबख्ताकडे गेला होता. त्याने येऊन साचंगतले की ‘शहाजादे मला म्हिाले, तो 
सरदार बाहेर आला की त्याला बघून घे.’ 

 
अलीरजा या खानसामानच्या किेरीच्या दारोग्याने चवनंती केली की ‘बारबरदारी (ओझी वाहाण्याच्या 

गाड्या वगैरे) िे सामान बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) येथे आहे. ते मागवनू घेण्याचवषयी काय आज्ञा?’ आज्ञा 
झाली की ग जटबदारानंी जाऊन सामान साम ग्री आिावी. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की अमान ल्लाखान हा घार्ाच्या पलीकडे होता. त्याच्या ऐवजी कामयाबखान 

(तरचबयतखानािा भाऊ) याने शमशरेबेग याला बरोबर घेऊन घार्ाच्या पलीकडे तळ द्यावा. 
 
जमशीदखान (चवजापूर) हा शहाजादा बेदारबख्त याजपाशी तैनात होता, त्यािा म लगा मेला. 

त्याबद्दल जमशीदखानाकडे शोक वसे्त्र पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की कृष्ट्िा नदीत पूर आला असून एक प रुषभर पािी वाहात आहे. 

बादशहानंी नावािंा अचधकारी म हंमद तकी याला प ढील प्रमािे आज्ञा केली. –  
 
‘सध्या आपल्याकडे एकंदरीत चकती नावा आहेत ते कळवा. तळ (ब्रम्हप री) व म तटजाबाद चमरजेहून 

नावा म द्दाम गूजटबदार पाठवनू मागवनू घ्याव्या. नावाचं्या द रुस्तीसाठी एक हजार रुपये देण्यात यावते.’ 
 
परंड्याहून (चजल्हा उस्मानाबाद, मराठवाडा) खालील बातमी कळली –  
 
‘उम्दत ल्म ल्कखान फीरोजजंग याने उत्तर भारतात जािाऱ्या मािसाचं्या थव्यासाठी (काचफला) 

म्हिून संरक्षक पथके चदली होती. पथकािें अचधकारी नाहरखान (याला तीन हजार जात व दोन हजार स्वार 
अशी मन्सब होती.) व संग्रामखान हे होते. संग्रामखान याला चदड हजार जात व सातश ेस्वार अशी मन्सब 



होती. या अचधकाऱ्यानंी दारु चपऊन येथे दंगामस्ती केली आचि येथील लोकािंा छळ केला.’ त्याचं्या मन्सबीत 
कमी करण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. नाहरखानािी मन्सब पािंश ेजात व दोनश ेस्वार, संग्रामखान यािी 
मन्सब पािश ेजात व दोनश ेस्वार अशी कमी करण्यात आली. 

 
अठ्ठावीस मे – बादशहाना प ढील प्रमािे कळचवण्यात आले – चकल्ल ेखेळण्यािा सरदार परसा (परश राम पंत 

प्रचतचनधी) याच्या अपराधािंी क्षमा केल्यािे शाही फमान शहाजादा बेदारबख्त याने म हंमद श जा व 
घनःश्याम याचं्या बरोबर चकल्यात पाठचवले. परश रामने ते फमान घेतले. 
 
याि बाबतीत शहाजादा बेदारबख्त हा आपल्या चदवािखान्यािा दारोगा ल त्फ ल्ला याला म्हिाला 

‘त म्ही चकल्ल्याच्या ब रुजावर चनशाि (झेंडा) लावा. िोर (मराठे) हे चकल्ल्यातून बाहेर पडून चनघनू जातील.’ 
 
त्याप्रमािे ल त्फ ल्ला हा रेविीच्या ब रुजापयंत पोहोिला. बंडखोरानंी (मराठ्ानंी) चवनंती केली की, 

‘आता पाऊस पडत आहे. आमिी बायका म ले आमच्या बरोबर आहेत. पावसाने जरा मोकळीक चदली तर 
आम्ही चकल्ल्यातून बाहेर पडून चनघनू जाऊ. 

 
बादशहाच्या भाग्याने मराठे आता उद्या चनघून जातील. 
 
रुहूल्लाखान याने चलचहले (मोच्यावरुन) की माझी म ले म हमंद खलील व म हंमद हसन ही ह ज रात 

आहेत, त्यानंा माझ्याकडे येऊ द्याव.े त्यानंी रुह ल्लाखानाकडे जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

एकोितीस मे – बादशहानंी शखे चहदायत केश याला चविारले ‘परळी सजकून घेतल्यावर आम्ही कृष्ट्िा नदी 
कोित्या मचहन्यात कोित्या चदवशी ओलाडंली? त्याने उत्तर चदले ‘आपल्या कारचकदीच्या 
िव्विेाळीसव्या वषी म हरम मचहन्याच्या एकोिीस तारखेस आपि नावते बसून कृष्ट्िा ओलाडंली. 
(पंिवीस जून १७००) 
 
बादशहा हे मतलबखानाला म्हिाले ‘त म्ही कऱ्हाडिा ठािेदार यासीनखान याला चलहा – ‘र्ोकऱ्या 

(गोल नावा) तयार करवनू कृष्ट्िेत आिा. या कामासाठी म द्दाम ग जटबदार (दंडधारी) येथून पाठवा. बादशहानंी 
नौकादलािा प्रम ख न स्रतखान याला रवाना केले. त्याला आज्ञा झाली की ‘नावा म तटजाबाद (चमरज) व कऱ्हाड 
येथे आहेत. त्या द रुस्त करवनू कृष्ट्िा नदीत आिाव्या. या कामासाठी पाि ग जटबदार (दंडधारी) तैनात करा.’ 

 
पाईने चबलायत (प िे प्रातं) हून प ढीलप्रमािे चलहून आले –  
 
धनाजी जाधव व रामिदं्र (रामिंद्रपंत अमात्य) हे रंभाजी सनबाळकराला बरोबर घेऊन आहेत. 

त्याचं्यापाशी तरबेज असे सैन्य आहे त्यानंी रंभाजी सनबाळकरला व प रंदर भागात त्याच्याबरोबर दादो मल्हार 
याला पाठचवले. ते स्वतः प्रतापगडला नरकवासी रामा (राजाराम) याच्या पत्नीपाशी (ताराबाई) आले आहेत. 
दादो मल्हारिा पाठलाग करीत जूल्ल्फकारखान हा जेजूरीकडे गेला आहे.  



 
दंडराजप रीिा चकल्लेदार व फौजदार चसद्दीयाकूतखान याने बादशहाकडे प ढील चवनंती पत्र पाठचवले –  
 
‘खेळण्यािा चकल्ला आता फते्त होत आहे. मला आचदलखानी कोकि (दाभोळ ते गोव)े व 

चनजाम ल्म ल्की कोंकि (कल्याि चभवडंी ते दाभोळ) यािंी देशम खी चमळावी. 
 
चवनंती मान्य झाली नाही. 
 

तीस मे – हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली –  
 
शहाजादा बेदारबख्त याने परश रामाकडे (परश रामपंत प्रचतचनधी), बादशहािा कौल, अभयपत्र, 

फमान इत्यादी पाठचवले. ते घेऊन जािारे म्हिजे ल त्फ ल्ला व राजा जयससग यािा एक अचधकारी (धनःश्याम) 
हे होते. फमान घेण्यासाठी परश राम हा आपल्या वाड्यातून चकल्ल्याच्या दरवाजापाशी अनवािी आला. त्याने 
फमान, कौल अभयपत्र व बादशहाच्या पंजािा (हातािा ठसा) कागद ही आपल्या मस्तकावर धारि केली. 

 
ल त्फ ल्ला वगैरेना आपिही चखलतीिी वसे्त्र देव ू असे तो म्हिाला. यावर ल त्फ ल्ला त्याला म्हिाला 

‘आम्हाला तशी आज्ञा नाही. यापेक्षा त म्ही चकल्ल्यातून बाहेर पडून चनघून जािे बरे.’ परशूरामने म्हर्ले 
‘पावसाम ळे चकल्ल्याच्या बाहेर पडिे शक्य होत नाही. मला दोन चदवसािंा अवकाश देण्यात यावा.’ 
शहाजाद्यानंी चवनंती मान्य केली. 

 
ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (असदखान पंतप्रधान) हा मोच्यावरून आला. त्याने म जरा केला. 

त्याला मोच्याकडे परत जाण्यास चनरोप देण्यात आला. 
 
माह ली (?) िा चकल्लेदार व फौशदार म राद ल्लाखान याने प ढील प्रमािे कळचवले –  
 
‘गचनमािंा सरदार खंडेराव हा चकल्ल्याच्या जवळ आला. मी गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी माझा म लगा 

ग लाम म चहय द्दीन व इतर यानंा पाठचवले. तोफा व बाि यािंा मारा केला. शत्रूिे बचहजी, चशवाजी व इतर पन्नास 
िोर (मराठे) हे मारले गेले. आमच्या हातात शसे्त्र व घोडे ही लूर् आली. शत्रिेू उरलेले लोक पळाले नाहीत. ते 
जमीनदारानंा म्हिू लागले ‘त म्ही िौथाई द्या’ मी जमीनदारानंा मना केले. त्याम ळे िोराबंरोबर 
(मराठ्ाबंरोबर) प न्हा य द्ध झाले. माधवरावही ठार झाला. शत्र ू (मराठे) तोफेच्या गोळ्याच्या अंतरावर उभे 
आहेत. रातं्रचदवस य द्ध िालू आहे. मला क मक पाठचवण्यात येईल अशी आशा आहे. याचशवाय स रब (चशसे) 
बारुद (बंद कीिी दारु) इत्यादी तौफािंा सरंजाम चमळावा.’ 

 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली. मन्सूरखान याने चतकडील चकल्ल्यातूंन म राद ल्लाखानाला सरंजाम 

द्यावा अशी त्याला आज्ञा झाली. 
 



औसा (चजल्हा उस्मानाबाद, मराठवाडा) येथे असलेल्या हरकाऱ्याने चलहून पाठचवले की ‘शत्रूिा 
सरदार कृष्ट्िा मल्हार हा पािं हजार स्वारािें सैन्य घेऊन मौजे रामपूरच्या पचरसरात िालून आला. बादशाही 
छाविीसाठी वजंारी लोक धान्यािी रसद बैलावर लादून िालले होते. शत्रूंनी रसद ल र्ली.’ या बाबतीत 
उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याला चलचहण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
म हंमदाबाद बीदरिा स भेदार ख दाबंदाखान (शायस्ताखानािा म लगा) याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात 

आली. त्याला एक ध्वज देण्यात आला. 
 

एकतीस मे – शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याने काल रात्री एक पत्र पाठचवले होते, बादशहानंी ते पत्र पाचहले 
पि त्यािे उत्तर चदले नाही त्यानंी फजाइलखान यास ह ज रात बोलावनू साचंगतले की त म्ही जाऊन 
शहाजादा बेदारबख्ताला हा चनरोप द्या – ‘तो उपद्रवी भाडंखोर (म फसद) परश राम हा अद्याप 
चकल्ल्यातून बाहेर पडला नाही. हा सगळा संघषट त्याचं्यात एकवर्ला आहे. तो या भाडंिािा गड्डा आहे 
(मायायेफसाद) तो चकल्ल्यातून बाहेर पडला तर ठीक, नाही तर चकल्ल्यावर हल्ला करा.‘ 
 
तरचबयत खानाला आज्ञा झाली की एका रात्रीत लाकडाच्या पन्नास ठठेहऱ्या (हल्ल्यात वापरण्यासाठी 

लाकडी फळ्या) तयार करा आचि मला कळवा. वजीरखान मरहूमिा म लगा सय्यद म हंमद वाकनीस याने 
मोच्यावरून पत्र पाठचवले होते, ते बादशहानंी नजरेखालून घातले. 

 
जून १७०२ 

 
एक जून – बादशहाजादा कामबख्श याने चवनंती केली की ‘माझ्या पागेतील म ख्य घोडा जाया झाला आहे. 

खाशाच्या घोड्यापंैकी एक मला देण्यात यावा. या चशवाय मला आठ अरबी व कच्छी घोडे देण्यात याव े
आचि त्यािंी सकमत माझ्या रकमेतून वळती करुन घेण्यात यावी. हमीद द्दीनखान याने घोडे आपल्याला 
दाखवायला आिाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी काल रात्री खानाजादखान याला बोलावनू साचंगतले, ‘त म्ही अमीरुल  उमराच्या मोच्यावर 

(असदखान पंतप्रधान याच्या मोच्यावर) जा. फतेह ल्ला खान बहादूर याला प ढील चनरोप द्या – ‘सरदार परसा 
(परश रामपंत प्रचतचनधी) हा अद्याप चकल्ल्याच्या बाहेर पडला नाही. त म्ही पि चकल्ल्यावर हल्ला करा,’ 

 
खानाजादखान हा आजे्ञप्रमािे चनरोप घेऊन गेला. त्याने परत येऊन साचंगतले की 'फतेह ल्लाखान 

म्हितो ‘मी प्रयत्नािंी चशकस्त करीन आचि आपल्या आजे्ञप्रमािे वागेन.’ 
 
बादशहानंी खेळिा चकल्ल्यािा नकाशा मागचवला. तो आल्यावर त्यानंी तो नकाशा बादशहाजादा 

कामबक्ष याला दाखचवला. 
 



शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याच्या फौजेतील वाकनीस एचतमादखान याने प ढील तपशील चलहून 
पाठचवला –  

 
‘शहाजाद्यािे अचधकारी हे झेंडा घेऊन खेळिा चकल्ल्याच्या दरवाज्यावर गेले. परमेश्वराच्या कृपेने 

आचि बादशहाचं्या व्यवस्थेम ळे चकल्ल्यािा सरदार (परश रामपंत) हा आज बाहेर येत आहे. आज चकल्ल्यावर 
झेंडा लागेल. 

 
दोन जून – फतेह दौलत कौल हा बादशहािा चनरोप घेऊन शहाजादा बेदारबख्त याजकडे गेला होता. परत 

येऊन त्याने प ढील हकीकत साचंगतली – ‘शहाजाद्याने परश रामाला बादशाही ह कूम कळचवला. 
ह कूमात म्हर्ले होते की ‘परश राम चकल्ल्यातून बाहेर पडला तर ठीक नाहीतर चकल्ल्यावर हल्ला करून 
त्याला ठार मारा.’ परश रामने चवनंती केली की ‘पावसाम ळे बाहेर पडिे शक्य होत नाही. पावसाने 
थोडा अवकाश चदला तर मी बाहेर पडून चनघून जाईन.’ 
 
हे ऐकून बादशहा भयंकर चिडले. त्यानंी स्वतःच्या सहीिे पत्र चलहून फतेह दौलत कौल याजकडे 

चदले. आचि त्याला म्हर्ले ‘हे पत्र नेऊन त म्ही शहाजाद्यानंा द्या. त्यानंा म्हिाव े ‘बादशाही कोप म्हिजे 
परमेश्वरी प्रकोपाप्रमािे आहे. परश रामाला त्यािी भीचत वार्त नाही. शहाजाद्यानंा म्हिाव े ‘परश रामाला 
लवकर चकल्ल्यातून बाहेर काढा, नाहीतर चकल्ल्यावर हल्ला करा.’ 

 
सैफ ल्लाखान याने शहाजादा बेदारबख्त यािे पत्र आिले होते. बादशहानंी त्यािे उत्तर स्वतः हातानी 

चलचहले आचि हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी म द्दाम डाकेने ते पाठवाव ेअशी आज्ञा केली. 
 
हमीद द्दीनखान बहादूर यानंी (कामबख्शासाठी) नीलूफर नावािा पािश े मोहरा सकमतीिा घोडा 

बादशहानंा दाखचवण्यासाठी आिला. बादशहानंी साचंगतले ‘बादशहाजादा कामबख्श याचं्यासाठी एक ढाल 
पि काढून ठेवा. चकल्ल्यावर हल्ला होईल त्यावळेी ती ढाल त्यानंा देऊ.’ 

 
बादशहानंी स्वतः चलचहलेले पत्र, फजाइलखानापाशी पाठचवण्यात याव े म्हिून म हंमद आचरफ कौल 

याला आज्ञा केली. 
 

तीन जून – सकाळी म हंमद आचरफ कौल याने फजाइलखानापाशी (मोच्यात). पत्र नेऊन चदले. परत येऊन 
त्याने प ढील माचहती चदली – शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याने सरदार परश राम (परश रामपंत 
प्रचतचनधी) यानंा सागंनू पाठचवले की ‘त म्ही चकल्ल्यातून बाहेर पडून चनघनू जािे बरे नाहीतर 
चकल्ल्यावर हल्ला करून ठार मारीन.’ 
 
मीर अचतश तरचबयतखान याला बादशहा म्हिाले, हल्ल्यािा सरंजाम शहाजादा बेदारबख्त याचं्याकडे 

पाठवा. मी हल्ल्यासाठी बादशहाजादा म हंमद कामबख्श यानंा पि पाठवीत आहे. 
 



बादशहाजादा कामबख्श यानंा हत्तीवरून ग लाल बारेत (बादशहािे चनवास स्थान) ये जा करण्यािी 
परवानगी देण्यात आली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘फतेह ल्लाखान बहाद र (हा घार्ावरील दरवाज्यासमोरिे मोिे लढवीत 

होता.) याने शहाजादा बेदारबख्ताच्या मोच्यावर (कोकिी दरवाजा समोर) जाऊन शहाजाद्यानंा प ढीलप्रमािे 
सागंाव ेकी ज्या वळेी आज्ञा होईल त्यावळेी परस्पराचं्या सहकायांने आपि चकल्ल्यावर हल्ला करू. 

 
िार जून – काल सूयास्ताच्या वळेी फतेह ल्लाखानािे पत्र आले. पत्रात प ढील मजकूर होता – ‘हल्ल्याच्या 

बाबतीत तरचबयतखान माझ्याकडे आला होता. मला (आपली) आज्ञा झाली आहे की मी 
बेदारबख्ताच्या मोच्याकडे जाव.े मी हल्ल्यासाठी िारपािंश ेमावळे तयार केले. हल्ल्याच्या जागाही 
त्यानंा नेमून चदल्या. उद्या हल्ला िढवावा असा मी बेत केला.’ 
 
पि परश राम (परश रामपंत प्रचतचनचध) हा चकल्ल्याच्या तर्ावर आला. तो म्हिाला मला अभयदान 

चमळाव.े मी चकल्ला ताब्यात देतो. त म्ही काय म्हिून हल्ला िढवीत आहात. चकल्ल्यावर झेंडा (मोंगलािंा) 
लावण्याबद्दल शहाजाद्याबंरोबर बोलिे झाले आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘तरचबयतखानाने फतेह ल्लाखानाकडून चनघनू ह ज रात याव.े’ 
 
काल रात्री शहाजादा बेदारबख्त यािी अजी सैफ ल्लाखान व स ल्तान नजर याचं्या हस्ते बादशहा प ढे 

ठेवण्यात आली. पत्रात प ढील मजकूर होता –  
 
‘चकल्ल्यावर हल्ला करून शत्रूना ठार माराव ेअसे मी ठरचवले होते. या स मारास सरदार परश राम याने 

साचंगतले की ‘मी चकल्ला देतो. त म्ही काय म्हिून हल्ला करता.’ यावर मी आपले ब धससग इत्यादी पन्नास सैचनक 
व अचधकारी यानंा त्याचं्याबरोबर दहा झेंडे देऊन पाठचवले. चकल्ल्यावर झेंडे लावण्यात आले आहेत शत्र ू
(मराठे) चकल्ल्यातून बाहेर पडून चनघनू जात आहेत.’ 

 
बादशहा खूश झाले हरकाऱ्याचं्या तोंडून पि वरील प्रमािे बातमी समजली. बादशहानंी स्वतः पत्र 

चलहून आचरफ कौलच्या हस्ते शहाजादा बेदारबख्त याजकडे पाठचवले. 
 

पाि जून – काल रात्री फज इलखान हा शहाजादा बेदारबख्त याच्या मोच्यातून आला. त्याने प ढील हकीहत 
साचंगतली –  
 
‘सरदार परश राम यािी एक चवनंती आहे. ‘ओझी वाहून नेण्यासाठी बरबदारी (वाहने जनावरे) 

माझ्यापाशी नाहीत. मला चमळावी. मी चकल्ल्यातून बाहेर पडून चनघनू जाईल.’ –  
 



बादशहानंी प ढील प्रमािे आज्ञा केली ‘मस्त अली याने दीडश ेबैल फतेहदौलत कौल याजकडे द्याव.े ते 
तो शहाजाद्याकडे पोहोिवील त्यातूंन सरदार परश राम याला लागेल तो सरंजाम देण्यात यावा आचि त्याला 
चकल्ल्यातून बाहेर काढाव.े’ 

 
काल रात्री रुहूल्लाखान यािे पत्र (मोच्यावरुन) आले ते बादशहानंी नजरे खालून घातले. 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘राजा अवधूतससग हा माझ्या वारे्वर येऊन बसला आहे. 

जीवाच्या भीतीने मी चकल्ल्याच्या बाहेर पडू शकत नाही. आम्ही बाहेर पडताना आम्हाला अडचवण्यात येऊ नये. 
अशा अथािी आज्ञा राजा अवधूतससग याला देण्यात यावी.’ 

 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली. ते खानाजादखानाला म्हिाले ‘त म्ही राजा अवधूतससगाला चलहा. 

स हराब कौल याने पत्र घेऊन जाव ेपरश राम आचि त्यािी मािसे यानंा कोिी त्रास देऊ नये. त्रास देत असेल 
तर मना कराव.े’ 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली –  
 
(परतीसाठी) आमच्या छाविीत असलेल्या सैन्यािी रिना प ढील पद्धतीने करण्यात यावी. सैन्य 

िालत असता अचधकारी प ढील जागावंर राहतील. 
 
हरावल – आघाडीला शहाजादा बेदारबख्त 
 
उजव्या फळीला – बादशहाजादा कामबख्श 
 
डाव्या फळीला – ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल ्उमरा (असदखान) 
 
िंदावल चपछाडीला – तरचबयतखान 
 
यल्तमश (हरावलच्या मागे) रुह ल्लाखान 
 
तरचबयतखानाच्या आचि सैन्याच्यामध्ये फतेह ल्लाखान, इस्लामबंदरिा (फोंडा सकवा राजापूर?) 

ठािेदार जाचबताखान यािी खेळण्यािा चकल्लेदार म्हिून नेमिूक करण्यात आली. त्याला ह ज रात बोलावण्यात 
आले. फजाइल खानाने चवनंती केली की मला मदत म्हिून तीन घोडे देण्यात याव ेआज्ञा झाली की दीडश े
मोहरा सकमतीिा एक घोडा बक्षीस व दोन घोडे वापरासाठी म्हि न देण्यात याव.े’ 

 
सहा जून – रात्रीच्या दोन घर्का राचहल्या असता यार अलीबगे याने खान म हंमदच्या हस्ते प ढील अजी 

पाठचवली. अजीत प ढील मजकूर होता – ‘परश राम वगैरे शत्र ूहे चनवाच्या भीतीने चकल्ला सोडून गेले. 



शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याने चकल्ला ताब्यात घेतला आहे. दख्खनच्या तोफखान्यािा दारोगा 
(अचधकारी) व आपले इतर अचधकारी हे चकल्ल्यात दाखल झाले आहेत.’ बादशहा ख श झाले. त्यानंी 
नगारखान्यािा दारोगा म हंमद अमीननखान याला म्हर्ले ‘आज उत्सवािा चदवस आहे. (इम्रोज जश्न 
अस्त) उत्सवाच्या नौबती दोन घर्कापंयंत वाजू द्या.’ त्याप्रमािे करण्यात आले. 
 
एक प्रहर आचि सहा घर्का चदवस आला असता स ल्तान नजर हा शहाजादा बेदारबख्त याजकडून 

पत्र व खेळिा चकल्ला – चकल्यािे प्रतीक म्हिून वीस तोळे वजनािी सोन्यािी चकल्ली घेऊन आला यािवळेी 
सैफ ल्लाखान हा मोच्यावरुन आला. त्याने चवजयािी हकीकत साचंगतली. रुह ल्लाखानाने पि पाठचवले ते 
बादशहानंी पाचहले. 

 
बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष, ज म्लत ल्म ल्क जमीरुल ्उमरा (असदखान पंतप्रधान) बक्षी उल्म ल्क 

बहरामंदखान, खानाजादखान, हमीद द्दीनखान बहाद र, काजी अकरमखान, मतलबखान, तहब्ब रखान वगैरे 
अमीर उमरावानंी चकल्ला फते्त झाल्याबद्दल बादशहाला अचभवादन करुन चनसार नजरा म्हिून रकमा चदल्या. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘खान सामानच्या किेरींतील अलीरजा वगैरेंनी सामान जप्त करण्यासाठी 

चकल्ल्यात जाव.े’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘आम्ही चकल्ला पहाण्यास जाऊ. हमीद द्दीन खानबहाद र’ व मतलबखान यानी 

अमीरुल उमराच्या मोच्याकडून चकल्ल्यात जािारा मागट नीर् करावा’ 
 
बादशहानंी फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद जमान याला साचंगतले ‘मंगळवारी पेशखाना (आघाडीिे 

तंब)ू रवाना करा. ब धवारी आम्ही येथून रवाना होिार. 
 
बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान याने बादशहाच्या परतीच्या बेळी त्याचं्याबरोबर राहिाऱ्या सैन्यािा व 

सेनाचधकाऱ्यािंा प ढील तपशील बादशहासमोर ठेवला –  
 
सैन्यािा तूमार (मस्र्ररोल, तपशील), िाळीस हजार स्वार. 
 
आघाडीला शहाजादा बेदारबख्त, उजव्या फळीला बादशहाजादा कामबक्ष ज म्लत ल्म ल्क असदखान 

(म ख्यप्रधान) डाव्या फळीला, बक्षी उल्म ल्क बहरामंद खान मध्यात, रुह ल्लाखान तरचबयतखान िंदावल 
(चपछाडी) ला. 

 
❀❀ 
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सात जून – बादशहाजादा कामबख्श याला एक त की घोडा (खोगीर व सोनेरी साज या सचहत) बक्षीस म्हिून 
देण्यात आला. बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. त म्ही घार्ाच्या 
पलीकडे जा आचि लष्ट्करािे संरक्षि करा अशी त्याला आज्ञा करण्यात आली. स लतान नजर वकील, 
नगार खान्यािा म श्रफ म हंमद हाजम, तरचबयतखान, मतलबखान, यानी खेळण्याच्या चवजयाबद्दल 
चनसार (ओवाळण्या) चदल्या. 
 
इस्लामबंदरिा ठािेदार जाचबताखान यािी खेळण्याच्या चकल्लेदारीवर नेमिूक झाली होती. तो येऊन 

बादशहाला भेर्ला. 
 
बाकरखान हा आपला भाऊ रुह ल्लाखान याजबरोबर येऊन बादशहाला भेर्ला. बादशहानंी आज्ञा 

केली. सैन्याच्या बाजार ब िग्याच्या रक्षिासाठी अमान ल्ला खान याने उजवी फळी व म हंमद काजम याने डावी 
फळी साभंाळावी. 

 
काल संध्याकाळी शहाजादा बेदारबख्त व रुह ल्लाखान हे खेळिा चकल्ल्यावरुन ह ज रात आले. बादशहा 

हे शहाजाद्याला म्हिाले ‘शाबास, आफरीन बाद, चकल्ला घेण्यात त म्ही उत्कृष्ट कामचगरी केली. त मच्या सेविेा 
मज रा झाला.’ 

 
राजा अवधूतससग (ओघ्यािा राजा) याला म हंमद अमीनखान बहाद र याच्या फौजेत तैनात करण्यात 

याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘राजा जयससग हा शहाजादा बेदारबख्त बहाद र याच्या फौजेत तैनात 

आहे. त्याला म्हिाव े ‘त मच्या मन्सबीत पािशिेी वाढ करण्याबद्दलिी तजवीज झाली आहे. त्याबद्दल 
अचभवादन (तसलीमात) कराव.े हरावली (आघाडी) ला शहाजादे रहातील. त्याचं्या आचि पेशखान्याच्या 
(प ढील म क्कामावर पाठवायिा सरंजाम) मध्ये त म्ही आपला तळ द्यावा. 

 
करावलािंी (रे्हेळे) नेमिकू करण्यात आली – त्याचं्या पथकािंी रिना प ढील प्रमािे करण्यात 

आली – उजव्या फळीला यक्काताजखान (त कट ताजखानािा बाप आचि अहमदनगरिा शवेर्िा चनजामी 
चकल्लेदार कवीजंग यािा आजा) डाव्या फळीला शमशरेबेग, चपछाडीला ख स्त्रोखान. 

 
चहदायत केश याने कळचवले की अंतर मोजण्यासाठी उस्मानखान करावल हा पेडगावंला गेला होता. 

त्याने प ढीलप्रमािे चलचहले आहे – ‘मी घार्रावी पयटन्त पोहोिलो आहे. ह ज राचं्या छाविीपासून 
कऱ्हाडाबादच्या वारे्ने तेरा मजला होतात.’ 



 
बादशहानंी चविारले ‘येथून कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चकती लाबं आहे? चवनंती करण्यात आली की ‘नऊ 

मजला होतील.’ यादी मजलाचं्या अचधकाऱ्याकडे देण्यािी आज्ञा झाली. 
 

आठ जून – आज एक प्रहर चदवस आला असता बादशहा हे खेळिा चकल्ला पाहण्यासाठी तख्तेखावर बसून 
चनघाले. ते चकल्ल्याच्या जवळ आले. त्यानंी फतेह ल्लाखानािे व म नीमखानािें मोिे पाचहले. मग ते 
चकल्ल्यात गेले. फतेह ल्लाखान बहाद र त्यानंा भेर्ला. त्याने बादशहानंा िार घोडे, एक कट्यार व एक 
बाकं (बाकपट्टा) या वस्तू नजर केल्या. यानंतर म नीमखान हा बादशहानंा भेर्ला. त्याने माशाचं्या 
दातािंी मूठ असलेला खंजीर त्यानंा नजर केला. 
 
बादशहा मचलक रीहानच्या दग्यावर गेले. तेथे ते फातेहा पढले. त्यानंतर ते खपरेल (कौलार, खापर) 

च्या मचशदीत गेले. तेथे प्राथटना पढले. त्यानंतर ते तख्तेखावंर बसून शहाजादा बेदारबख्त यािे मोिे 
पाहण्यासाठी कोंकिी दरवाज्याकडे गेले. याि स मारास शहाजादा म हंमद बेदारबख्त बहादूर हा त्याचं्यापाशी 
आला. त्याने बादशहाला म जरा केला आचि नजर चदली. यानंतर राजा जयससग याने शभंर मोहरा नजर चदली. 
बादशहा त्याला म्हिाले, ‘आफरीन बाद, वाहवा धन्यधन्य, शाबास,’ त्यानंतर त्यानंी ब धससग (जयससग यािा 
प्रम ख अचधकारी) याबद्दल चविारले. राजा जयससग (सवाई जयससग) त्याना भेर्ला. त्याला बादशहा म्हिाले 
‘त मिा चदवाि, ब धससग क ठे आहे? राजा जयससग याने ब धससगाला उभे करुन म्हर्ले ‘हाि तो ब धससग 
चदवाि.’ बादशहानंी त्यािी तारीफ केली आचि म्हिाले ‘आफरीन बाद.’ यानंतर बादशहा मचशदीत जोहर 
(द पारिी) नमाज पढून चकल्ल्यातून परतले आचि जाण्यायेण्यात एकंदरीत सव्वािार कोसािा प्रवास करुन 
चदवस मावळण्यास पाि घचर्का राचहल्या असताना आपल्या म क्कामावर आले. 

 
वारे्त ज म्दत ल्म ल्ल अमीरुल उमरा (पंतप्रधान असदखान) याने बादशहानंा रत्नजचडत वस्तू भेर्ी 

म्हिून चदल्या. 
 
सकाळी फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद जमान याने चविारले ‘आघाडीिे तंब ूव सरंजाम (पेशखाना) हे 

वाहनावंर भरून पाठचवण्यासंबंधी काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘प ढच्या मजलेवर पेशखाना 
पाठवावा. नेकनामखान, व ग लाम म हंमद यानंी हैदराबादी सैचनक (कौलार) घेऊन पेशखान्याबरोबर जाव.े’ 

 
मरहूम अब्द जाकखान यािी म हंमद शरीफ व इतर दोन म ले आचि चसद्दी बलालखान हे बादशहाला 

भेर्ले. 
 
मतलबखान करावल बेगी याने चवनंती केली की ‘उद्या येथून कूि करण्यासबंधंी काय आज्ञा?' 

बादशहा म्हिाले ‘स योदयाबरोबर आम्ही येथून कूि करिार.’ 
 
रात्री बादशहानंा कळचवण्यात आले की लष्ट्करिे सामान वाहून नेण्यािी वाहनािंी वगैरे (बारबरदार) 

अद्याप व्यवस्था झाली नाही. काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘उद्या आम्ही येथेि म क्काम करु’ 



 
जमाल कौल याला सरकारी रथ आचि गाड्या यािंा दारोगा (अचधकारी) म्हिून नेमण्यात आले. 

तख्तेखािंा दारोगा फतेह दौलत कौल याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
प ढील मंडळींनी वारे्त बादशहानंा नजरा चदल्या –  
 
१) बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान – पािूच्या खड्यािी आंगठी  
 
२) बली उल्म ल्क रुह ल्लाखान – तलवार 
 
३) फजाइलखान – तलवार 
 
४) चमयानाखान धन ष्ट्यबाि –  
 
५) कल्बअेली – यमनी – लाल माचिक 
 
६) ख्वाजाम सा – गं्रथ 
 
७) ख्वाजा जफरुल्ला – कट्यार 
 
८) मतलबखानािा म लगा असद ल्ला – नीमिा तल्वार 
 
९) मन्सूरखान – धूप (तल्वार) 
 
१०) न स्रतखान – तल्वार 
 
११) रिमस्तखान – तल्वार 
 
(वरील नावावरून चवशाळगड येथे औरंगजेबाच्या बरोबर असलेल्या अचधकाऱ्यात कोि कोि होते हे 

समजेल.) 
 

नऊ जून – आज सकाळी एक प्रहर व िार घर्का चदवस आला असता बादशहानंी न्यायदानािे काम िालू 
केले पि पाऊस पडू लागल्याम ळे अदालत (न्यायदानािे काम) थाबंवनू बादशहानंी चदवािेखास 
(खलबतखाना) मध्ये काम केले. 
 



बादशहानंी आज्ञा केली की एक घोडा, उधम नावािा, िार हजार रुपये सकमतीिा व एक घोडा तीनश े
मोहरा सकमतीिा, हे शहाजादा बेदारबख्त याला देण्यासाठी वगेळे काढून ठेवण्यात याव.े 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की –  
 
‘अमान ल्लाखान व मन्सूरखान यानंी सैन्याच्या उजव्या फळीिी आचि म नीमखान व त्यािा म लगा 

म हंमद काजम यानंी डाव्या फळीिी व्यवस्था बरोबर आहे की नाही हे पाहात जाव.े’ 
 
दंडराजप रीिा चकल्लेदार व फौजदार चसद्दी याकूतखान यािा म लगा चसद्दी अजीज याला एक घोडा 

बक्षीस देण्यात येऊन त्याला आपल्या बापाकडे परत जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
नेकनामखान व तळािा (ब्रम्हप री) चकल्लेदार जाचहदखान याचं्या काय मन्सबी आहेत त्या िौकशी 

करून कळचवण्यािी आज्ञा झाली. 
 
फते्तह ल्लाखान बहाद र याला चखलतीिी वसे्त्र, एक हत्ती, चशरपेि व आलमगीरशाही ही पदवी देण्यात 

आली. हमीद द्दीनखान बहाद र यास चखलतीिी वसे्त्र, एक हत्ती, एक चशरपेि (सकमत तीनश ेएक रुपये) या वस्तू 
देण्यात येऊन त्याच्या मन्सबीत (तीन हजार जात व दीड हजार स्वार) दोनश ेस्वारािंी वाढ करण्यात आली. 
ख्वाशािंा दारोगा खानाजादखान व तरचबयतखान मीर आचतश यानंा खास चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान, म नीमखान, मतलबखान म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम, याचं्या मन्सबीत 
वाढ करण्यात आली. 

 
बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान याच्याकडे बादशहानंी फळफळावळािे तार् पाठचवले. 
 
काल हैदराबादिा कानूनगो (देशपाडें बाब ू(बापू) पंचडत) याने बादशहानंा नऊ मोहरा व दोन चपशव्या 

नागदूिच्या तरचबयतखानाच्या मध्यस्थीने नजर केल्या. बादशहानंी चविारले, ‘नागदूििे काय ग ि आहेत’? 
त्याने साचंगतले ‘सपटदंशावर ग िकारी आहे. चवषािी बाधा होत नाही.’ 

 
बादशहानंी चविारले ‘या चकल्ल्यािे पूवी काय नाव होते?’ सागंण्यात आले की चकल्ल्याला चवशाळगड 

म्हित. मकहूर चशवा (परमेश्वर सकवा बादशहा याचं्या कोपाला बळी पडलेले मकहूर म्हिजे चशवाजी महाराज) 
ने चकल्ला घेतला आचि त्यािे नाव खेळिा ठेवले.’ बापू पंचडताचं्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्त बहादूर याने चवनंती केली की ‘राजा जयससग हा उत्कृष्ट असा कामािा 

मािूस आहे. आपल्याला नगारे नौबतीिा मान चमळेल अशी अपेक्षा बाळगून आहे.’ 
 
बादशहानंी म्हर्ले ‘जयससगािा बाप चकशनससग (चबशनससग पाचहजे. चबशनससग बाप आचि 

चकशनससग आजा) याला नगाऱ्यािा मान होता की नाही कळवा.’ 



 
रुह ल्लाखानाने यासंबधंीिे प्रकरि माडंाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

दहा जून – आज चदवसािा एक प्रहर झाला असता बादशहा तख्तेखावंर बसून खेळण्याहून कऱ्हाडकडे 
जाण्यास चनघाले. तरचबयतखान मीर आचतश याने येऊन म जरा केला. िंदावली (चपछाडी) िे रक्षि 
करण्यासाठी त्याला चनरोप देण्यात आला. 
 
बादशहा त्याला म्हिाले ‘सवट लष्ट्कर आमच्याजवळ येऊन पोहोिल्यावर त म्ही चपछाडी वरून चनघून 

या.’ 
 
बादशहा हे बेदारबख्ताला म्हिाले ‘तयार रहा. त म्हाला मी बेनीशहाद गटकडे (पन्हाळगड) पाठवीत 

आहे.’ 
 
खेळिा चकल्ल्याच्या चवजयाबद्दल खालील मंडळीनी बादशहानंा भेर्ी (नजरा) चदल्या –  
 
१) कामयाबखान २) राजा अवधूतससग (उचदतससग) ३) चदवािेखासिा दारोगा मीर फतेह ल्ला ४) 

म करबखानािा म लगा खाने आलम ५) त्यािा भाऊ म नव्वरखान ६) आिखी एक भाऊ अमीनखान (हा प ढे 
चनजामाचवरुद्ध लढताना १७२४ मध्ये फते्तखड्याच्या लढाईत मारला गेला.) 

 
खावशािंा दारोगा ख्वानाजादखाम याला दोन हजार जात व िारश े स्वार अशी मन्सब होती. तीत 

पािशिेी वाढ करण्यात आली. 
 
सव्वातीन कोसािी मजल मारुन बादशहा द पारी तीन प्रहर चदवस आला असता अबंाघार् जवळील 

आपल्या म क्कामावर घार्ाच्या अलीकडे दाखल झाले. आज किेरी बंद होती. 
 
अंबाघार्िा ठािेदार कामयाबखान (तरचबयतखानािा भाऊ), मरहमत खान, एचतमादखान, राजा 

जयससग, म हंमद कामबख्श याच्या चदवािखान्यािा दारोगा फतेह ल्लाबेग, अमान ल्लाखान इत्यादीनी बादशहाना 
नजरा चदल्या. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की बेदारबख्तासाठी पंधरा हजार रुपये चकमतीिा हत्ती व नऊ हजार रुपये 

चकमतीिा हत्ती, एक घोडा व एक चशरपेि या वस्तू व ज म्दत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान असदखान) 
याच्यासाठी अलग काढून ठेवण्यात याव्या. फतेह ल्लाखान बहाद र आलमचगरीशाही बहादूर याला एक हत्ती 
बक्षीस म्हिून देण्यात आला. खानाजादखानाच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
फराशखान्यािा म श्रफ म हंमदजमान याने चविारले ‘प ढच्या मजलेला आघाडीिे तंब ूपाठचवण्यासबंंधी 

काय आज्ञा' बादशहा म्हिाले 'उद्या येथि म क्काम आहे. मागिा सरंजाम आला की पेशखाना रवाना करा.’ 



 
अकरा जून – आज श क्रवार ‘किेऱ्या बंद होत्या बादशहानंी बेदारबख्ताला एक गं्रथ (क राि) भेर् म्हिून 

चदला.’ 
 

बारा जून – आज बादशहानंी एक प्रहर पाि घर्का चदवस आला असता न्यायदानाच्या कामाला स रुवात 
केली. प ढील मंडळीना पावसाळ्यातं वापरण्यायोग्य अशी चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली.) मतलबखान 
२) हकीम हाजकखान ३) फजाइलखान ४) महरमखान 

 
शहाजादा बेदारबख्त याला हत्ती, दोन घोडे, सात हजार रुपये इत्यादी वस्तू देऊन बादशहानंी त्याला 

म तटजाबाद चमरजेकडे जाण्यास चनरोप चदला चनरोपाच्या वळेी बादशहा फातेहा (प्राथटना) पढले. त्यािे सहकारी 
जयससग, बख्शी एचतमाद खान म नीमखान, काजम याचं्या मन्सबी वाढचवण्यात आल्या. जाचबताखान यािी 
खेळण्यािा चकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमिूक झाली होती. त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. त्याला 
एक तल्वार आचि चखलतीिी पावसाळी वसे्त्र देण्यात येऊन त्याला चनरोप देण्यात आला. श कूरखान चवजाप री व 
बेदारबख्तािा द य्यमबख्शी एचनमादखान याचं्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
फराशखान्यािा म श्रफ म ह ंमद नाजमान याने कळचवले की, ‘पेशखानद (आघाडीवर पाठचवण्यािे तंब)ू 

मागे राचहला आहे. तो अद्याप आला नाही.’ बादशहा म्हिाले ‘आज आला तर प ढे रवाना करा नाहीतर आम्ही 
सोमवारी येथून कूि करू.’ 

 
राजा जयससग याला शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. त्याला चखलतीिी 

वसे्त्र देऊन त्याला चनरोप देताना बादशहा म्हिाले ‘त म्ही येथून चनघून बत्तीस चशराळे येथे तळ द्या. म हंमद 
अमीनखान माझ्याजवळ जेव्हा येईल तेव्हा त म्ही बेदारबख्ताच्या तैनातीला जा. सरकारखानािा म लगा 
अब्द ल्कादर याला सरकारखान ही पदवी देण्यात आली. शरेखान म हंमद हा चसद्दीयाकूतखान (जंचजरा) 
याजकडून घोडे, नजरािे वगैरे घेऊन आला होता. त्याला वसे्त्र देण्यात येऊन याकूतखानाकडे परत 
जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. राजा अवधूतससग याने पाि मचहनेपयटन्त खेळण्याच्या पायथ्याशी राहाव े
अशी आज्ञा झाली. 

 
खानाजादखान म नीमखान व त्यािा म लगा म हंमद काजम हे आज बादशहानंा भेर्ले. 
 

तेरा जून – ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल ्उमरा (म ख्यप्रधान असदखान) याला पाि हजार रुपयािंा रत्नजचडत 
चशरपेि व दोन हजार रुपये सकमतीिा एक घोडा बक्षीस देण्यात आला. 
 
खालशािा चदवाि इनायत ल्लाखान यािा म ख्य कारभारी व शखे अब्द ल्हादी यािा म लगा रहमत ल्ला 

याला मन्सब देण्यात आली. 
 



खाने आलम (संभाजी राजाना धरिारा, म क बखानािा म लगा) व मन्सूरखान याना पावसाळी वसे्त्र 
देण्यात येऊन त्याना बेदारबख्ताच्या तैनातीत जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. शहाजादा बेदारबख्त यािा 
चदवाि रजातलबखान मरि पावला असे कळले. 

 
िौदा जून – अजीज ल्ला कोरबेगी व चसयादतखान (हा प ढे अहमदनगरिा शवेर्िा मोगल चकल्लेदार झाला) 

यानंा वसे्त्र देण्यात आली. 
 
ज न्नरिा फौजदार नस्र ल्लाखान याने आंब्याच्या िार करंड्या पाठचवल्या होत्या. त्या बादशहानंी 

नजरेखालून घातल्या. 
 

पंधरा जून – आज एक प्रहरपयंत कामकाज पाहून बादशहा अंतःप रात गेले. प ढील मंडळीना पावसाळी वसे्त्र 
देण्यात आली – १) ख्वाजा मंजूर २) हाचफज अंबर ३) ख्वाजा अंबर, ४) ख्वाजा बख्तावर महली. 
म हंमदबेग यास सखरलना (चवशाळगड) चकल्ल्यातील सामग्रीिा तहवीलदार (संरक्षक) म्हिून 
नेमण्यात आले. 
  
खासगी जवाचहरखान्यािा म श्रफ शखेजान म हंमद याने चवनंती केली की ‘भाड्यािे उंर् अद्याप आले 

नाहीत. बह तेक सरंजाम घार्ाच्या पलीकडे पडून राचहला आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘काय कराव?े िे बायद 
कदट.’ 

 
बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने चवनंती केली की ‘खेळिागडबद्दल सावधचगरी बाळगली पाचहजे.’ 
 
काल रात्री बादशहानंी शाम कौल याला चविारले ‘घार्ाच्या पलीकडे सरकारी सरंजाम पडला आहे तो 

इकडे ह ज रात आला की नाही?’ त्याने साचंगतले की ‘सवट सरंजाम (कारखाने) आला आहे.’ याि स मारास 
कळले की बादशहािा पेशखाना अद्याप आला नाही. बादशहा म्हिाले – ‘दोन राह ट्या व शाचमयाना प ढच्या 
मजलेवर पाठवनू उभे करा. तेवढे प रे.’ रुहल्लाखान याने आघाडीवरून मागे याव ेअशी आज्ञा झाली. ख्वाजा 
म हंमदखान याने चवजापूरच्या बागेतून आलेले तीस आबं ेबादशहासमोर ठेवले. बादशहानंा कळचवण्यात आले 
की या आंब्यािी झाडे बादशहानंीि लावलेली होती. बादशहानंी एक आंबा खाल्ला, पाि आंब ेअमीरुल उमरा 
(असदखान म ख्य प्रधान) व काही आंब ेरुह ल्लाखान व बेदारबख्त यानंा देण्यात आले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की फतेउल्लाखान बहाद र याच्या पथकातील दोनश ेस्वार त्याच्या जवळ ठेवाव.े 

बाकीिे स्वार करावलाचं्या (रे्हेळिीस्वार) पथकात नेमाव.े 
 
ज न्नर (चशवनेरी) िा चकल्लेदार व फौजदार म ईज द्दीनखान याने आंब्यािी करंडी पाठचवली होती. ती 

बादशहाच्या समोर आिण्यात आली. (ओछयािा) राजा अवधूतससग (ब ंदेलखंडात हे नावं उचदतससग असे 
प्रिचलत आहे.) याने आपल्या वचकलाच्या द्वारे प ढील प्रमािे चवनंती केली –  

 



‘मी सखरलना (चवशाळगड) च्या पायथ्याशी आपला तळ द्यावा अशी मला आज्ञा झाली आहे. त्याबद्दल 
माझे काहीि म्हििे नाही. पि माझी पथके म हंमद अमीनखान बहाद र याजपाशी तैनात आहेत.’ 

 
बादशहा बहारामंदखानाला म्हिाले ‘अवधूत ससग (उचदतससग) च्या वकीलाला सागंा.’ अवधूतससगाने 

आमिी आज्ञा नसताना आपली पथके म हंमद अमीनखान याजकडे काय म्हिून पाठचवली? अवधूतससग हा 
चकल्ल्याच्या (चवशाळगड) पायथ्याशी तळ देऊन राहील तर ठीक, नाहीतर त्यािी ओछयािी जमीनदारी 
(राज्य) त्याच्याकडून काढून घेण्यात येईल. 

 
सोळा जून – आज एक प्रहर चदवस आला असता बादशहा तख्तेखावंर स्वार होऊन खेळण्याच्या पायथ्याशी 

असलेल्या (अंबाघार्) घार्ावरुन चनघाले. त्यानंी हमीद द्दीनखान बहादूर याला अंबाघार् येथे ठेवले. 
बादशहा त्याला म्हिाले ‘तरचबयतखान हा िंदावली (चपछाडी) िे नेतृत्व करीत आहे. तो येऊन 
पोहिल्यावर त म्ही ह ज रात या.’ यानंतर दीड कोसािी मजल मारुन बादशहा आपल्या म क्कामावर 
पोहोिले. 
 
मतलबखान याने िार चित्र पक्षी (सहदीत तीतर म्हितात.) व म हंमद हयात याने (पाि लाव ेपक्षी) 

बादशहानंा सादर केले. म हंमद हयातच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
ख्वाजा बख्तावर महली याने अजट केला की ‘फतेह ल्लाखान बहाद र यानंी एका नीलगाईिी चशकार 

केली असून ती चशकार पाठचवली आहे’ त्यािे मासं बादशहाजादा कामबक्ष, अमीरुल उमरा (असदखान) 
आसारे शरीफ (पैगंबरािे काही अवशषे जेथे ठेवले होते ते छाविीतील स्थळ) िे कमटिारी आचि ख्वाजा सरा 
याचं्यामधे वारू्न देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सतरा जून – आज अमीरुल ् उमरा असदखान याजकडे फळफळावळ पाठचवण्यात आले. बादशहाजादा 

म हंमद आज्जमशहा (ग जरातिा स भेदार) याच्या तैनातीत असलेला हर नारायि हा म सलमान झाला. 
त्याला चखलतीिी वसे्त्र व मन्सबही देण्यात आली. इनायत ल्लाखान याला पावसाळी पोशाख देण्यात 
आला. 
 
म हंमद अमीनखान बहाद र हा गचनमािें (मराठ्ािें) पाचरपत्य करण्यासाठी गेला होता. तो परत येऊन 

आपल्या सहकाऱ्यासंचहत बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंा भेर्लेली मंडळी अशी – हमीद द्दीनखानािा भाऊ 
नजाबतखान, चसद्दीकखान, अब्द स्समदखान, ख्वाजाखान, ख शहालबेग, फौजेिा वाकनीस म हंमद या्ा 
फकीर बेग. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘म हंमद अमीनखान बहादूर हे िंदावल (चपछाडी) आचि लष्ट्कर याच्या 

मध्ये तळ देतील आचि फते्तह ल्लाखान बहाद र आलमगीरशाही हे सादतखानातफे करावल (आघाडीिे रे्हेळे) 
म्हिून काम करतील.’ लष्ट्करािे कूि िालू असताना करावलानंी सकाळपासून संध्याकाळपयंत लष्ट्कराबरोबर 
िालाव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. 



 
इखलासखान चमयाना यास बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) भागािा फौजदार आचि कोल्हापूरिा ठािेदार 

म्हिून नेमण्यात आले. त्याला पाि हजार जात व अठराश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत पािश ेस्वारािंी वाढ 
करण्यात आली. 

 
आज्जमतारागड (सातारा) प्रदेशािा फौजदार यासीनखान याच्याकडे पाईने चवलायत (प िे भाग) िी 

पि ठािेदारी सोपचवण्यात आली. तेथे प वी इस्माईलखान ठािेदार होता. त्याला बदलण्यात आले. 
यासीनखानाला दोन हजार जात व दीड हजार स्वार अशी मन्सब होती. तीत पािश ेस्वारािी वाढ करण्यात 
आली. 

 
इस्लामप री (ब्रह्मप री) िा चकल्लेदार म रीदखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
इनायत ल्ला यास सखरलना (चवशाळगड) िा बक्षी व वाचकया चनगार म्हिून नेमण्यात आले. त्यािी 

मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली, ‘सखरलना (चवशाळगड) च्या चशबंदीिी पगार बाकी आहे. ती रक्कम फतेह 

दौलत कौल याने चकल्ल्यात पोहोिवनू याव.े’ 
 
राजा अवधूतससग (उचदतससग) याने चकल्ल्यात (चवशाळगड) रहाव ेम्हिून त्याला चलचहण्यािी आज्ञा 

रुह ल्लाखान याला करण्यात आली. 
 
बादशहा खानाजादखानाला म्हिाले ‘फतेह ल्लाखान बहाद र याला चनरोप पोहोिवा. त्याला म्हिाव े

‘तयार व्हा. मी त म्हाला कोंडािा (ससहगड) आदी चकल्ल ेसजकून घेण्यासाठी पाठवीत आहे.’ 
 
खानाजादखान म्हिाला ‘फतेह ल्लाखानिी चवनंती (प ढीलप्रमािे) आहे – तो म्हितो 'या सेवकाला 

आता नोकरी बजावण्यािी शक्ती राचहली नाही, बंदा ताकते नोकरी न दारद.’ 
 
यावर बादशहा म्हिाले ‘त म्ही सेवक आहात म्हिून त म्हाला काम सागंतो. नाहीतर द सऱ्यानंा आज्ञा 

करीन.’ 
 
ब्रह्मप रीच्या तळावरून हरकाऱ्याने चलहून कळचवले की उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग (भावी 

चनजाम ल्म ल्कािा बाप) याने (आपला भाऊ) हाचमदखान बहाद र याजबरोबर हत्ती खाना आचि रसद ही 
ह ज रात पाठचवली आहेत.’ 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की फजाइलखानािा तंब ू न आल्याम ळे त्याला ग लालबारच्या 

गं्रथालयात (चकताबखान्यात) रात्र काढावी लागली. 



 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने बादशहानंा दोन हजार अश्रफ्या नजर (पेशकश) चदली. 
 
रुह ल्लाखान याच्या पथकातील म हंमद मासूम याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात येऊन त्याला आज्ञा 

करण्यात आली की ‘बऱ्हािपूर व ख जस्ता ब चनयाद (औरंगाबाद) येथून एक हजार बेलदार आचि परश धारी 
घेऊन या.’ 

 
म हंमद फारुख खानजहानी याला आज्ञा झाली की ‘औरंगाबाद व संगमनेर येथून बलै चवकत घेऊन 

या.’ 
 

अठरा जून – फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद जमान याने चवनंती केली की पेशखाना आला आहे प ढे रवाना 
करण्याचवषयी काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘रवाना करा.’ 
 
काल बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले– बादशहाजादा कामबख्श याचं्या दोन राह ट्या व 

कनाती व अमीरुल उमरा असदखान यािे तंब ूवगैरे सामान हे मागच्या र्प्प्यावरून आिण्यािी व्यवस्था केली 
होती. पि हमालीिे व भाड्याच्या जनावरािें दर फार वाढले आहेत. दोन तीन रुपये देऊनही चमळत नाहीत. 
छाविीतील लोकािें फार हाल िालले आहेत. 

 
बादशहा म्हिाले ‘काय कराव?े’ 
 

एकोिीस जून – उस्मानखान करावल याने आजे्ञप्रमािे छाविीपासून बहाद रगड (पेडगाव) पयंतच्या मजला 
चनचश्चत केल्या. त्याने येऊन साचंगतले की ‘दोन मागट आहेत. एका मागाने एकतीस मजला होतात. 
द सऱ्या मागाने पंिवीस.’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘पेशखाना मलकापूरच्या चदशनेे रवाना झाला. पि नद्यानंा पूर 

आल्याम ळे पेशखाना नदीपार होऊ शकला नाही’ बादशहा म्हिाले ‘मतलबखानाने प ढे जाव ेआचि पेशखाना 
बेनीशहाद गट (पन्हाळगडच्या) च्या चदशनेे उभा करावा.’ ते उस्मानखानाला म्हिाले ‘कृष्ट्िेच्या (वारिा पाचहजे) 
अलीकडे छाविी योग्य जागा कोिती?’ तो म्हिाला बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) च्या पलीकडे अध्या कोसावर 
वाठार (?) या गावाजवळ छाविी योग्य जागा आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘आम्ही तेथे छाविी करू. रुह ल्लाखान, 
भास्करराव हरकारा, चवजापूरिा देशपाडें रुद्राजी, हैद्राबादिा देशपाडें बापू पंचडत याना बोलावनू सागंा की 
बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) च्या भोवती िागंली जागा पाहून कळवा.’ बेदारबख्त, मन्सूरखान व सखरलना 
(चवशाळगड) िा चकल्लेदार जाबताखान याच्या नावं ेआज्ञापते्र रवाना झाली. 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले ‘पाईिघार् (प िे प्रातं) िा बदललेला ठािेदार हा पैसे 

खाऊन बसला आहे.’ त्याला (इस्माईलखान मका) पािं हजार जात व पािं हजार स्वार अशी मन्सब होती. 



एक हजाराने त्यािी मन्सब कमी करण्यात आली. त्याला तळावर (ब्रम्हप री) खान फीरोजजंग याच्या सैन्यात 
तैनात करण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
फतेह ल्लाखान बहाद र आलमगीरशाही याने पूवीप्रमािे म ख्य सैन्य व चपछाडी यामध्ये राहाव ेव म हंमद 

अमीनखान बहाद र याने करावल (आघाडी, रे्हेळिी) साभंाळाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
सखरलना (चवशाळगड) िा बख्शी इनायत ल्ला याला शाल देण्यात आली. त्याला जाण्यासाठी चनरोप 

देण्यात आला. 
 
यार अलीबेगने चविारले ‘सखरलना (चवशाळगड) वर सवानेहचनगार (बातम्या पाठचविारा) याच्या 

नेमि की संबंधी काय आज्ञा.’ बादशहा म्हिाले, ‘जरुर नाहीत. हरकारा (जासूद, बातम्यािी ने आि करिारा) 
प रे.’ 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘मागच्या म क्कामावरुन कारखाने (छाविीिे सवट प्रकारिा सामान 

सरंजाम) अद्याप आले नाहीत.’ बादशहा म्हिाले ‘खालशािे दप्तर आिण्यासाठी म नीमखानाने हत्ती द्याव.े 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने कारखाने बरोबर आिाव.े’ 

 
वीस जून – बादशहािा म क्काम मलकापूर गढीच्या अलीकडे होता. आज बादशहानंी न्यायदानािे काम 

केले नाही. 
 
चदवािेखासिा दारोगा (अचधकारी) हमीद द्दीन खान बहाद र हा मागील मजलेवर राचहला होता. तो 

म्हिाला ‘ओझी वाहिारी वाहने जनावरे (बारबदारी) नाहीत. त्याम ळे बह तेक बादशाही (सरकारी) सरंजाम 
आला नाही. बादशहा म्हिाले ‘उद्या हत्ती घेऊन जा आचि मागे राचहलेला सरंजाम घेऊन या.’ हमीद द्दीन 
खानाने आजे्ञप्रमािे आज सकाळी अंमलबजाविी केली. 

 
बादशहानंी काल रात्री बख्तावर महली याला आज्ञा केली की ‘मरहूम इज्जत ल्लाखानािा म लगा रहमत 

याला बोलावनू चविारा ‘बादशहाजादा कामबख्श व अमीरुल उमरा (असदखान) यानंी खेळिा चवजयाबद्दल 
प्रत्येकी एक हजार अश्रफ्या चनसार (ओवाळिी) म्हिून चदल्या होत्या. त्या रकमा वसूल झाल्या काय.? 
बख्तावर महलीने साचंगतले की रहमतिे म्हििे आहे की 'वसूल झाले नाहीत. (अखबारमध्ये ि कून वसूल 
नश दा ऐवजी वस लश दा म्हिजे वसूल झाले असे पडले आहे). बादशहानंी आज्ञा केली की बादशहाजादा 
कामबख्श याच्या बाबतिी एक हजार अश्रफ्यािंी रक्कम माझ्या खाजगी खचजन्यातूंन घ्या. आचि अमीरुल उमरा 
(असदखान) यािंी रक्कम त्याचं्याकडून वसूल करा.’ मलकापूरिा ठािेदार शखे ग लाम म हंमद हा येऊन 
भेर्ला. 

 



काल सूयास्ताच्या वळेी बादशहा मतलब खानाला म्हिाले ‘मौजे बारा (वाडा) हे बेनीशहादूगापासून 
पाि कोसावर आहे. आम्ही चतकडे जाऊ त म्ही ओढ्याच्या अचलकडिा मागट पहा. अतंर मोजा, रस्त्यािी नीर् 
पाहािी करा आचि म क्काम ठरवा. सरकारखान हाही त मच्या बरोबर राहील. पाहािी करुन या’ 

 
बादशहाजादा म हंमद कामबख्श हा बादशहाचं्या चवश्रातंी गृहात आला. म जरा केल्यानंतर त्याला 

आपल्या तंबूत परत जाण्यास चनरोप देण्यात आला. 
 
चशकारखान करावल हा मतलबखानाच्या बरोबर प ढील मजला ठरचवण्यासाठी गेला होता. तो परत 

आला. तो म्हिाला ‘प ढिी मजल दोन कोसावर राहील. द सरी मजल अडीि कोसािी राहील. मतलबखान हा 
रस्ता मजल आचि तळासाठी जागा पाहाण्यास गेला आहे. तो संध्याकाळपयटन्त परत येईल.’ 

 
हरकऱ्यानंी बातमी आिली की ‘धनाजी जाधव हा सैन्य घेऊन कोंडाण्यातून बाहेर पडला. खान 

न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) याच्याशी य द्ध झाले. धनाजी जाधविे अनेक सैचनक मारले गेले. त्यािा पराजय 
झाला. दीडश े घोडे व शसे्त्र ही ल र्ीत चमळाली. ज ल्ल्फकारखानाने चकल्ल्याखालील गाव े उध्वस्त केली. 
बादशहा म्हिाले 'सेवा मान्य झाली.’ 

 
उस्मान करावल म्हिाला बहाद रगडला गेलो त्यावळेी राम नावािा सरदार सातश े स्वार घेऊन 

धामधूम करीत होता तो पळून गेला. मी एक घोडा व झेंडा आिला आहे. 
 

एकवीस जून – सारी रात्र आचि चदवस पाऊस पडत होता. त्याम ळे बादशहािे न्यायदानािे काम बंद होते. 
 
मतलबखानाने दोन मजला ठरचवल्या होत्या. एक मजल पाविे दोन कोसािी व द सरी अडीि 

कोसािी. बादशहा म हंमद आचरफला म्हिाले ‘या पूवी आमच्या चनवासस्थानािे तंब ूओढ्याच्या अलीकडे उभे 
केले आहेत. तो रस्ता बंद आहे. हत्ती घेऊन जा आचि आमिा पेशखाना (आघाडीिे तंबू) चतकडून काढून 
ओढ्याकडे आिा आचि मतलबखानाने चनवडलेल्या जागेवर उभे करा.’ 

 
बादशहानंा प ढील प्रमािे कळचवण्यात आले ‘पेशखाना मलकापूरच्या चदशनेे पाठचवण्यात आला. तो 

नदी पार झाला आचि नदीच्या क रोही (क ऱ्हाआब) (ओढा – पाण्यािा) पार पलीकडे उभा करण्यात आला 
आहे.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘पेशखाना नदीच्या अलीकडे बेनीशहादूगट (पन्हाळगड) च्या चदशनेे उभा करा.’ 
 
नदीच्या प राम ळे पेशखाना परत आिता आला नाही. बादशहा म्हिाले ‘पेशखाना नदीच्या पलीकडे 

उभा करीपयंत आम्ही येथेि काम करु.’ 
 



चवजाप री कनार्किा फौजदार िीन क लीजखान बहादूर (भावी चनजाम ल्म ल्क) आचि हाचमदखान 
बहादूर (िीन क लीजखानािा म लगा) याचं्या नाव ेआज्ञापते्र पाठचवण्यात आली. 

 
मतलबखान हा प ढिी मजल पाहण्यास गेला होता. त्याने येऊन साचंगतले की प ढिी मजल सव्वादोन 

कोसाच्या अंतरावर आहे. पेशखाना मलकापूरकडे पाठचवला होता. करोही नदी (?) ला पूर आल्याम ळे तो 
परत नदीच्या अलीकडे येऊ शकला नाही.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम याने हत्ती घेऊन जाव े आचि 

पेशखाना आिून नेमलेल्या मजलेवर उभा करावा.’ 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली. 
 
‘नरकवासी रामा (राजाराम महाराज) यािी बायको (ताराबाई) चहने धनाजी जाधवला प ढीलप्रमािे 

पत्र पाठचवले –  
 
‘जास दानंा त्याच्या पगार बाकीिे दोनश ेहोन द्याव ेव आमच्याकडे एक लाख रुपये पाठवाव.े’ धनाजी 

जाधवने उत्तरात चलचहले की ‘रामिंद्र (रामिदं्र पंत) येताि रक्कम पाठवनू देईन.’ 
 
हरकऱ्यानंी कळचवले की ‘गचनमानंी हसन अलीखानािा पाडाव केला. त्यािे तीन हत्ती पकडले ते 

त्यानंी कोंडाण्यात आिले आहेत. बादशहा म्हिाले ‘तरचबयत खानाला चलहा की तयार रहा. (कोंडाण्याच्या) 
वढे्यासाठी मी त म्हाला पाठवीत आहे. काय हव ेआहे कळवा, देण्यात येईल.’ 

 
हमीद द्दीनखान बहाद र हा मागे राचहलेला सरंजाम आिण्यासाठी गेला होता. तो सूयास्तापयंत 

सरंजाम घेऊन आला. त्यािी तपशीलवार यादी त्याने बादशहाकडे रात्री चदली. 
 
बादशहाजादा कामबख्श हा बादशहानंा म जरा करण्यासाठी चवश्रातंीगृहात आला. त्याला परत 

जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 

बावीस जून – म क्काम (वडवळ) गढी मल्कापूरच्या अलीकडे पावसाम ळे चदवाि (किेरी) िे काम बंद ठेवण्यात 
आले. काल रात्री मतलबखानाकडून आलेले पत्र बादशहानंी नजरेखालून घातले. म हंमद आचरफने 
पेशखाना हत्तीवर लादून ओढ्यावर नेला. पि ओढ्याला पूर आला होता. प रािे पािी हत्तीपेक्षाही उंि 
वाहात होते. त्याम ळे ओढ्याच्या अलीकडे हत्तीवरील सामान उतरचवण्यात आले आहे. प रािे पािी 
कमी झाले की पेशखाना हत्तीवर िढवनू ओढ्याच्या पलीकडे नेण्यात येईल. (पेशखाना पूवी 
ओढ्याच्या पलीकडे नेला होता. तो परत इकडच्या काठावर आिावा अशी आज्ञा होती.) 
 



तेवीस जून – गढी मलकापूर – पाऊस पडत असल्याम ळे चदवाि (किेरी) बंद ठेवण्यात आले. न स्रतखान 
उफट  नसीरुद्दीन हा नौकािंा अचधकारी होता. त्याच्याकडे मीर त जक (चशष्टािारािा अचधकारी, 
प्रोर्ोकॉल) िेही काम होते. त्याला तीनश ेजात व पािश ेस्वार अशी मन्सब होती. त्याने नावा आिल्या 
नाहीत म्हिून त्यािा मन्सब शभंरनी कमी करण्यात आली. 
 
बादशहाजादा म हंमद कामबख्श हा म जऱ्यासाठी चवश्रातंीगृहात आला होता. दोन घर्कानंतर त्याला 

चनरोप देण्यात आला. चदवसािे एक प्रहर व पाि घर्का झाल्या असता बादशहा बाहेर आले. त्यानंी 
हमीद द्दीनखान बहाद र याला चविारले ‘म हंमद आचरफ कौल हा पेशखाना आिण्यासाठी हत्ती घेऊन ओढ्याच्या 
पलीकडे गेला होता. त्याने पेशखाना ओढ्याच्या अचलकडच्या काठावर आिला की नाही?’ 

 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने चवनंती केली की –  
 
‘ओढ्याला पूर आला आहे. तो अद्याप ओसरला नाही, पेशखाना (ओढ्याच्या अलीकडे) आल्यािी 

बातमी अजून आली नाही. बातमी आिण्यासाठी मािूस पाठचवला आहे.’ 
 
म नीमखानािा म लगा काजम, फराशखान्यािा म हंमद जमान व अचरफ कौल यानंी द पारच्या (जहर) 

च्या नमाजानंतर बातमी चदली की पेशखाना ओढ्याच्या पलीकडे पन्हाळच्या चदशनेे उभा करण्यात आला आहे. 
 
बावीस जूनच्या बातमीपत्रात खालील नोंद आहे. –  
 
‘बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र याला बोलावनू साचंगतले ‘नोकर लोकानंी माझ्या शय्यागृहाच्या 

तिावा मजबूत बाधंल्या नाहीत. आमच्या अंगावर पाऊस पडतो (बाराने रहमत वर माबदौलत मी उफ्तद) 
नोकरानंा (फराश) ताकीद करा.’ हमीद द्दीनखान बहाद र आचि ख्वाजासरा यानंी शय्यागृहाच्या तिावा ओढून 
मजबूत बाधंल्या. 

 
बादशहािी आज्ञापते्र आज गाचजउद्दीनखान बहाद र (खान चफरोजजंग) व व त्यािा भाऊ हाचमदखान 

बहाद र याचं्या नाव े पाठचवण्यात आली. (बादशहा स्वतः पाठवीत त्या आज्ञानंा फमान म्हित. बादशहानंी 
साचंगतलेला मजकूर, त्याचं्या आजे्ञने जेव्हा त्यािें अचधकारी पाठवीत तेव्हा त्याला हस्ब ल्ह कूम – सध्या बाय 
ऑडटर ॲण्ड इन द नेम ऑफ गव्हनटर म्हितात, तसे म्हित.) 

 
स भे हैद्राबादिा कानूनगो (देशपाडें) बापू पंचडत याने बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) जवळील छाविीसाठी 

जागा (वाठार व वडगाव नजीक) चनवडली होती. चतिा नकाशा तयार केला आचि रुह ल्लाखानाच्या द्वारे 
बादशहासमोर ठेवला. 

 
िोवीस जून – ओढ्या जवळील म क्कामा करून (वडवाळ जवळ) आज बादशहा चनघाले. त्यानंी सव्वादोन 

कोसािा प्रवास करुन एक प्रहर व सात घर्का चदवस आला असता मलकापूर जवळ तळ चदला. आज 



चदवाि (किेरी) बंद ठेवण्यात आली. चदवगंत रामससग यािा म लगा केसरीससग याने बादशहानंा 
वारे्वर एक जमदाड (कट्यार) नजर केली. बादशहानंी नजर माफ करुन त्याला परत चदली. 
 
बादशहा खानाजादखान यास म्हिाले ‘त म्ही दचक्षिच्या तोफखान्यािा दारोगा मन्सूरखान याला 

चलहा. त्याने सखरलनािा चकल्ला (चवशाळगड) जाबताखानाच्या हवाली करावा आचि स्वतः ह ज रात याव.े 
 
वऱ्हाडिा चजचजयािा अचधकारी चसराज द्दीन अमीन याला सय्यद अहमदच्या जागेवर वऱ्हाडिा चदवाि 

म्हिूनही नेमण्यात आले. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘तरचबयतखानाला चलहा. सखरलना (चवशाळगड) च्या 
पायथ्याशी सरंजाम राचहला आहे तो त्याने चकल्लेदार जाबताखान याच्या हवाली करावा आचि स्वतः ह ज रात 
चनघून याव.े 

 
बादशहानंी वारे्त भास्कर हरकारा यास म्हर्ले ‘मी बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला आज्ञा केली 

होती की कृष्ट्िेच्या अलीकडे कोठे म क्काम व्हावयािा अशी स्थळे तपासा’ भास्करने म्हर्ले ‘छाविीसाठी मी 
औकानी (अदवाडी) बाड (वाडा) व चतसरे बेदगाव (नादंगाव) ही स्थळे स िचवली होती. काही आज्ञा झाली 
नाही. 

 
म तटजाबाद चमरजेिा हरकारा याने प ढील माचहती कळचवली ‘हाचमदखान बहादूर याने बादशहाजादा 

म हंमद कामबक्ष यािा खचजना (स मारे एक लाख रुपये) व पागा ही कामबख्शाकडे पोहोिती केली आहेत. 
 
बादशहानंा चविारण्यात आले ‘उद्या येथून रवाना होण्यासंबधंी काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘उद्या 

आमिा म क्काम येथे राहील.’ 
 

पंिवीस जून – आज ओढ्याच्या काठी म क्काम. बादशहानंी किेरीिे (चदवाि) काम केले. सकाळी बादशहानंा 
कळचवण्यात आले की ‘पावसाम ळे पेशखाना व इतर कारखाने (सरंजाम) हे मागील म क्कामावरून 
अद्याप आले नाहीत. ओझीही (बार) फार आहेत. 
 
बादशहा म्हिाले ‘हत्ती घेऊन जा. पेशखाना व कारखाने मागच्या म क्कामावरून आिा. अधे तंब ू

(संख्येने) हत्तीवर ठेवा.’ 
 
रात्रीच्या वळेी बादशहानंा कळचवण्यात आले की पेशखाना हा मागील म क्कामावरुन आला आहे. 

बादशहा म्हिाले उद्या ओढ्यािी पाहिी करा. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील प्रमािे कळले 
 
‘पावसाम ळे आचि सामान भरण्याच्या कामाम ळे लष्ट्करिी मािसे व सामान मागे राचहली आहेत. गवत 

व लाकूड फार्ाही आला नाहीत.’ 



 
सव्वीस जून – बादशहािा म क्काम ओढ्याच्या काठी. पावसाम ळे किेरी (चदवाि) िे काम बंद होते. चदवस िार 

प्रहरवर आला असता बादशहा हे फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद जमान याला म्हिाले ‘पेशखाना प ढे 
पाठवनू द्या.’ त्याने चवनंती केली ‘ओढ्याला पूर आला आहे. पाठीवर ओझी घेऊन हत्ती ओढा ओलाडंिे 
कठीि आहे.’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘आजही ओढा पेशखान्याला अडचविारि.’ बादशहाजादा कामबख्श हा म जऱ्यासाठी 

चवश्रातंीगृहात (आरामगाह) आला होता. म जऱ्यानंतर त्याला आपल्या तंबूत परत जाण्यास बादशहानंी चनरोप 
चदला. 

 
सत्तावीस जून – बादशहािा म क्काम ओढ्याच्या काठी आज एक प्रहर व पंि घर्का चदवस आला असता 

बादशहा न्याय किेरीत (अदालत, चदवाि) आले. बादशहाजादा कामबख्श, हमीद द्दीनखान बहाद र, 
म अज्जमखान व ख्वाजा मंजूर हे चदवािे खासमधे हजर हाते. 
 
पाऊस सारखा पडत होता. त्याम ळे बादशहानंी एक घचर्का बसून नंतर किेरी संपचवली. ते 

फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद जमान याला म्हिाले ‘पेशखाना प ढील म क्कामावर पाठवा’ त्याने चवनंती केली की 
–  

 
‘ओढ्याला चवलक्षि पूर आला आहे. हत्ती अशा ल्स्थतीत ओढा ओलाडूं शकत नाहीत. पेशखाना कसा 

पाठवावा?’ यावर बादशहानंी काहीि आज्ञा केली नाही. 
 
काल रात्री बादशहानंी चविारले ‘आमच्या अचधकाऱ्यापंकैी िौकी (बादशहाच्या चनवासस्थानाभोवती) 

पहाऱ्यावर कोिी हजर आहेत की नाहीत? 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की फक्त काही चशपाई पहाऱ्यावर आहेत. कोिीही अचधकारी हजर 

नाही. उम्दत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान असदखार) व बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान हे ओढ्याच्या 
पलीकडे गेले आहेत. काही अचधकारी मागच्या म क्कामावर राचहले आहेत.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘आम्ही ओढ्याच्या अलीकडे आचि आमिे अचधकारी ओढ्याच्या पलीकडे!’ 
 
बादशहा रागावले (बदचदमागी नमूदे). त्यानंी आज्ञा केली की ‘ग जटबदारािंा दारोगा चसयादतखान व 

हफ्त (सप्त) िौकीिा अमीन सय्यदखान याना बोलवा. त्यानंी चदवािेखासच्या जाळीत (पचरसर, कँपस) 
रात्रभर हजर राचहले पाचहजे.’ त्याप्रमािे करण्यात आले. बादशहानंी फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद जमान 
याला म्हर्ले ‘पेशखाना प ढच्या म क्कामावर पाठचवला की नाही?’ त्याने चवनंती केली की ‘ओढ्याला पूर आहे. 
हत्तीच्याने ओढंा पार करवत नाही पेशखाना कसा रवाना करावा’ बादशहा हमीद द्दीनखान बहाद र याला म्हिाले 
‘नौकािंा म श्रफ म हंमदतकी याला चविारा. ‘प रातूंन हत्ती पार करु शकतात की नाही त्याने िौकशी करुन 



साचंगतले’ म हंमद तकी म्हितो ‘मला नदीबद्दल (तो नौकािा अचधकारी होता) माचहती आहे. येथे ओढ्याबद्दल 
चविारिा होत आहे.’ बादशहानंी आज्ञा केली, ‘ओढा व नदी (वारिा, कृष्ट्िा, पंिगंगा) या संबधंीिी पचरल्स्थती 
कळवा.’ 

 
बादशहा हमीद द्दीनखान बहाद र याला म्हिाले ‘त म्ही म द्दाम मािसे नेमा. बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान, 

चसयादतखान (ग जटबदारािंा दारोगा), मन्सूरखानािा म लगा आचि खास िौकीिा अचधकारी म हंमद काजम 
यानंा म द्दाम मािसे पाठवनू येथील िौकी पहाऱ्यासाठी बोलावनू आिा. त्यानंा रेहेकलाबार (बंद की व तोफा 
ठेवण्यािी जागा) मध्ये येऊन थाबं  द्या.’ 

 
बादशहा प ढे म्हिाले ‘छाविीिा कोतवाल सरबराहखान यािा नायब म हंमद अमीन याला म्हिाव ेकी 

‘लष्ट्करच्या मािसानंा ओढा पार करण्यासाठी िामड्यािे मशक (पखाली अगर र्ोकरे – मशकेचिरम) प रवा.’ 
त्याप्रमािे मशक तयार करण्यात येऊन सैचनकानंा देण्यात आले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की म हंमद अमीन याने रसदेिी व्यवस्था करण्यासाठी (नादंगावला, जाव’े 

आमच्या चनवासस्थाना भोवती खंदक खिण्यात यावा अशी बेलदारानंा आज्ञा झाली. 
 

अठ्ठावीस जून – ओढ्याच्या जवळ म क्काम पावसाम ळे आज चदवाि (किेरी) बंद काल सूयास्ताच्या वळेी 
बादशहानंा प ढील प्रमािे कळचवण्यात आले. ‘आज्ञा झाली होती की रेहेललेबार मध्ये प ढील मंडळीनी 
येऊन थाबंाव े१) बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान जल्ल (बादशहाच्या ऐन ह ज रातंील च्या पथकासचहत २) 
चसयादतखान – आपल्या ग जटबदारानंा (दंडधारी) घेऊन आचि ३) मन्सूरखानािा म लगा म हंमद 
काजम खास िौकीच्या मािसासंचहत. तंब ू उभे करण्यात येऊन िौक्या कायम करण्यात आल्या 
आहेत. काय आज्ञा? 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान यानंी आमच्या वास्तव्यस्थानापाशी तंबू देवनू 

रहाव’े 
 
चसयादतखान याने वास्तव्यस्थानाच्या (दौलतखाना उजव्या बाजूस असाव.े म हंमद काजम याने डाव्या 

बाजूस तंबू देऊन राहाव ेआचि िौकी पहाऱ्यािे काम कराव.े 
 
काल बादशहानंी मीर आचतश तरचबयतखान यािा भाऊ कामयाबखान (प ढे यािी म लगी म्हिजे 

सय्यद बंधूपैकी सय्यद ह सेन अलीखान यािी बायको) याला आज्ञा केली होती की ‘त म्ही दौलतखान्या 
(बादशहािे वास्तव्यस्थान) भोवती गस्त घालीत रहा’ त्याप्रमािे त्याने केले. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ओढ्याला फार पूर आहे. सध्यातरी ओढा पार करिे शक्य नाही. 

लष्ट्करातं महागाई अचतशय आहे. धान्य चमळत नाही. धान्यािा भाव रुपयाला दीड शरे व सरपिािा भाव 
रुपयाला िार शरे आहे. हे स द्धा खर्पर् करूनही चमळत नाही. लष्ट्करातील घोडे व ग रेढारे मरत आहेत. 



 
बादशहानंी आज रुद्राजी कानूनगो यािा भाऊ जीवन यािी आठवि केली. तो ओढ्याच्या पलीकडे 

आहे असे बादशहानंा कळचवण्यात आले. 
 

एकोितीस जून – ओढ्या नजीक म क्काम. पावसाम ळे बादशहानंी आज न्यायदानािे (किेरीिे) काम बंद 
ठेवले. बख्शीउल्म ल्क रुह ल्लाखान, हमीद द्दीनखान बहाद र, चसयादतखान व म नीमखान यानंी 
दरबाराला लागनू काल रात्री िौकी पहारे चदले होते. बादशहानंी त्याच्याकडे भोजनािे पाठचवले. 
 
काल रात्री फकीर लोकानंी बादशहाच्या चनवासस्थानाजवळ खैरात द्या, खैरात द्या म्हिून ओरड 

केली. बादशहानंी ते ऐकले. ते म्हिाले ‘हा कामयाबखान असली कसली गस्त घालीत आहे.’ त्यािी मन्सब 
पन्नास स्वारानंी कमी करण्यात आली. 

 
एका कमटिाऱ्याने न्यायकिेरीजवळ प ढील चफयाद माडंली. ‘माझी उपासमार िालली आहे. मला 

फाके (उपास) पडत आहेत. माझ्या घरातंील एक मािूस मरून पडले आहे. माझ्यापाशी पैसा अडका नाही. 
सरकारकडून मला पािं मचहन्यािा पगार येिे आहे. मला काहंी रक्कम चमळावी म्हिजे मी (घरातंील) मृत 
मािसासाठी कफन (पे्रत वसे्त्र) घेईन.’ 

 
बदामीिा चकल्लेदार व फौजदार मीरन रुद्दीन याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले. 
 
‘गचनमािंा सरदार आबाजी सूरामानी? (अंबाजी स रोत्तर नव्हे) हा रोहिगड पचरसरात आला. त्यािे 

पाचरपत्य करण्यासाठी मी माझ्या म लाला पाठचवले. त्याने गचनमाशंी य द्ध केले. गचनमािंी अनेक मािसे ठार 
अगर जखमी झाली गचनम पळून गेले. 

 
बादशहा म्हिाले ‘मज रा आला. सेवा मान्य झाली.’ हे ऐकून बादशहानंी त्याला दहा बारा होन चदले. 
 
हत्तीखान्यािा दारोगा (अचधकारी) आचि बादशहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा (काब लिा 

स भेदार) यािा वकील म नीमखान याने प ढीलप्रमािे कळचवले ‘हाचमदखान बहाद र हा तळावर (ब्रह्मप रीच्या) 
असलेले बंगालिे हत्ती घेऊन रवाना झाला. तो ओढ्याच्या पलीकडच्या काठावर पोहोिला आहे.’ 

 
पत्र वािून बादशहानंी म नीमखानाला बोलाव ू पाठचवले. तो आल्यावर बादशहानंी त्याला चविारले 

‘हाचमदखान बहाद र आला आहे काय?’ म नीम खानाने म्हर्ले. 
 
‘हाचमदखान हा म तटजाबाद (चमरज) येथे थाबंला आहे. त्याने हत्ती ह ज रात पाठचवले आहेत.’ 
 



नौकािंा म श्रफ (अचधकारी) म हंमदतकी याला बादशहानंी चविारले ‘प रािी काय पचरल्स्थती आहे?’ 
त्याने चवनंती केली ‘प रािे पािी अद्याप दोन हात (दरआ) कमी वाहते आहे’ बादशहा म्हिाले ‘हा ओढा प ढे 
कोित्या नदीि जाऊन चमळतो िौकशी करुन कळवा.’ 

 
बादशहाजादा कामबक्ष हा म जऱ्यासाठी चवश्रातंीगृहात आला होता. द पारच्या नंतर त्याला चनरोप 

देण्यात आला. 
 

वीस जून – ओढ्या नजीक म क्काम, आज सकाळी बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘प रािे पािी अडीि प रुष 
(दरआ) वाहात होते ते आता पाविे दोन प रुष झाले आहे.’ 
 
फराशखान्यािा म श्रफ म हंम्द जमान याला बादशहा म्हिाले ‘उद्या आम्ही येथून कूि करिार. 

पेशखाना प ढील म क्कामावर रवाना करा. 
 
खास चखलतीच्या खात्यािा अचधकारी आचि असद ल्लाखानािा म लगा सैफ ल्लाखान याला न सतखान 

उफट  नसीरुद्दीन खान याच्या जागेवर मीरबहर (जलाचधपचत, नौकािंा प्रम ख) म्हिून नेमण्यात आले. 
नसीरुद्दीनखान यािी मन्सब प्रथम शभंर आचि नंतर त्याला जोडून वीस स्वार अशी कमी करण्यात येऊन 
त्यािी खान ही पदवी काढून घेण्यात आली. तरचबयतखान यािा भाऊ कामयाबखान यािीही मन्सब पूवी 
पन्नास स्वारानंी कमी केली होती. आता ती आिखी शभंर (जात) ने कमी करण्यात आली. कारि तो िौकीवर 
हजर नव्हता. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘बादशहाजादा कामबख्श यािा सरंजाम (कारखाने) मागील 

म क्कामावरुन आला नाही.’ बादशहानंी रुह ल्लाखान याला म्हर्ले ‘कामबख्शाच्या कारखान्यािा (सरंजाम) 
मीरसामान (अचधकारी) म हंमंदबाकर यािा ह द्दा (मन्सब वगैरे) काय आहे कळवा.’ 

 
उस्मानखान करावल याने चवनंती केली की माझ्यापाशी ओझी वाहाण्यासाठी वाहने (बारबरदारी) 

नाहीत. मला एक हत्ती देण्यात येईल अशी आशा आहे.’ त्याला एक हत्ती देण्यात यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहाजादा कामबख्श हा न्याय किेरीत (चदवाि) आला. किेरी संपल्यावर त्याला आपल्या तंबूकडे 

जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
ज म्दत ल्म ल्क अमीरुल ्उमरा (म ख्यप्रधान असदखान) व म हंमद अमीनखान बहाद र हे ओढ्याच्या 

पलीकडे होते. ते चदवाि (किेरी, दरबार) मध्ये आले. त्यानंी बादशहानंा म जरे केले. दरबार (चदवाि) 
बरखास्त झाल्यानंतर त्यानंा आपापल्या तंबूकडे जाण्यास चनरोप देण्यात आला. 

 
  



जुलै १७०२ 
 

एक ज लै – न सरतजंग (ज ल्ल्फकारखान) याच्याकडे फमान व पावसाळी वस्त्रािंी चखलत ही पाठचवण्यात 
आली. 
 
ग जटबदाराचं्या पगारबाकीपकैी दोन मचहन्यािा पगार द्यावा अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 
तरचबयतखान हा चपछाडीला होता. त्याने प ढीलप्रमािें चलहून पाठचवले ‘सरंजाम सामग्री घेऊन मी 

सखरलना (चवशाळगड) च्या पायथ्याच्या घार्ाखाली आलो आहे. ओझी वाहण्यासाठी वीस हत्ती देण्यात 
देण्यात यावते. मी तीनश े प्यादे व िाळीस बकंदाज (बंदूकिी) नोकरीत घेतले आहेत. काही रक्कम देण्यात 
यावी.’ दहा हजार रुपये देण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 

 
बािदारानंी म्हर्ले ‘पगार नसल्याने उपासमार होत आहे’ प्रत्येकी पािं रुपये देण्यात यावते अशी आज्ञा 

झाली. 
 
हकीम हाजकखान याने म्हर्ले ‘मी आपले व सरकारािे सामान गहरनाई (खार्ा ओढ्यात तरंगत 

ठेवनू पार करण्यािा प्रकार) च्या द्वारे ओढ्याच्या पलीकडे नेले. म हंमद आचरफ कौल आला. त्याने माझ्या 
मािसाशंी तक्रार केली तो मला म्हिाला ‘बादशहा त म्हाला बोलावीत आहेत.’ बादशहा म्हिाले ‘मी कोठे 
बोलावले?’ आचरफ कौलिी मन्सब पन्नासने कमी करण्यात आली. 

 
दोन ज लै – आज श क्रवारम ळे किेऱ्या बंद होत्या. मलकापूरिा ठािेदार ग लाम म हंमद याला ह ज रात 

बोलवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

तीन ज लै – ओढ्याच्या जवळ म क्काम. ओढ्याला अद्याप पूर आहे असे कळले. बादशहा म्हिाले ‘तीन प्रहर 
पयंत आमिे वाहन तयार ठेवा. पािी उतरले तर आम्ही ओढा पार करु.’ बादशहािा वस्त्रािंा सरंजाम 
मागच्या मजलेवरुन अद्याप आला नाही असे कळले. हत्ती घेऊन जा. आचि सामान घेऊन या अशी 
म नीखानािा म लगा काजम याला आज्ञा करण्यात आली. 
 
किेरीिे काम संपल्यावर बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘म हंमद अमीन खान बहाद र व 

नजाबतखान (त्यािा भाऊ) हे ओढ्याच्या पत्नीकडून हत्तीवरुन आले आहेत. ते म जऱ्यासाठी आले आहेत.’ 
बादशहानंी परवानगी चदली. ते येऊन भेर्ले. 

 
बादशहानंी उस्मानखान करावल याला चविारले, 
 
‘प ढील मजलेवर चिखल माती चकती असेल’ 
 



तो म्हिाला, ‘खूपि आहे.’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘सरकारी खचजन्यातून आठराश ेरुपयािंी िोरी झाली आहे’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली ‘खचजन्यािा दारोगा (अचधकारी) व मरहूम फजले अलीखानािा म लगा फैज 

अली याजकडून व चततकीि रक्कम खचजन्यािे बंदूकिी याचं्या पगारातून काढून घेण्यात यावी. 
 
फजाईलखान याने चवनंती केली की मलकापूरिा ठािेदार शखे ग लाम म हंमद यािी प ढील प्रमािे 

चवनंती आहे. मलकापूर ठाण्यािा बदंोबस्त करण्यासाठी माझ्याजवळ पथक, दारू गोळा, व चशसे ही नाहीत. 
माझ्याकडून ही नोकरी होिार नाही. इतर क िािी तरी नेमिूक करण्यात यावी.’ बादशहा म्हिाले रुह ल्लाखान 
याने नेमिूक करावी. 

 
मरहूम फजले अलीखान यािा म लगा फैज अली याने चवनंती केली की ‘मी द दटशते आहे. मला एक 

वषािी रजा देऊन शहाजहानाबादेस (चदल्ली) जाण्यािी परवानगी द्यावी.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
हत्तीखान्यािा दारोगा म नीमखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली. ‘बंगालिे स भेदार शहाजादा 

अजीम श्शान यानंी तेथील जमीनदाराकंडून खंडिी दाखल हत्ती घेतले आहेत. ते पाठचवले आहेत. ‘बादशहानंी 
आज्ञा केली की हत्ती दाखचवण्यात यावते.’ त्याप्रमािी बादशहानंी िार हत्ती डोळ्याखालून घातले. 

 
पाईन चवलायत (प िे प्रातं) िा फौजदार यासीनखान बहाद र याच्या नावाने आज्ञापत्र पाठचवण्यात 

आले. 
 

िार ज लै – बादशहानंी आज हत्तीवरून ओढा ओलाडंला. ज म्दत ल्म ल्क अमीरूलउमरा (असदखान) व 
इनायत ल्लाखान यानंी म जरे केले. बादशहानंी त्यानंा आपल्या तंबूत जाण्यास चनरोप चदला. 
फराशखान्यािा म श्रफ याला ताकीद करण्यात आली की, ‘मागच्या म क्कामावरून राचहलेला पेशखाना 
ओढा पार करून आिावा.’ 
 
बऱ्हािपूर (खान देश) या स भेदार बहरावरखान याच्या नाव ेआज्ञापत्र रवाना झाले. 
 
बादशहानंा कळचवल्यात आले की ‘पावसाम ळे, आचि मागिे म क्कामािे तंब ून आल्याम ळे, व धान्याच्या 

महगटतेम ळे लोकािें हाल होत आहेत. पालखीिा दारोगा फते्तह दौलत कौल याने चवनंती केली ‘की 
पालखीखान्यािा कंदेला (सरंजाम) अद्याप मागाहून आला नाही. त्याम ळे तख्ते खा ंव छप्पर (?) वगैरे तशीि 
पडून आहेत. पाऊसही पडत आहे.’ बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘घोड्यािें सामान (कंदला) चह आले 
नाही. घोडे चरकामे उभे आहेत.’ 

 



बादशहानंी आज्ञा केली की ‘चदवाि (किेरीसाठी) साठी मतलबखानाने तूतट जे काहंी (तंबू) उभे उभे 
केले आहेत, त्यातंि तक्ते खा ंव पालख्यािंा तंब ूवगैरे सरंजाम ठेवण्यात यावा.’ 

 
मतलबखान करावल बेगी हा बादशहािे वास्तव्य स्थान चनवडण्यासाठी बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) च्या 

पलीकडे बेदगावं (वडगावं) येथे गेला होता. रस्ता आचि वास्तव्यस्थान यासंबधंीिे पत्र त्याने पाठचवले. 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने ते पत्र बादशहासमोर ठेवले. बादशहानंी ते नजरे खालून घातले. 

 
बादशहािा खाशा स्वारीिा हत्ती चदवािे खास जवळ आला. बादशहानंा हत्तीवरुन उतरुन घेण्यासाठी 

अचधकाऱ्यानंी मेिा हत्तीच्या जवळ नेला. हत्तीवरुन उतरुन मेण्यातं बसाव ेअशी बादशहािी इच्छा होती. त्याि 
वळेी पूवीिे हत्ती ओझे उतरचवण्यासाठी बसचवण्यात येत होते. बादशहा हे हत्तीवरुन उतरुन मेण्यात स्वार 
झाले. त्याि वळेी हत्तीवरील सामान मेण्यावर येऊन आदळले. मेिा मोडला. पि बादशहा स खरुप राचहले 
(खैर ग जश्त – स खरुप चनभावले.) 

 
(िार ज लैच्या आिखी काहंी नोंदी) बादशहानंी ओढा ओलाडंला त्यािी हकीकत प ढील प्रमािे 

देण्यात आली आहे. 
 
काल संध्याकाळी नौकािंा प्रम ख (मीर बहर) सैफ ल्लाखान याने साचंगतले की ‘आपले वाहन सज्ज आहे. 

पि ओढ्यािा पूर कमी झाला नाही.’ बादशहा म्हिाले आज (म्हिजे कालिी हकीकत) आमिे जािे रचहत.’ 
आज सकाळी ओढ्यािे पािी कमी झाले होते. बादशहानंी मेिा मागचवला. चदवसािा एक प्रहर झाला असता ते 
मेण्यात बसले आचि आपल्या चनवास स्थानातूंन बाहेर आले. त्यानंतर ते हत्तीवर बसले आचि चनघाले. त्यानंी 
ओढ्यािे पािी पाचहले. ते म्हिाले ‘आमच्या नगारे नौबती पलीकडच्या काठंावर उभया करा. आम्ही ओढा पार 
करु त्यावळेी डंके नगारे नौबती झडू द्या. ओढ्यािा पूर कमी झाला की आम्ही तो पार करु. नगाऱ्यािा हत्ती 
आमच्या स्वारीबरोबरि ओढा पार करील.’ 

 
यानंतर बादशहानंी ओढा ओलाडंला. ज म्लत ल्मल्क, अमीरुल उमरा, (म ख्यप्रधान असदखान) 

बहरामंदखान, म हंमद अमीन खान बहाद र वगैरे मंडळी ओढा उतरुस आली होती. त्यानंी म जरे केले. बादशहा 
एकंदीत एक कोसािा प्रवास करुन आपल्या चनवास स्थानी पोहोिले. तेथे हत्तीवरुन उतरुन मेण्यात बसले 
आचि चनवास स्थानातं दाखल झाले. 

 
पाि ज लै – पावसाम ळे किेऱ्या बंद होत्या. काल रात्री बादशहानंा कळचवण्यात आले की बहरामंदखान 

याच्याकडे िौकी पहाऱ्यािे काम होते. तो आजारी असल्याम ळे येऊ शकला नाही. पि त्यािी पथके 
घेऊन त्याच्या म लीिा म लगा म हंमद हा हजर राचहला व पन्हाळ्यापयंत तीन व तेथून वडगाव पयंत 
तीन अशी सहा मजला ठरचवण्यात आल्या. 
 

सहा ज लै – द सऱ्या ओढ्याच्या काठंी म क्काम. पावसाम ळे किेरीिे (चदवाि) काम बंद ठेवण्यािी आज्ञा झाली. 
बादशहाच्या प ढील म क्कामासाठी जागा चनवडावी म्हिून मतलबखान करावलबेगी हा 



बेनीशहाद गट(पन्हाळा) च्या चदशनेे मौजे असार (वाठंार) व बडगाव (वडगाव) या गावाकडे गेला होता. 
काल तो परत आला. त्याने एक यादी (फदट) चलहून बादशहाकडे पाठचवली तींत त्याने वडगाव हे 
म क्कामास योग्य असे कळचवले होते. हमीद द्दीन खान बहादूर याने ती यादी बादशहा समोर ठेवली ती 
त्यानंी नजरे खालून घातली. 
 
सैफ ल्लाखानाने कळचवले की, मागील म क्कामावरील ओढ्याला अद्याप पूर आहे. ओढ्यात साडेतीन हात 

(दरआ) पािी आहे. 
 
बादशहाना कळचवण्यात आले की ‘गलूरखाना (सदावतट, अन्नछत्र)िा सरंजाम मागच्या म क्कामावरून 

अद्याप आला नाही. लष्ट्करातं फकीर लोक पडून आहेत. ते आरडा ओरडा करीत आहेत.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘चदवाि (किेरी) च्या नगारखान्यािा तंब ूआहे. त्यात एकीकडे नगार 

खाना व द सरीकडे गलूरखाना लावा.’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की बख्शीउल्म ल्क बहरामंदखान हा आजाराम ळे रात्री िौकी 

पहाऱ्यासाठी आला नाही. 
 

सात ज लै – आज चदवाि (किेरी) बंद बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली ‘म हंमद अमीन हा लष्ट्करिा 
कोतवाल सरबराहखान यािा नायब (सहायक प्रचतचनचध, द य्यम) आहे. त्याला म्हिाव े‘जे काहंी धान्य 
(रसद) पाठवायिे ते द पारी वडगावला पाठवनू द्या.’ हाचकमबेग ग जटबदार याला आज्ञा करण्यात 
आली की ‘नावा कऱ्हाडा बादेह न म तटजाबाद चमरजेला पोहोिवा आचि या.’ 
 

आठ ज लै – पावसाम ळे आज किेऱ्या बंद होत्या. बादशहानंी आपले चनवासस्थान पाचहले. ते चिडले. ते 
फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद जमान याला म्हिाले, ‘फराश खान्याच्या मािसानंी आमच्या चनवासाच्या 
तंबूिे तिाव ेकसून बाधंले नाहीत. पावसािे पािी चनवासस्थानाच्या आत पडत असते.’ म हंमह जमान 
याने चवनंचत केली की तंब ूफारि ज ने झाले आहेत. फराशखान्यािी मािसे तिाव ेकसू लागली की 
तंबूच्या सिध्या होतात, बादशहा म्हिाले ‘हाचमदखान बहाद र (गाचजउद्दीन फीरोज जंग’ यािा भाऊ) 
याला चलहा ‘तळावरून (ब्रह्मप री) आमिे चनकासािे तंबू म तटजाबाद (चमरज) ला मागवनू घ्या. आचि 
इकडे लवकर पाठवनू द्या.’ 
 
बादशहा हे हमीद द्दीन खान बहाद र व उस्मानखान कराबल यानंा म्हिाले ‘आमिी अशी इच्छा आहे की 

आमिे छाविीिे सगळे कारखाने (खाती, सरंजाम) मागच्या म क्कामावरुन इकडे याव.े तो पयंत येथे म क्काम 
करावा, येथून दोनकोसावर म क्काम करण्यालायक जागा पाहून या’ 

 
बादशहा सैफ ल्लाखानाला म्हिाले ‘पाण्यासा पूर चकती आहे’ तो म्हिाला. ‘अद्याप दीड (दरआ) हात 

आहे.’ 



 
फळफळावळ भाडंारािा (मेवा खाना) व अचधकारी ख्वाजा म हरमखान, व स गंध भाडंारािा 

(ख शबूखाना) म ख्यख्वाजा मंजूर यानंी साचंगतले की, ‘सरकार कारखाने अद्याप ओढ्याच्या पलीकडे आहेत.’ 
‘बादशहानंी आज्ञा केली की सैफ ल्लाखान याने नावा तयार करून सरंजाम ओढ्याच्या अलीकडे आिावा’ 
चपछाडंी (िंदावल) वरून तरचबयतखान व फतेह ल्लाखान यानंी चलहून पाठचवलेकी, ‘पावसाम ळे आमिे घोडे व 
स्वारािें सवट घोडे जाया झाले आहेत. महागाई भयंकर आहे’ खानबहाद राकडे दोनश ेअश्रफ्या पाठवाव्या अशी 
आज्ञा. झाली हमीद द्दीनखान बहाद र व उस्मान करावल यानंी येऊन साचंगतले की प ढील म क्का मािे येथून 
अंतर सव्वादोन कोस आहे. पि वारे्त चिखल फार आहे. पि द सऱ्या वारे्ने तीन कोस अंतर आहे. रस्ता 
िागंला आहे.’ 

 
पेशखाना प ढे पाठवावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

नऊ ज लै – द सऱ्या ओढ्याच्याकाठी म क्काम. आज चदवाि (अदालत, किेरी) बंद. सकाळी बादशहानंी आज्ञा 
केली की ‘पेशखाना प ढील म क्कामावर रवाना करा.’ हत्तीवर सामान लादण्यािे काम मेवा खाना 
(बागािंा प्रम ख) महरमखान याच्याकडे देण्यात आले. माझ्या समोर हे काम झाले पाचहजे असे 
बादशहानंी साचंगतले. हमीद द्दीखान बहाद र यानंी पेशखान्याबरोबर राहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा म्हिाले ‘बेलदार व तबरदार (क ऱ्हाडी बाळगिारे, लाकूड तोडिारे) यानंा प ढील म क्कामावर 

पाठवा. आमच्या चनवास स्थानािा ओर्ा वगैरे तयार करतील. म तटजाबादेहून (चमरज) आमिे तंबू येईपयंत 
आचि सगळे कारखाने एकत्र येईपयंत आम्ही काहंी चदवस म क्काम करिार आहोत.’ 

 
शहाजादा बेदारबख्त याने बादशहानंा चलचहलेले पत्र स ल्तान नजर वकील याने बादशहासमोर ठेवले. 

बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले ‘बादशहाचं्या खाजगी खचजन्यातंील (अंदरुन महल), 
ओवाळिीच्या (चनसार) म्हिून तीन हजार एक अश्रफ्या हत्तीच्या अंबारीतून ठेवण्यात आले होते. हत्ती ओढा 
ओलाडंीत असता अश्रफ्या अंबारींतून खाली पाण्यात पडल्या. पािब डी करिाऱ्यानंी प ष्ट्कळ प्रयत्न केला. पि 
अश्रफ्या काहंी हाती लागल्या नाहींत. अंदरुन महल (खासगी) च्या खचजन्यावर फतेह दौलत कौल हा 
अचधकारी (तहवीलदार, कस्र्ोचडयन, रक्षक) होता. बादशहा त्याच्यावर रागावले. त्यानंी खालसा व तनखा 
यािा चदवाि यािा आज्ञा केली की 'चतकडच्या फौजदारानंा कसून िौकशी करण्यािी ताकीद द्या.’ 

 
रात्री बादशहानंी आज्ञा केली की ‘उद्या आम्ही येथेि म क्काम करिार आहोत. आमच्या प ढील चनवास 

स्थानािे रक्षि करण्यासाठी सकाळी म हंमद अमीनखान याने प ढील म क्कामावर जाव.े) 
 

दहा ज लै – बादशहािा म क्काम द सऱ्या ओढ्याच्या काठीि चदवाि, अदालत इत्याचद किेऱ्या बंद होत्या. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘सरकारी कारखाने अद्याप ओढ्याच्या पलीकडून आले नाहीत. 

बादशहा हे ख्वाजा म हरमखान व कालालखान यानंा म्हिाले ‘जा आचि कारखाने घेऊन या. त्यानंी कारखाने 



आिण्याच्या कामावर सजावली (अंमल बजाविीिा अचधकारी) म्हिून त्यािंी नेमिूक केली आचि म्हर्ले 
‘सैन्याच्या क िाच्या वळेी कारखाने प ढील म क्कामावर पाठचवण्यािे काम त म्ही करीत जाव.े 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘तख्तेखा ं (बादशहा प्रवासात त्याच्यावंर बसत आचि मािसे वाहून 

नेत) अद्याप ओढ्याच्या पलीकडून आला नाही.’ बादशहानंी सेजखान्यािा अचधकारी म हंमद अतहरखान याला 
म्हर्ले 

 
‘खजीना आिला काय’ तो म्हिाला सरकारच्या कारभाऱ्यानंी ओझी वाहाण्यािी साधने चदली नाहीत. 

आता त्यानंी एक हत्ती चदला आहे. मी खचजना घेऊन येतो.’ 
 
बादशहानंी चविारले ‘मागील म क्कामापयंत तख्तेखा ंकसे आिीत होते,, 
 
अतहर अली म्हिाला ‘मजूराचं्या करवी तख्तेखा ंआिचपण्यात येत होता, 
 
बादशहा म्हिाले मग आताही असेि करायला हव ेहोते.’ 
 
बादशहा चिडले. त्यानी अतहरखानाला त्याच्या नोकरीवरुन बदलले. त्याच्या जागेवर खोजा अंबर 

यािी नेमिूक करण्यात येऊन त्याला एक बालाबंद (अलंकार) बक्षीस म्हिून देण्यात आला. 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले ‘ग जटबदारािंा अचधकारी चसयादतखान याच्या घरी िोरी 

झाली. त्याच्यापाशी असलेला सगळा माल िोरानी नेला.’ 
 
चसयादतखानाने बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवले – ‘नावा आिण्यासाठी ग जटबदार म तटजाबाद 

चमरजेस गेला होता. त्याने चलचहले आहे की ‘नावा घेऊन मी म तटजाबादे (चमरज) हून वडगावला पोहोिलो 
आहे.’ यावर काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘नावा वडगावात राहू द्या. मी वडगावला म क्कामाला 
जाईन.’ 

 
अकरा ज लै – आज चदवस एक प्रहर एक घचर्का वर आला असता बादशहा बाहेर आले. तख्तेखावंर बसून 

ओढ्याच्या काठी असलेल्या आपल्या म क्कामावरून चनघाले. सव्वा दोन कोसािी मजल मारून चदवस 
एक प्रहर सहा घर्का आला असता ते आपल्या म क्कामावर दाखल झाले. 
 
मन्सूरखान दचक्षिच्या तोफखान्यािा दारोगा (अचधकारी) हा सखरलना (चवशाळगड) चकल्ल्यावर 

होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. हत्तीखान्यािा अचधकारी चमजाबेग हा पेशखाने नव्याने तयार करवनू घेऊन 
आिण्यासाठी गेला होता. त्याने दोन पेशखाने तयार करून आिले. तो बादशहानंा भेर्ला. 

 



सय्यद अब्द ल्लाखान (स प्रचसद्ध समय्यद बंधूिा बाप) हा आजमेरिा स भेदार होता (त्यापूवी तो 
महाराष्ट्रात नादेंड स भयािा स भेदार होता.) तो मरि पावला. त्यािा म लगा हसन अलीखान (हाि प ढे सय्यद 
अब्द ल्ला या नावाने मोगल साम्रातज्यािा म ख्य प्रधान झाला.) अजमेरिी स भेदारी व जालोरिी फौजदारी हे ह दे्द 
देण्यात आले. 

 
हसन अलीखान यािा भाऊ ह सेन अलीखान यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. रिथंबोरिा चकल्लेदार व 

फौजदार हातमखान होता. त्याला बदलण्यात येऊन त्याच्या जागेवर ह सेन अलीखान यािी नेमिूक करण्यात 
आली. ह सन अलीखान यािा चतसरा भाऊ न रुद्दीन अली याच्या मन्सबीतही वाढ करण्यात आली. 

 
सय्यद अब्द ल्लाखान याला आिखी तीन लहान म ले आहेत असे रुह ल्लाखानाने साचंगतले. त्यानंा काही 

मन्सब आहे काय आचि इतर क र् ंबीय कोि कोि आहेत हे िौकशी करुन कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘आम्ही येथे पाि चदवस म क्काम करु. आमिी छाविी वाठार व वडगाव येथे 

ठरली आहे. खानसामानच्या खात्यािा दारोगा (अचधकारी) सय्यद अलीरजा याने जाऊन मागील म क्कामावरुन 
सवट कारखाने (सरंजाम) आिावा अशी आज्ञा झाली. 

 
बारा ज लै – मरहूम मरहमतखान यािा म लगा म हंमद आशूर हा स्वतःच्या लग्नासाठी उत्तर भारतात गेला 

होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. (बादशहानंी अनेक लहानमोठ्ा अचधकाऱ्याचं्या बदल्या केल्या.) 
अमरससग याला कोल्हापूर व बेनीशहा द गट (पन्हाळगड) या भागािा अमीन (महसूल अचधकारी) 
म्हिून नेमण्यात आले. 
 
सय्यद अब्द ल्लािा धाकर्ा म लगा ह सेन अलीखान याला रिथंबोरिी फौजदारी देण्यात आली. 

आिखी एक म लगा सय्यद नूरुद्दीन यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
फतेह दौलत कौल याने साचंगतले की, ‘मी हत्तीवरून खचजना ओढ्याच्या अलीकडे आिला, पि 

प राम ळे तीन हजार अश्रफ्या पाण्यात ब डाल्या. आज तीन चदवसापासून मी अश्रफ्या शोधीत आहे. पि पत्ता 
लागत नाही.’ बादशहा म्हिाले ‘त्या जागेवर दहा बंद कऱ्यािी िौकी बसवा. पाण्यािा पूर ओसरला की 
अश्रफ्या शोधून आिा. याप ढे ओढा येईल त्या चठकािी यार अलीबेग याने स्वतः आपल्यासमोर खचजना पार 
करवीत जावा’ 

 
कोल्हापूरिा ठािेदार अब्द ल्हमीदखान याला मलकापूरच्या ठािदारीवर ग लाम म हंमद याच्या जागी 

नेमण्यात आले. त्याला मलकापूरवर एका ग जटबदाराच्या हस्ते पोहोिचवण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. ओझी 
वाहिारे वाहन नष्ट झाले असे कळले. एक हजार रुपये म नीमखानाला देऊन एक हत्तीि घ्यावी व बादशाही 
खाजगी सरंजाम पार करवावा अशी आज्ञा झाली. 

 



ब धवारच्या घर्ना चलचहण्याच्या कामावर असलेला वाकनीस म हंमद अमीन याने चवनंती केली की ‘मी 
द दंशते आहे.’ त्याला शभंरिी मन्सब होती. तीत पन्नासनी वाढ करण्यात आली. त्याला एक घोडा देण्यात 
आला. बख्शी नेकनामखान अहदीयान (चशलेदार, बादशहािे चनकर्वती स्वार) िा पगार वार्प करिारा 
अचधकारी बाकरखान याचं्या मन्सबी कमी करण्यात आल्या. ते पेशखान्याबरोबर आले नव्हते. काकरोनिा 
चकल्लेदार व रतनपूरिा फौजदार (स भे माळवा) ख दायारखान यािी बदली स ल्तानपूर (नंद रबार जवळ) िा 
फौजदार म्हिून करण्यात आली. 

 
सोलापूरच्या चकल्लेदारीवर म ईनखान होता. तो वारला. त्याच्या जागेवर सैफ द्दीनखान यािी नेमिूक 

करण्यात आली. 
 

तेरा ज लै – बादशहािा म क्काम पन्हाळगडच्या अलीकडे िार कोसावर (स मारे – दहा मलै) बादशहानंी 
मतलबखान करावल बेगी याला आज्ञा केली की ‘प ढील म क्कामापयंतिे अंतर साखळीने मोजून या.’ 
त्याने तसे करुन परत येऊन साचंगतले की प ढिा म क्काम येथून सव्वादोन कोसावर राहील. 
 
खानाजादखानािा म लगा अब ल्खैर यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. त्याला रत्नशाळेिा अचधकारी 

म्हिून नेमण्यात आले. 
 
मतलबखान करावल बेगी याने चवनंती केली की आपली आज्ञा झाली तर माझ्या पथकातंील म हंमद 

फचजल याला तंब ूतयार करवनू घेण्यासाठी तळावर (ब्रम्हप री) पाठवीन.’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 
 
उम्दत ल्म ल्क खान चफरोजजंग याजकडून आलेल्या पत्रावरुन कळले ते असे (माझ्यापाशी) तैनात 

असलेला रुस्तमखान चवजाप री याला ह ज रानंी बोलाचवले आहे. पि पजटन्यकाळ आहे. त्याला बोलावण्यािे 
थाबंचवण्यात याव ेअशी चवनंती आहे' चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
बादशहा म नीमखानाला म्हिाले ‘म तटजाबाद चमरजेहून आस्पक (मोठा तंब)ू आला आहे. बारा दरआ 

(हात) िा आहे. म तटजाबादेत अठरा दरआिा तंब ूआहे. दहा हत्ती म तटजाबाद चमरजेला पाठवा. ते तंब ूआचि 
इतर सामान घेऊन येतील.’ 

 
शहाजादा अजीम याने पाठचवलेले हत्ती बादशहानंी नजरेखालून घातले. म नीमखान याने ते 

बादशहासमोर आिले होते. बादशहानंी अजीज ल्लाखान कोरबंगी यािी आठवि केली. तो हजर नाही असे 
कळले. बादशहानंी आज्ञा केली की मन्सूरखान (दचक्षिच्या तोफखान्यािा प्रम ख) याने बछी घेऊन आपल्या 
समोर उभे राहात जाव.े’ 

 
ज न्नर भागातील चकल्ल्यातंील पगार वार्प करण्यासाठी मन्सूरखानािा म लगा म हंमद काजम याला 

पाठचवण्यात आले. बख्शी रुह ल्लाखानाच्या चवनंतीवरुन त्यािे खानसामानीिे पद फजाईलखान (बयूतात – 
सरकारी मालमते्तिा अचधकारी) याजकडे देण्यात आले. 



 
मरहूम जाफरखान यािा म लगा कामगारखान याला ह ज रात बोलावण्यात येऊन त्याला 

रुह ल्लाखानाच्या ऐवजी खानेसामान म्हिून नेमण्यात आले. तो येऊन हजर होईपयटन्त बयूतात (सरकारी 
मालमत्ता) िा अचधकारी फजले अलीखान याने काम पहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
अब्द ल्हमीदखान हा कोल्हापूरला ठािेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याला मलकापूरच्या 

ठािेदारीवर नेमण्यात आले. तो जाऊन रुजू होईपयंत तेथील ठािेदार ग लाम म हंमद रसूल याने घार्ातून 
(अंबाघार्) काम पाहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
राव दलपत ब ंदेला हा ज ल्ल्फकारखानापाशी तैनात होता. खेळिा फते्त झाल्याबद्दल त्याने पन्नास 

अश्रफ्या चनसार (ओवाळिी) म्हिून पाठचवल्या. 
 
राव मानससग (सशदडेकर जाधव) याला अंबाघार्च्या ठािेदारीवर नेमण्यात आले. 
 

िौदा ज लै – आज स्नान केल्याम ळे बादशहानंी किेरीिे काम केले नाही. काल रात्री बादशहानंी सय्यद 
अब्द ल्लाखान नावंाच्या फकीराला (दरवशे) पाि अश्रफ्या व दहा होन हे द्रव्य चदले. 
 

पंधरा ज लै – म हतशखान याने बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखानाच्या द्वारे प ढील चवनंत्या केल्या. (म हतशमखानािा 
बाप शखे मीर याने दाराशी झालेल्या य द्धात जािूनब जून हत्तीवर औरंगजेबािी जागा घेतली. शत्रूंनी 
त्याला औरंगजेब समजून ठार मारले. या चनष्ठबेद्दल औरंगजेबाला या क र् ंबाबद्दल ममत्व असे) 
 
१) माझे घोडे चनकामी झाले आहेत. मला मदत म्हिून दोन घोडे देण्यात यावते. चवनंती मान्य 

करण्यात आली. 
 
२) काही रोख रक्कम मदत म्हिून देण्यात यावी. खाजगी खचजन्यातून दोन हजार रुपये द्याव ेअशी 

आज्ञा झाली. 
 
३) हसन अलीखान याला स ल्तानपूर नंद रबार येथे सरंजाम (तनखा) जहागीर होती. (तो अजमेरच्या 

स भेदारीवर गेल्याम ळे) ती मला तनखा जहागीर म्हिून चमळावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
मीरसामानच्या खात्यािा दारोगा (अचधकारी) अली रजा हा मागे राचहला होता. तो येऊन बादशहानंा 

भेर्ला. 
 
ह ज रात असलेला आचि चजचजयािा अमीन (अचधकारी) म हंमद गौस यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 

उम्दत ल्म ल्क फीरोजजंग याच्या भाऊबंदापंैकी अब्द ल्है हा स्वदेशातूंन येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याला नव्याने 



मन्सब देण्यात आली. अशीरगडच्या चकल्लेदार शहामतखान याच्या पथकातील म हंमद साने यािी मन्सब 
वाढचवण्यात आली व त्याला शहामत खानाकडे तैनात करण्यात आले. 

 
बादशहा रुहल्लाखानाला म्हिाले ‘त म्ही खान फीरोजजंग याला चलहा. तीस हत्ती चवकत घेऊन 

ह ज रात पाठवा म्हिून त्याच्याकडे आज्ञा पत्र पाठवा.’ 
 
म हंमदाबाद बीदरिा स भेदार ख दाबंदाखान याने चवशाळगड चवजयाचनचमत्त ओवाळिी म्हिून एक 

हजार रुपये पाठचवले. त्याला एक ध्वज देण्यात आला. 
 
गंजीकोर्िा चकल्लेदार म हंमद जाफर याने स्वतःच्या बसण्यासाठी उंि आसन तयार करचवले होते. 

बादशहा रुह ल्लाखानाला म्हिाले ‘त्याला ताकीद करा. प न्हा त्याने असे केले तर त्याच्यावर आमिा क्षोभ होईल 
हे लक्षात राहू द्या असे त्याला कळवा.’ 

 
सेजखान्यािा बदललेला दारोगा अतहरखान याला त्याच्या चवनंतीवरुन लाहोरकडे तैनात करण्यात 

आले. त्यािा भाऊ म हंमद मन्न ूयालाही त्याजबरोबर पाठचवण्यात आले. 
 
इस्लामगड उफट  रायरी (रायगड) िा चकल्लेदार चशवससग याने खेळिा चवजयाबद्दल ओवाळिी म्हिून 

पन्नास मोहरा पाठचवल्या. त्या बादशहाचं्या नजरेखालून गेल्या. 
 
राजा जयससग हा शहाजादा बेदारबख्त याजपाशी तैनात होता त्याला आज्ञापत्र (हस्ब ल्ह कूम) 

पाठचवण्यात आले. पेशखाना प ढे रवाना करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
अब ल्वफािा म लगा मीर फैज ल्ला हा नोकरीच्या आशनेे बादशहानंा भेर्ला. त्याला मन्सब देण्यात 

आली. 
 
भाड्याच्या गाड्यािंी भाडी वार्िारा दारोगा सय्यद गजनफर याला हजर करण्यात याव ेअशी आज्ञा 

झाली. मरहूम रजातलबखान यािंी म ले म हंमद अली व म हंमद बाकर यानंा त्यािें आजे (आईिे वडील) व 
चदल्लीिे स भेदार सफदाईखान याजंपाशी तैनात करण्यात आले. सय्यद शहामतखान याच्या भावापंैकी म हंमद 
सालेह यास एक वषािी रजा देण्यात आली. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले, बादशाही लष्ट्करािा सरंजाम सामग्री ही मागच्या म क्कामावर राचहली 

होती. ती िोरानंी (मराठ्ानंी) ल रू्न नेली. 
 

सोळा ज लै – आज बादशहानंी चदवािा (न्यायदान) िे काम केले. खासगी खजान्यािा फतेह दौलत कौल 
याने बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवले – ‘तीन हजार अश्रफ्या ओढ्याच्या प रात वाहून गेल्या होत्या. 
म हंमद वगैरे पाि फकीरानंी ओढ्यातूंन अश्रफ्या शोधून काढल्या. त्यानंी तीनश ेअश्रफ्या सरकारच्या 



मशालिीकडे अमानत (ठेव) म्हिून ठेवल्या आहेत. मशालिीने ही हकीकत आपल्याला साचंगतली. 
यावर मी मािसे पाठवनू फकीरानंा पकडून आिले. मशालिीकडून तीनश ेअश्रफ्या व फकीराकंडून 
पािश ेबत्तीस अश्रफ्या आचि दोनश ेरुपये काढण्यात आले. मी त्यानंा चविारले. फकीर म्हिाले ‘हे 
पाहता इतक्याि अश्रफ्या सापडल्या. याचशवाय काही नाही.’ मी त्यानंा म्हर्ले ‘मग हे रुपये त म्ही 
कोठून चमळचवले.’ ते म्हिाले ‘अश्रफ्याचं्या मोबदल्यातं आम्ही घेतले आहेत.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्यानंा कैद करा, त्यानंी अश्रफ्या बाहेर काढाव्या.’ 
 
कौलारे त जक (दरबारिे चशपाई सैचनक) म हंमद तकी याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
रुह ल्लाखानाने चवनंती केली की म हतशमखान याने मला प ढील पत्र पाठचवले आहे – ‘मला जहागीर 

नाही. मी द दटशते आहे. वाहने नसल्याम ळे मागे राचहलो आहे. मला दोन हत्ती, दोन घोडे, तीन हजार रुपये व 
जहागीरही देण्यात यावी.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘जहागीर, घोडे व दोन हजार रुपये देण्यात याव.े 
 
मरहूम शरीफखान यािा जावई ल त्फ अली याला बीड येथे चजचजयािा अमीन (वस ली अचधकारी) 

म्हिून नेमण्यात आले. 
 
फराशखान्यािा म श्रफ अब्द ल्हादी याला पेशखाना प ढील म क्कामावर पाठचवण्यािी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की भाडी वार्ण्याच्या खात्यािा दारोगा सय्यद गजनफर याने 

बेनीशहाद गावरुन (पन्हाळगड) भाड्यािे उंर् आिाव.े त्याप्रमािे करण्यात आले. 
 
फजाइलखानाने प ढीलप्रमािे चवनंती केली –  
 
‘मलकापूरिा माजी ठािेदार ग लाम म हंमद याने मला प ढील पत्र चलचहले आहे –’ मला जहाचगरीतून 

काही उत्पन्न नाही. माझी द दटशा झाली आहे. उपासमारीम ळे माझी पथके मला सोडून िालली आहेत. मदत 
करण्यात यावी.’ 

 
खासगी खचजन्यातून त्याला एक हजार देिे (पािंश े स्वतःसाठी व पािश े पथकासाठी) अशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. नंतरिी आज्ञा – अब्द ल्हमीदखान हा ठािेदार म्हिून मलकापूरला जात आहे. त्याने 
ग लाम म हंमदला पािंश ेरुपये आचि त्याच्या पथकातंील लोकानंा पािंश ेद्याव.े’ 

 
आज खालसािा चदवाि इनायत ल्लाखान याजबरोबर बादशहानंी चदवाि (किेरी) मध्ये हळ  आवाजात 

खलबते (सरगोशी – कानात क जब जिे केली. 



 
सालीपूर (?) च्या हरकाऱ्याने प ढीलप्रमािे चलहून कळचवले –  
 
‘चपड नाईक बेडर यािा अचधकारी भाग ू (नाईक) याने कोकर्नूरच्या परगण्यात येऊन एक गढी 

बाधंली होती. ही बातमी कळल्यावर इंडीिा फौजदार व अमीन लतीफबेग हा उम्दत ल्म ल्कखान फीरोजजंग 
यािंी पथके घेऊन गढीवर िालून गेला. त्याने गढीला वढेा घातला. लढाई झाली. शत्र पैकी अनेकजि ठार 
अगर जखमी झाले. शत्र ूपळून गेले. घोड्या, शसे्त्र वगैरे लूर् हाती लागली.’ बादशहा म्हिाले ‘सेविेा मज रा 
(मान्य) झाला.’ 

 
अजमेरिा माजी स भेदार मरहूम सय्यद अब्द ल्लाखान याच्या प ढील आप्तानंा मन्सबी अगर बढत्या 

देण्यात आल्या – १) हसन अलीखान (मोगल साम्राज्यािा भावी म ख्यप्रधान सय्यद अब्द ल्ला या नावंाने) यािा 
मावसभाऊ सकवा मामेभाऊ रुस्तमअली २) मरहूम अब्द ल्लाखान याच्या म लीिा म लगा चहफज ल्ला ३) 
अब्द ल्लाखानिा म लगा शफूट द्दीन अली व ४) त्यािा भाऊ नज्म द्दीन अली ५) आििी एक भाऊ चसराज द्दीन अली 
६) मरहूम अब्द ल्लाखानाच्या म लीिा म लगा सय्यद ह सेन. 

 
(याि तारखेिी सोळा ज लैिी आिखी बातमी प ढीलप्रमािे आहे.) 
 
आज सकाळी फराशखान्यािा म श्रफ मीर दमामी याने पेशखाना वाहनावर भरला. तो प ढे 

पाठचवण्यासबंंधी त्याने आज्ञा चविारली. बादशहा प ढे म्हिाले पाठवा.’ 
 
रुह ल्लाखान याच्या चवनंतीवरुन बादशहानंी रावतमल झाला यािी बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) िा 

फौजदार म्हिून व इखलासखान याला कोल्हापूरिा ठािेदार म्हिून नेमिूका केल्या. 
 
दंडराजप रीिा फौजदार चसद्दी याकूतखान याने खेळण्याच्या चवजयाबद्दल शभंर अश्रफ्या चनसार 

(ओवाळिी) म्हिून पाठचवल्या. 
 
मरहमखान याने प ढील प्रमािे चवनंती केली. 
 
‘तीन हजार अश्रफ्या पाण्यात ब डाल्या होत्या. सरकारच्या नोकरापंकैी एका मशालिीने तीनश ेअश्रफ्या 

आपल्यापाशी आिून चदल्या आहेत. तो म्हिाला ‘आठ फचकरानंी पाण्यातून मला बाहेर काढला. त्यापैकी त्यानंी 
तीनश ेअश्रफ्या मला चदल्या. त्या मी घेऊन आलो आहे. हा सरकारी माल आहे.’ मी त्या मशालिीला बरोबर 
घेऊन आठ फचकरानंा पकडले. त्याचं्याकडून पािश ेपंिाहत्तर अश्रफ्या संपल्या. बाकीच्याबद्दल ते लोक काही 
बोलत नाहीत.’ 

 



बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्या लोकानंा नायब कोतवालाच्या हवाली करा आचि सगळा माल काढा.’ 
महरमखानाने चवनंती केली की मशालिीला काही चमळाव’े त्याला मचहन्याला पाि रुपये पगार होता. तो एक 
रुपायाने वाढचवण्यात येऊन त्याला दोन होन बचक्षस म्हिून देण्यात आले. 

 
कनूटल (कमरनगर) िा चकल्लेदार व फौजदार यूसफखान याला म लगा झाला. त्याने अठरा अश्रफ्या 

पाठचवल्या. बादशहानंी म लािे नाव म हंमद यूनूस ठेवले. बादशहानंी आज्ञा केली की चसयादतखानािी 
मालमत्ता िोरीला गेली. नायब कोतवालाला ताकीद करण्यात यावी की त्याने िोर व माल हजर कराव.े 
म हंमद अजीम (बादशहािा नातू) ने एक हत्ती पाठचवला. म नीमखानाने सौदागराकडून एक हत्ती आिला. तो 
पाि हजाराला चवकत घ्यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
सतरा ज लै – आज बादशहा वडगावच्या चदशनेे सव्वादोन कोसािी मजल मारुन पन्हाळगडा अलीकडील दीड 

कोस म क्कामावर आले. आज न्यायदानािे (चदवाि) काम बंद ठेवण्यात आले. 
 
शफ ट द्दीनखान याला पूवीप्रमािे सोलापूरिा चकल्लेदार म्हिून नेमण्यात आले होते – (सैफ द्दीनच्या 

ऐवजी ि कून शफ ट द्दीन तर पडले नसेल?) तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
उस्मानखान करावल याने ह ज राचं्या चनवासस्थानापासून पन्हाळगडच्या प्रवशेद्वारापयंतिे अंतर मोजून 

याव ेअशी आज्ञा झाली. बादशहानंी मतलबखान करावल बेगी याला आज्ञा केली की पन्हाळगडच्या चकल्ल्यात 
योग्य अशी जागा पाहून या. लष्ट्करिे जास्तीिे सामान साम ग्री चकल्ल्यात ठेवता येईल. 

 
बादशहा प्रवास करीत असताना दोन करावल सैचनक यानंी त्यानंा चवनंती केली की ‘आमच्या 

जहाचगरीकडून काही चमळत नाही. आम्ही अनवािी िाललो आहोत. आम्हाला स्वारीसाठी घोडे नाहीत.’ 
बादशहानंी आज्ञा केली की सरकारी तबेल्यािा (पागा) म श्रफ याने त्याने सूर् म्हिून (आचरयती यािना केली 
म्हिून) घोडे द्याव.े 

 
म श्रफ अब्द स्सलाम जागेवर हजर नव्हता. तो हजर झाल्यावर त्याने (घोडे देण्यािी) व्यवस्था करावी 

अशी आज्ञा झाली. म श्रफिा ह द्दा (मन्सब इत्यादी) मला कळवावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बादशहाजादा कामबख्श यािा म लगा स ल्तान म ही य स्स न्नत याने बादशहानंा (आपल्या) तंबूसमोर 

शभंर अश्रफ्या चनसार (ओवाळिी) म्हिून चदल्या. त्याने म्हर्ले 'माझ्या वचडलानंा आजार आहे. परवानगी 
असल्यास ते स्वार होऊन नंतर (पाठीमागे) येतील.’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 

 
म हंमद अस्लम मन्सबदार याला मदत म्हिून एक घोडा देण्यात आला होता. तो बक्षीस म्हिून द्यावा 

अशी त्याने चवनंती केली. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 



खालसािा कारकून ित भ टज हा (अफरातफरीम ळे) कैदेत होता. त्यािी मालमत्ता जप्त करण्यात 
आली. त्याला सोडून देण्यािी आज्ञा देण्यात आली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘फतेह दौलत कौल यािा म लगा फतेहदोस्त याने खचजन्यातून वीस हजार 

रुपये घ्याव ेआचि बेनीशाहद गट (पन्हाळगड) मधे जाऊन तेथील हशमातं (पायदळ चशबंदी) पगारािे वार्प 
करुन याव े

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली, शहागजं (सरकारी बाजार) यािा बदललेला दारोगा 

(व्यवस्थापक) इमाम द्दीन हा होता. प्रवासासाठी त्याच्या पाशी वाहन राहीले नाही. त्याम ळे तो अंबाघार्ात 
अडकून राचहला होता. िोरानंी (मराठे) त्याच्यावर हल्ला करुन बह धा त्याला ठार मारले आचि त्यािी मालमत्ता 
ल रू्न नेली. इमाम द्दीन बेपत्ता आहे तो क ठे आहे कळत नाही. 

 
पावसाम ळे आज किेरीिे काम झाले नाही. बादशहानंी आज्ञा केली की प रंदर चकल्ल्याच्या 

चशबंदीसाठी खचजन्यातून दोन हजार रुपये पाठचवण्यात याव.े  
 
उस्मानखान करावल याने कळचवले की ह ज राचं्या चनवासस्थानापासून पन्हाळगडिा कोकिी दरवाजा 

अडीि कोसावर आहे. 
 
बादशहानंा काल रात्री प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले –  
 
शरीफखान मरहूम यािा म लगा सय्यद इमाम द्दीन याच्यापाशी वाहत कीिी साधन साम ग्री नसल्याम ळे, 

तो छाविीत मागे राहीला, खेळािा चकल्ल्याच्या घार्ाच्या अलीकडे िोरानंी (मराठ्ानंी) त्याच्यावर हल्ला 
केला. उभय पक्षािंी काही मािसे मारली गेली. िोरानंी (मराठ्ानंी) सवट काही ल रू्न नेले. सय्यद 
इमाम द्दीनिी बहीि ही पायी िालत. लष्ट्करात आली आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘चतला डोलीतून महालात आिा.’ तो (सय्यद इमाम द्दीन) चतला घरातून 

येऊ देत नाही असे बादशहानंा कळचवण्यात आले. 
 

अठरा ज लै – तळावरील (ब्रम्हप रीच्या) हरकाऱ्याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले –  
 
‘भीमा नदीला मोठा पूर आला. नदीिे पािी मरह म म खचलसखान याच्या हवलेी (वाडा) पयटन्त 

पोहोिले. फार मोठी मालमत्ता पाण्यात वाहून गेली. उम्दत ल्म ल्कखान फीरोजजंग याने स्वतःिे हत्ती पाठचवले 
व बऱ्याि लोकािंा माल नदीतून बाहेर काढला.’ हे ऐकून बादशहा म्हिाले ‘क द्रते इलाही अस्त, परमेश्वरी 
मचहमा आहे.’ 

 
रुह ल्लाखान याच्या फौजेिा वाकनीस ग लाम म हंमद याने प ढीलप्रमािे चलहून कळचवले –  



 
काल रुह ल्लाखान हा मागे राचहला होता. त्याला दोन हजार पयटन्त सैन्य बाळगण्यािी परवानगी आहे. 

रुह ल्लाखानाच्या हाताखालील अचधकाऱ्यापंैकी कोिीि हजर नव्हते. एकदातर तो स्वतः डोके फोडून घेण्यास 
(जीव देण्यास, जान दादन बसर) चनघाला. रुह ल्लाखान म्हिाला ‘माझ्या फौजेत ज्यानंा म्हिून तैनात 
करण्यात आले आहे त्यापैकी कोिीही हजर नाही.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्या फौजेत क िाक िाला तैनात केले होते, त्यािंी नावं े चलहून बख्शीना 

द्या. ते ती नाव ेमाझ्या समोर ठेवतील.’ 
 

एकोिीस ज लै – पावसाम ळे किेरीिे काम झाले नाही. बादशहाच्या चनवासस्थानापासून बेनीशहाद गट (पन्हाळ 
गड) च्या प्रवशेद्वारपयटन्तिे अंतर मोजिे आचि लष्ट्करिे जास्तीिे सामान चकल्ल्यातं ठेवनू देि यासाठी 
जागा पाहावी म्हिून मतलबखान करावलबेगी हा गेला होता. त्याने परत येऊन प ढीलप्रमािे साचंगतले 
–  
 
‘ह ज रापंासून चकल्ल्यािे प्रवशेद्वार दीड कोसावर. वारे्त चिखलमाती फार आहे. येथून अडीि कोस व 

अधापाव या अंतरावर प ढील म क्काम राहील. ह जूरापंासून म क्कामाच्या गावंापयटन्त तीन मजला ठरचवल्या आहेत. 
म क्कामािी जागा िागंली आहे.’ बादशहा त्याला म्हिाले ‘लष्ट्करिे जास्तींिे सामान चकल्ल्यातं ठेवनू या.’ 
ज ल्ल्फकारखानािा नायब दाऊदखान याला कनार्कातील जमीनदाराकंडून खंडिी म्हिून पन्नास हत्ती 
पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. हत्तीिे सौदागर ब्रम्हप रीला आले आहेत. त्याचं्याकडून तीस हत्ती चवकत घेऊन 
पाठवाव ेअशी गाजीउद्दीन फीरोजजंग यास आज्ञा झाली. तसेि बंगालहून येिारे खंडिीिे हत्ती इकडे पाठवाव े
अशी आज्ञा आग्ऱ्याकडे पाठचवण्यात आली. 

 
संगमनेरिा माजी फौजदार मरहूम (चदवगंत) रजातलबखान याच्या अफरातफरीिी िौकशी 

करण्यासाठी शखे साद ल्ला हा संगमनेरला गेला होता. तो परत येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
तरचबयतखान हा िंदावल चपछाडीला होता. त्याने चलहून पाठचवले की ‘लष्ट्करिा सैचनक व लष्ट्करिा 

सगळा सरंजाम, वाहने व वाहत कीिी साधने नसल्याम ळे मागे पडून आहेत. िोरानंी (मराठ्ानंी) उच्छाद 
माडंला आहे. (फसाद बरपा कदे) आचि बादशहा (हजरत) तर कूि दर कूि (मजल दर मजल) करीत प ढे 
िालले आहेत काय आज्ञा?’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की. ‘पेशखाना प ढे पाठचवला आहे. ते तंबू प ढील म क्कामावर तसेि उभे राहू 

द्या. आम्ही येथे तीन चदवस म क्काम करिार आहोत.’ खान फीरोजजंग याच्या नावं ेआज्ञापत्र पाठचवण्यात आले. 
 

वीस ज लै – पन्हाळगडच्या अलीकडे दीड कोसावरील म क्कामात आज बादशहानंी किेरी केली. 
 



बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘सरकारी सरंजाम मागेि राचहला आहे. अद्याप आला नाही. 
चिखलाम ळे हत्तीही मागे राचहले आहेत.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘आमिे दोन तीन म क्काम येथेि राहतील. सरंजाम मागवनू घ्या.’ 
 
आज्ञा करण्यात आली की चमजा बेग याने औरंगाबादेहून हत्ती आिाव.े 
 
अहमदाबादच्या बातमीपत्रावरून प ढील हकीकत कळली – रािा अमरससग (उदयपूर) यािे काका 

इंद्रससग व बहाद रससग यानंी बादशहाजादा आज्जमशहा यािंी भेर् घेतली. ते त्याला म्हिाले ‘आमिा भाऊ 
सूरतससग हा बादशहाच्या िाकरीत येऊ इच्छीत होता. रािा अमरससगाने त्याला ठार मारले. रािािे अनेक 
सेवक सूरतससगाला चमळाले होते. ते रािा अमरससगावर नाराज झाले. ते आमच्याकडे येऊन म्हित आहेत की 
‘बादशहाजादा आज्जमशहा हे राण्याच्या म ल खावर स्वारी करिार असतील तर आम्ही त्याचं्या आजे्ञप्रमािे काम 
करण्यास तयार आहोत.’ यावर आज्जमशहा म्हिाला ‘त म्ही मागे काही साचंगतले होते ते काही घडून आले 
नाही. त म्ही बादशहाकडे जाऊन हे सवट त्यानंा सागंा.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘बक्षीनी त्यानंा ह ज रात येण्याचवषयी चलहाव.े’ 
 
हाचमदखान बहादूर आचि चकलीदे फतह (वसंतगड) िा चकल्लेदार लालराम याचं्या नाव ेआज्ञापते्र 

सादर झाली. 
 
उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याने (ब्रम्हप रीच्या तळावरुन) खालील पत्र चलचहले –  
 
१) िोरानंी (मराठ्ानंी –) बेत केला की भीमेच्या पलीकडे या प्रदेशात छाविी करावी, त्यािें 

पाचरपत्य करण्यासाठी मी म जाचहदखान याच्याबरोबर कसलेली पथके चदली आहेत. 
 
२) हंबीरराव वगैरे मराठे सरदार माझ्यापाशी तैनात आहे. ते म्हितात ‘आमिा काही अपराध नसता 

आमच्या जहाचगरी काढून घेण्यात आल्या आहेत. त्याम ळे आमिी पथके परागंदा होतील. आमच्या जहाचगरी 
बहाल करण्यात येतील अशी आशा आहे.’ 

 
यावर मोचतमदखान याने िौकशी करून कळवाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली 
 
ख्वाजा महरमखान याने प ढीलप्रमािे माचहती साचंगतली –  
 
‘चनसार (ओवाळिी) च्या अश्रफ्या पाण्यात ब डाल्या त्या प्रकरिात फकीर धरले होते, त्यापैकी कमाल 

नावािा फकीर अर्केत आहे. त्याच्या बायकोपाशी सत्तर मोहोरा आचि चतच्याबरोबर असलेल्या एका 



फकीरापाशी सहा मोहोरा चनघाल्या. याचशवाय आपल्यापाशी आिखी काही आहे हे ती मािसे कबूल करीत 
नाहीत. यावर काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्यानंा तंबी देऊन माल बाहेर काढावा.’ 

 
गंगापूर (आज औरंगाबाद चजल््ात) येथे तैनात असलेल्या हरकऱ्याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले –  
 
‘लोिजी (सोनजी) नावािा सरदार हा (आपल्या सैन्यासचहत) या प्रदेशात हालिाली करीत होता. ही 

बातमी कळल्यावर येथील फौजदार व अमीन अमानतखान याने िोरािें (मराठ्ािें) पाचरपत्य करण्यासाठी 
आपली पथके पाठचवली. लढाई झाली. लोिजी (सोनजी) सरदार आचि इतर दोघे यानंा चजवतं पकडण्यात 
आले. शत्रूपैकी अनेक जिानंा ठार करण्यात आले. घोडे शसे्त्र वगैरे लूर् चमळाली आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान असदखान) याने अमानतखानाला चलहाव े

की ‘शत्रूिा सरदार आचि इतर जी मािसे पकडण्यात आली आहेत त्यानंा ठार मारण्यात याव.े’ 
 
कोल्हापूरच्या हरकाऱ्याच्या चलचहण्यावरून कळले की ‘कावजंा (?) ताल क्यात नादरा (?) हा चकल्ला 

आहे. तो घेण्यासाठी बेदारबख्ताने शभंर सैचनक पाठचवले. भ वदंगड (भ वनगड, भ दरगड) मधून िोर (मराठे) 
बाहेर पडले. त्यानंी हल्ला करण्यािा प्रयत्न केला.’ 

 
बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) िा चकल्लेदार रावतमल झाला हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याने नऊ रुपये 

चनसार (ओवाळिी) म्हिून बादशहासमोर ठेवले. त्याला पावसाळ्यात वापरावयािी वसे्त्र (जामाबारानी) 
देण्यात आली. 

 
सैफ द्दीनखान यास नळद गटिा फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. त्यापूवीिा अब्बासखान याला 

सोलापूरिा चकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. 
 

एकवीस ज लै – बादशहाना कळचवण्यात आले की ‘खान फरोजजंग यािा भाऊ हचमदखान बहाद र हा 
तळावरुन (ब्रह्मप री) काचफला (येजा करिारी लष्ट्करातंील मािसे, व्यापारी इत्यादी) व धान्यािी 
रसद घेऊन छाविीपाशी आला आहे.’ बादशहा म्हिाले ‘येऊ द्या.’ ‘हमीदखानाने येऊन बादशहािी 
भेर् घेतली. खेळिाच्या चवजयाबाबत शभंर अश्रफ्या व स्वतःकडून चनसार (ओवाळिी) म्हिून अठरा 
मोहोरा त्याने बादशहासमोर ठेवल्या. खान फीरोजजंग याने चलचहलेले पत्रही त्याने बादशहासमोर 
ठेवले. त्याच्या तंबूवर भोजन व फळफळावळे पाठचवण्यात यावीत अशी आज्ञा झाली. हाचमदखानाने 
तळावरुन खचजनापि वडगावला नेला. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘ज म्दत ल्म ल्क अमीरुल उमरा 
(असदखान), बख्शी उल्म ल्क बहरामदखान, रुह ल्लाखान व खानाजादखान यानंीि तेवढे आपल्या 
क र् ंचबयानंा बरोबर ठेवाव.े छाविीतील इतर तमाम लोकानंी आपापल्या क र् ंचबयानंा 
हाचमदखानाबरोबर तळावर (ब्रह्मप री) पाठवनू द्याव.े’ 
 
बादशहा हमीद द्दीनखान बहाद रला म्हिाले –  



 
‘पूवी पन्हाळगडच्या वढे्याच्या वळेी फतेह ल्लाखानािे मोिे होते चतकडे एक झरा वाहात होता. तेथे एक 

हौद व ओर्ा बाधंावा अशी मी आज्ञा केली होती. त म्ही व मतलबखानािा म लगा आचि बेलदारािंा दारोगा यानंी 
जाऊन ती जागा पाहावी आचि ओर्ा द रुस्त करुन याव.े मी तो ओर्ा आचि हौद पाहिार आहे.’ 

 
तरचबयतखानाने िंदावल (चपछाडी) हून चलहून पाठचवले की ‘म हतशम खानािी फार हालअपेष्टा होत 

आहे. त्याला काही मदत व्हावी.’ त्याला एक हजार रुपये देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

बावीस ज लै – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. मतलबखान करावल बेगी याने हचरिािी चशकार करुन ती 
बादशहाकडे पाठचवली. बादशहानंी ते हाचमदखानाकडे बक्षीस म्हिून पाठचवले. 
 
गाचजउद्दीन फीरोजजंग याच्या लष्ट्करातील बातम्यावंरून कळले की नाहरखान नावािा तीन हजारी 

मन्सबदार त्याच्यापाशी तैनात होता. तो मरि पावला. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘शरीफखान मरहूम यािा म लगा सय्यद इमाम द्दीन यािे सवटस्व 

िोरानंी (मराठ्ानंी) ल र्ले. तरचबयतखानाने त्याला एक घोडा देऊन त्याला मलकाप रापयंत पोहोिचवले.’ 
 
तेवीस ज लै – आज चदवसािा एक प्रहर आला असता बादशहा तख्तेखावंर बसून चनघाले. पाविे तीन 

कोसािी मजल मारून ते बालसगाव (पारगाव (?) हातकिंगले ताल का) येथे म क्कामावर येऊन दाखल झाले. 
आज त्यानंी चदवाि (किेरी) िे काम केले नाही. वारे्त हाचमदखान बहाद र (भावी चनजाम ल्म ल्कािा ि लता, 
गाचजउद्दीन फीरोजजंग यािा भाऊ) व त्यािे प ढील सहकारी बादशहानंा भेर्ले आचि त्यानंी बादशहानंा चनसार 
व पेशकश चदले –  

 
१) चसराज द्दीनखान २) फकीर म हंमदखान ३) चमजांबगेखान ४) (ब्रम्हप री) तळािा फौजदार जैत ल 

आचबदीन ५) अलीखान ६) हंबीरराव ७) खंजरखान 
 
जमशीदखान चवजाप री याला मलकापूर व तोरगलिा (?) चजल्हेदार म्हिून नेमण्यात आले. 
 
प ढील म क्कामावर जाताना बादशहा जेव्हा पन्हाळगडच्या खालून जाऊ लागले तेव्हा पन्हाळगडिा 

चकल्लेदार रावतमल झाला याने तोफानंा सरबत्ती चदली. चकल्लेदाराने म जरा केला. नळद गटिा चकल्लेदार व 
फौजदार अब्बासखान याला सोलापूरिा चकल्लेदार म्हिून नेमण्यात आले. 

 
इस्माइलखान मका हा पाईने चवलायत (प िे प्रातं) िा ठािेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. 

तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
नळद गटिा चकल्लेदार सैफ द्दीन यासाठी चखलतीिी वसे्त्र काढून ठेवण्यात यावीत अशी आज्ञा झाली. 



 
नरकवासी संता (संताजी घोरपडे) यािा भाऊ बचहजी घोरपडे यािे चवनंतीपत्र आले, त्यात आपि 

बादशहािी िाकरी करु इल्च्छतो असे चलचहले होते.  
 
मरहूम खानजहान बहाद र बहाद रखान यािा म लगा अब ल्बका उफट  न स्रतखान याने वारे्त बादशहानंा 

चवनंती केली होती की ‘माझ्यापाशी स्वारीसाठी घोडा नाही.’ बादशहानंी आज्ञा केली होती की ‘एक घोडा 
देण्यात यावा.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘या म क्कामात घोडा देण्यात येईल.’ 

 
िोवीस ज लै – म क्काम बालसगाव (पारगाव असाव)े. पन्हाळगडपासून दोन कोसावर (स मारे पािं मलै) 

बादशहािा म क्काम होता. 
 
म हंमद इखलास उफट  इखलास केश हा मन्सबीवरुन बडतफट  झाल्यापासून औरंगाबादेस होता. तो 

येऊन बादशहाना भेर्ला. फजाइलखानािा भाऊ मीर जैन ल आचबदीन हा लष्ट्करात मागे राचहला होता. तो 
येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 
फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद हादी याने चविारले ‘पेशखाना वडगावंकडे नेण्यासबंधंी काय आज्ञा?’ 

बादशहा म्हिाले ‘घेऊन जा. हमीद द्दीनखान बहाद र व मतलबखान यानंी पेशखान्याबरोबर जाव ेआचि आमच्या 
वास्तव्यासाठी योग्य जागा चनवडून याव.े’ 

 
रुह ल्लाखान याने चवनंती केली की ‘परवानगी असेल तर हाचमदखान याजकडे जाऊन त्याच्या आईच्या 

मृत्य बद्दल द खवर्ा व्यक्त करून येतो.’ परवानगी देण्यात आली. अब्बासखान यािी सोलापूरिा चकल्लेदार व 
फौजदार म्हिून नेमिूक करण्यात आली. 

 
नळद गटिा चकल्लेदार व फौजदार शफ ट द्दीनखान याने बादशहािा चनरोप घेतला. बेनीशहाद गट 

(पन्हाळगड) िा चकल्लेदार रावतमल झाला यानेही चनरोप घेतला. बादशहा रुह ल्लाखान याला म्हिाले 
‘मलकापूरिा ठािेदार ग लाम म हंमद याला चलहा. नवीन ठािेदार अब्द ल्हमीदखान हा येऊन पोहोिेपयंत 
ठाण्याबद्दल त्याने सावधचगरी बाळगावी.’ 

 
शखे ग लाम म हंमद उफट  बालीराम याने चवनंती केली की एक मािूस वीस चदवसािे मूल र्ाकून गेला 

आहे. ते मी साभंाळू इल्च्छतो. त्याला नावं द्याव.े’ बादशहानंी त्यािे नाव फजलेअली असे ठेवले. 
 

पंिवीस ज लै – बादशहाना कळचवण्यात आले की नवीन तंबू तळावरुन (ब्रम्हप रीच्या) पाठचवला होता. तो 
वडगावला आिण्यात आला आहे. तो तेथेि उभा करण्यात यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
अमान ल्लाखानािा भाऊ व इंडीिा ठािेदार चहदायत ल्ला हा इंडी येथे नायब ठेवनू बादशहाचं्या भेर्ीस 

आला. त्याला अताउल्ला हा चकताब देण्यात आला.  



 
म हंमदबका (खानजहान बहाद रखान यािा म लगा) उफट  न स्रतखान याला त्याच्या चवनंतीवरुन एक 

घोडा देण्यात आला. 
 
नमाजखान्याच्या कनाती आिण्यासाठी ऐवजबेगकडे एक हत्तीि देण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी चहदायत केशला चविारले ‘म तटजाबादेहून तळ (ब्रम्हप री) चकती अंतरावर आहे? त्याने 

साचंगतले ‘िाळीस कोस.’ बादशहा म्हिाले ‘मग हाचमदखानाला चविारुन या’ ‘त म्ही चकती चदवसात तळावरुन 
म तटजाबादला पोहोिलात?’ 

 
सव्वीस ज लै – आज बादशहा आसारे शरीफला भेर् देऊन आले. बादशहािा म क्काम बालन (? पारगावं अगर 

मानपडाळे) जवळ. बादशहानंी छाविीत पैगंबरािे स्मृचतअवशषे (आसार म बारक, रेचलक्स) उभे केले. 
त्यानंी स्वतः जाऊन दशटन घेतले. त्याचं्या बरोबर हमीद द्दीन खान, खानजादखान, महरमखान, 
ख्वाजामंजूर व ख्वाजा अंबर हे होते. 
 
काल बादशहानंी चहदायत केशला चविारले वडगावंहून चवजापूर, तळ (ब्रम्हप री) आचि न स्रताबाद 

(सगर, ग लबगा चजल्हा) ही चकती अंतरावर आहेत? त्याने चदलेली माचहती बादशहासमोर ठेवण्यात आली. 
म फख्खरखान मरह म यािा म लगा आजीज ल्ला हा ब ऱ्हािप राहून येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 
सत्तावीस ज लै – आज बादशहा तख्तेखावंर बसून चनघाले, नाले गावंाहून अडीि कोसािा प्रवास करून ते 

वडगावंच्या अचलकडे चदड कोसावर पाठारच्या म क्कामाला आले. ते म्हिाले, ‘आम्ही येथे दोन म क्काम 
करू.’ 
 
शखेसादतमंद चसयादतखानी याच्यावर कृपा व्हावी अशी रुह ल्लाखान याने चवनंती केली. बादशहा 

चसयादतखानाला म्हिाले की ‘हा त मिा मन ष्ट्य आहे का त मच्या वचडलािंा? त्याने म्हर्ले ‘उम्दत ल्म ल्कखान 
चफरोजजंग याच्या आश्रयात त्याला चदले आहे.’ त्याला दोनश ेजात व पन्नास स्वार अशी मन्सब होती. तींत 
पन्नासिी वाढ करण्यात आली. बादशहा म्हिाले ‘त्याला काही नोकरी द्या.’ 

 
गोसवद हरकारा याने कळचवले की, ‘मलकापूरच्या ठाण्याजवळ एक हत्ती माह तापासून वगेळा झाला 

आचि हरवला. मी व माहूत असे डोंगराडोंगरातूंन चफरलो. तो हत्ती सापंडला. त्याला मलकापूरिा ठािेदार 
ग लाम म हंमद याच्या हवाली करून आलो.’ 

 
लोहगडिा बदललेला चकल्लेदार अर्लससग याने बादशहानंा एक ढाल नजर केली. बादशहानंी ती 

त्याला परत देऊन म्हर्ले आमच्या दाग तसीह (घोड्यानंा ख िेसाठी डाग देत ते खाते) िा दारोगा 
मीरसईदखान याला दाखवा. 

 



बादशहानंी उस्मान करावलला चनरोप चदला. ते त्याला म्हिाले, ‘त म्ही चमरज म तटजाबादेला जा. तेथे 
जवळपास अगर भालोनी सकवा हामापूरपाशी आम्ही म क्काम करण्यायोग्य स्थळ पाहून या. ‘उस्मानखानाच्या 
बरोबर ब रहाि राहील. ते आचि त्यािें पथक यािंी तीन मचहन्यािी पगारबाकी देण्यात यावी. मतलबखान याने 
चमरजेजवळ नदी ओलाडंण्यास काय व्यवस्था करायिी ती करावी.  

 
‘खालील मंडळी बादशहानंा भेर्ली –  
 
म नज्जमखान मरह म यािा म लगा म हंमद अक्रम, हाचमदखानाच्याबरोबर आलेला शखे चसराज द्दीन, 

लोहगडिा बदललेला चकल्लदेार अर्लससग, बादशहाजादा आज्जम, त्यािी बायको जहाजेंब बानूबेगम, म लगा 
वालाजाह यानंी खेळिा सजकल्याबद्दल अचभनंदनपर पते्र व नजरा पाठचवल्या. 

 
प ढील मंडळींनी बादशहानंा भेरू्न भेर्ी चदल्या – १) मतलबखान २) इनायतखानािा म लगा 

चहदायत ल्ला ३) बाकरखान ४) शमशरेबेग ५) महंमूदबेग ६) मीर फतेह ल्ला ७) नीलकंठ हजारी 
 

अठ्ठावीस ज लै – बादशहा हे फराशखान्यािा म श्रफ अब्द ल्हादी याला म्हिाले ‘आमच्या चनवासापासून आसार 
म बारक (पे्रचषतािे स्मृचत अवशषे ठेवले ती जागा) पयंत कनातीच्या सभती उभया करा याप ढे दर 
ग रुवारी असेि करीत िला. मी प्रदचक्षिेसाठी जात जाईन.’ 
 
सय्यद जैन दरवशे (फकीर) याने मलकाप राहून अननस पाठचवले. त्याच्याकडे पािश ेरुपये बक्षीस व 

इतर वस्तू पाठचवण्यात आल्या. 
 

एकोितीस ज लै – बादशहा काल आसारे शरीफच्या दशटनाला गेले. ते रात्रभर तेथेि होते. क राि पठि करून 
आचि सकाळिी नमाज पढून ते म क्कामाला परतले. 

 
तीस ज लै – आज चदवसािा एक प्रहर झाला असता बादशहा तख्तेखावंर बसून चनघाले. पाविे दोन कोसािी 

मजल मारून ते वडगावं (हातकिंगले ताल का, चजल्हा कोल्हापूर) येथे आपल्या चनवासस्थानी दाखल 
झाले.  
 
प ढील मंडळींनी पाठचवलेल्या प ढील भेर्ी बादशहाप ढे आिण्यात आल्या –  
 
१) बादशहाजादा म अज्जम – दोनश ेघोडे 
 
२) अहमद नगर येथील बागेसूफी या बागेिा दारोगा (बदललेला) शखे अजमत ल्ला – अननसािी 

करंडी 
 
३) उम्दत ल्म ल्कखान फीरोजजंग – एक हजार रुपये व खेळिा चवजयासबंंधी पत्र. 



 
४) रुस्तमखान – दोनश ेमोहरा व पत्र 
 
५) बादशहाजादा म अज्जम याजकडून घोडे आििारा रहमान बख्श – एक धन ष्ट्य. 
 
प ढील मंडळी बादशहाच्या प्रवासात त्यानंा भेर्ली आचि त्यानंी बादशहानंा चवचवध भेर्ी चदल्या –  
 
१) म हंमद हाशम – नोकरीिा उमेदवार 
 
२) मीर फतेह ल्ला ३) अमान ल्लाखानािा भाऊ अताउ हमान ४) अब्द ल्कादर ५) शरीफखानािा म लगा 

सय्यद इमाम द्दीन हा प्रवासािी साधने नसल्याम ळे मागे राचहला होता. तो आता ह ज रात आला. ६) 
मरहमतखान आजारी होता, तो बरा होऊन भेर्ण्यास आला. ७) फतेह ल्लाखान बहाद र. 

 
अहमदनगर येथील बागेसूफी या बागेिा दारोगा (व्यवस्थापक) अज्मत ल्ला हा होता. त्याच्या जागी 

ख्वाजा म हरमखान यािंी नेमिूक करण्यात आली. प्रत्यक्षात अहमदनगरच्या बागेवर महरमखानािा नायब 
(प्रचतचनचध) म्हिून हाजी म हंमद इब्राहीम यािी नेमिूक करण्यात आली. 

 
ख्वाजा बहवल याने चवनंती केली की, ‘माझी चवपन्नावस्था आहे. स्वारीला घोडा नाही घोडा देण्यात 

यावा.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त तट वापरण्यासाठी म्हिून एक घोडा देण्यात येईल नंतर बक्षीस म्हिून 
देण्यात येईल.’ 

 
खान न स्त्रतजंग याच्या नाव ेआज्ञापत्र (हस्ब ल ह कूम) पाठचवण्यात आले.  
 
सखरलना (चवशाळगड) िा चकल्लेदार जाबताखान याने प ढील प्रमािे चलहून पाठचवले –  
 
‘या प्रातंात िोरािें (मराठ्ािें) सैन्य पसरले होते. माझा नायब आचि राजापूरिा ठािेदार हाजी हा 

त्याचं्यावर त्वरेने िालून गेला. य द्ध झाले, शत्रूिे अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. काहंी पकडले गेले व 
मारले गेले. बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ जाबताखानाच्या मन्सबीत योग्य तो बदल करण्यात आला. 

 
ऑगस्ट १७०२ 

 
तीन ऑगस्र् – आज किेरीिे काम बंद होते. 
 
िार ऑगस्र् – चदवािेखासच्या शाचमयान्याच्या ऐवजी लाकडी वास्तू उभी करण्यात आली होती. बादशहानंी 

तेथे चदवािे खासिे काम केले. तेथेि रुह ल्लाखान, खानाजादखान, हमीद द्दीनखान बहाद र, म हंमद 
अमीनखान बहाद र, मतलबखान वगैरे श्रेष्ठ अमीर – उमराव यानंी बादशहानंा म जरे केले. 



हमीद द्दीनखान याने चवनंती केली की चदवािे खासच्या जागी न्याय किेरीच्या शाचमयान्यातं लाकडी 
राह र्ी उभी केली आहे. जागा लहान पडते. म जऱ्यासाठी म्हिून ज्याला आज्ञा होईल तोि येईल. 
आज्ञा झाली की शभंर पयटन्त कमटिारी व मन्सब दार यानंी येत जाव.े 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्त याने रोख रकमेिी मागिी केली होती. त्याच्या ऐवजी त्याला पंिवीस 

हजार रुपयािे जवाहीर देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
मरहूम अमीरखान (काब लिा स भेदार) यािी म ले मीरखान व मरहमतखान वगैरेना चदवािेखासमधे 

येऊ देण्यासंबधंी काय आज्ञा म्हिून चवनंती करण्यात आली. आज्ञा झाली की फक्त मीरखान याने येत जात 
असाव.े 

 
ग लबग्याहून सय्यद मझली याने चवशाळगड चवजयाबद्दल क रािािी एक प्रत, दोन धन ष्ट्ये, बािािे दोन 

भाते या वस्तू पाठचवल्या. बादशहानंी त्या नजरेखालून घातल्या. 
 
फतेह अमीरखान बहाद र याने चवनंती केली की मला एक घोडा बक्षीस देण्यात आला आहे. तो 

चनकामी, मरत कडा आहे. त्याच्या ऐवजी शभंर मोहरा सकमतीिा एक घोडा देण्यात यावा. 
 
बादशहाजादा कामबख्श याजकडे िार त रंज (ईडसलबू) पाठचवण्यात आले. उम्दत ल्म ल्क खान 

फीरोजजंग याच्याकडे अननसािी करंडी पाठचवण्यात आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की हाचमदखान बहाद र (खान फीरोजजंग यािा सावत्र भाऊ, भावी 

चनजाम ल्म ल्कािा काका) याने चिकोडीच्या चदशनेे गस्त घालावी. म हंमद अमीनखान बहाद र यािा भाऊ 
नजाबतखान याने छाविीतून चनघिारा काचफला म तटजाबाद चमरजेपयंत पोहोिवावा. तेथून खान चफरोजजंग 
याच्या पथकाने काचफला तळावर (ब्रम्हप री) पोहोिवावा अशी आज्ञा झाली. 

 
पाि ऑगस्र् – आज श क्रवार, किेऱ्या बंद होत्या. 
 
सहा ऑगस्र् – जफरखान आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहानंा भेर्ला. मोधा वगैरे िार वजंाऱ्यानंा 

चखलतीिी वसे्त्र व रुमा वगैरे सहा वजंाऱ्यानंा शाली देण्यात आल्या. मलकापूरिा चकल्लेदार व फौजदार 
शफ ट द्दीन याने चवनंतीपत्र व बािािंा भाता या वस्तू पाठचवल्या. फतेह दौलत कौल यानें महालातील 
खचजन्यािी रक्कम घ्यावी आचि हाचमदखानाच्या फौजेतील इसमािंा थकलेला पगार वारू्न यावा अशी 
आज्ञा झाली. 
 
शखे चहदायत केश याने आजे्ञप्रमािे कोंडािा व राजगड या चकल्ल्यािे नकाश ेकाढून बादशहानंा सादर 

केले. 
 



बादशहानंी आज्ञा केली की म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम याने हत्ती बरोबर घेऊन जाव ेआचि 
अंबाघार् येथे पडून राचहलेला सरंजाम घेऊन यावा तरचबयतखान िंदावलला (चपछाडी) होता. त्याने 
(अंबाघार्ाकडून) ह ज रात याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बचहजी पाढंरे याला जवळा (?) वगैरेिी ठािेदारी देण्यात आली होती. त्याला पूवी दीड हजार जात व 

अकराश े स्वार अशी मन्सब होती, तीत पािंश ेजात व दोनश े स्वार अशी भर घालण्यात आली होती. पि 
ठािेदारीिा व मन्सबवाढीिा ह कूम रद्द करण्यात आला. 

 
इंदापूरिा ठािेदार म गलखान हा बादशहानंा भेर्ण्यासाठी आला आहे असे त्याच्या वकीलाकडून 

कळले. त्याला छाविीत येण्यासाठी दस्तक (परवानगी पत्र) देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
शागीदट पेशा इसमािंी पगारबाकी राचहली होती. त्यासाठी एक लाख रुपये देण्यात याव ेअशी आज्ञा 

झाली. त्यािप्रमािे फतेह ल्लाखान बहाद रकडे पन्नास हजार रुपये देण्यात याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
छाविीतील माजी वाचकयाखान (घर्ना सागंिारा) सय्यद म हंमद याने चवनंती केली की, ‘मी आजारी 

आहे. मला उपिारासाठी स भे ब ऱ्हािप रला जायिे आहे. सहा मचहन्यािी रजा द्यावी.’ चवनंती मान्य करण्यात 
आली. 

 
शखे चमहरुल्ला (पूवाश्रमीिा चमचहरिंद) यािा म लगा बागमल याने न्याय किेरीत येऊ नये अशी आज्ञा 

करण्यात आली. 
 
हाचमदखान बहाद र यािे सहकारी शखे अलमान व चसराज द्दीनखान यािंी पथके माझ्या पाहाण्यासाठी 

आिण्यात यावी अशी दागवतसीह खात्यािा दारोगा मीर सईदखान याला आज्ञा करण्यात आली. 
 

सात ऑगस्र् – इंदापूरिा ठािेदार अलीक लीखान हा आजे्ञप्रमािे येऊन भेर्ला.  
 
चसयादतखान यािा काका म हंमद अमीनबेग हा शहाजहानाबादेह न (चदल्ली) येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
उस्मानखान करावल हा कृष्ट्िेच्या अलीकडे छाविी योग्य जागा पाहण्यासाठी गेला होता. त्याने येऊन 

चवनंती केली की –  
 
‘येथून (वडगावहून) कृष्ट्िा आठ कोस आहे. त्याच्या िार मजला होतील.’ 
 
हे ऐकून बादशहा गप्प बसले. बादशहा म्हिाले ‘कनाती लावा. आज आम्ही आसारे शरीफला प्रदचक्षिा 

घालण्यासाठी जािार आहोत.’ 
 



हाचमदखान याने चवनंती केली की ‘परवानगी असल्यास शहाजादा बेदारबख्त यानंा भेरे्न.’ परवानगी 
देण्यात आली. 

 
बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने प ढीलप्रमािे कळचवले – ‘राजा जयससग (सवाई जयससग) हा 

शहाजादा बेदारबख्त याजपाशी तैनात आहे. छाविीत पूवी त्याच्यातफे महावीर नावंािा वकील होता. त्याला 
बदलून जयससग याने केशवराम या ज न्या सेवकािी वकील म्हिून नेमिूक केली आहे. 

 
बादशहा म्हिाले ‘छान केले, खूब कदे.’ तळावर (ब्रम्हप री) असलेला हरकारा केशोराम याने 

प ढीलप्रमािे कळचवले –  
 
१) उम्दत ल्म ल्कखान फीरोजजंग याने म जाहदखान याला खालीलप्रमािे चलचहले आहे –  
 
‘अमीर उमरावािें तंबू व काचफला हे म तटजाबाद चमरजेला पोहोिचवल्यानंतर त म्ही भषूिगड भागात 

गचनमानंी छाविी घातली आहे ती उठवनू लावावी. 
 
२) सय्यद चनयाजखान व ख शखबरखान हे गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी धाराचशव (सध्यािा उस्मानाबाद 

चजल्हा) भागात गेले आहेत. खान फीरोजजंग याने त्यानंा चलचहले की ‘गचनमाचं्या छावण्या काढून लावा आचि 
धान्यािी रसद गोळा करून बरोबर घेऊन या.’ 

 
म हंमदाबाद बीदरिा स भेदार ख दाबंदाखान याने चलहून चवनंती केली की ‘म हंमदीबगे याने िोराचं्या 

(मराठ्ाचं्या) य द्धात अनेक वळेा कामचगरी बजावली आहे. मन्सब चमळावी.’ त्याला दोनश ेजात व वीस स्वार 
अशी मन्सब देण्यात आली. 

 
आठ ऑगस्र् – काल बादशहा आसार शरीफ (पे्रचषतािें स्मृचत अवशषे ठेवलेली जागा) ला गेले. तेथे ते फातेहा 

पढले. त्यानी प्रदचक्षिा केली रात्रभर तेथेि होते, तेथे त्यानी क रािािे पठि केले. नंतर ते आपल्या 
वास्तव्यस्थानाकडे परतले. 
 
प ढील जिाकंडे आज्ञापते्र रवाना झाली – १) बादशहाजादा म अज्जम २) शहाजादा बेदारबख्त ३) 

अलीमदानखान ४) खान फीरोजजंग ५) शरीफ ल्लाखान ६) खाने आलम. 
 

नऊ ऑगस्र् – चशवाजी डफळे याने चवनंती चलहून पाठचवली की आपला म लगा खामाजी याला पदवी देण्यात 
यावी. त्याला ‘बायाजी’ हा चकताब देण्यात आला. 
 
अब्द हमान हरकारा याने चलहून पाठचवली की ‘चमहदीआबादिा फौजदार अब्द सूलखान 

याच्यापाशी स्वतःिे असे पथक नाही’ खान फीरोजजंग याने वस्तूल्स्थतीिी िौकशी करून कळवाव े अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 



 
बाधंकाम खात्यािा श क्र ल्ला याने तळावरिा न्यायालयािा तंब ूद रुस्त करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
अंबाघार्ावर राचहलेला सरंजाम आिण्यासाठी म हंमद काजम याला नेमण्यात आले होते. आता राव 

मानससग (जाधव) याला त्यािा नायब (प्रचतचनधी) म्हिून नेमण्यात आले. 
 
शहाजादा म हंमद म इज द्दीन (बादशहािा नातू, म अज्जमिा म लगा) याने ऐंशी घोडे पाठचवले होते. 

त्यापैकी हमीद द्दीन खान बहाद र याने आठ घोडे बादशहाच्या समोर आिले. तीन घोडे बादशहाजादा कामबख्श 
याच्यासाठी वगेळे काढून ठेवण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 

 
तरचबयतखान हा चपछाडीला (अंबाघार् भागात) होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्यािा म लगा 

म हंमद इसहाक, म नीमखान फतेह ल्लाखान बहाद र व कोल्हापूरिा बदललेला ठािेदार अब्द ल्मजीदखान ही 
मंडळी बादशहानंा भेर्ली. 

 
मरहूम होशदारखान यािा नातू म हंमद साचदक याला त्याच्या जहाचगरीच्या व्यवस्थेसाठी ब ऱ्हािपूरला 

जाण्यासाठी म्हिून िार मचहन्यािी रजा देण्यात आली. 
 
म नीमखान याच्या चवनंतीप्रमािे रामजी (मराठा सरदार) यािे अपराध माफ करण्यात आले. 
 
बादशहा तरचबयतखानाला म्हिाले ‘त म्ही रावतमल झाला (पन्हाळगडिा चकल्लेदार) याला चलहा की, 

अंबाघार् वरुन म हंमद काजम हा छाविीिा (मागे राचहलेला) सरंजाम घेऊन येत आहे, त्या कामासाठी त म्ही 
आपली पथके पाठवा.’ 

 
दहा ऑगस्र् – काल रात्री बादशहानंी आज्ञा केली की 'फक्त प ढील मंडळींना पालखीत बसून ग लालबार 

(बादशहाने चनवासस्थान) मध्ये येण्यािी परवानगी राहील – १) बादशहाजादा कामबख्श २) 
बहरामंदखान ३) रुह ल्लाखान ४) तरचबयतखान ५) खानाजादखान ६) फजाईल खान ७) काजी 
आक्रमखान ८) म हंमद अमीनखान बहाद र ९) चसयादतखान १०) हमीद द्दीनखान बहाद र 
 
वऱ्हाडिा चदवाि म हंमद नसीर यािी द य्यम वाकनीस म्हिून नेमिूक झाली. 
 
बादशहाजादा म अज्जम याने दोनश ेघोडे पाठचवले होते. त्यापकैी वीस घोडे हमीद द्दीनखान बहाद र याने 

बादशहाच्या समोर आिले. ते पाहून बादशहा ख श झाले. 
 
तरचबयतखान हा चपछाडीला होता. त्याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले –  
 



‘अंबाघार्िे ठािे काढून घ्याव ेअशी आज्ञा झाली आहे. पि इकडे िोरािंी (मराठ्ािंी) वदटळ फार 
आहे. ठािे कायम ठेवण्यात येईल अशी आशा आहे.’ 

 
सय्यद नासाज यािा नातू सय्यद अब ल्फरह याला जाफरखान ही पदवी देण्यात येऊन त्यािी मन्सब 

वाढचवण्यात आली. 
 
खेळिा चकल्ला सजकून घेण्याच्या ख शीबद्दल बादशहानंी नगारे नौबतीच्या इसमासं बक्षीस म्हिून पंधरा 

हजार रुपये चदले. 
 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली –  
 
‘मला कळले आहे की चवजापूरिे कानूनगो (देशपाडें) रामजी व रुद्राजी यानी चिकोडीिा जमीनदार 

दारमय्या (?) याच्याशी संगनमत केले आहे. तू आम्हाला िागंली रक्कम देशील तर आम्ही त झी कैदेतून म क्तता 
करव ूअसे आश्वासन न्यानी चदले आहे.’ बादशदा म्हिाले ‘त्यानंा पक्की तंबी द्या आचि कैदेत ठेवा.’ त्याप्रमािे 
हमीह द्दीनखान बहाद र याने त्याना तंबी चदली. याि स मारास बादशहानंा कळचवण्यात आले की ते चनरपराधी 
आहेत आचि स र्केिी आशा करीत आहेत. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘जामीन घेऊन त्याना सोडण्यात याव.े’ 

 
बादशहानंी नावािंा म ख्य सैफ ल्लाखान याला म्हर्ले ‘नावा कृष्ट्िेत सोडा आचि नदीिे पािी चकती कमी 

जास्त होत आहे यािी माचहती देत िला.’ 
 
पवनारिा फौजदार म हंमद म रादखान (इचतहासकार खाफीखान याला आश्रय देिारा) याने चवनंती 

चलहून पाठचवली की ‘मी मकमन सरब (?) येथील मन्सबदारानंा काढून बादशाही ठािी बसचवली आहेत. 
आमनेरिा परगिा माझ्या इलाख्यापासून जवळ आहे. तेथील फौजदारीपि मला देण्यात यावी.’ बादशहानंी 
चवनंती मान्य केली व तेथील फौजदार अहमद प्यारी याला ह ज रात बोलाचवले. 

 
कंधार (नादेंड चजल्हा) िा बदललेला चकल्लेदार व फौजदार इश्रतखान उफट  म हंमद दाराब यािी खान 

ही पदवी काढून घेण्यात आली. (याि रोजचनशीत द सऱ्या चठकािी इश्रतखान याला खरगोििा फौजदार 
म्हर्ले आहे.) 

 
चवजापूरिा कान नगो (देशपाडें) रुद्राजी याला न्याय किेरीत (अदालत) येण्यािी मनाई करण्यात 

आली. 
 
संगमनेरिा बख्शी व वाकनीस म हंमद नईम याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
आज्ञा झाली की फतेहदौलत याने खचजन्यातून रक्कम काढून म नीमखानाच्या सल्ल्याने मरहूम खान 

जहान याच्या पथकातं व हैद्राबादी सैचनकातं (मद टम कौलदार हैदराबादी) पगारबाकी वार्ावी. 



 
अधोनीिा चकल्लेदार मचलक हमीखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली –  
 
‘तीन वषानंतर मला तनखा जहागीर चमळाली. सरकारी कारभारी ख राक व व द आब (सरकारी देिी) 

द्या म्हिून माझ्या वकीलाच्या मागे लागले आहेत. त्यािी माफी चमळावी.’ चवनंती मान्य झाली नाही. 
 
चवजापूरच्या हरकाऱ्याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले – ‘अखोजी घोरपडे (म धोळिे) हा स्वतःच्या 

जहाचगरीच्या बंदोबस्तासाठी वीस चदवसािी रजा घेऊन गेला होता. तो सात मचहन्यानंी आला. प ढील सहा 
इसम त्याच्या बरोबर असायला हव ेहोते. ते आले नाहीत १) बाबाजी – तीनश ेजात व तीनश ेस्वार २) भोजी – 
पािश ेजात व दोनश ेस्वार ३) इसरी राव (?) – पािंश ेजात व शभंर स्वार ४) सयाजी (?) – तीनश ेजात व 
साठ स्वार ५) अंबाजी – दोनश ेजात व वीस स्वार ६) हंबीरराव – दोनश ेजात व वीस स्वार. 

 
फरारी म्हिून त्यािंी नोंद व्हावी अशी आज्ञा झाली. 
 

सप्टेंबर १७०२ 
 

पंधरा सप्टेंबर – बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याने पाठचवलेले पत्र बादशहानंी नजरेखालून घातले. 
 
खाने आलम (संभाजी राजानंा धरिारा म क ब खान यािा म लगा) याला गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी 

आचि चिकोडीच्या बंदोबस्तासाठी पाठचवण्यात आले होते. त्यािे पत्र घेऊन त्यािा आघाडीिा आचधकारी 
ऐवजबेगखान हा आला. ते वािून बादशहा म्हिाले. ‘चसयादत खानाने खानेआलमला प ढीलप्रमािे चलहाव े– 
‘तेथे फौजदार म्हिून नेमलेला इखलासखान हा तेथे येऊन पोहोिेपयंत तेथील व्यवस्था त म्ही सावधचगरीने 
बाळगावी. 

 
सोळा सप्टेंबर – आज श क्रवार, दोन्ही चदवाि किेऱ्या बंद होत्या. 
 
सतरा सप्टेंबर – नबाब जीनत चन्नसाबेगम (औरंगजेबािी म लगी) चहिे तळावरुन (ब्रम्हप रीच्या) पत्र आले. 

 
काल रात्री बादशहानंा खालील हकीकत कळचवण्यात आली. –  
 
‘हिमंतराव व इतर मराठे सरदार हे बारामती व चशरवळ भागात हालिाली करीत होते. म हंमद 

अमीनखान बहाद र हा खर्ाव मधून बाहेर पडला आचि त्याचं्यावर तातडीने िालून गेला. बाि बंद कािंी लढाई 
आली. बादशहाच्या भाग्याने शत्रूपैकी अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. मोठा चवजय चमळाला. तीनश ेघोडे व 
उंर् अशी लूर् चमळाली.’ 

 



बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली.’ उदगीरच्या चकल्लेदारीवर ज हूरअल्लाहच्या ऐवजी ह साम द्दीन याला 
कायम करण्यात आले. त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘इस्लामप री (ब्रम्हपूरी) िा चकल्लेदार सरअफराजखान हा तेथे 

पोहोिल्यावर, तेथील माजी चकल्लेदार म रीदखान याने नबाब जीनत चन्नसाबेगम याचं्या बरोबर ह ज रात याव.े’ 
 
बादशहा बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला म्हिाले, ‘चमहदीखान, प रचदलखान व म जाफ्फरखान यािें 

ह दे्द व मरातब काय आहेत ते कळवा.’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की हिमंतराव याच्यावर चवजय चमळचवल्याबद्दलिे पत्र व चनसार 

(ओवाळिी) ही घेऊन म हंमद अमीनखान बहाद र यािा म लगा म हंमद फाजल व फकर म हंमदबेग अघरखानी 
हे आले आहेत. 

 
बादशहा म्हिाले ‘उद्या त्यानंा घेऊन या.’ बादशहानंी आज्ञा केली की, कृष्ट्िेवर आमिा तंब ूउभा 

कराल तो बादशहाजादा कामबख्श याच्या तंबूसमोर उभा करा. 
 

अठरा सप्टेंबर – गाचजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग हा चवजापूरिा स भेदार होता त्याला चवजापूर कनार्किी 
फौजदारी पि देण्यात आली. त्या जागेवर िीनक लीजखान (फीरोजजंगािा म लगा आचि भावी 
चनजाम ल्म ल्क) हा होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. 
 
नावािंा प्रथम सैफ ल्लाखान याला बादशहा म्हिाले ‘नावा तयार ठेवा. आम्ही उद्या येथून कूि करिार.’ 
 
म हंमद अमीनखान बहाद र यािा म लगा आचि फकीर म हंमदबेग हे बादशहानंा भेर्ले. त्याचं्या 

मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
बादशहानंी उस्मानखान करावल आचि चमजा ग ल यानंा आज्ञा केली की ‘त म्ही येथून पेडगावपयंतिे 

अंतर साखळीने मोजून या.’ या मागावर मागे ज्या मजला ठरल्या होत्या त्यािंा तपशील त्यानंा देण्यात यावा 
अशी आज्ञा झाली. 

 
मीर त जक (चशष्टारािािा अचधकारी, प्रोर्ोकॉल,) मन्सूरखान याला आज्ञा झाली की ‘कंद (?) िा 

फौजदार रिमस्तखान याच्यामागे मािसे लावनू कृष्ट्िेच्या पार करण्यात लावा आचि त्याला प ढे रवाना करा. 
 
रेहकले (लहान तोफा) यानंा क ष्ट्िापार करचवण्या संबंधी काय आज्ञा म्हिून चविारता बादशहा 

म्हिाले, ‘सैफ ल्लाखानाने पार करवाव.े’ 
 



एकोिीस सप्टेंबर – बादशहा हे फराशखान्यािा म श्रफ अब्द ल्हादी याला म्हिाले ‘आमच्या वास्तव्य 
स्थानापासून कृष्ट्िेच्या काठापयंत कनाती उभया करा. त्या वारे्ने आम्ही जाऊ’ त्याप्रमािे करण्यात 
आले. चदवसाच्या सात घर्का झाल्या असता बादशहा मेण्यातून त्या वारे्ने कृष्ट्िेपयंत आले आचि 
नावते बसले. बादशहा म्हिाले ‘बादशहाजादा कामबख्श व त्यािंी म ले यानंी बसाव.े ज म्लत ल्म ल्क 
अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान असदखान) यानंी नावते येऊन मागे बसाव.े त्याप्रमािे करण्यात आले. 
नावािंा प्रम ख सैफ ल्लाखान याने एक तल्वार बादशहानंा नजर केली. 
 
चदवसािा एक प्रहर झाला असता बादशहानंी नदी ओलाडंली आचि ते आपल्या चनवासस्थानात दाखल 

झाले. 
 
बादशहानंी रुह ल्लाखानास आज्ञा केली की ‘सगळे लष्ट्कर नदी पार करीपयंत त म्ही नदीच्या पलीकडे 

रहा.’ बादशहाजादा कामबक्ष याने आपल्या तंबूच्या समोर बादशहानंा चनसार (ओवाळिी) म्हिून शभंर मोहरा 
नजर केल्या. त्या माफ करण्यात आल्या. 

 
काल जवाहरखान्यािा म श्रफ ग लाम म हंमद याने चवनंती केली की, ‘मी जवाहरखाना व इतर 

कारखाने कृष्ट्िापार करचवले आहेत त्यािंी काळजी घेण्यासाठी बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान यानंा आज्ञा 
व्हावी.’ चवनंती मान्य करण्यात आली. काल रात्री ग लाम म हंमद याने कळचवले की ‘बख्शी उल्म ल्क 
बहरामंदखान यानंी जवाहरखान्याभोवती शभंर स्वार व दोनश ेप्यादे यािंा पहरा बसचवला आहे. 

 
बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे बहरामंदखान हा आज त्यानंा भेर्ला. 
 
म हंमद अमीनखान बहादूर याने चवनंती चलहून पाठचवली की लहान मन्सबीच्या इसमानंा चशरपेि 

देण्यात आले आहेर. हिमंतराववर चवजय चमळचवला याबद्दल मलाही चशरपेि चमळावा.’ बादशहानंी चवनंती 
मान्य केली. तीस रुपये सकमतीिा एक चशरपेि होता. बादशहानंी त्यातं शभंर रुपयािंी भर घातली आचि 
म हंमद अमीनखान बहादूर याजकडे पाठवाव ेअशी आज्ञा केली. 

 
म तटजाबाद चमरजेिा चकल्लेदार व फौजदार शरीफखान हा आजे्ञप्रमािे येऊन बादशहास भेर्ला. त्याने 

चवनंती केली की ‘येथील हवापािी मला मानवत नाही. माझी ही जागा इतर क िाला तरी देण्यात यावी.’ चवनंती 
मान्य करण्यात आली. 

 
वीस सप्टेंबर – कृष्ट्िेकाठी म क्काम म तटजाबाद चमरजेच्या जवळ, राहाण्या योग्य जागा पाहण्यासाठी बादशहानंी 

हमीद द्दीनखान बहाद र व मतलबखान यानंा पाठचवले होते. ते परत आले आचि म्हिाले ‘येथून चदड 
कोसावर राहाण्या योग्य जागा आहे.’ 
 
म तटजाबाद चमरजेिा चकल्लदेार व फौजदार शरीफखान यािा म लगा मीर अहमद व चमरजेच्या 

तोफखान्यािा दारोगा म हंमदअली हे येऊन बादशहानंा भेर्ले. 



 
िीन क लीजखान (भावी चनजाम ल्म ल्क) याला वऱ्हाडच्या स भेदारीवर नेमण्यात आले होते पि तो 

ह कूम रद्द करण्यात आला. वऱ्हाडवर अलीमदानखान हा स भेदार होता. त्याच्या जागी उम्दत ल्म ल्कखान 
फीरोजजंग (भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) यािी वऱ्हाडच्या स भेदारीवर नेमिूक करण्यात आली. 

 
म हंमद अमीनखान बहाद र (चनजाम ल्म ल्कािा ि लत ि लता) याला ह ज रात बोलावनू घेण्यात आले. 
 
म हंमद आलम याला गाळिा चकल्ल्यािा (मालेगाव ताल का, नाचशक चजल्हा) बक्षी व वाकनीस म्हिून 

नेमण्यात आले. 
 
नौकािंा प्रम ख मीरसैफ ल्ला याने चवनंती केली की, ‘नावाड्याचं्यावर एक हजार रुपये खिट कराव े

लागले. ते मी स्वतः देईन. मान्यता चमळावी.’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. 
 
मरहूम नजाबतखान (खानदेशिा माजी स भेदार) यािा नातू म हंमद वारस याला खानदेशिा स भेदार 

बहरोजखान (वारसिा काका) याच्यापाशी बऱ्हािप र येथे तैनात करण्यात आले. 
 

एकवीस सप्टेंबर – फराशखान्यािा म श्रफ अब्द ल्हादी याने चवनंती केली की ‘प ढे पाठवायिे पेशखान्यािे तंब ू
कृष्ट्िापार झाले आहेत. ते प ढील म क्कामावर पाठचवण्यासबंंधी काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘पाठवा’ 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘छाविीतील चकत्येक मािसे अद्याप कृष्ट्िेच्या पलीकडच्या काठावर 

अडकून पडली आहेत.’ बादशहा म्हिाले ‘उद्या आमिा म क्काम येथे राहील. आम्ही ग रुवारी येथून कूि करू.’ 
 
फराशखान्यािा म श्रफ अब्द ल्हादी याला बादशहा म्हिाले, ‘न्याय किेरी (अदालत) पासून आसारे 

शरीफ पयंत कनाती उभया करा. आम्ही प्रदचक्षिेसाठी जाऊ.’ 
 
बादशहा फजाईलखानाला म्हिाले. ‘त म्ही उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याच्या नावं ेफमान तयार 

करा. त्याला म्हिाव े ‘त मिी नेमिूक वऱ्हाडिा स भेदार म्हिून केली आहे. त म्ही हे फमान चमळताि तळावर 
(ब्रम्हप रीच्या) आपला एक नायब ठेवा आचि गनीम सापडतील तेथे त्यािें पाचरपत्य करीत चफरा.’ 

 
अलसखान (अचतशखान?) हा ज न्नरच्या पचरसरात होता. त्याला ह ज रात बोलावनू घेण्यात आले. 
 
बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान याच्या चवनंतीवरून चसद्दी बलालखान याला शभंर मोहरा चकमतीिा एक 

घोडा देण्यात आला. 
 
म हंमद अमीनखान बहाद र हा िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी गेला होता. तो आपल्या 

सहकाऱ्यासंचहत येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहा त्याला म्हिाले ‘बंडखोरािें (मराठ्ािें) छान पाचरपत्य 



केलेत. सेवा मान्य झाली.’ अमीनखानाने ल र्ीत आिलेले घोडे, चनशान, भाले, छत्र, इत्यादी शस्त्रासे्त्र 
बादशहानंा दाखचवली. ती पाहून बादशहा म्हिाले, ‘गाझींना (सैचनकानंा) घोडे ठेवनू घेऊ द्या. बाकीिा माल 
कोठार घराच्या अचधकाऱ्याकडे (नायब मीर सामान) द्या.’ म हंमद अमीनखान बहादूर याला दोन मोहरा व 
चशरपेि, म घल खान याला दोन मोहरा व एक हत्ती, ख्वाजाखान याला दोन मोहरा एक हत्ती अशी बचक्षसे 
देण्यात आली. नजाबतखान याला दोन मोहरा देण्यात आल्या. 

 
तळावरच्या (ब्रम्हप री) हरकाऱ्याने प ढील हकीकत चलहून पाठचवली –  
 
उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याने ख शखबरखान याला प ढीलप्रमािे चलचहले आहे – दहा हजार 

बंडखोर (मराठे) हे म हंमदाबाद (बीदर) च्या पचरसरात मालकीजवळ छाविी घालून आहेत. त म्ही त्यािें 
पाचरपत्य करून तेथील त्यािंी छाविी काढून लावा.’ 

 
तेवीस सप्टेंबर – काल संध्याकाळी बादशहा आसारे शरीफच्या दशटनाला गेले, ते रात्रभर तेथेि होते. 

आज चदवस तीन घचर्का वर आला असता ते परत आले. ते म्हिाले, ‘कनाती तशाि राह  द्या, आज संध्याकाळी 
मी प न्हा जाईन.’ 

 
बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान हा आजे्ञप्रमािे कृष्ट्िेच्या पलीकडच्या काठावर राचहला होता. तो येऊन 

बादशहानंा भेर्ला. 
 
काल रात्री बादशहानंा खालीलप्रमािे कळचवण्यात आले –  
 
‘छाविीतील तोफखान्यािे बैल व काही वजंारी यानंा िोरानंी (मराठ्ानंी) म तटजबाद चमरजेच्या 

जवळून पळवनू नेले.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की मीरकखान याने त्यानंा सोडवनू आिाव’े त्याप्रमािे मीरकखान याने काही 

ग रेढोरे व मािसे सोडवनू आिली. त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
म घलखान व जफरखान यानंी म जऱ्यासाठी न्याय किेरीत येत जात असाव ेअशी आज्ञा करण्यात 

आली. 
 
हैद्राबाद कनार्किा फौजदार ज ल्ल्फकारखान न स्त्रतजंग याने बेलोर चकल्ला सजकल्यािे चनदशटक 

म्हिून सोन्याच्या चकल्ल्या पाठचवल्या, त्या बादशहानंी नजरे खालून घातल्या. (तमीळनाडमधील चशवाजी 
महाराजानंी स्थापन केलेल्या राज्यािा हा शवेर्िा चकल्ला). 

 



बादशहानंा कळचवण्यात आले की, ‘पेशखान्याबरोबर (आघाडीिे तंबू) म्हिून ज्या अचधकाऱ्यानंा तैनात 
करण्यात आले होते त्यापकैी जागेवर कोिीही हजर नाही.’ ‘बादशहा म्हिाले ‘हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी 
िौकशी करून कळवाव.े’ 

 
फजाइलखान बयूतात (सरकारी मालमते्तच्या खात्यािा) हा सरंजाम कृष्ट्िा पार करण्यासाठी 

पलीकडच्या काठावर राचहला होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 

िोवीस सप्टेंबर – मरहूम खानजहान बहाद र (बहाद रखान) यािा म लगा न स्रतखान उफट  म हंमद बका हा मरि 
पावला असे कळले. त्याला एक हजार जात व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होती. 
 

पंिवीस सप्टेंबर – चदवसािा एक प्रहर झाला असता बादशहा तख्तेखावंर स्वार झाले आचि रवाना झाले. ते 
म तटजाबाद चमरजेवरुन गेले, तशी चकल्लेदार शरीफखान याने तोफानंा सरबत्ती चदली. दीड कोसािा 
प्रवास करुन बादशहानंी म तटजाबाद चमरजेच्या इदग्याजवळच्या आपल्या चनवासस्थानी पोहोिून म क्काम 
केला. 
 
तरचबयतखान हा चपछाडीला राचहला होता. फतेह ल्लाखान बहाद र हा िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) 

पाचरपत्यासाठी सखरलना (चवशाळगडला) गेला होता. ते दोघे येऊन बादशहानंा भेर्ले. 
 
मतलबखान करावल बेगी, बादशहाजादा म हंमद कामबख्श, म नीमखानािा म लगा म हंमद अकरम, 

म हंमद अमीनखान बहाद र याला उजव्या फळीच्या आघाडीच्या रे्हेळिीवर नेमण्यात आले. 
 
मतलबखानाने चविारले ‘प ढील स्वारीबद्दल काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले, ‘आम्ही उद्या येथून कूि 

करु. त म्ही प ढे जाऊन आमच्या चनवासस्थानासाठी जागा पाहून या.’ 
 
बादशहानंी प ढील नेमिूका केल्या – (१) औरंगाबादिा स भेदार ल त्फ ल्लाखान नादेंड म हंमदाबाद 

बीदरच्या स भेदारीवर. 
 
२) नादेंड म हंमदाबाद बीदरिा स भेदार ख दाबंदाखान याला चवजाप री कनार्कच्या फौजदारीवर, 
 
३) चवजाप री कनार्किा फौजदार िीन क लीजखान याला चवजापूरच्या स भेदारीवर. 
 
बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त म्ही आघाडीिी पथके घेऊन ब िग्यािे 

व मागािे रक्षि कराव.े’ 
 

सव्वीस सप्टेंबर – फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद हादी याने चवनंती केली की ‘पेशखाना प ढे पाठचवण्यासंबधंी 
काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले. ‘पाठवनू द्या.’ 



 
औरंगाबादिा स भेदार ल त्फ ल्ला याला आज्ञा झाली की, ‘शहाजादा बेदारबख्त हा औरंगाबादेस 

आल्यावर त म्ही नादेंडला रवाना व्हा.’ 
 
कोहीर व गोवळकोंडा येथील फौजदार म जफ्फरखान यास म हंमदाबाद बीदरिी चकल्ल्लेदारी व 

फौजदारी देण्यात (ख दाबंदाखानाच्या जागी) आली. 
 
जमशदेखान चवजाप री यास रामबाग हूके्करी व चिकोडी या स्थळािंी फौजदारी देण्यात आली. त्याला 

पाि हजार जात व िार हजार स्वार अशी मन्सब होती. 
 

सत्तावीस सप्टेंबर – आज बादशहा तख्तेखावंर स्वार झाले. पाविे दोन कोसािी मजल मारून ते मालेगावं 
नजीकच्या आपल्या चनवासस्थानात दाखल झाले. 
 
म तटजाबाद चमरजेच्या चकल्लदेारी व फौजदारीवर शरीफखान हा होता. त्यािी बदली कंधार (नादेंड 

चजल्हा) िा चकल्लेदार म्हिून करण्यात आली. म तटजाबाद चमरजेिा चकल्ल्लेदार म्हिून चनहालबेग यािा म लगा 
म हंमद म हाचसन यािी नेमिकू करण्यात आली. 

 
मरहूम खानजहान बहाद रखान यािा म लगा अबूबका उफट  न स्रतखान हा मरि पावला होता. त्यािा 

भाऊ अब ल्फतह हा स तकात होता. त्याला स तकातून काढून त्यािे समाधान करण्यात येऊन त्याला एक 
बालाबंद देण्यात आला. 

 
खैरुल्ला यािी पन्हाळगडिा बख्शी व वाकनीस म्हिून नेमिूक करण्यात आली. जमशीदखान चवजाप री 

याच्यासाठी एक घोडा काढून ठेवण्यात यावा’ अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 
श्रीरंगपट्टि येथे असलेला हरकारा अब्द रटहमान याने (म्हैसूरजी) पेशकश (खंडिी) म्हिून एक हत्ती 

पाठचवला. त्यािी सकमत दहा हजार रुपये ठरचवण्यात आली. 
 
िीन क लीजखान याजकडे चवजापूरिी स भेदारी देण्यात आली होती. आता त्याच्या जोडीला अधोनीिी 

फौजदारी पि देण्यात आली. 
 
उम्दत ल्म ल्क गाचजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याला वऱ्हाडच्या स भेदारी बरोबर तळािे (ब्रम्हप री) 

रक्षिािेही काम देण्यात आले. 
 
गचनमाचं्या पाठलागािे कामही त्याच्याकडे देण्यात आले. िीन क लीजखान येऊन पोहोिल्यानंतर 

फीरोजजंगाने सर अंदाजखान सकवा इतर क िातरी सहकाऱ्याला आपला नायब म्हिून स भेदारीवर ठेवावा असे 
ठरचवण्यात आले. 



 
एकोितीस सप्टेंबर – आज बादशहा मालेगावहून चनघाले. वारे्त ते एका ओढ्यावर थाबंले. छाविीतील काही 

गाड्या तेथे पडल्या होत्या. त्या त्यानंी मािसाकंडून काढचवल्या. यानंतर ते प ढे रवाना झाले. 
एकंदरीत साडेतीन कोसािी मजल मारून ते खेळिा परनाळा (ध ळगाव?) येथे पोहोिले. 
 
बादशहानंी काल रात्रीिा एक प्रहर व िार घर्का झाल्या असता बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला 

बोलावनू घेतले. एक घर्का (बोलिी झाल्या) नंतर त्याला चनरोप देण्यात आला. 
 
आज बादशहा हमीद द्दीन खान बहाद र याला म्हिाले त म्ही छाविीिा कोतवाल सरबराहखान यािा 

नायब म हंमद अमीनला प ढीलप्रमािे सागंा – त्याने आपल्या भावाला हे चलहाव ेकी ‘नवाब जीनत चन्नसाबेगम, 
बादशहाजादा म हंमद कामबख्श यािी म लगी हयात चन्नसा बेगम, उदयप री बेगम (बादशहािी बायको) याना 
तळावरून ब्रह्मप री ह ज रात बोलाचवले आहे. पि त्याचं्या बरोबर इतर कोिाही सबंचधताला येऊ देऊ नका.’ 

 
बादशहानंा चवनंती करण्यात आली की ‘पेशखाना (प ढे पाठचवण्यािे तंबू इत्यादी) मागच्या 

म क्कामावरून आला आहे. प ढे पाठचवण्यासंबधंी काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले, ‘उद्या आम्ही येथेि म क्काम 
करू.’ 

 
तीस सप्टेंबर – म क्काम परनाळा चखळिा, (परनाळा म्हिजे ओढा, ओढ्याच्या काठिे ध ळगाव असाव?े सकवा 

क कर्ोळी) 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्त यािी औरंगाबादिा स भेदार म्हिून नेमिूक करण्यात आली. त्याला 

पंधरा हजार जात आचि बारा हजार स्वार अशी मन्सब होती. 
 
म हंमद हादीने पेशखाना प ढे पाठवावा, मतलबखानाने पेशखान्याबरोबर जाव ेअशी आज्ञा करण्यात 

आली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की औरंगाबादिा स भेदार ल त्फ ल्लाखान (भावी) चनजाम ल्म ल्कािा 

मामा, यािीि बदली नादेंडच्या स भेदारीवर करण्यात आली होती. हा जमाचदलावल मचहन्याच्या दहा तारखेस 
(एक वीस सप्टेंबर १७०२) मरि पावला. त्यािा म लगा इनायतखान याजकडे सैचनकानी पगारबाकीसाठी 
मोठीि कर्कर् केली. ल त्फ ल्लािी मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नायबचदवाि आला होता. त्याला सैचनकानंी 
ताबा घेऊ चदला नाही. 

 
जमशीदखान चवजाप री यािी बंकापूर व चिकोडीिा फौजदार म्हिून नेमिूक झाली होती. त्याला 

चखलतीिी वसे्त्र व एक हत्ती या वस्तू देण्यात आल्या. बादशहानंी फातेहा पढून त्याला चनरोप चदला. 
 
ब्रह्मदेव चशसोचदया यािा म लगा देवससग याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 



 
प ढील मंडळींना खालीलप्रमािे पदव्या देण्यात आल्या –  
 
१) खानदेशिा स भेदार बहखरखान – नजाबतखान २) म हंमद अमीनखान यािा भाऊ नजाबतखान 

– नजीबखान ३) हमीद (?) िा म लगा व आजमनगर बेळगावंिा चकल्लेदार... म हंमद इब्राहीम – हमीदखान 
(वािन ज नैदखान जमशीदखान असेही होऊ शकते.) 

 
रिमस्तखान याला खेड (?) कन्नड वगैरिा फौजदार नेमण्यात आले होते त्यािी मन्सब पािंशनेी 

कमी करण्यात आली. 
 
बादशहानंीं मागे आज्ञा केली होती की तळावर (ब्रम्हप री) असलेला कोतवाल सरबराहखान याला 

चलचहण्यात याव ेकी नबाब जीनत चन्नसाबेगम उदयप री महल व हयात चन्नसाबेगम यानंा ह ज रातं बोलावनू घेण्यात 
याव.े पि इतर संबंचधतानंा आि ूनये. पि आता बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र याला प ढीलप्रमािे आज्ञा 
केली –  

 
‘त म्ही जा (ब्रम्हप रीला) आचि बेगमा, अंतःप रातंील सेवक सेचवका, सगळा सरंजाम आचि तळावरिी 

मािसे यानंा तळावरून ह ज रात घेऊन या.’ 
 
हमीद द्दीनखान बहादूर याच्या बरोबर अमानत ल्लाखान, व म नीमखानािा म लगा म हंमद काजम यानंी 

जाव ेअशी आज्ञा देण्यात आली. 
 

❀❀ 
  



पेडगावंच्या छावणीकडे : ८ 
 

ऑक्टोबर १७०२ 
 

एक ऑक्र्ोबर – नबाब जीनत चन्नसाबेगम वगैरे बेगमानंा तळावरुन बोलावनू घेण्यात याव ेअसे ठरले होते. तो 
बेत स्थचगत करण्यात आला. 
 

दोन ऑक्र्ोबर – आज बादशहा परनाळा चखळिा येथून चनघाले. ते तख्तेखावंर स्वार होते. तीन कोस व वारा 
साखंळ्या असा प्रवास करुन ते मौजे खेडगाव (कन्हेरगाव?) येथे पोहोिले. 
 
सर्वाजी डफळे हा औषधोपिारासाठी तळावर (ब्रम्हप री) गेला होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले ते असे – ‘आपल्या लष्ट्करािी मािसे आपले सामान स मान घेऊन 

पाठीमागून येत होती. रात्र संपता संपता िोरानंी (मराठ्ानंी) वारे्त या मािसावंर छापा घातला आचि काही 
जिानंा जखमी केले. त्यािें सवटस्व ल रू्न मराठे चनघनू गेले.’ 

 
प ढील मंडळीच्या नाव ेआज्ञापते्र पाठचवण्यात आली –  
 
१) नवाब जीनत चन्नसाबेगम २) कोल्हापूरिा फौजदार इखलासखान ३) राजा उचदतससग (ओछयािा 

राजा), ४) जाबताखान चकल्लेदार सखरलना चवशाळगड. 
 

तीन ऑक्र्ोबर – आज बादशहा कन्हेर गावंाहून तख्तेखावंर स्वार होऊन चनघाले. दोन कोसाला दीड पाव 
कमी असे अंतर कापून ते मौजे बबूलीगावं (भोलीगावं?) येथे पोहोिले. बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान 
याने आपल्या तंबूच्या समोर पाि मोहरा बादशहानंा अपटि केल्या. 
 
सैफ द्दीनखान (सोलापूरिा चकल्लेदार) यािा भाऊ नसीरुद्दीन यािी पूवीिी न स्रतखान ही पदवी िालू 

ठेवण्यात आली. बादशहानंी त्याला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘जमशीदखान चवजाप री यािी नेमिूक रायबाग 
हूके्करी येथील फौजदार म्हिनू करण्यात आली आहे. त म्ही त्याला त्याच्या नोकरीच्या जागेवर पोहोिवा आचि 
त म्ही स्वतः कृष्ट्िेच्या वारे्ने ह ज रातं या.’ 

 
गंजािा (छाविीतील बाजारािा) करोडी (कारभारी) व खाशाचं्या बंदूकावंर देखरेख ठेविारा 

अचधकारी मस्तअली याला खान ही पदवी देण्यात आली. चवजापूरिा बख्शी व वाकनीस अमान ल्ला याला खान 
फीरोजजंग याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 

 



उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग हा वऱ्हाडिा स भेदार होता. त्याला आता वऱ्हाडला जोडून म हंमदाबाद 
बीदरिी स भेदारीपि देण्यात आली. ल त्फ ल्लाखानाच्या मृत्यूम ळे ही योजना करावी लागली. खान फीरोजजंग 
(भावी चनजाम ल्म ल्कािा बाप) याला सात हजार जात व सात हजार स्वार अशी मन्सब होती. 

 
फराशखान्यािा म श्रफ अब्द ल्हादी याने चवनंती केली की ‘पेशखाना (आघाडीिे तंबू) मागच्या 

म क्कामावरुन आला आहे. प ढच्या म क्कामावर पाठचवण्यासंबंधी काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाला ‘उभा राहू द्या. 
आम्ही येथे उद्या म क्काम करिार आहोत.’ 

 
जवळ्यािा ठािेदार श जाअतबेग वारला असे बादशहाना कळचवण्यात आले. 
 

िार ऑक्र्ोबर – म क्काम भोलगाव (?) 
 
चसराकी (ग लबगा प्रातंात, ससदगी?) िा अचधकारी अब्द ल्ला हा होता. त्या ठाण्यािी व्यवस्था 

अहसनाबाद ग लबगा येथील चकल्लेदार इरादतखान याजकडे देण्यात आली. 
 
कन्नड (औरंगाबाद चजल्हा) येथील फौजदार रिमस्तखान याने चवनंती करून काही मागण्या केल्या. 

त्या व त्यावरील बादशहाच्या आज्ञा प ढीलप्रमािे –  
 
१) वषातून पाि मचहन्यािा माहवार चमळतो तो सहा मचहन्यािा करावा – आज्ञा ह क मािी आशा करीत 

राहा. 
 
२) द आबिा ख राक (शाही हत्ती, उंर् इत्यादींिा) द्यावा लागतो माफी चमळावी – आज्ञा – एक 

वषासाठी माफी. 
 
३) घोड्यानंा डाग देण्याच्या अर्ीतून म क्तता – आज्ञा मंजूर. 
 
४) ध्वज चमळावा – आज्ञा इन्शाल्ला, परमेश्वर इच्छील तर. 
 
५) परगिा रायगावं (?) जहागीर म्हिून चमळावा – आज्ञा – मंजूर 
 
६) पाि मन्सबदार तैनात करण्यात यावते – आज्ञा – मंजूर 
 

पाि ऑक्र्ोबर – आज बादशहा भोलेगावहून (?) चनघाले. ते तख्तेखावंर स्वार होते. दोन कोसाला अधापाव 
कमी असे अंतर पार करुन ते डफळापूर (जत ताल का, सागंली चजल्हा) जवळ म क्कामाला आले. 
 



बादशहानंा कळचवण्यात आले की प्रतापपूर पासून नाझण्या पयंतिा रस्ता अडििीिा व खाि 
खळग्यािा आहे बादशहानंी अधरखानािा नातू शमशरेबेग आचि इतर नोकर यानंा प ढे जाऊन रस्ता नीर् 
करण्यासाठी पाठचवले. 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले –  
 
‘पहार् होण्यापूवी आपल्या छाविींतील काही मािसे मागच्या म क्कामावर गेली होती. िोरानंी 

(मराठ्ानंी) िाल करून त्याचं्यावर हल्ला केला. ही बातमी कळताि अमान ल्लाखान हा तातडीने गेला. शत्रूशी 
त्यािी लढाई झाली यािवळेी फतेह ल्लाखान हाही क मक घेऊन अमान ल्लाखानाच्या मदतीला पोहोिला. शत्र ू
(म फसद – दंगेखोर) पळून गेले.’ 

 
यक्काताजखानािा भाऊ अताह ल्ला याने एक तल्वार बादशहानंा अपटि केली. 
 

सहा ऑक्र्ोबर – आज बादशहा डफळापूरहून चनघाले ते तख्तेखावंर बसले होते. अडीि कोसािा प्रवास 
करुन ते मौजे प्रतापपूर येथे पोहोिले. 
 
ख्वाजाखान याच्या भाऊबंदापंैकी ख्वाजा म हंमदशहा याने नऊ मोहोरा, िार घोडे व क रिािी एक प्रत 

या वस्तू बादशहानंा अपटि केल्या. तो िाकरीच्या आशनेे आला होता. 
 
ख्वाजा एचतबार महली याने चवनंती केली की ‘मला तळावर (ब्रम्हप री) जाऊन येण्यािी परवानगी 

असावी. तेथे चखदमतगारखान नाचजर यानंा भेरू्न याव े म्हितो.’ बादशहा म्हिाले ‘याकूतप ऱ्याजवळ छाविी 
होईल तेव्हा त म्हाला जाण्यािी परवानगी देण्यात येईल.’ 

 
सात ऑक्र्ोबर – आज बादशहा प्रतापप राहून चनघाले. अडीि कोसािी मजल मारून ते जूझारपूर (सागंोला 

ताल का, चजल्हा सोलापूर) येथे म क्कामावर पोहोिले. 
 
ख दाबंदाखान (शायस्ताखानािा म लगा व नादेंडिा माजी स भेदार) याला चवजाप र कनार्किा 

फौजदार म्हिून नेमण्यात आले होते. ती फमाने त्याच्याकडे घेऊन जाण्यासाठी ग जटबदारानंा देण्यात आली. 
 
खान फीरोजजंग हा पूवी चवजापूरिा स भेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात येऊन (त्यािा म लगा) 

िीन क लीजखान बहाद र (भावी चनजाम ल्म ल्क) याला त्याच्या जागी चवजापूरिा स भेदार म्हिून नेमण्यात 
आले. 

 
फमान चसयादतखान याजकडे देण्यात येऊन ते चिन क चलजखानाकडे पाठवाव ेअसे त्याला सागंण्यात 

आले –  
 



मतलबखान करावल बेगी याने चवनंती केली की ‘उद्या येथून चनघण्यासंबधंी काय आज्ञा?’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘उद्या येथे म क्काम राहील.’ रात्रीिा एक प्रहर व िार घर्का झाल्या असता बादशहानंी 

बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला बोलाव ूपाठचवले. दोन घर्का झाल्यानंतर त्याला आपल्या तंबूकडे परत 
जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 

 
इनायत ल्ला (औरंगजेबािा चिर्िीस व त्याच्या पत्रािंा लेखक व संग्राहक) यािा म लगा चजयाउल्ला हा 

तळावरून (ब्रम्हप री) आला. त्याने बादशहानंा एक बंदूक अपटि केली. छाविीतील अचधकारी फतेह ल्ला, 
मतलबखान, नेमतखान म हंमद फाचजल यानंी चित्रपक्षी, हरीि इत्यादींिी चशकार करुन आिली होती. ती 
बादशहानंी नजरेखालून घातली. 

 
आठ ऑक्र्ोबर – आज बादशहािा म क्काम मौजे जूझारपूर (सागंोला ताल का, सोलापूर चजल्हा) येथे झाला. 

किेऱ्यािें कामकाज झाले नाही. 
 

नऊ ऑक्र्ोबर – आज बादशहा प्रवासाला चनघाले. वारे्त त्याना कळचवण्यात आले की पाऊस पडल्याम ळे 
ओढ्याला पूर आला आहे, मािसाच्या छातीएवढे पािी वाहात आहे. नावं व मेघ डंबर हत्ती तयार 
आहेत. पि हत्ती नवीन आहे व स्वारीच्या लायक नाही. यावर बादशहा चिडले. ते मतलबखान 
करावल बेगी व नावािंा प्रम ख सैफ ल्लाखान याला म्हिाले ‘जर ओढ्यािे पािी मािसाच्या छातीबरोबर 
होते तर मला आधी का कळचवण्यात आले नाही?’ त्या दोघानंी साचंगतले की ‘पूवी पूर नव्हता. 
पावसाम ळे पूर आला आहे’ बादशहा हमीद द्दीनखान बहाद र याला म्हिाले ‘पाण्यािी ल्स्थती काय आहे 
त म्ही िौकशी करुन कळवा.’ त्याने साचंगतले ‘पािी आता छातीपेक्षा कमी आहे आचि घर्कोघर्की 
कमी होते आहे.’ 
 
यानंतर बादशहानंी तख्तेखावंर ओढा ओलाडंला व पाविे दोन कोसािी मजल मारुन म क्कामाला 

आले. 
 
उस्मानखान व म हंमद ग ल प ढील मजला ठरचवण्यासाठी गेले होते. त्यानंी येऊन साचंगतले की 

जूझारपूरापासून असदनगर अकलूजपयंत सात मजला होतात. येथून सहावी मजल म्हिजे असदनगर. 
 
शहाजादा बेदारबख्त यािे पत्र बादशहानंी नजरेखालून घातले. उद्या येथेि म क्काम राहील. पेशखाना 

उभा राहू द्या अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

दहा ऑक्र्ोबर – ओढ्याच्या अलीकडे बादशहािा म क्काम. 
 
सकाळी बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र याला बोलाव ूपाठचवले. त्याला त्यानंी काही सूिना चदल्या 

आचि त्याला तळाकडे (ब्रह्मप री) जाण्यास चनरोप चदला. आपली म लगी जीनत चन्नसा बेगम चहला देण्यासाठी 



बादशहानंी दोन रत्नखचित अंगठ्ा हमीद द्दीनखानाच्या हवाली केल्या. ख्वाजा इल्ख्तयार, ख्वाजा मतलब व 
ख्वाजा तौफीक महली याना हमीद द्दीन खानाच्याबरोबर तळावर जाण्यािी आज्ञा देण्यात आली. 

 
काल उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याजकडे फमान व चशरपेि पाठचवण्यात आली. 
 
तरचबयतखान हा चपछाडीला होता. त्याने हचरिािी चशकार करुन चशकार पाठचवली. 
 
पैठििा फौजदार इमामबख्श याने नऊ चिरे कापड पाठचवले, ते बादशहानंी नजरेखालून घातले. 
 
जलाल द्दीनखान याला म हंमदाबाद बीदरिा चकल्लेदार म्हिून नेमण्यात आले. 
 

बारा ऑक्र्ोबर – आज बादशहा चनघाले. अडीि कोसािी मजल मारून ते याकूतपूर गावाजवळील म क्कामाला 
आले. आज्जमशहाच्या नाव ेफमान पाठचवण्यात आले. वारे्त बादशहानंी वाकनीस चहदायत केश याला 
चविारले ‘येथून तळ (ब्रह्मप री) चकती लाबं आहे? त्याने साचंगतले ‘बारा कोस.’ बादशहा चहदायत 
केशला म्हिाले ‘त म्ही तळावर (ब्रह्मप री) जा. हमीद द्दीनखान बहाद र याला म्हिाव े ‘मी त म्हाला जे 
ह क म चदले आहेत त्यािंी अमंलबजाविी करावी आचि खचजना वगैरे घेऊन ह ज रात याव.े’ 
 
छाविीतील अचधकाऱ्यानंी हरीि इत्यादींिी चशकार करून आिली होती. ती बादशहाच्या नजरेखालून 

घालण्यात आली. 
 
काल आज्ञा झाली की चमहदीखान (?) याने सैन्यािे कूि िालू असताना एल्तमश (आघाडी) ला 

राहाव.े ख्वाजा नेमतखान बहाद र हा शभंर जात आचि एकश ेस्वार असा मन्सबदार होता. मीर ब ऱ्हाि द्दीन हा 
दोनश ेजात व दहा स्वारािंा मन्सबदार होता. त्यानंी एक्काताजखान याच्या बरोबरीने रे्हेळिी (करावली) च्या 
पथकात राहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सागंोल्यािा चकल्लेदार व फौजदार अल्लाह क ली हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
बादशहानंी शखे चहदायत केश याला चविारले, ‘येथून पेडगावपयंत चकती मजला होतील?’ त्याने 

साचंगतले ‘िौदा.’ 
 
म हंमद रजा त गरानवी (वशंावळी चलचहिारा व कोरिारा) याने प ढील प्रमािे चवनंती केली –  
 
‘मंगळवढेे येथे माझ्या वचडलािंी कबर आहे. आज्ञा (परवानगी) झाली तर तेथे जाऊन कबरीवर 

फातेहा (प्राथटना) पढून येईन म्हितो.’ 
 



बादशहानंी परवानगी चदली. त्यानी आज्ञा केली की बचहजी पाढंरे याने म हंमद रजाच्या सोबतीला एक 
संरक्षक पथक (बदका) द्याव.े 

 
फराशखान्यािा अचधकारी अब्द ल्हादी याने चवनंती केली की ‘उद्या येथून कूि करण्यासंबधंी काय 

आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘कूि आहे. मागे असलेला पेशखाना (आघाडीिे तंब)ू आला की प ढे पाठवनू द्या. 
मेवाखाना (फळफळावळािे खाते) खात्यािा अचधकारी म हरमखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
चशकाकाळं (आधं्रप्रदेश) िा बदललेला फौजदार चमहदीखान याने आपले िारश ेबारा स्वार व सातश े

पस्तीस असे पायदळ, दोन हत्ती व इतर सरंजामही बादशहाच्या सेवते आिली. बादशहा म्हिाले ‘खानाने 
िागंले पथक आपल्या बरोबर आिले आहे. सेवा मान्य झाली.’ पथकािी मोजिी करून आपल्याला 
कळचवण्यात याव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
तेरा ऑक्र्ोबर – आज बादशहा मौजे याकूतपूर येथील आपल्या म क्कामावरुन चनघाले. ते तक्तेखावंर स्वार 

होते. सव्वादोन कोसािी मजल मारुन ते मौजे वागंीजवळ म क्कामाला आले. 
 
सय्यद अबदालिा म लगा सय्यद ह सेन हा कळंबला फौजदार होता. त्याला कंधार (नादेंड चजल्हा, 

मराठवाडा) िा चकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे –  
 
‘आजे्ञप्रमािे ज ल्ल्फकारखान याने कोंडाण्याच्या पायथ्याला असलेल्या वाड्या उध्वस्त केल्या. नंतर 

त्याने चकल्ल्याला वढेा घातला मराठ्ाचं्या चकल्लेदाराने ज ल्ल्फकारखानाशी बोलिे लावले की ‘मला चजवािे 
अभय व योग्य अशी मन्सब चमळाली तर मी हा चकल्ला बादशहाच्या हवाली करीन.’ ज ल्ल्फकारखानाने बोलिे 
कबूल केले आहे. 

 
बागािंा व्यवस्थापक म हरमखान यािा नायब फतेह ल्ला याने दौलताबादेहून संत्र्यािंी करंडी पाठचवली. 
 
प ढील म क्कामावर आपल्यासाठी हम्माम (स्नानगृह) तयार करण्यात याव ेअशा बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

िौदा ऑक्र्ोबर – दारोगा तसीह (सैन्यािी नोंद ठेविारा व द रुस्ती करिारा) रशीदखान याला आज्ञा झाली 
की उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याच्या सैन्यािी पाहिी करुन ती चकती आहे ते कळवा 
फीरोजजंगाच्या सैन्यातंील प ढील मंडळी येऊन बादशहानंा भेर्ली – १) आब्द हीमखान २) ख्वाजा 
दचनश चकल्लखेानी ३) मरहूम चदयानत खान यािा म लगा फरजामखान. 
 
आज एक प्रहर चदवस आला असता बादशहा आपल्या ओढ्याकाठच्या म क्कामावरुन चनघाले. दोन 

कोसािा प्रवास करुन त्यानंी माि नदी ओलाडंली आचि ते माझ्या – जवळ (नाझरे?) म क्कामाला आले. 



 
म हरमखान याने चवनंती केली की ‘बारामती व पायीने चवलायतिा ठािेदार यासीनखान याने संत्र्याचं्या 

करंड्या पाठचवल्या आहेत.’ त्या फळफळावळ खात्यात पाठवाव्या अशी आज्ञा झाली. अकलूज असदनगरिा 
चकल्लेदार म हंमद यूसफ याने चवनंती पाठचवली की आज्ञा झाल्यास येथे नायब ठेवनू ह ज रातं येईन. चवनंती मान्य 
करण्यात आली. अजीज ल्लाखान हा बादशहाजादा म उज्जम याजपाशी तैनात होता, त्याला ह ज रातं बोलावण्यात 
आले. त्याने कळचवले की ‘माझी चवपन्नावस्था आहे. माझ्या क र् ंचबयानंा ठेवण्यासाठी एक वाडा व खिासाठी 
एक पाि हजार रुपये देण्यात याव.े’ 

 
औरंगाबादेहून ही सोय करुन देण्यात यावी अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 

सतरा ऑक्र्ोबर – माळविीच्या अलीकडे दोन कोसावर म क्काम. 
 
उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याने पाठचवलेले घोडे, हत्ती, पथके व पेशकश बादशहानंी नजरेखालून 

घातली. चजन्सी (तोफखाना आचद सरंजाम) पैकी बादशहानंी दोन तल्वारी व इतर थोड्या वस्तू घेऊन 
बाकीच्या फीरोजजंगाला माफ केल्या (परत केल्या.) खान फीरोजजंग याला सात हजारी मान्सब होती. ती 
एक हजार स्वारानंी वाढचवण्यात आली. फीरोजजंगाच्या सैन्यातील प ढील मंडळींना बचक्षसे देण्यात येऊन 
चनरोप देण्यात आला – १) फीरोजजंगािा भाऊ हाचमदखान २) म जाहदखान ३) फरजामखान ४) म हंमद 
अमीनखानािा भाऊ नजीबखान ५) अब्द हीमखान ६) मीरकखान ७) ऐवजखान ८) ख्वाजा इचलयास. 

 
खान फीरोजजंगाने अठरा घोडे आचि नऊ हत्ती बादशहानंा पेशकश म्हिून अपटि केले. बादशहानंी 

एक घोडा व हत्ती घेऊन बाकीिे परत केले. बादशहानंी फीरोजजंगाला चखलतीिी वसे्त्र व हत्ती या वस्त  चदल्या. 
 
दलदलन नावािा हत्ती ख जस्ताब चनयाद औरंगाबाद येथून आिण्यात आला. होता. हत्तीखान्यािा 

दारोगा म नीमखान याने नगारे नौबती वाजवीत तो हत्ती बादशहासमोर आिला. 
 
म हंमद चमचहदी हा मध्य आचशयातून आला होता. त्याला चखलतीिी वस्त्र देण्यात आली. 
 
केशवदासिा म लगा प रिमल हा तळावरुन (ब्रह्मप री) येऊन बादशहाना भेर्ला. 
 

अठरा ऑक्र्ोबर – आज दोन कोसािी (अधापाव कोस कमी) मजल मारून बादशहा भाळविी (ताल के 
पंढरपूर) येथे पोहोिले. शखे न रुल्हक वगैरेना बचक्षसे देण्यात येऊन त्यानंा मके्क जाण्यासाठी चनरोप 
देण्यात आला. शखे न रुल्हक म हतचसब, अब्द हमान म फती, शखे लबकरा, ख्वाजा रऊफ ल्ला अरब 
इत्यादींना चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
बादशहा आज भाळविीला आले तसे बादशहाजादा कामबक्ष याने त्यानंा चपवळी फ ले नजर केली. ती 

त्यानंी बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान याला चदली. 



 
मीरसामान (सरकारी मालमते्तच्या खात्यािा प्रम ख) यािा नायब फाजलखान याने कळचवले की 

मरहूम ल त्फ ल्लाखान याच्याकडे सरकारिी बाकी एक लक्ष सत्तर हजार रुपये चनघते. ल त्फ ल्लाखानािी 
मालमत्ता इनायतखान याजकडे देऊन र्ाकण्यात आली आहे. काय आज्ञा? केली की ‘ल त्फ ल्लाखान यािे हत्ती 
व घोडे सरकारात घ्या व बाकीिी मालमत्ता त्याच्या म लासाठी सोडून द्या.’ 

 
तरचबयतखानािा नायब ह जूर खान याने खान फीरोजजंग याच्याकडून पेशकश म्हिून आलेल्या 

प ढील चजनसा बादशहासमोर ठेवल्या – १) दोन लहान तोफा २) दोन हत्ती गजनाळ ३) दोन रेहेकले. ते 
सरकारात घ्याव ेव दोन हत्ती व िार घोडे परत द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
अमीरुल उमराच्या किेरीतील आचमल (अचधकारी) म हंमद खलील याला काढून र्ाकण्यात आले 

होते, त्यािे कचबले धरण्यात आले होते. ती सोडून द्यावी आचि त्याला ह ज रात आिाव ेअशी आज्ञा करण्यात 
आली आचि मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. 

 
वऱ्हाडिा स भेदार खान फीरोजजंग यािा नायब सरअदंाजखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यासाठी 

म्हिून बहरामंदखानाने त्यािा ह द्दा कळचवला होता. (दीड हजार जात, सातश े स्वार – त्यापैकी दोनश े
द घोडी). बादशहा म्हिाले ‘परमेश्वर त्याला बरकत देवो.’ 

 
वीस ऑक्र्ोबर – आज बादशहा तख्तेखावंर स्वार होऊन भाळविीहून चनघाले. अडीि कोस व अधा पाव अशी 

मजल मारुन ते वळेाप राजवळींल (माळचशरस ताल का, सोलापूर चजल्हा) म क्कामावर आले. 
 
गाचजउद्दीनखान फीरोजजंग याच्या सैन्यातील सरदार रुस्तमखान याचं्या पथकातील मीरह सेन, 

भाळविीिा जहाचगरदार दाऊदखान यािा ग मास्ता रशीद हे बादशहाना भेर्ले. तसेि गाचजउद्दीनच्या सैन्यात 
तैनात असलेला हाजी दाचनश याच्या भाऊबंदापैकी बरखतमंद हाही येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 
यार अलीबेग याने चवनंती केली की ‘द ष्टाचं्या (अशचकया–मराठे) वदटळीम ळे ख चजस्ताब चनयाद 

(औरंगाबाद) व ब ऱ्हािपूरिी बातमीपते्र येत नाहीत. गोसवदराव (हरकारा) यािंा म लगा केशवराव हा तळावर 
(ब्रह्मप री) आहे. त्याला बापातफे नायब म्हिून नेमण्यात याव ेम्हिजे बातम्या (वळेेवर) येत जातील.’ 

 
चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

एकवीस ऑक्र्ोबर – उम्दत ल्म ल्क गाचजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग (हा ब्रह्मप रीच्या तळावर होता) याच्या 
नाव ेआज्ञापत्र (फमान) पाठचवण्यात आले. 
 



बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘ग जटबदार (अंमलबजाविीिे अचधकारी) नेमण्यात यावते. 
त्यानंी ब्रह्मप री उफट  इस्लामप रीहून वीस नावा पंढरपूरला भीमेत आिाव्या. शहाजादे बेदारबख्त तेथून भीमा 
ओलाडंतील. 

 
वलेोर (तमीळनाड) सजकून घेतल्याबद्दलच्या सोन्याच्या चकल्ल्या, दोनश ेअश्रफ्या, एक हजार रुपये व 

अजटदाश्त ही हैद्राबादी कनार्किा फौजदार ज ल्ल्फकारखान यािा नायब दाऊदखान याने पाठचवली. ती 
बादशहानंी नजरेखालून घातली. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की सैफ द्दीनखान हा नळद गटिा चकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमला गेला 

होता. तो मरि पावला. त्याला जात दोन हजार आचि स्वार हजार अशी मन्सब होती. त्यापैकी िारश ेस्वार 
द घोडी होते. 

 
शरीफखान यािी नेमिूक बहाद रगडिा (पेडगाव) चकल्लेदार व फौजदार म्हिून करण्यात आली, 

त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
सागंोल्यािा फौजदार अल्लाहक ली हा बादशहाच्या ह ज रात आला होता. त्याला तातारखान ही पदवी 

देण्यात आली. त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात येऊन त्याला (सागंोल्याकडे) परत जाण्यासाठी चनरोप देण्यात 
आला. 

 
सय्यद ब रहाि द्दीन याला माहूरच्या चकल्लेदारीवर नेमण्यात येऊन त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात 

आली. 
 
खान फीरोजजंग यािा वकील शखेसादतमंद याने चनसार (ओवाळिी) चदली. त्याला चखलतीिी वसे्त्र 

देण्यात आली. 
 
मरह म सैफ द्दीनखान (नळद गटिा माजी चकल्लेदार) यािा भाऊ न स्रतखान हा आपल्या भावाच्या 

स तकात होता. त्याला स तकातून उठचवण्यात येऊन त्यािे समाधान करण्यात आले. त्याला एक बालाबंद 
देण्यात आला. 

 
ज ल्ल्फकारखान बहादूर न स्त्रतजंग याच्या नाव ेएक फमान व अलंकार ही ग जटबदार ऐवजखान याच्या 

हस्ते पाठचवण्यात आली. 
 
काल म हंमद अमीनखान बहाद र व चसयादतखान याच्या चवनंतीवरुन त्यानंा तळावर (ब्रम्हप री) जाऊन 

उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग यािंी भेर् घेऊन येण्यािी परवानगी चमळाली. 
 

बावीस ऑक्र्ोबर – बादशहािा म क्काम वळेापूर येथे. 



 
जीनत चन्नसा बेगम याचं्या खात्यािा व्यवस्थापक रोज अफजू यािे म हंमद आचबद वगैरे सहकारी 

तळावरुन (ब्रम्हप री) येऊन बादशहानंा भेर्ले. नस्रल्लाच्या जागेवर पेडगाविा चकल्लेदार फरब्र द्दीन याला 
चशवनेरी हरसूल येथील चकल्लेदार व ज न्नरिा फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. 

 
मरहूम बहाद रखान (रिमस्तखान पन्नी) यािा म लगा व कन्नड वगैरे (चजल्हे औरंगाबाद) िा फौजदार 

रिमस्तखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. शहाजादा बेदारबख्त पंढरप रापाशी नदी ओलाडंतील, 
त्यासाठी त्यानंा ब्रम्हप रीहून दहा नावा द्याव्या अशी आज्ञा झाली. 

 
तळािा (ब्रह्मप री) कोतवाल सरबराहखान हा बादशहाच्या ह ज रात आला. त्याने ह ज रात राहाव ेव 

आपला नायब तळावर ठेवावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी खानसामानिा नायब फाजलखान याला खालीलप्रमािे आज्ञा केली. –  
 
त म्ही ख चजस्ताब चनयाद (औरंगाबाद) च्या बयूतात (सरकारी मालमते्तिा अचधकारी) ला पत्र चलहा. 

जीनत चन्नसाबेगम व उदयप री महल याचं्या वास्तव्यासाठी तेथे (औरंगाबाद) वाडे द रुस्त करा. आम्ही 
बहाद रगड (पेडगावं) ला पोहोिल्यावर ब्रम्हप रीच्या तळावरून बेगमा (जीनत चन्नसाबेगम व उदयप री महल 
इत्यादी) व ब िगे यानंा ख चजस्ताब चनयाद (औरंगाबाद) ला पाठचविार आहोत. 

 
तेवीस ऑक्र्ोबर – म क्काम वळेापूर, बादशहानंी आज्ञा केली वीस नावा इस्लामप री उफट  ब्रम्हप री येथील 

उतारावरून ह ज रात आिाव्या. 
 

िोवीस ऑक्र्ोबर – आज बादशहा वळेाप राहून चनघाले. ते तख्तेखावंर स्वार होते. सव्वादोन कोसािा प्रवास 
करून ते असदनगर उफट  अकलूज जवळच्या आपल्या म क्कामावर दाखल झाले. चकल्लेदार यूसफ याने 
तोफानंा सरबत्ती चदली. 
 
वारे्त त्यानंी उस्मान करावल याला चविारले ‘नीरेला पािी चकती आहे ?’ तो म्हिाला ‘काल 

रात्रीपासून पािी कमी झाले आहे. दोन हात (दरआ) वर आहे.’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘मागील म क्कामाहून 
आमिा पेशखाना आला की तो नदीच्या (नीरा) च्या पलीकडे पाठवनू द्या. वारे्त प ढील मंडळी बादशहानंा 
भेर्ली –  

 
१) म हंमद अमीनखान बहाद र २) मोहनपूर (मनोहरपूर) िा जमीनदार जगतससग ३) असदनगर 

अकलूजिा ठािेदार म हंमद यूसफ ४) वळेापूरिा ठािेदार सोमानजी (याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली.) 
 



पंिवीस ऑक्र्ोबर – नीरेच्या पलीकडे पेशखाना पाठवावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली होती. पि नीरेला 
अद्याप सव्वादोन दरआ (हात) पािी असल्याम ळे, पेशखाना नदीच्या अलीकडे उभा करावा अशी आज्ञा 
झाली. 
 
ब ऱ्हािपूर स भयातून खालील बातमी कळली –  
 
‘अल्लाहयार बेगहा येथे कोतवाल होता. त्यािी बदली झाली. आता आपले शत्र ू आपल्या चवरुद्ध 

उठतील आचि कजटदार तगादा करतील असे त्याला वार्ले. तो येथून पळून गेला आहे.’ 
 
गाचजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याच्या सैन्यातील प ढील मािसे येऊन बादशहानंा भेर्ली. त्याना 

बढत्या देण्यात आल्या. 
 
१) चरआयतखान २) मीरकखान. 
 
सागंोल्यािा ठािेदार तातारखान यािी सय्यद नूरखान याच्या बदलीम ळे दचहवडी वगैरे नीरेिे महाल 

यावर नेमिूक करण्यात आली. 
 
मरहूम चदलावरखान यािा म लगा चनजाम द्दीन हा जखमावंर उपिार करून घेण्यासाठी आठ 

मचहन्याच्या रजेवर चदल्लीला गेला होता. म दत संपली पि जखमा बऱ्या झाल्या नाहीत. जखमा बऱ्या होईपयंत 
त्याने चदल्लीत राहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सव्वीस ऑक्र्ोबर – म क्काम असदनगर अकलूज, मोर अजीम ल्ला हा तळावरून (ब्रह्मप री) खान फीरोजजंग 

याच्या सैन्यातील सरफराजखान याला घेऊन येण्यासाठी गेला होता. तो सरफराजखान आचि त्यािी 
म ले यानंा ह ज रात घेऊन आला. ते बादशहानंा भेर्ले. 
 
बादशहा हे फराशखान्यािा अचधकारी म हंमद हादी याला म्हिाले, ‘बादशहाजादा कामबख्श यानंी 

कळचवले होते की नीरेिे पािी दीड पाविे दोन दरआ (हात) कमी झाले आहे तर त म्ही बादशहाजाद्यापाशी जा. 
क ठेही पािी कमी झाले की िौकशी करा आचि हत्तीवर पेशखाना लादून नदीपार करा.’ 

 
ग लबग्यािा चकल्लेदार व फौजदार काचसमखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्यािी नेमिूक 

नळद गटच्या चकल्लेदारीवर झाली. मरहूम अश्रफखान याच्या म लीिा म लगा चजयाउद्दीन खान हा तळावर 
(ब्रम्हप री) बक्षी व वाकनीस होता तोही येऊन बादशहानंा भेर्ला. हत्तीखान्यािा अमीन चमजाबेग आचि म हंमद 
जान याचं्या मन्सबी वाढचवण्यात आल्या. 

 
उदाजीराम याला माहूरच्या फौजदारीवरून बदलण्यात आले. त्याला िारश ेजात व तीनश े स्वार 

(द घोडी) अशी मन्सब होती. द घोडी तीनश े स्वारािंी मशरुत (नोकरीच्या अर्ीवर) मन्सब कमी करण्यात 



आली. माहूरिा चकल्लेदार आचि फकरुल्लािा म लगा श क्र ल्ला याला तीनश ेजात व ऐंशी स्वार अशी मन्सब होती. 
त्यापैकी शभंर जात व साठ स्वार ही कमी करण्यात आली. 

 
मीर सामानिा नायब फाजलखान याला बादशहा म्हिाले ‘त म्ही ख चजस्ताब चनयाद (औरंगाबाद) च्या 

कारभाऱ्यानंा (म त्सद्दी) आज्ञापत्र चलहा ‘नबाब जीनत चन्नसा बेगम व अंतःप रातील इतर मंडळी (ख दमाए महल 
खाचदमा, सेचवका, ख दमा अनेकविन, महालातंील सवटि चस्त्रयानंा अंतःप रातील सेचवका म्हिण्यािी वचहवार् 
होती) या तेथे (औरंगाबादेत) येऊन राहतील. त्याचं्यासाठी वाडे (महल) तयार करुन ठेवा.’ 

 
मरहूम नाहरखान (घोरी) यािी संग्रामखान आदी म ले तळावरुन (ब्रम्हप री) येऊन स तकातं बसली 

होती. बादशहाच्या आजे्ञने हमीद द्दीनखान, बहाद र याने त्यानंा स तकातून उठवनू बादशहाकडे आिले. प ढील 
जिानंा चखलती देण्यात आल्या – १) संग्रामखान २) जंगजूईखान 

 
सत्तावीस ऑक्र्ोबर – म क्काम अकलूज. मतलबखानाने कळचवले की ‘काल रात्री हत्तीवरुन पेशखाना लादून 

तो नदीपार करण्यात आला आहे. पेशखान्यािे तंबू उभे करण्यात आले आहेत. बादशहा म्हिाले 
‘आम्ही उद्या येथून कूि करिार.’ ख चजस्ताब चनयाद औरंगबादच्या चकल्लेअकट च्या चकल्लेदारीवर सय्यद 
मन्सूर हा होता. त्याच्याजागी जफर खान यािी नेमिूक करण्यात आली. सय्यद मन्सूर याला 
शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 
म हंमद खलील हा िाकरीच्या आशनेे मध्य आचशयातून आला होता. त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात 

आली. 
 
बादशहा हे फतेह दौलत कौल याला म्हिाले ‘नदीिी वार् द रुस्त करुन घ्या.’ 
 
सय्यद अलीिा म लगा मीर अब्द स्सलाम याला परनार (पारनेर?) िा चकल्लेदार म्हिनू नेमण्यात आले. 

ज न्नर (चशवनेरीिा) िा बदललेला चकल्लेदार नस्र ल्लाखान याला ह ज रात बोलावण्यात आले. 
 
माहूरच्या चकल्लेदारीवर उदाराम होता. त्याला बदलून त्याच्या जागेवर अब्द ल्बाकी यािी नेमिूक 

करण्यात आली. अब्द ल्बाकीिी मन्सब वाढचवण्यात आली. बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे खोजा म हरामखान हा 
अकलूज असदनगरिा चकल्ला पाहून आला. 

 
सगर (ग लबगा चजल्हा, कनार्क) िा चकल्लेदार ब ऱ्हाि ल्लाखान हा मरि पावला असे बादशहानंा 

कळचवण्यात आले. 
 

अठ्ठावीस ऑक्र्ोबर – आज बादशहा सकाळी असदनगर उफट  अकलूज येथील आपल्या म क्कामावरुन 
चनघाले. ते तख्तेखावंर स्वार होते. ते नीरा नदीच्या काठावर आले. ते आपल्या खास नौकेत बसले 



त्याि नौकेत त्यानंी बादशहाजादा कामबक्ष, ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (असदखान, म ख्य प्रधान) 
व बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान यानंाही बसण्यास साचंगतले.’ 
 
बादशहानंी नदी ओलाडंली. यानंतर ते तख्तेखावंर स्वार झाले. एकंदर पाऊि कोसािा प्रवास करुन 

ते आपल्या म क्कामावर दाखल झाले. (नदीकाठंावर). 
 
बादशहानंी सागंोल्यािा चकल्लेदार अल्लाहक ली याला तातारखान ही पदवी चदली होती. ती पदवी 

असदनगर अकलूजिा चकल्लेदार म हंमद यूसफ याला देण्यात आली. अल्लाहक ली याला नजरबेगखान ही 
पदवी देण्यात आली. 

 
असदनगर अकलूजिा चकल्लदेार यूसफ तातारखान याने ख्वाजा म हरम खान याच्या द्वारे चवनंती केली 

की ‘बावडा हे गाव माझ्या जहाचगरीत आहे. लष्ट्करातील मािसे शतेीिी नासाडी करतात. तर चतच्या 
रक्षिासाठी शभंर बािदार नेमण्यात यावते’ एकोितीस मािसे नेमण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
एकोितीस ऑक्र्ोबर – तळावरील (ब्रम्हप री) हरकाऱ्याकडून प ढीलप्रमािे कळले – ‘खंजरखान याने 

उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग यास प ढील प्रमािे चलचहले आहे. 
 
‘मी परंडा येथे काचफला (उत्तर भारताकडे जािारा प्रवाशािंा थवा) ठेवला. मी यमाजी सनबाळकर, 

मल्हारराव वगैरेना बरोबर घेऊन बाशी परगण्यावरुन गचनमािंा सरदार राघो याच्यावर िालून गेलो. शत्रूपैकी 
अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. शत्रूिे उंर्, घोड्या, शसे्त्र इत्यादी लूर् हस्तगत झाली.’ 

 
बादशहा आज नीरेकाठच्या म क्कामावरुन चनघाले. पाविे दोन कोसािा प्रवास करुन ते बावड्या नजीक 

म क्कामाला आले. आमच्या चनवासस्थाना भोवती पाि साखळ्या अंतरापयंत क िाला उतरु देऊ नये असे 
नेकनामखान याला बजचवण्यात आले. 

 
सर अफराजखान हा तळावरुन येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्यािे भाऊ सरबलंदखान व मखसूसखान 

आचि म ले अब्द ल्ला व असद ल्ला ही मंडळीही बादशहानंा भेर्ली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की काल रात्री म गलखान हा पथके घेऊन बंडखोराचं्या पाचरपत्यासाठी 

तातडीने रवाना झाला आहे. 
 

तीस ऑक्र्ोबर – बादशहािा म क्काम बावडा (इंदापूर ताल का) गावा जवळ. पेशखाना प ढे पाठवावा अशी आज्ञा 
झाली. काल शहाजादा बेदार बख्त यािे पत्र – त्यािा वकील स ल्तान नजर याने बादशहाप ढे ठेवले. 
 

एकतीस ऑक्र्ोबर – आज बादशहा सकाळी तख्तेखावंर स्वार होऊन मौजे बावडा (?) येथून चनघाले. तीन 
कोसािा प्रवास करुन ते बाब ळगाव येथे म क्कामाला आले. 



 
अजी माडंण्याच्या खात्यािा अचधकारी चसयादतखान हा खान फीरोजजंग यास भेर्ण्यासाठी तळावर 

(ब्रम्हप री) गेला होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. उद्यािा प्रवास पाविे दोन कोसाला अधापाव कमी असा 
राहील असे मतलबखानाने साचंगतले. बादशहा म्हिाले ‘उद्या कूि आहे.’ 

 
चकल्ल्याचकल्ल्यातून जे कैदी असत त्यािंी माचहती देिारा अचधकारी शखे न रुल्हक हा होता, त्याच्या 

जागी हाजी अकरमखान यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 
मरहूम शम्स द्दीन म हंमदखान (कंधार, चजल्हे नादेंडिा माजी चकल्लेदार) यािा भािा मीरम हंमद कासम 

याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
त कट ताजखान हा आपल्या आईला भेर्ण्यासाठी तळावर (ब्रम्हप री) गेला होता. तो परत येऊन 

बादशहानंा भेर्ला. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली – ‘शत्र ू (मराठे) छाविीपासून बारा कोसावर असलेल्या 

एका खेड्यात तेथील जमीनदाराशी संगनमत करुन तळ देऊन होते. तेथून म गल लष्ट्करच्या चपछाडीकडून 
हल्ला करावा असा त्यािंा बते होता.’ बादशहानंी आज्ञा केली की, म हंमद अमीनखानाच्या पथकापंैकी फकीर 
म हंमद अघर याने जाऊन गचनमािें पाचरपत्य कराव.े’ त्याप्रमािे तो त्या खेड्यावर पोहोिला. शत्रू पळून गेले. 
शत्रूिी दोन चनशािे व इतर वस्तू हस्तगत झाल्या. ते खेडे उध्वस्त करण्यात आले. मािसे व ग रेढोरे 
पकडण्यात येऊन त्यानंा आिण्यात आले आहे. 

 
त कट ताजखान यािी मन्सब दोनशनेी कमी करण्यात आली. 
 

नोव्हेंबर १७०२ 
 

एक नोव्हेंबर – आज बादशहा आपल्या बाब ल (बाबलूगाव) या म क्कामावरून तख्तेखावंर स्वार होऊन चनघाले. 
दीड कोस आचि वर अधा पाव कोस असे अंतर पार करून ते ठािे इंदापूर जवळील आपल्या पूर(?) 
या म क्कामावर आले. इंदापूरिा ठािेदार म गलखान हा मोचहमेवरून ह ज रात आला होता. त्याने घोडा, 
ढाल, बाि इत्यादी वस्तू बादशहानंा अपटि केल्या. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की दूरवदराज नावािी तोफ तळावर आहे. ती ह ज रात आिण्यात यावी. 
 
उम्दत ल्म ल्क खान बहाद र फीरोजजंग याच्याकडे वऱ्हाडिी स भेदारी, बीडिी फौजदारी व तळािे 

(ब्रम्हप री) संरक्षि ही कामे होती. त्याला म हंमदाबाद उफट  नादेंडिी स भेदारीपि देण्यात आली. म हंमदाबाद 
नादेंडिा स भेदार ख दाबंदाखान (शायस्ताखानािा म लगा) याला चवजापूर कनार्किा फौजदार म्हिून 



नेमण्यात आलें . जलाल द्दीनखान यास म हंमदाबाद उफट  बीदर येथील चकल्लेदार व फौजदार म्हिून पूवीप्रमािेि 
कायम ठेवण्यात आले. 

 
काचजउल्कजात (म ख्य काजी) अकरमखान याला बादशहानंी म्हर्ले ‘आमिी इच्छा आहे की 

(आपल्या) धमािे महत्व वाढाव.े’ यावर काजी उल्कजात यानंी साचंगतले की सहदूनी म सलमान नोकर बाळग ू
नयेत. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान असदखान) यानंी राज्यातंील 

स भेदार आचि फौजदार यानंा पते्र चलहावीत की सहद नी म सलमान नोकर म्हिून बाळग ूनयेत. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की शतेीिी नासाडी ज्याचं्याकडून झाली असेल त्या पथकाचं्या प्रम खाकंडून 

मोबदला घेऊन देण्यात (रयतेला) यावा. 
 
पेशखाना प ढे पाठचवण्याचवषयी काय आज्ञा म्हिून चविारता बादशहा म्हिाले ‘उभा राहू द्या. उद्या 

येथेि म क्काम राहील.’ 
 

दोन नोव्हेंबर – दचक्षि स भयािा चदवाि मोचतमदखान, शखे चमचहरुल्ला (पूवाश्रमीिा चमचहरिंद), 
लष्ट्करखानािा म लगा म हंमद यूसफ इत्यादी मंडळी बादशहानंा भेर्ली. 
 
म हंमद जलील हा मध्य आचशयातून आला होता. त्याला नव्याने मन्सब देण्यात आली. 

ख चजस्ताब चनयाद (औरंगाबाद) येथील कोतवाल अमानी कौल याला त्या जागेवरुन बदलून ह ज रात बोलावनू 
घेण्यात आले. 

 
बहरामंदखान आजारी आहे असे कळचवण्यात आले. हकीम हाजकखान याने औषधोपिार करावा अशी 

आज्ञा करण्यात आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले ते असे ‘धनाजी जाधव आचि इतर मराठे (कोंडािा भागािे) हे पसरले 

असून ते बहाद रगड चकल्ल्याजवळ जमले आहेत. बादशहानंी तरचबयतखान, म नीमखान, कोतवाल व 
पेशखान्याबरोबर असिाऱ्या असिाऱ्या रे्हेळिीच्या पथकानंा (करावल) आज्ञा केली की सावधचगरी बाळगा. 
िोरानंा (मराठ्ानंा) आक्रमि करु देव ूनका.’ 

 
तरचबयतखान हा लष्ट्करच्या िंदावलीवर म्हिजे चपछाडीवर असे. त्याच्या जागी फतेह ल्लाखान बहाद र 

यािी नेमिूक करण्यात आली. बादशहानंी आज्ञा केली की फतेह ल्लाखानाबरोबर राव मानससग (जाधव) 
इत्यादींिे पाि हजार स्वार तैनात करण्यासाठी तयार करावते. फतेह ल्लाखान यािी तैनाती लष्ट्कराच्या डाव्या 
फळीवर असे. ती जागा साभंाळण्यािे काम म हंमद अमीनखान बहाद र याजकडे देण्यात आले. 

 



संगमनेरिा बख्शी व वाकनीस म हंमद नजीम याला चवजापूर (वैजापूर?) िा बख्शी व वाकनीस म्हिून 
नेमण्यात आले. 

 
म हंमद रशीद यािा म लगा म हंमद अशटद हा बागेवाडीिा (चवजापूर चजल्हा) ठािेदार होता. त्यािी 

मन्सब वाढचवण्यात आली आचि त्याला ठाण्याकडे जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 

तीन नोव्हेंबर – आज बादशहा तख्तेखावंर स्वार होऊन चनघाले. तीन कोसािा प्रवास करून ते कलठि 
(इंदापूर ताल का) गावाजवळ म क्कामाला आले. 
 
खान फीरोजजंग याच्या सैन्यातील खंजरखान हा काचफला (प्रवाशािंा थवा) घेऊन आला होता. तो 

बादशहानंा स्वारीति भेर्ला. 
 
बादशहानंी मीर आचतश (दारुगोळ्यािा प्रम ख) तरचबयतखान यास प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – 

‘स्वारीत वारे्त शतेीिी फार नासाडी (पायमल्ली) होते. त म्ही प ढे जाऊन बंद कच्याचं्या िौक्या बसवाव्या आचि 
त्यािा बंदोबस्त करावा.’ 

 
न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) याने प ढीलप्रमािे कळचवले –  
 
‘कोंडाण्याला वढेा घालून तो चकल्ला ताब्यात आिावा अशी मला आज्ञा झाली होती. पि धनाजी जाधव, 

रामिंद्र (पंत अमात्य) इत्यादी सरदार हे प्रिंड सैन्य घेऊन तयारीचनशी उभे आहेत. चकल्लाही मजबूत आहे. मी 
आशा करतो की 'पाि हजार प्यादे, बंदूकिी, बेलदार, तबरदार (क ऱ्हाडी िालचविारे) यानंा माझ्यापाशी 
तैनात करण्यात येईल. याचशवाय तरचबयतखान व फते्तह ल्लाखान याना माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े 
खिासाठी एक लाख रुपये देण्यात यावते. म्हिजे चकल्ला लवकर हस्तगत करता येईल.’ 

 
बादशहानंी स्वतः ते पत्र वािले आचि आपल्या सहीने ते तरचबयतखानाकडे पाठचवले. त्याला 

सागंण्यात आले चक – ‘चकल्ला असा आहे, (तसा आहे) अवघड आहे अशी कल्पना आहे तो तसाि राहािार 
आहे, त म्ही मात्र तयारीत असाव.े पेडगावंला पोहोिल्यावर त म्हाला (कोंडाण्याकडे जाण्यासाठी) चनरोप 
देण्यात येईल.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली. शहाजादा बेदारबख्त याने पंढरपूर येथे भीमा ओलाडंली 

असून तो परंड्याजवळ सीना नदीजवळ पोहोिला आहे. तेथून तो मजल दर मजल करीत ख जस्ताब चनयाद 
(औरंगाबाद) कडे जात आहे. 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – हैद्राबादच्या अचधकाऱ्यानंा (म तरुद्दी) चलहा की मोहोरा 

(अंगठ्ा म चद्रका) कोरिाऱ्यानंी सहदंूच्या अलंकारावर (नगीन) प्राथटना कोरु नयेत. 
 



पायीने चवलायतिा (वाई बारामती) ठािेदार यासीनखान याने सखरलना (चवशाळगड) ला जाव.े 
तेथून (म गल लष्ट्कर) चनघताना तोफा तेथे ठेवण्यात आल्या होत्या. तो सगळा सरंजाम त्याने ह जूरात आिावा 
असे आज्ञापत्र त्याला चलचहण्यात याव ेअशी तरचबयतखानाला आज्ञा करण्यात आली. 

 
िार नोव्हेंबर – बक्षी उल्म ल्क बहरामंदखान हा फार आजारी आहे. उद्या येथे बादशाहािंा म क्काम झाल्यास 

त्याच्यावर औषधोपिार करता येईल अशी चवनंती हकीम हाजकखान याने केली. बादशहानंी चवनंती 
मान्य केली. 
 
पवनार (वधा चजल्हा) येथे म रादखान (इचतहासकार खाफीखान यािा चमत्र आचि आश्रयदाता) हा 

फौजदार होता. कळंब (यवतमाळ चजल्हा) येथे सय्यद ह सेन हा फौजदार होता. सय्यद ह सेनला बदलण्यात 
येऊन कळंबिी फौजदारीपि म रादखान याजकडे देण्यात आली. म रादखानाला नऊश ेजात व सातश ेस्वार 
अशी मन्सब आहे. 

 
पाि नोव्हेंबर – आज बादशहा मनहान (?) येथील आपल्या म क्कामावरुन चनघाले. पाऊिे दोन कोसािा प्रवास 

करुन ते अजोळी (इंदापूर ताल का, प िे चजल्हा) या गावापाशी म क्कामाला आले. 
 
बादशहािी स्वारी आपल्या चनवासस्थानापाशी पोहोिते न पोहोिते तोि मतलबखान याने प ढीलप्रमािे 

कळचवले – ‘बख्शी उल्म ल्क बहरामंदखान याला पाि हजारी जात व तीन हजार स्वार अशी मन्सब होती. तो 
मरि पावला.’ बादशहानंी हे ऐकून बह त खेद केला. त्यानंी ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान 
असदखान) याला म्हर्ले ‘त म्ही बहरामंदखानाच्या चनवासस्थानावर जा.’ 

 
प ढील मंडळी बादशहाना भेर्ली व भेर्ी (पेशकश) चदल्या – १) म हंमद अमीनखान बहाद र २) 

फतेह ल्लाखानाच्या पथकातंील म गल ३) चदयानतखास आचि त्यािा म लगा ४) म हंमद नसीर ५) कंधारहून 
बदललेला चकल्लेदार (नादेंड चजल्हा) व चकल्लेदारखानािा म लगा म हंमद दाराब. 

 
सहा नोव्हेंबर – काल संध्याकाळी कळले की तोफखान्यािा प्रम ख तरचबयतखान, ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल 

उमरा (असदखान), बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान, मतलबखान ही मंडळी बहरामदंखानाच्या तंबूवर 
केली. बहरामंदखानािे शव (ताबतू) बहादूर गडला पाठवाव ेव ते तात्प रते तेथे ठेवाव ेअशी त्यािंी 
इच्छा आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘पाठवा, मतलब खानाने ताब ताबरोबर बहाद रगडला जाव.े’ 
 
बहरामंदखानाच्या जागेवर मीरबख्शी म्हिून ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्त्रतजंग यािी नेमिूक 

करण्यात आली. बादशहाच्या आजे्ञने बादशहाजादा कामबख्श व बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान यानी ज म्लत ल्म ल्क 
अमीरुल उमरा (असदखान) व बहरामंदखानाच्या म लीिा म लगा म हंमद तकी यानंा स लकातून (मातम) 
उठवनू बादशहाकडे आिले. बादशहानंी त्यािें समाधान केले. म हंमद तकीिी मन्सब वाढचवण्यात येऊन 
त्याला खान ही पदवी देण्यात आली. बहरामंद खानाच्या डेऱ्यावर भोजनािी वीस तारे् (काब) पाठचवण्यात 
यावीत अशी आज्ञा झाली. 



 
सात नोव्हेंबर – आज बादशहा अजोळी येथील म क्कामावरुन तख्तेखावंर स्वार होऊन चनघाले. ते पळसदेवपाशी 

भीमेच्या काठावर पोहोिले. तेथे ते नौकेत स्वार झाले. त्याचं्या आजे्ञप्रमािे बादशहाजादा म हंमद 
कामबख्श, तरचबयतखान, खानाजादखान, नौकािंा प्रम ख सैफ ल्लाखान हेही नौकेत स्वार झाले. नदी 
ओलाडंण्यात आली. एकंदर प्रवास दोन पाविेदोन कोसािा करुन बादशहा नदीच्या (भीमा) 
अलीकडच्या काठावर म क्कामाला आले. 
 

आठ नोव्हेंबर – भीमेच्या काठी म क्काम. मतलबखान वगैरे मंडळी बहरामंदखानािा ताबतू (शव) घेऊन 
बहाद रगडला गेली होती. ती परत आली. बहरिंदखानािा जावई मीरखान (अमीरखानािा म लगा) 
याला शोकवसे्त्र (मातमी चखलत) देण्यात आली. 
 
बादशहानंी सरअफराजखान यास आज्ञा केली की ‘तयारीत रहा, मी तळ कोंकिच्या बंदोबस्तासाठी 

त म्हाला पाठवीत आहे.’ बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याला बादशहानंी आज्ञा केली की, सरअफराजखान 
याजबरोबर देण्यासाठी वीस हजार स्वारािंा तपशील (तूमार) तयार करा आचि माझ्यापाशी आिा. 

 
फीरोजजंगाच्या पथकातंील खंजरखान याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 

नऊ नोव्हेंबर – आज बादशहा भीमाकाठच्या पळसदेव जवळील म क्कामावरून चनघाले. सव्वादोन कोसािा 
प्रवास करून ते सजती करमाळा ताल का, सोलापूर चजल्हा) जवळ म क्कामाला आले. 
 
म हंमदाबादिा चकल्लेदार सरअफराजखान हा होता. त्याला तेथून बदलून परंड्यािा चकल्लेदार म्हिून 

नेमण्यात आले. परंड्यािा चकल्लेदार इज्जतखान यािी बदली ब्रह्मप री उफट  इस्लामप री येथे चकल्लेदार म्हिून 
झाली. इज्जतखान याला आठश े जात व िारश े स्वार त्यापैकी तीनश े स्वार द घोडी अशी मन्सब होती. 
सरअफराजखान यास एक हजार जात व सातश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत तीनश ेस्वारािंी वाढ करण्यात 
आली. 

 
वले्लोर चकल्ल्याच्या (तमीळनाड) चकल्ल्या (सोन्याच्या), दाऊदखान (पन्नी) हा ज ल्ल्फकारखानािा 

नायब, याने पाठचवल्या होत्या. त्या, म हंमदिा म लगा अहंमद होलबकी (?) हा घेऊन आला. चकल्ल्या, 
दाऊदखानािे चवनंती पत्र आचि चनसार (ओवाळिीिी रक्कम) ही बादशहासमोर ठेवण्यात आली. 

 
उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग यािा भाऊ अब्दू हीमखान याला रहीम द्दीन खान ही पदवी देण्यात 

आली. 
 

दहा नोव्हेंबर – संगमनेरिा फौजदार अमानतखान याने डासळबाच्या करंड्या पाठचवल्या, त्या बादशहाच्या 
नजरेखालून गेल्या. त्या शहाजादा बेदारबख्त, जीनत चन्नसाबेगम, खानफीरोजजंग, ज ल्ल्फकारखान 
याचं्यात वार्ण्यात आल्या. 



 
ज ल्ल्फकारखान हा येऊन आपले बख्शीचगरीिे काम साभंाळीपयंत अगर त्यािा नायब नेमला जाईपयंत 

ते काम ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान असदखान) याने साभंाळाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
आज बादशहा सजतीहून चनघाले. अडीि कोसािा प्रवास करून ते भीमेच्या काठावर म क्कामाला आले, 

मौजे खेड (कजटत ताल का, अहमदनगर चजल्हा). 
 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘खास अचधकारी (ग जटबदार) नेमा. सरअफराजखान याला 

तळकोकिात गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी पाठवाव.े तेथील फौजदार हसन कलीखान यािी क मक करण्यासाठी 
सरअफराजखानाने जाव.े ग जटबदाराने त्याला हसल कलीखानाच्या मदतीसाठी पाठवाव.े आिखी िार 
ग जटबदार नेमावते. त्यानंी १) रायबाग ह के्करीिा फौजदार जमशीदखान २) गदगिा फौजदार शरेखान व 
हमीद द्दीनखान चवजाप री फौजदार ३) कल्याि चभवडंी व ग ल्शनाबाद (नाचशक) िा ठािेदार मातबरखान यािी 
पथके ४) दंडराजप रीिा चकल्लेदार चसद्दी याकूतखान या सवांना वरील ग जटबदारानंी सजावारखान याजकडे 
नेऊन सोडाव.े 

 
छाविीच्या बाजारातील नगारखाना बादशहाच्या चनवासस्थानाहून जवळ आहे असे कळचवण्यात आले. 

यावर चकती अंतर आहे ते मोजून कळचवण्यािी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा उस्मानखान करावल याला म्हिाले, ‘तयार रहा. कोरेगाव फतेहाबाद व प िे आज्जमनगरच्या 

चदशनेे मजला ठरचविे आचि माझ्या चनवासायोग्य जागा पाहिे यासाठी मी त म्हाला पाठचविार आहे.’ 
 
इनायत ल्लाखान हा खालशािा चदवाि होता. त्याच्या खात्यािा पेशदस्त (म ख्य कारकून) म हंमद 

बाकर हा मरि पावला. त्याच्या जागी इनायत ल्लाखान याच्या भाऊबंदापैकी असलेला सय्यद नूरुल्हक यािी 
नेमिूक करण्यात आली. 

 
यासीनबेग वगैरे दोन ग जटबदार हे बादशहािे फमान घेऊन ज ल्ल्फकारखानाकडे गेले होते. त्यानंी परत 

येऊन साचंगतले की ‘ज ल्ल्फकारखान सध्या अहमद नगरजवळ सलाबतपूर येथे आहे.’ 
 
मरहूम नाहरखान याच्या म लाचं्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली ती म ले अशी –  
 
१) नाहरखान उफट  संग्रामखान २) संग्रामखान उफट  जंगजूईखान ३) अबू म हंमद ४) म हंमद अय्याम ५) 

ब ऱ्हाि ६) म हंमद इब्राहीम ७) यूसफअली अब  म हंमदिी म ले १) म हंमद हैदर २) म हंमद अन्वर ३) ग लाम 
म चहय द्दीन. 

 
अकरा नोव्हेंबर – चमजाबेगखान हा खान फीरोजजंग याच्या फौजेत तैनात होता तो तळावरुन (ब्रह्मप री) 

सरकारी घोडे घेऊन आला होता. तो बादशहानंा भेर्ला. 



 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की हैद्राबादी कनार्किा बख्शी व वाकनीस मीर अली हा दोन हत्ती व 

एक हत्तीि सौदागरानंा चवकत आहे. हत्ती जप्त करून सरकारात घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. हत्तींिी सकमत 
प ढील प्रमािे ठरचवण्यात आली. पचहला हत्ती सात हजार रुपये, द सरा हत्ती पाि हजार रुपये, हत्तीि तीन 
हजार रुपये. 

 
इस्माइलखान मका याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. त्याला पाि हजारी मन्सब होती. 
 

बारा नोव्हेंबर – बादशहाजादा कामबख्श याने चवनंती केली की 'परवानगी असेल तर मी बहाद रगड येथे 
बादशहाजादा म हंमद म अज्जम यािंी हवलेी (वाडा) आहे तेथे उतरेन.' मान्यता देण्यात आली. म हंमद 
आज्जमशहा (औरंगजेबािा द सरा म लगा) यािी हवलेी काही चदवसासंाठी कामबख्श याला देण्यात 
यावी अशी आज्ञा झाली. 
 

तेरा नोव्हेंबर – आज बादशहा भीमा काठंच्या आपल्या (खेड येथील) म क्कामावरुन चनघाले. पाविे तीन 
कोसािा प्रवास करुन दोन प्रहरी ते बहाद रगड उफट  पेडगावं जवळील आपल्या म क्कामावर आले. 
प ढील मंडळी त्यानंा भेर्ली – १) पेडगावंिा बदललेला चकल्लेदार (बहाद रगडिा) फखरुद्दीन २) 
दौडिा ठािेदार मानससग. 
 
ज ल्ल्फकाराखान याजकडे बख्शीचगरीबाबत चखलतीिी वसे्त्र पाठचवण्यासाठी ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल 

उमरा याजंकडे देण्यात आली. 
 
बादशहा बहाद रगडाजवळ पोहोिले, त्यावळेी चकल्लदेार म चहय द्दीनखान (यािीही बदली झाली 

असावी. माजूल शब्द वापरला आहे.) याने तोफानंा सरबत्ती चदली. 
 
मूहतशमखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – १) मला दोन घोडे देऊ करण्यात आले होते. एकि 

घोडा चमळाला आहे. द सरा पि देण्यात यावा. बादशहानंी आज्ञा केली की शभंर रुपये देण्यात याव.े 
 
२) माझी पालखी अगदी कामातून गेली आहे. सरकारातून द सरी पालखी देण्यात यावी. द्यावी अशी 

आज्ञा झाली. 
 
३) सहाय्य म्हिून एक डोली चमळावी. देण्यािी आज्ञा झाली. 
 
४) मरहूम बहरामंदखान याच्या जहाचगरीिे एक खेडे मोकळे (पायबाकी) झाले आहे. मला चमळाव,े 

अमीरुल उमरा (म ख्यप्रधान असदखान) यानंी िौकशी करावी अशी आज्ञा झाली. 
 



मतलबखान रायवल बेगी याला बादशहा म्हिाले ‘तयार व्हा. येथून प ण्यापयंतच्या मजला 
ठरचवण्यासाठी मी त म्हाला पाठवीत आहे. उस्मानखान करावल हा पि जाईल.’ 

 
िौदा नोव्हेंबर – इब्राहीम बेग हा मध्य आचशयातून नोकरीच्या आशनेे आला होता. त्याला चखलतीिी वसे्त्र 

देण्यात आली. मीरसामानिा नायब फाजलखान हा आजारातून बरा झाला. तो बादशहानंा भेर्ला. 
 
तळ कोकििा फौजदार हसन क लीखान याच्या मदतीस जाव ेआचि गचनमािें पाचरपत्य कराव ेअशी 

सरफराजखान यास आज्ञा झाली होती. त्याने खालीलप्रमािे चवनंती केली –  
 
१) सर्वाजी डफळे याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव,े चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
२) बेळगाविा चकल्लेदार व फौजदार यूसफखान याला तळ कोकििी माचहती आहे. त्याला माझ्यापाशी 

तैनात करण्यात याव.े 
 
३) बहरामंदखानाच्या भाऊबदंातंील सय्यद अश्रफ याच्यावर कृपा व्हावी. चवनंती मान्य झाली नाही. 
 
४) त्या भागातील (तळ कोकि) फौजदार आचि जमीनदार यानंा माझ्याशी सहकायट करण्यासबंंधी 

आज्ञा करण्यात यावी. 
 
उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग याच्या सैन्यातील बातम्यावंरुन कळले की तेथे तैनात असलेला 

अब्द ल्करीम मन्सबदार हा गैरहजर आहे. फरारी म्हिून यािी नोंद करण्यात यावी आज्ञा झाली. 
 
नाहरखान उफट  संग्रामखान हा बादशहानंा भेर्ला. त्याला दीड हजार जात व एक हजार स्वार अशी 

मन्सब होती. तीत शभंर स्वारािंी वाढ करण्यात आली. त्याच्यासाठी एक अलम (चनशाि ध्वज) काढून 
ठेवण्यात आला. 

 
सगर (? ग लबगा चजल्हा) च्या चकल्लेदारीवर सय्यद नूरुद्दीन याला नेमण्यासाठी त्यािा दजा (मन्सब 

वगैरे) यािी िौकशी करून कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
शखे चहदायत केश याने प िे व कोंडािा या स्थळापयंतच्या मजलािंा तपशील (तूमार) चदला. 

बादशहाच्या छाविीपासून प ण्यापयंत पंिवीस कोस, तेथून कोंडािा सात कोस. बादशहानंी यादी 
मतलबखानाच्या हाती देत म्हर्ले मजलािंी िौकशी करून तपशील आिा. 

 
बादशहानंी सरबराहखान कोतवाल याला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली –  
 
‘बादशाही छाविीत दवडंी देण्यात यावी की सहदंूनी म सलमानानंा नोकर म्हिून ठेवता कामा नये.’ 



 
सरअफराजखान याला (तळ कोकिच्या मोचहमेवर) चनरोप देताना त्याला देण्यासाठी चखलतीिी वसे्त्र, 

एक घोडा व तीनश ेरुपये देण्यात आले. 
 

पंधरा नोव्हेंबर – बादशहानंी आज्ञा केली की तळावरुन (ब्रह्मप री) नावा बहाद रगडच्या उतारावर आिण्यात 
याव्या. 
 
तोफखान्यािा म श्रफ क ं जमि याला बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त म्ही अहमदनगरला जा. तेथील 

चकल्ल्यात तोफा आहेत. त्यापैकी ह ज रात ठेवण्यायोग्य तोफा घेऊन या.’ 
 
आज्जमगड (प रंदर) िा चकल्लेदार व फौजदार खानिंद याने चवनंतीपत्र पाठचवले. ते बादशहासमोर 

ठेवण्यात आले. 
 
नळद गटिा चकल्लेदार व फौजदार कासमखान याने खालील चवनंत्या चलहून पाठचवल्या –  
 
१) चकल्ल्याला आिखी एक जागा (कमटिारी) देण्यात यावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
२) माझ्या भाउबंदापंकैी म हंमद याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव,े चवनंती मान्य झाली. 
 
३) द आबच्या ख राकािी (लष्ट्करातील जनावरािंा ख राक) माफी देण्यात यावी. चवनंती मान्य झाली 

नाही. 
 
४) चमहदी आबादच्या ठाण्यावर अब्द सूल खान हा ठािेदार आहे. त्याला बदलून त्याच्या जागेवर 

माझी नेमिूक करण्यात यावी. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
५) मरहूम कासम यािा भाऊ म हंमद हादी याला माझ्याकडे लावनू देण्यात याव ेचवनंती मान्य झाली. 
 
सादखानािा नातू आचि अब्द ल्लाखानािा म लगा असद ल्ला याने प ढील प्रमािे कळचवले – मी शहा 

ब ऱ्हाि द्दीनच्या (ख ल्दाबाद) दग्यावर गेलो होतो. मला पे्रचषतािा दृष्टातं झाला की कोंडािा व राजगड हे फते्त 
होतील. माझ्यावर कृपा व्हावी. त्यािी मन्सब वाढचवण्यात येऊन त्याला ह ज रातं ठेवनू घेण्यात आले. 

 
संग्रामखानािा म लगा जंगजूईखान यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 

सोळा नोव्हेंबर – आज किेऱ्या बंद होत्या. 
 



सतरा नोव्हेंबर – आज बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्त याच्या सैन्यात प ढील इसमाचं्या नेमि का केल्या – 
१) एचतमादखान अब्दलबख्शी आचि वाकनीस २) दरायतखान मीर सामान याला बेदारबख्ताच्या 
सैन्यािा चदवाि म्हिून नेमण्यात आले. ३) मीर असीमा हा द य्यम बक्षी झाला. ४) फजल ल्ला हा 
ख जस्ताब चनयाद (औरंगाबाद) िा बातमीदार (सवानेहचनगार) झाला ५) शखे मसूद हा स भयािा म ख्य 
काजी झाला. (बेदारबख्ताला औरंगाबादिा स भेदार म्हिून नेमण्यात आले होते. म्हिून या नेमिूका 
करण्यात आल्या.) 
 
अब्द ल्शरीफखान याला चमहदी आबाद (त ळजापूरजवळ) च्या ठािेदारीवरुन बदलण्यात आले होते. 

त्याला खान फीरोजजंगाच्या सैन्यात तैनात करण्यात आले. 
 
दंडराजप रीिा फौजदार चसद्दी याकूतखान याला तीन हजार जात व दीड हजार स्वार (त्यापैकी पािंश े

द घोडी) अशी मन्सब होती. दाभोळिी फौजदारी जाचबताखानाकडे होती. त्याला त्या जागेवरुन बदलण्यात 
येऊन ती जागा पि चसद्दी याकूतखान याला देण्यात आली. 

 
नळद गटच्या बातम्यावंरुन प ढील हकीकत कळली – ‘गचनमािें स मारे पािंश ेसैन्य िाल करून आले. 

त्यानंी पन्नास ग रेढोरे जबरीने पळवनू नेली.’ बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘तेथील बदललेला 
चकल्लेदार (नाव लागत नाही, अहमद सकवा ग लाम रेशखान?) याला ताकीदपत्र पाठचवण्यात याव.े काचसम 
ग जटबदार याने जाऊन चकल्लदेाराला आपल्या चकल्ल्याच्या के्षत्रात तातडीने नेऊन पोहोिवाव.े’ 

 
गढ नम न्यािा ठािेदार अब ल्खैरखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. त्याला ज न्नरिी फौजदारी व 

चशवनेरीिी चकल्लेदारी देण्यात आली. शरीफखान याला गढ नमून्यािा (करडेचनमोिे) ठािेदार म्हिून 
नेमण्यात आले. 

 
फखरुद्दीनखान याला पूवीप्रमािेि बहाद रगड (पेडगावं)च्या चकल्लेदारीवर बहाल ठेवण्यात आले. 

फतेह ल्लाखान बहाद र याला चखलतीिी वसे्त्र व एक घोडा देण्यात आला. सखरलना (चवशाळगड) वगैरे भागात 
गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी त्याला चनरोप देण्यात आला. 

 
फतेह ल्लाखान याला तोफखान्यािा प ढील सरंजाम देण्यात यावा अशी आज्ञा झाली –  
 
१) दोन रेहकले (लहान तोफा), २) पािश ेपायदळ ३) दोनश ेबाि ४) दहामि सरब (चशसे) ५) वीस 

मि बंद कीिी दारु. 
 
फतेह ल्लाखानाबरोबर प ढील सरदार देण्यात आले –  
 
१) नाहरखान २) संग्रामखान ३) सरबलदखान ८) सय्यद अफजल त्यानंा प्रत्येकी चखलतीसाठी 

म्हिून वसे्त्र वगेळी काढून ठेवण्यात आली. 



 
फतेह ल्लाखानाबरोबर जे सैन्य देण्यािे ठरचवले त्यािे तपशील (त मार) दोन हजार सातश ेबत्तीस स्वार 

असा होता. 
 
ख्वाजा रहमत ल्ला याला आवळ (?) परगण्यािी अमीनी देण्यात आली. 
 
प ढील मािसानंी इस्लाम धमािा स्वीकार केला – १) पायीने चवलायत (वाई प्रातं) िा देशम ख 

सूयाराव (सूयाजी चपसाळ), २) सरसहद (पंजाब) िा दयाराम िौधरी. त्यानंा प्रत्येकी चखलतीिी वसे्त्र देण्यात 
आली. 

 
ज ल्ल्फकारखानाच्या सैन्यात ज धोरीपत (नावं नीर् लागत नाही. उद्योपत, ज धवाइपचत असेही वािन 

होऊ शकते) हा तैनात होता. आजे्ञप्रमािे तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहानंी त्याला म्हर्ले ‘दचक्षिेतील 
जे चकल्ल ेगचनमाचं्या प्रातंात आहेत त्यािंा तपशील त म्ही ज ल्ल्फकारखानाकडे द्या.’ 

 
छाविीतून हत्ती, उंर्, वगैरे तळावर पोहोिवायिे होते. बादशहानंी आज्ञा केली की त्यासाठी मी 

ख्वाजाखान याला तळाकडे (ब्रम्हप री) पाठवीन. त्याच्या बरोबर देण्यासाठी दोन हजार नऊश ेसाठ स्वार यािंा 
तूमार (तपशील, यादी) तयार करण्यात यावा.’ 

 
इंदापूरिा ठािेदार म गलखान याला बादशहानंी आशा केली की ‘तयार रहा. ख जस्ताब चनयाद 

(औरंगाबाद हून (छाविीपयंत) मी रहदारी (मागट रक्षिािे) काम त मच्याकडे सोपवीत आहे. त मच्या बरोबर 
राव मानससग (सशदखेडकर जाधव) वगैरे देण्यात येतील. सैन्यािा तूमार (तपशील) दोन हजार आचि काही 
स्वार असा ठरचवण्यात आला. 

 
रात्री किे (करनाई) वाजचवण्यासबंंधी काय आज्ञा असे नगारखान्यािा दारोगा (अचधकारी) याने 

चविारले ‘बादशहानंी आज्ञा केली की रात्री किे वाजचविे बंद करण्यात याव.े’ 
 
ख जस्ताब चनयाद औरंगाबाद येथे तैनात असलेल्या केशव हरकारा याच्या चलचहण्यावरून कळले की 

‘या मचहन्याच्या (रजब) तीन तारखेस (बारा नोव्हेंबर १७०२) शहाजादा बेदारबख्त हा औरंगाबादेहून तीन 
कोसावर पोहोिला आहे.’ 

 
गाडंापूर (गंगापूर, औरंगाबाद चजल्हा) च्या हरकाऱ्याच्या चलचहण्यावरुन प ढीलप्रमािे कळले – 

‘ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्त्रतजंग हा हिमंतराव या सरदारािा पाठलाग करीत जमाचदसानी एकोितीस 
तारखेस (नऊ नोव्हेंबर १७०२) या चठकािी (गंगापूर) आला. 

 
अठरा नोव्हेंबर – मरहूम बहरामंदखान याच्या तैनातीतील प ढील मंडळींवर बादशहानंी मन्सबी वगैरे देऊन 

कृपा केली – अरसलान बहाद र, म हंमद आचरफ, म हंमद ह सेन. 



 
अजीिा दारोगा ख्वाजा मंजूर हा आजारी होता. त्याला तीन हजार रुपये सकमतीिा एक हत्ती व 

चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली आचि औरंगाबादेस जाऊन औषधोपिार करण्यासाठी त्याला चनरोप देण्यात 
आला. 

 
नाहरखान यास चखलतीिी वसे्त्र, अलम (चनशाि) इत्यादी देण्यात येऊन त्याला ह सेन क लीखान 

याच्या सैन्यात तैनात होण्यासाठी चनरोप देण्यात आला.  
 
म हंमद इब्राहीम कोका याला एक घोडा बक्षीस देण्यात आला. फतेह ल्लाखानाबरोबर त्याला तैनात 

करण्यात आले. 
 
ख्वाजाखान याजबरोबर (ब्रह्मप रीच्या) तळावर हत्ती व घोडे पोहोिचवण्यासाठी दोन हजार तीनश े

स्वार द्याव.े त्यािंा तपशील (तूमार) तयार करावा अशी आज्ञा रुह ल्लाखान बख्शी याला देण्यात आली. 
 
इंदापूर ठािेदार व मीरत जक द य्यम (चशष्टािारािा अचधकारी) म गलखान याला बहाद रगडपासून 

औरंगाबाद पयटन्तच्या मागािे रक्षि करण्यािे काम देण्यात आले. त्याचं्या बरोबर पाि हजार स्वार देण्यात 
यावते आचि त्यािंा तूमार (तपशील) तयार करण्यात यावा अशा आज्ञा बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान यास 
देण्यात आली. 

 
इनायत ल्लाखान याने सखरलना (चवशाळगड) िा चकल्लेदार जाचबताखान यािे चवनंतीपत्र 

बादशहासमोर ठेवले. जाचबताखानाने प ढीलप्रमािे चलचहले होते –  
 
‘मला (खिासाठी) इतके चदवस झाले तरीही जहागीर चमळाली नाही. हशमािा (पायदळ चशबंदी) 

पगारही चमळाला नाही. सामग्री सरंजमािाही प रवठाही होत नाही. संतत य ध्दािा प्रसंग. चकल्लेदारी इतर 
क िाला तरी देण्यात यावी.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की चसद्दी याकूतखान (दंडराजप रीिा चकल्लेदार व फौजदार) आचि राजा 

अवधूतससग (उचदतससग, ओर्छ्यािा राजा) यािंा मानमरातब व दजा काय आहेत हे कळचवण्यात याव.े’ 
 
शखे ग लाम म हंमद उफट  बळीराम याला जहाचगरीिा चहशबे तपासनीस म्हिून नेमण्यात आले. 
 
म गलखान, इब्राहीम कोक, नाहरखान इत्यादीना आपापल्या कामचगरीवर जाण्यासाठी चनरोप देण्यात 

आला. 
 

एकोिीस नोव्हेंबर – बादशहानंी छाविीिा कोतवाल सरबराहखान याला खालील प्रमािे आज्ञा केली –  
 



‘छाविीत दवडंी द्या. छाविीतील क िाही इसमाने आपले कचबले (बायका – म ले) बरोबर बाळगता 
कामा नये. कचबले एकतर औरंगाबादेस पाठवाव ेसकवा बहाद रगडात स रचक्षत ठेवाव.े 

 
वीस नोव्हेंबर – िाभंार गोंद्यािा ठािेदार ख्वाजा इबाद ल्लाखान िोरपाशी हा आजे्ञप्रमािे बादशहाना भेर्ला. 

 
जगदेवराव यािा म लगा राव मानससग (चशदखेडकर जाधव) याला एक घोडा बक्षीस देण्यात आला. 

त्याला म गलखानाबरोबर जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
सरबलंदखान उफट  मीर म हंमद याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. त्याला फतेह ल्लाखानाबरोबर 

कामचगरीवर जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
मरहूम अब्द लअजीजखान यािा म लगा अब ल्खैरखान याला चशवनेरी, हरसूलिी चकल्लेदारी व ज न्नरिी 

फौजदारी हे ह दे्द देण्यात आले होते. त्याला चखलतीिी वसे्र देण्यात येऊन त्याला जाण्यासाठी चनरोप देण्यात 
आला. 

 
सय्यद नूरुद्दीन हा बगालोनी (नाव नीर् लागत नाही) िा चकल्लेदार होता. त्याला अब ल्खैरखानाच्या 

जागेवर गढ नमूना (करडेचनमोिे) च्या ठािेदारीवर नेमण्यात आले. 
 
मंजूरखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली, ‘म गलखानाच्या सैन्यात ख्वाजा क लीखान हा तैनात आहे. 

त्याच्या पथकातंील लोकानंा सतरा मचहन्यापासून पगार चमळाला नाही. काय आज्ञा?’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की त्यानंा तूतट (अलल ्चहसाब, ऑन अकौंर्) तीन मचहन्यािा पगार द्या.’ 
 
फतेह ल्लाखान बहाद र याने चवनंती केली की चसद्दीबलालखान हा एक हजार जात व पािंश ेस्वार अशी 

मन्सब बाळगून आहे. त्याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
बख्शी उल्म ल्करुह ल्लाखान याने बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवले – ‘छाविीिा कोतवाल 

सरबराहखान याने आपली आज्ञा कळचवली आहे की मीरघासी याला छाविीत ठेविे योग्य नाही. त्याला 
ज ल्ल्फकारखान अगर खान फीरोजजंग याचं्या सैन्यात तैनात करण्यात याव.े काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा 
केली की ‘खान न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) याच्या फौजेत तैनात करा.’ 

 
छाविीपासून प ण्यापयंत मजला ठरचवण्यासाठी मी जाव ेअशी आज्ञा झाली आहे असे मतलबखान याने 

कळचवले. बादशहा म्हिाले ‘उम्मानखान याने या कामावर जाव’े 
 
फराशखान्यािा अचधकारी मीरहादी याला बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली –  
 



त मिा भाऊ नस्र ल्लाखान हा ख्वाजाखानाच्या बरोबर तळावर (ब्रह्मप री) जाईल. तेथून तो नवाब 
जीनत चन्नसा बेगम (औरंगजेबािी म लगी) याचं्याबरोबर राहील. औरंगाबादच्या वारे्वर तंबू उभे करण्यािे काम 
तो करील. 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून प ढील बातमी कळली – धनाजी जाधव याने रामिंद्र (पंत अमात्य) याला 

कोंडािा चकल्ल्यावर ठेवले असून तो स्वतः गढ (बहाद र गड) च्या जवळ आला आहे. 
 

एकवीस नोव्हेंबर – म चहब अली यास जोधनिी चकल्लेदारी देण्यात आली. 
 
इल्म्तयाजगड उफट  अधोनी (कनूटल चजल्हा, आंध्रप्रदेश) येथील बातम्यावंरून कळले की तेथील 

चकल्लेदार बेगम हंमदखान हा वारला. बादशहानंी प ढीलप्रमािे नेमिूका केल्या –  
 
बहाद रगडिा चकल्लेदार फखरुद्दीनखान यािी नेमिूक अधोनीच्या चकल्लेदारीवर. 
 
शरीफखान याला बहाद रगडिा चकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. 
 
बहाद रगडच्या तोफखान्यािा दारोगा व बागािंा अचधकारी म हरमखान यािा नायब अब्द ल्लाबेग याच्या 

मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
उस्मानखान करावल याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली ‘आजे्ञप्रमािे प ण्यापयटतच्या मजला 

ठरचवण्यासाठी मी जात आहे. माझ्याबरोबर मरहूम नाहरखान यािा नातू घोरीखान याला तैनात करण्यात 
याव.े’ चवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
खानाजादखान यािा धाकर्ा म लगा अब ल्खैर यािे लग्न पिगानी बेगम चहच्याशी ठरले. चववाहासाठी 

िवदा हजार रुपये चकमतीिे अलंकार द्याव ेअसे ठरचवण्यात आले. 
 

बावीस नोव्हेंबर – काल रात्री खानाजादखान याने आपला म लगा अब ल्खैरखान याच्या लग्नाचनचमत्त चनसार 
(ओवाळिी म्हिून रक्कम) बादशहाकडे पाठचवली. बादशहानंी अब ल्खैरला चखलतीिी वसे्त्र चदली. 
 
बेलदार व गवडंी (संगतराश, दगड तासिारे) यानंा सखरलना (चवशाळगड) कडे पाठचवण्यािी आज्ञा 

झाली होती. पि ते गेले नाही. आता मात्र फतेह ल्लाखान याजबरोबर दोनश े मािसे (बेलदार व गवडंी) 
पाठचवण्यात यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
हत्तीखान्यािा प्रम ख म नीमखान (हा बहाद रशहाच्या काळात पंतप्रधान झाला.) याने प ढीलप्रमािे 

चवनंती केली –  
 



‘मला दख्खनच्या स भयात जहागीर आहे. बहरामंदखानाच्या मृत्यूम ळे शहाजहानबाद (चदल्ली) च्या 
स भयातंील जलालपूर परगिा हा चरकामा (पायबाकी) झाला आहे. माझ्या दचक्षिच्या जहाचगरीच्या मोबदल्यात 
तो परगिा मला देण्यात यावा.’ इनायत ल्लाखान याने िौकशी करुन कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याच्या चशक्क्यानंी प ढील इसमाचं्या नावं े बादशहािी आज्ञापते्र रवाना 

झाली –  
 
१) खान फीरोजजंग उम्दत ल्म ल्क २) रायबाग ह के्करीिा फौजदार जमशीदखान चवजापूरी ३) 

दाऊदखानापाशी तैनात असलेला स लेमान खान. 
 

तेवीस नोव्हेंबर – प ण्यापयंतच्या मजला ठरचवण्यासाठी जाण्यास उस्मानखान करावल यास चनरोप देण्यात 
आला. 
 
म चहब चवचहशी (?) यािी जोधन (जोंध?) च्या चकल्लेदारीवर नेमिूक झाली होती. त्याच्या मन्सबीत 

वाढ करण्यात येऊन त्याला चनरोप देण्यात आला. 
 
कळंब (यवतमाळ चजल्हा) िा बदललेला फौजदार अब ल्हसन हा येऊन बादशहाला भेर्ला. 
 
ताळीकोर्िा फौजदार आचि मरहूम फतेहजंगखान यािा भाऊ अब्द हीम हा मरि पावला असे 

कळले. 
 
खानाजादखान यािा म लगा अब ल्खैर यािे लग्न ग रुवारी ठरले आहे. नौबती वाजचवण्यासबंंधी काय 

आज्ञा म्हिून चवनंती करता बादशहानंी नौबती वाजचवण्यािी परवानगी चदली (दोन चदवसासंाठी). 
 
औरंगाबाद येथील हरकाऱ्याच्या चलचहण्यावरून प ढीलप्रमािे कळले –  
 
या मचहन्याच्या (रजब) च्या सहा तारखेस (पंधरा नोव्हेबर १७०२) शहाजादा म हंमद बेदारबख्त 

बहाद र हा औरंगाबाद येथे जसवतं प ऱ्याच्या तलावाजवळ उतरला. त्याने तेथे तळ चदला. 
 
त्याने िाळीस कोसाच्या पचरसरातील फौजदारानंा प ढील अथािी ताकीद पते्र पाठचवली आहेत. 
 
‘गनीम त मच्या भागात पसरले की त्यािे पाचरपत्य करा. आमिी सैन्ये जवळपास असली की त्वचरत 

कळवा म्हिजे ती मदतीसाठी पाठचवता येतील.’ 
 



द सऱ्या चदवशी शहाजादा बेदारबख्त हा बेगम साहेबाच्या मकबऱ्यावर (बीबीिा मकबरा, बेदारबख्तािी 
आजी चदलरसबानू) गेला. तेथे तो फातेहा पढला. त्याने सोने िादंीिी फ ले व द्रव्यही गचरबातं वार्ली. परत 
येऊन तो डेरेदाखल झाला. 

 
देऊळघार् (वऱ्हाड) िा फौजदार नसीरुद्दीनखान याला मेलगाव (?) मलकापूरिी फौजदारी देण्यात 

आली. त्याला तीनश ेजात व िारश ेस्वार (पैकी शभंर द घोडी) अशी मन्सब आहे. 
 

िोवीस नोव्हेंबर – काल रात्री आचदलबेग ग जटबदार याने खान न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) यािे पत्र व 
मचरबख्शीचगरीिी मोहर (चशक्का आिली. न स्त्रतजंगिा नायब म्हिून मतलबखान यािी नेमिूक 
करण्यात आली. त्याला आपला नायब म्हिून नेमाव.े चशक्का (मोहोर) यार अली पाशी असावा अशी 
चवनंती ज ल्ल्फकारखानाने केली होती. ती मान्य करण्यात आली. 
 
फराशखान्यािा अचधकारी म हंमद हादी यािा भाऊ नस्र ल्ला याला काल रात्री तळाकडे (ब्रम्हप री) 

जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
नळद गटिा चकल्लेदार व फौजदार काचसमखान याने आपल्या अजात प ढील चवनंत्या माडंल्या – त्या 

पैकी काही अशा (इतर चठकािी म गलखान म्हर्ले आहे.)  
 
१) सैफ द्दीनखान (माजी चकल्लेदार) याच्या काळात स्वारानंा सहामाही पगार असे. तसे िाल  रहाव.े 

चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
२) शहाजहानाबाद (चदल्ली) स भयातंील परगिा नहमा (?) ख राक द आब व क र् ंबािा खिट यासाठी 

तनखा म्हिून देण्यात यावा. 
 
यावर इनायनत ल्लाखान याने िौकशी करुन कळवाव ेअशी आज्ञा झाली.  
 
औरंगाबादेत बहादूर या मागािा रक्षक म गलखान याच्या मन्सबीत सूर् देण्यात आली. 
 

पंिवीस नोव्हेंबर – प ढील मंडळींच्या मन्सबीत बहाली व बढत्या करण्यात आल्या –  
 
१) अहदींिा बख्शी नेकनामखान २) बाकरखान तनबख्शी म्हिजे तनखा वार्िारा बख्शी ३) 

नेमतखान ४) त कट ताजखान ५) मीर ब रहाि. 
 
म गलखानाच्या फौजेतील बख्शी व वाकनीस बहाउद्दीन याने प ढील चवनंत्या चलहून पाठचवल्या –  
 
१) गचनमािंी (मराठ्ािंी) बातमी आिण्यासाठी जासूदाचं्या दोन जोड्या लागतील. 



 
यावर आज्ञा ‘की इतर फौजातूंन जी पद्धत आहे ती पाळण्यात यावी’ 
 
२) म गलखानाच्या फौजेत तोफखान्यािा दारोगा (अचधकारी) नेमण्यात यावा. यावर बादशहािी आज्ञा 

‘मीर आचतश (तोफखान्यािे प्रम ख)’ ही नेमिूक करतील. 
 
३) बहसर (?) िी जहागीर बहाल ठेवावी. यावर आज्ञा की इनायत ल्लाखान याने िौकशी करुन 

कळवाव.े 
 
४) डाकिौकी दस्तक इत्यादींिी व्यवस्था व्हावी म्हिजे फौजेच्या बातम्या ह ज रातं कळचविे सोयीिे 

होईल. चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
अहमदनगरिा चकल्लेदार व फौजदार अब्द ल्गफूरखान याने चवनंती केली की –  
 
‘आज्ञा असेल तर येथे आपला नायब ठेऊन ह ज रातं येईन. यावर बादशहानंी प ढील प्रमािे आज्ञा केली 

– ‘म गलखान हा ब िगे वगैरे औरंगबादेस पोहोिवनू अहमदनगरला येईल त्यावळेी त म्ही येऊन भेर्ाव’े 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘गवत व िारा आिण्यासाठी लष्ट्करातील हत्ती, बैल 

वगैरे जंगलातं पाठचवण्यात आले होते. िोरािें (मराठ्ािें) सैन्य िालून आले. शमशीरबेग करावल हा त्या 
स्थळी पोहोिला असून त्याचं्याशी लढत आहे. पि त्याच्यापाशी फार थोडे सैन्य आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली ‘गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी म नीमखान, म हंमद काजम, कामयाबखान, 

हैद्राबादी पायदळ व हमीद द्दीनखान बहाद र यािंी पथके यानंी जाव.े बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान यानेही तयार 
रहाव ेत्याला ही पाठचवण्यात येईल. 

 
शखे नूर म हंमद करोडा याने आपला तोफखान्यािा सरंजाम दाखचवला. वीस स्वार, पािश ेपायदळ, 

रेहेकले दोनश,े बाि दोनश,े चशसे पाि मि, दारु (बंद कीिी) दहा मि, बािदार दोन. तरचबयतखान मीर 
आचतश याच्याबरोबर तोफािंा प ढील सरंजाम देण्यािी आज्ञा झाली. बकंराज अडीिश ेस्वार, पायदळ पािश े
दहा, रेहेकले दोनश,े बाि, सरब (चशसे) पाि मि, दारु (बंद कीिी) दहा मि, बािदार दोन. 

 
अहधक तपशील 

 
बादशाही छाविीतील हत्ती, िाऱ्यासाठी म्हिून छाविीपासून दोन तीन कोसावर गेले आहेत. 

काफरािें (मराठ्ािें) सैन्य िालून आले असून त्याने कोंडी केली आहे आचि हत्तींच्यावर आक्रमि करून 
त्याना वळवनू नेण्यािा प्रयत्न करीत आहेत. ही बातमी ऐकून हत्तीखान्यािा दारोगा (अचधकारी) हा त्वरेने 
धावनू गेला आहे. 



 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने हैद्राबादी पायदळ सैचनक व खान 

जहानिी पथके याना गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी रवाना कराव.े’ 
 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘ब िग्यािे सामग्री सामान ब्रह्मप री (इस्लामप री) हून 

औरंगाबादकडे हलचवण्यात येईल. ते हलचवण्यासाठी तीनश ेउंर् व शभंर हत्ती पाठचवण्यात यावते.’ 
 
बादशहानंी रुह ल्लाखान यास प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘मीर आचतश तरचबयतखान याच्याबरोबर 

देण्यासाठी सहा हजार स्वाराचं्या सैन्यािा तूमार (तपशील) तयार करावा. 
 
गस्त घालण्यासाठी म्हिून म हंमद अमीनखान बहादूर याच्याबरोबर देण्यासाठी पाि हजार स्वारािंी 

व्यवस्था करावी. तूमार तयार करावा. 
 
ग जटबदारािंा दारोगा मतलबखान याला ज ल्ल्फकारखान न स्रजंग यािा नायब म्हिून नेमण्यात आले. 

त्याने तसलीमात (म जरे, नम्र अचभवादन) केले. 
 
आज रात्री खानाजादखान यािा म लगा अब खैर यािे लग्न पािंकानी बेगम चहच्याशी होिार आहे. 

बादशहानंी अब ल्खैरला शभंर मोहरा, एक घोडा व चखलतीिी वस्त्र चदली. 
 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘जीनत चन्नसा बेगम याचं्यासाठी तळावर (ब्रम्हप री) ओझी 

वाहिारी वाहने व िार जनावरे (बारबरदारी) पाठवा म्हिजे तेथून ती औरंगाबादेस रवाना होतील. 
 
सव्वीस नोव्हेंबर – काल रात्री हमीद द्दीनखान बहाद र याने खालीलप्रमािे चवनंती केली –  

 
म नीमखानािी दोन मािसे हलकर् गचनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) मागे गेली होती. त्यानंी येऊन 

वस्त ल्स्थती साचंगतली ती प ढीलप्रमािे –  
 
िोरानंी (मराठ्ानंी) आपल्या सैन्यािे दोन भाग केले. एक सैन्य म नीम खानाशी लढण्यात ग ंतले, 

द सरे सैन्य हत्ती व ऊंर् व लष्ट्करातील बैल घेऊन गेले, म नीमखानाबरोबर फार थोडे सैन्य आहे.’ बादशहानंी 
आज्ञा केलेली की ‘म हमंद अमीनखान बहादूर याला (गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी) नेमण्यात आले आहे.’ 

 
बादशहानंी म हंमद अमीनखान बहादूर याला गचनमािें पाचरपत्य करण्यासाठी जाण्यास चनरोप चदला. 

तरचबयतखानाला ससैन्य गस्त घालण्यासाठी पाठचवण्यात आले. तो गस्त घालून परत आला. 
 
काल रात्री खानाजादखानािा म लगा अब ल्खैर हा ह ज रात आला. बादशहानी आपल्या हातानंी त्याला 

मोत्यािी म ंडावळ बाधंली. काजी म हंमद अकरमखान, बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान, हमीद द्दीनखान बहाद र, 



म हरमखान वगैरेना बोलावण्यात आले बलबागं (ग लबागं?) बानू चहिे पालन पोषि अंतःप रात झाले होते. 
म ख्य काजींनी चतच्याशी अब ल्खैरिा चनका पढचवला. ऐंशी हजार रुपये चमहर म्हिून ठरचवण्यात आला. 
अब ल्खैरला अेक कलगी तूरा बक्षीस देण्यात आला. 

 
सत्तावीस नोव्हेंबर – बादशहानंी नायब खानसामान फाजलखान आचि नायब नाझर ख्वाजा स हेल याला 

प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘त म्ही बहाद रगडच्या चकल्ल्यात जा. बादशहाजादा कामबख्श यािे 
अंतःपूर व इतर खाती (कारखाने) याचं्यासाठी जागा पाहून या. आम्ही त्यानंा (अंतःप र वगैरे) येथेि 
ठेविार आहोत.’ 
 
फाजलखान व ख्वाजा स हेल हे चकल्ल्यात जातील तेव्हा त्यानंा अडथळा होऊ नये अशी ताकीदपते्र 

(परवानगी) चकल्लेदाराला देण्यात यावी अशी आज्ञा बक्षी उल्म ल्क रुहल्लाखान यासं देण्यात आली. 
 
मावळ्यािंा प्रम ख सकसा (नावं नीर् लागत नाही) याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. ब खाऱ्यािा 

वकील मीर हबीब याला तीनश ेरुपये देण्यात आले. म हंमद नूरबासी याला म गलखानाच्या तोफखान्यािा 
दारोगा (अचधकारी) म्हिून नेमण्यात आले. 

 
हरकयाचं्या तोंडून प ढील हकीकत कळली – ‘िोरानंी (मराठ्ानंी) हत्ती पळचवले होते. त्यापैकी दोन 

हत्ती गढनम न्याहून बदललेला ठािेदार व चशवनेरीवर नेमण्यात आलेला चकल्लेदार अब ल्खैरखान याने 
सोडचवले आहेत.’ बादशहा म्हिाले ‘मजूरा झाला. चकल्लदेारािा दजा व ह द्दा (मरातब) कळवा.’ 

 
चसरसाळ्यािा ठािेदार अमान ल्ला यास धारुरिा (बीड चजल्हा, मराठवाडा) चकल्लदेार व फौजदार 

म्हिून नेमण्यात आले. तेथील पूवीिा चकल्लेदार औरंगखान याला ह ज रात बोलावण्यात आले. इज्जतखान यािी 
बदली करण्यात आली होती, ती स्थचगत करण्यात आली. 

 
पेशखाना (आघाडीिे तंब)ू प ढे रवाना करण्यासंबधंी काय आज्ञा म्हिून फराशखान्यािा म श्रफ 

(अचधकारी) मीर म हंमद हादी याने चविारले.’ बादशहा म्हिाले ‘उद्या प ण्याच्या चदशनेे पचहली मजल आहे, 
तेथे उभे करा. आम्ही सोमवारी चनघिार.’ 

 
छाविीिा कोतवाल सरबराहखान याला बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा आज्ञा केली –  
 
‘एक अमीरुल उमरा (म ख्य प्रधान), बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान, खानजादखान व हमीद द्दीनखान 

बहाद र यािें कचबले सोडून चतही दोनि मािसे) इतर कोित्याही सरदाराचं्या कचबल्यानंा लष्ट्करात राहू देऊ 
नका.’ 

 
पाईनघार् (वाई प्रातं) िा चदवाि म हंमद आचकल याला फतेह ल्लाखान बहाद र याच्या फौजेिी 

चदवािीपि देण्यात आली. 



 
अठ्ठावीस नोव्हेंबर – हैद्राबादच्या कानूनगोच्या ह द्यावर बापू पंचडत हा होता. त्याला तेथून बदलण्यात येऊन 

त्या जागेवर खालसा शरीफ खात्यािा कारकून (पेशदस्त) यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 
म हंमद म हचसन हा मध्य आचशयातून आला होता. त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. 
 
काल रात्रीच्या दोन घर्का झाल्या असता हरकाऱ्याचं्या तोंडून खालील बातमी कळली –  
 
म हंमद अमीनखान बहाद र हा िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी रवाना झाला होता. शत्रूंनी 

बादशाही छाविीिे हत्ती, उंर्, व ग रेढोरे पळचवली होती. छाविीपासून सोळा कोसावर तो पोहोिला आचि 
शत्रूशी त्याने य द्ध केले. शत्रूपैकी काही ठार व काही जखमी झाले. दोन हत्ती सोडचवण्यात आले. नंतर त्याने 
गचनमािंा पाठलाग स रु केला. तो लेसरी (?) या गावी पोहोिला. तोि गचनमािें प्रिंड सैन्य िालून आले. 
त्याने म हंमद अमीनखानाला घेरले असून य द्ध िालू आहे. बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली ‘मीर आचतश 
तोफखान्यािा (प्रम ख) तरचबयतखान, सरफराजखान वगैरेंनी म हंमद अमीनखानाच्या साहाय्याथट त्वचरत जाव.े 
त्यानंा नेऊन पोहोिचवण्यािे काम हमीद द्दीनखान बहाद र याने कराव.े’ 

 
फराशखान्यािा अचधकारी म हंमद हादी याला आज्ञा झाली की ‘पेशखाना पाठचवण्यािे स्थचगत करा.’ 
 
फतेह ल्लाखानाच्या पथकातंील बसालतखान वगैरेंना बक्षीसे देऊन (घोडे) त्यानंा जाण्यासाठी चनरोप 

देण्यात आला. फतेह ल्लाखानाच्या चवनंतीप्रमािे पाि जोड जासूद (?) याना त्याजपाशी तैनात करण्यात आले. 
त्याने दहा माचगतले होते. 

 
सखरलना (चवशाळगड) च्या वढे्यात वापरलेल्या तोफा चवशाळगडावर राचहल्या होत्या. अबदालखान 

याने त्या तोफा फतेह ल्लाखानाबरोबर यासीन खानाच्या इलाख्यात आिाव्या. तेथून यासचनखानाने ह ज रात 
आिाव्या अशी आज्ञा झाली. 

 
अलीमदानखान या माजी स भेदाराच्या क र् ंचबयानंा राहाण्यासाठी ब ऱ्हाि प रात एक वाडा देण्यात यावा 

अशी आज्ञा झाली. 
 
स रत बंदरिा फौजदार चदयानतखान याला बदलला होता. खानाज द खानाच्या चशफारसींवरून 

त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
फतेह ल्लाखान बहाद र याने चवनंती केली की जरुर लागेल त्यावळेी माझ्याशी सहकायट करण्याबाबत 

त्या भागातील फौजदारानंा आज्ञा व्हावी. 
 



बादशहानंी चवनंती मान्य केली. ते म्हिाले ‘दंडराजप रीिा फौजदार व चकल्लेदार चसद्दी याकूत हा येत 
नसेल तर त्याच्या मानलेल्या म लाने याव.े या बाबतीत त्याला चलचहण्यात याव’े 

 
आज्जमनगर उफट  बेळगावं येथील तैनात असलेल्या बातम्यावंरुन प ढील हकीकत कळली –  
 
तळ कोंकििा फौजदार हसन क लीखान यािे सहद राव (घोरपडे) याच्याशी य द्ध झाले. गचनमानंी 

त्याला फोंड्याच्या चकल्ल्यातून कैद केला आचि एक हत्ती घोडे वगैरे मालमत्ता ल रू्न नेली. 
 
नळद गटवरुन प ढील मजकूर चलहून आला – ‘मराठे सरदार पािं हजार सैन्यासचहत या भागात संिार 

करीत आहेत. त्यािें पाचरपत्य करण्यासाठी खान न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान हा बारा कोसावर पोहोिला.’ 
 
मतलबखानाने चवनंती केली की ‘सरकारखान करावल यािे म्हििे आहे की गवत – िारा यासाठी 

योग्य जागा पाहून येतो. काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले ‘रात्र मध्ये आहे. त म्ही त्याि चदवशी परत या.’ त्याने 
म्हर्ले ‘त्याि चदवशी गवतिारा, लाकूडफार्ा ही येिार आहेत. 

 
एकोितीस नोव्हेंबर – बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले. म हंमद अमीन खान बहाद र, ख्वाजाखान, 

त कट ताजखान नजीबखान वगैरे गचनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी गेले होते. म हंमद अमीनखान 
बहाद र बरोबर सैन्य थोडे होते. गचनमािें सैन्य मोठे. त्याम ळे बादशाही छाविीपासून सात आठ 
कोसावर ज न्नर भागात गचनमानंी म हंमद अमीनखान बहाद रच्या सैन्यावर चवजय चमळवनू त्याला घेरले. 
ख्वाजाखान हा शत्रूच्या हाती सापडला. म हंमद अमीनखान बहाद र व काही मािसे य द्धातून बाहेर 
पडली. म नीमखान, कामयाबखान वगैरे आपली पथके घेऊन होते. ते गढनम न्यात (करडेचनमोिे) 
बसून राचहले. म हंमद अमीनखानाच्या मदतीला गेले नाहीत.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘शमशरे बेग याने आठ घोडे व दोन उंर् घेऊन म हंमद अमीनखान याजकडे 

जाव.े’ 
 
बादशहानंी खालील प्रमािे आज्ञा केली –  
 
‘दोन ग जटबदार नेमा. त्यानंी जाऊन चवजाप री कनार्कातून (चसराप्रातं) िीन क लीजखान (भावी 

चनजाम ल्म ल्क) याला चवजापूर स भयात आिाव ेव गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी त्याला बेळगावंकडे पोहोिवाव.े 
गदगिा फौजदार बशीरखान, बंकापूरिा फौजदार जमशीदखान, कोल्हापूरिा ठािेदार इखलासखान यानंा 
म द्दाम मािसे पाठवनू िीन क लीजखानाकडे नेऊन चमळवाव.े’ 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली –  
 



‘खान फीरोजजंग याला आज्ञापत्र चलचहण्यात याव.े त्यािा एक अचधकारी उत्कृष्ट पथकाचनशी येथे 
येईल. तो तेथील ब िगे व इतर सामग्री सळावर (ब्रह्मप री) घेऊन जाईल.’ 

 
स भे म ल्तानिा बदललेला बख्शी व वाकनीस यादगार ह सेनखान यािी खान ही पदवी काढून घेण्यात 

आली. त्यािी मन्सब कमी करण्यात आली. 
 

तीस नोव्हेंबर – म नीमखानाला (मूहंमद अमीनखान याला मदत न केल्याबद्दल) फीलखाना (हत्तीखाना) च्या 
दारोगाचगरी (अचधकारपद) वरून काढून र्ाकण्यात आले. त्याच्या ऐवजी चदवािेखासिा दारोगा व 
आख्ताबेगी हमीद द्दीन खान बहाद र याला नेमण्यात आले. बादशहाजादा कामबख्श याच्या अव्वल 
बख्शीच्या जागेवरुनही म नीमखानाला काढून र्ाकण्यात आले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘फतेहदौलत कौल याने दोन हजार अश्रफ्या म हंमद अमीनखान बहाद र 

याजकडे नेंऊन पोहोिवाव्या. ज ल्ल्फकारखान याला मीरबक्षीचगरी चमळाली होती. त्याला पते्र चलचहतानंा त्याला 
कोिकोित्या अलकाब (पदव्या, चवशषेिे, गौरवािे शब्द) याबद्दल बादशहानंी प ढील झाड वापरण्यािी आज्ञा 
केली – (आपल्याकडील लक्ष्मी अलंकृत, राजमान्य, राजश्री प्रमािे) –  

 
चसयादत पनाह (श्रेष्ठ), नजाबत दस्तगाह (प्रचतचष्ठतािंा आधार,) उम्दाचफदचवयाने अकीदत ब चनयाद 

(स्वाचमचनष्ठ), म खचलसान बा इचतकाद (चवश्वासू व चनमटळ) मंजूरे नजर बादशाही (बादशहािंा आवडता) 
मोरदे अल्ताफे नामनाई (बादशहािी कृपा असलेला) खानाजाद (घराण्यािा जन्मापासून सेवक) श जाअत 
चनशान (शौयटचनचध), बाकरबगे बख्शी उल्म ल्क ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्त्रतजंग. 

 
प ढील इसमानंा आज्ञापते्र पाठचवण्यात आली. १) फतेह ल्लाखान बहाद र आलमगीरशाही २) बहाद रगड 

ते ख जस्ताब चनयाद (औरंगाबाद) या मागािा रक्षक (राहदार). 
 
काल बादशहाना प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘म काहीर (ज्याचं्यावर कोप झाला आहे असे 

म्हिजे मराठे) यानंी म हंमद अमीनखान बहादूर याजबरोबर य द्ध केले. तरचबयतखान, सरफराजखान वगैरे 
मािसे अमीनखानाच्या मदतीला गेली. मराठ्ानंी म हंमद अमीनखानाला सोडले. तेथून जवळि ख्वाजाखान, 
ऐमनबेग वगैरे मािसे जखमी होऊन पडली होती. मराठे त्याना उिलून घेऊन गेले. म हंमद अमीनखानाच्या 
बरोबर जखमी झालेली अनेक मािसे आहेत. ती सवट पायी िालत ह ज रात येत आहेत. 

 
बादशहानंी शमशरेबेग व फतेह दौलत कौल यानंा आज्ञा केली की ‘दोन हजार अश्रफ्या, वीस घोडे, 

दोन साडंिीस्वार, दोन उंर्, चखलतीिी वसे्त्र आचि तीन वैद्य (ज–राह, शल्य चिचकत्सक) हे सवट म हंमद 
अमीनखान याजपाशी पोहोिवाव.े’ 

 



याि स मारास बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘म नीमखान हा पथकासचहत वारे्त होता. पि तो 
म हंमद अमीनखान याच्या मदतीस गेला नाही.’ त्याला एक हजार जात व िारश े स्वार अशी मन्सब होती. 
बादशहानंी त्यािी दोनश ेजात व पन्नास स्वार अशी मन्सब कमी केली. त्यािी पदवी काढून घेण्यात आली. 

 
म हतशमखान याला कौरबगेीिा ह द्दा देण्यात आला. कामयाबखानाच्या ऐवजी अमान ल्लाखान याला 

मीरत जक (चशष्टािारािा, प्रोर्ोकॉलिा अचधकारी) करण्यात आले. 
 
म अज्जम क ली यास जमसखडी व म धोळ येथे फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. जमशीदखान यास 

तेथील चकल्ल्यािी चकल्लेदारी देण्यात आली. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की म हंमद अमीनखानाच्या मदतीसाठी तरचबयतखान गेला. पि 

कामयाबखान (तरचबयतखानािा भाऊ) हा गेला नाही. त्याला सातश ेजात व दोनश ेपन्नास स्वार अशी मन्सब 
होती. त्यापैकी दोनश ेजात व पन्नास स्वार हे कमी करण्यात आले. कामयाबखान यािी खान ही पदवी काढून 
घेण्यात आली. 

 
लोहगडच्या चकल्लेदारी व फौजदारीवरुन अर्लससग याला बदलला होता. त्याला गढनम ना (करडे 

चनमोिे) व नऊलखा येथील ठािेदारी देण्यात आली. 
 
फराशखान्यािा म श्रफ (अचधकारी) याला बादशहा म्हिाले ‘ग रुवारी पेशखाना प ढे पाठवनू द्या.’ 

 
❀❀ 

  



कसहगडच्या वाटेवर : ९ 
 

हडसेंबर १७०२ 
 

एक चडसेंबर – सकाळी बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘िोरािें (मराठ्ािें) िार पािं हजार स्वारािें सैन्य 
हे बादशाही छाविीपासून िार पािं कोसावर जमले आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘पेशखाना 
(आघाडीिे तंबू) कोंडाण्याच्या चदशनेे रवाना करावा. मतलबखान याने पेशखान्याच्या बरोबर जाव.े’ 
 
बादशहानंी म हंमद अमीनखान बहादूर यािा म लगा म हंमद फाजल याला आपल्या शय्यागृहात 

बोलाचवले. म हंमद अमीनखान बहाद रसाठी म्हिून बादशहानंी त्याचं्या म लाकडे एक रत्नखचित अंगठी व 
फळािंी करंडी चदली. त्याला काही सूिना देऊन त्याला आपल्या बापाकडे जाण्यास चनरोप चदला. 

 
सदारत (न्यायखाते) िा म ख्य कारकून ख्वाजा म सा याला बादशहानी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – 

‘त म्ही म हंमद अमीनखान बहादूर याजकडे जाऊन हा चनरोप द्या. त्याना म्हिाव े‘हत्ती, घोडे, पोशाख, तंब ूवगैरे 
जो काही सरंजाम त म्हाला हवा असेल तो त्यािी यादी त मच्या मोहरेचनशी तयार करून पाठवा. सरंजाम 
त म्हाला देण्यात येईल.’ 

 
ख्वाजा खानािा म लगा ख्वाजाखान याला बादशहानंी आपल्या शय्यागृहातं बोलावनू त्याला दोन 

अंगठ्ा बक्षीस चदल्या आचि त्याला म्हर्ले ‘त म्ही खात्री बाळगा. त मच्या वचडलानंा मी (मराठ्ाचं्या कैदेतून) 
सोडवीन. त्याने म जरा करून चनरोप घेतला. 

 
द पारच्या वळेी हमीद द्दीनखान बहाद र याने बादशहानंा कळचवले की, ‘म हंमद अमीनखान बहाद र हे 

िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी गेले होते. ते भेर्ीसाठी हजर झाले आहेत.’ बादशहा म्हिाले ‘येऊ द्या’ 
म हंमद अमीनखान बहाद र हा बादशहानंा भेर्ला. बादशहा म्हिाले, ‘आमच्याबरोबर द पारिी नमाज पढा.’ 
नमाजानंतर बादशहा त्याला म्हिाले ‘िोरािें (मराठ्ािें) छान पाचरपत्य केलेत.’ अमीनखान बहाद र 
म्हिाला, ‘आमिे सैन्य बंडखोरावंर (मराठे) िालून गेले. य द्ध झाले. शत्रूपैकी अनेकजि जखमी झाले. 
आमच्या जवळील य द्ध सामग्री संपली. िोरािें (मराठ्ािें) सैन्य संख्येने अचधक होते. त्यात कोिीही आमच्या 
साहाय्यास आले नाही. याम ळे आम्ही गढीत आलो. िहूकडून शत्रूने बाि, बंद की, दगड यािंा मारा केला. 
खानाजाद वगैरे बादशाही सेवक मारले गेले अगर जखमी झाले. अब्द स्समदखान हा दगडाच्या माऱ्याने जखमी 
झाला’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘धन्य धन्य. त मिी आचि त मच्या सहकाऱ्यािंी सेवा मान्य झाली.’ 
 
बादशहानंी म हंमद अमीनखान बहाद र याला खास चखलतीिी वसे्त्र व फळािंी करंडी चदली आचि 

त्याला आपल्या तंबूकडे परत जाण्यास चनरोप चदला. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘फळाचं्या करंड्या 
अमीनखानाच्या तंबूवर पाठवा आचि त्याला देण्यासाठी म्हिून दोन हत्ती आचि दोन घोडे काढून ठेवा.’ 



 
नळद गट येथील चजचजयािा अमीन जहानखान (?) याला तेथेि बक्षी व वाकनीस म्हिून पि नेमण्यात 

आले. 
 

दोन चडसेंबर – आत बादशहा तख्तेखावंर स्वार झाले. बहाद रगडजवळील आपल्या म क्कामावरुन ते चनघाले. 
सव्वा कोसािा प्रवास करून ते चदलेरखान गढपाशी म क्कामाला आले. (नकाशात हे नाव नाही. बह तेक 
कवठे असाव?े) 
 
मीर आचतश (तोफखान्यािा प्रम ख) तरचबयतखान, म नीमखान, म हंमद कामयाब व म हंमद काजम हे 

हलकर् गचनमाचं्या (गनीम लईम) पाचरपत्यासाठी गेले होते. ते येऊन बादशहानंा भेर्ले. तरचबयतखानाला 
चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. म नीमखानािी पदवी त्याला परत देण्यात येऊन त्याला त्याच्या म लाच्या जागी 
दखनी सैचनकाचं्या खात्यािा व्यवस्थापक म्हिून नेमण्यात आले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘सैन्याच्या क िेच्या वळेी अध्या मजलेपयंत हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी 

बादशहाच्या ह ज रात असाव ेआचि नंतर सैन्यात व सैन्याच्या चपछाडीत सावधचगरी बाळगावी. रुह ल्लाखान याने 
हमीद द्दीनखान बहाद र, चदयानतखान, फायारखान (?) वगैरे बरोबर देण्याच्या फौजेिा तपशील (तूमार) 
तयार करुन आिावा.’ 

 
रुह ल्लाखान याने बादशहानंा कळचवले की ‘म हंमद अमीनखान बहाद रिी चवनंती आहे की त्यािे व 

ख्वाजाखान यािे कचबले यानंा बहाद रगडच्या चकल्ल्यात ठेवण्यािी परवानगी असावी. कचबल्याचं्या 
वास्तव्यासाठी चकल्ल्यात एक वाडा (हवलेी) देण्यासंबधंी चकल्लेदार फखरुद्दीनखान याला आज्ञा करण्यात 
यावी. 

 
चवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
छाविीिा कोतवाल सरबराहखान याने कळचवले की, ‘छाविीतील मािसे आपापल्या क र् ंचबयानंा 

(बरोबर) आिण्यासाठी गदी आचि धादंल करीत आहेत. त्यानंा आवरण्यास सकवा चनबधंात ठेवण्यास जागा 
नाही. काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘त्यानंा (छाविीतील मािसानंा) अडथळा करु नका.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘हमीद द्दीनखान बहाद र व सरबराहखान यानंी छाविीभोवती चफरुन 

वस्त ल्स्थती पाहून वृत्तातं कळवावा.’ 
 

तीन चडसेंबर – म गलखान याजकडे बादशाही छाविीपासून औरंगाबाद पयंतच्या मागाच्या रक्षिािे काम 
सोपचवले होते. त्याने प ढीलप्रमािे चवनंती पत्र पाठचवले –  
 



‘माझ्यापाशी चसद्दीचमफताहखान व अहमदबेग यानंा त्याच्या पथकासंचहत तैनात करण्यात आले होते. 
त्यािंी वागिूक अचतशय चवचित्र आहे. चसद्दीचमफताह खानाला ताबडतोब ह ज रात बोलावनू घेण्यात याव.े’ 

 
बादशहानंी चवनंती मान्य केली. चसद्दीचमफताहखान याला एक हजार जात व िारश ेस्वार अती मन्सब 

होती. त्याला ह ज रात आिण्यासाठी मीर म हंमद बेग ग जटबदार यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 

िार चडसेंबर – बहाद रगडिा चकल्लेदार व फौजदार फखरुद्दीनखान याला बहाद र गडकडे परत जाण्यासाठी 
चनरोप देण्यात आला. 
 
भास्करराव हरकारा याला अडीिश े जात अशी मन्सब होती. ती पन्नासने कमी करण्यात आली. 

हरकारे हे मराठ्ाचं्या हालिालीच्या नीर् खबरा देत नाहीत अशी त्याचं्या चवरुद्ध तक्रार करण्यात आली होती. 
 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) फौजा छाविी भोवती चघरट्या घालीत 

आहेत. बादशहानंी सरफराजखान यास आज्ञा केली की ‘तयारीत रहा. िोराचं्या (मराठ्ाचं्या) पाचरपत्यासाठी 
मी त म्हास पाठवीत आहे.’ न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान मीरबख्शी) यािा नायब मतलबखान याला बादशहानंी 
आज्ञा केली की ‘शखे चमनहाज वगैरे सरदारािी पथके एकत्र करा. एकंदर सैन्य िार हजार तीनश ेबहात्तर 
स्वारािें राहील असा तपशील (तूमार) तयार करा. हे सैन्य सरफराजखाना बरोबर राहील. दोनश ेप्यादे, पाि 
श तरनाळ दोनश े गरनाळ (लहान तोफा अगर मोठ्ा बंद का), वीस मि सरब (चशसे) दहा मि बारुद 
(बंद कीिी दारु) इतका सरंजाम सरफराजखाना बरोबर चदला जावा. 

 
मरहूम अमीरखान (काब लिा माजी स भेदार) यािा म लगा मीरखान मरहूम बहरामंदखान याच्या 

म लीशी लग्न ठरले. त्याला औरंगाबादेस जाण्यास चनरोप देण्यात आला. म हंमद तकीखान यालाही बहरामंद 
खानाच्या पत्नीबरोबर औरंगाबादेस जाण्यास चनरोप देण्यात आला. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की छाविी भोवती गस्त घालून रात्रीच्या वळेी खबरदारी बाळगण्यािी व्यवस्था 

प ढीलप्रमािे व्हावी –  
 
१) ख्वाजा अब्द ल्लतीफ व त्याच्याबरोबर चसयादतखान व ऐवजबेग इत्यादींिी पथके, पाि ग जटबदार हे 

त्याचं्यापाशी तैनात राहतील. 
 
२) उजवी फळी साभंाळण्यासाठी शहाजादा कामबख्श यािी पथके, फकीर म हंमद अईजखानी, 

फखरुद्दीन वगैरे पािं ग जटबदार तैनात राहतील. 
 
बादशहानंी बाकंरखान यािी सरबराहखान याच्या फौजेिा बख्शी व वाकनीस म्हिनू नेमिूक केली. 

त्याच्या बरोबर हैद्राबादिे शभंर स्वार तैनात करण्यात यावते अशी आज्ञा झाली. 
 



खाने आलम हा शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेत तैनात होता. तो बादशहानंा भेर्ण्यास येत आहे 
असे कळले.’ बादशहा म्हिाले ‘तो औरंगाबादेस जायला चनघाला नसेल तर येऊ द्या.’ 

 
आलमससग वारला. त्यािा म लगा पदमससग याला आनंदगडिी (?) चकल्लेदारी देण्यात आली. 
 
बादशहानंी ज ल्ल्फकारखान बहाद र व म गलखान यानंी ह ज रात आपापल्या फौजासंचहत याव ेअशी 

आज्ञा केली. 
 

पाि चडसेंबर – जलाल द्दीनखान यािी नेमिूक म हंमदाबाद बीदरिा चकल्लेदार व फौजदार म्हिून झाली होती. 
त्याने बादशहाला प ढीलप्रमािे चवनंती पत्र चलचहले –  
 
‘माझा मोठा भाऊ सय्यद नूरखान हा दहीवाडी (सातारा चजल्हा) िा ठािेदार होता. त्याला तेथून 

बदलण्यात आले आहे. तो आजारी असून औषधोपिारासाठी तो सध्या बीड येथे गेला आहे. त्यािी तैनाती 
ब ऱ्हािपूरिा स भेदार नजाबतखान खान याजपाशी करण्यात यावी म्हिजे तो आपल्या आजारावर इलाज 
करून घेऊ शकेल.’ 

 
त्याला (सय्यद नूरखान) सहाश े जात व दोनश े स्वार अशी मन्सब होती. बादशहानंी नूरखानाला 

मन्सबीवरुन बडतफट  केले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की मीर आचतश दारूगोळ्यािा व तोफखान्यािा प्रम ख) तरचबयतखान याने 

पािंश े बकंदाज (बंद किी) भरती कराव.े त्यानंा सरकारातून दरमहा पस्तीस रुपये पगार देण्यात यावा. 
तरचबयतखानाने यादी प्रमाचित (सर्जर्फाय) करून देत जावी अशी आज्ञा देण्यात आली. 

 
त कट ताजखानाच्या पथकाला सहा मचहने पगार बाकीिी रक्कम आचि मदत म्हिून दहा घोडेही देण्यात 

याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
अमान ल्लाखान व म नीमखान याना, बादशाही छाविीपासून बहाद रगडापयंतच्या भागात सावधचगरी 

बाळगावी अशी आज्ञा करण्यात आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की मरहमतखान, जवाहरखान व म हंमदनूर अमीरखानी यानंी जनाना 

स्वारीच्याबरोबर राहाव े म हंमद दाराब व मीर न रुद्दीन हे लष्ट्करच्या इल्तमश (मध्याप ढिी आघाडी) मध्ये 
राहाव.े 

 
म नीमखान याने किेरीत याव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. तो सशस्त्र असा येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

त्याला न स्त्रतखानाच्या वर उजवीकडे उभे करण्यात आले. 
 



बादशहानंा कळचवण्यात आले ते असे ‘चिकोडीिा जमीनदार आचि देवमना (?) िा म लगा माना (?) 
हा बचहजी (सहद राव घोरपडे) याला चमळाला असून दोघानंी पाि हजार सैन्यासचहत ह के्करीला वढेा घातला 
आहे.’ बादशहानी आज्ञा केली की बंडखोरािें पाचरपत्य कराव ेम्हिून रुह ल्लाखानाने प ढील इसमानंा आज्ञापते्र 
पाठवावी –  

 
१) िीनक लीजखान बहाद र – स भेदार चवजापूर 
 
२) तेथील फौजदार – जमशीदखान 
 
३) शमशरेखान, फौजदार – गदग 
 
४) कोल्हापूरिा फौजदार – इखलासखान 
 
५) फतेह ल्लाखान बहाद र 
 
६) बेळगाविा फौजदार – सैफखान 
 
म गलखान याने काचफला (प्रवाशािंा समूह) व खचजना लवकर आिावा म्हिून एक ग जटबदार 

नेमण्यात यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
सय्यद नूरखान (दहीवाडीिा ठािेदार) यािी मन्सब काढून घेण्यात आली. त्याला पाि हजार 

रुपयािें वषासन देण्यािे बादशहानंी ठरचवले. 
 
चशष्टािार खात्यािा प्रम ख (मीर त जक) अमान ल्लाखान याला म नीमखानाच्या ऐवजी खानजहानच्या 

पथकािंा अचधकारी (दारोगा) म्हिून नेमण्यात आले. 
 
िाळीसगाव (खानदेश) वर सय्यद अबू म हंमद यािा म लगा सय्यद अली हा फौजदार होता. त्याला 

तेथून बदलण्यात येऊन त्याच्या जागी सय्यद अलीिा म लगा सय्यद ल त्फअली यािी नेमिूक करण्यात आली. 
 
सरबलंदखान याला अद्याप जहागीर चमळाली नव्हती. त्याला फतेह ल्लाखानाच्या फौजेत तैनात 

करण्यात आले होते. जहागीर चमळेपयंत त्याने ह ज रात रहाव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. 
 
अली आलम याला सरफराजखानापाशी तैनात करण्यात आले. त्याला एक हजार जात व िारश ेस्वार 

अशी मन्सब होती. 
 



सावळदासिा म लगा व अर्लससग (?) यािा भाऊ रुपससग याला बारा मावळिी ठािेदारी देण्यात 
आली. त्याला चदडश ेजात व पािश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत पन्नास जात व पंिाहत्तर स्वार अशी वाढ 
करण्यात आली. 

 
बहाद रगडिा बख्शी व वाकनीस म हंमद ह सेन याला तेथील बागािंा व्यवस्थापक म्हिून नेमण्यात 

येऊन त्याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यास आली. त्याला बहाद रकडे जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
चपछाडी (िंदावल) िा अचधकारी तरचबयतखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. बादशहा त्याला म्हिाले 

की ‘आमिा म क्काम होईल त्या चदवशी िौकी पहारा त मिा राहील. आम्ही कूि करू त्यावळेी त म्ही िंदावल 
(चपछाडी) साभंाळाव.े’ 

 
सखरलना (चवशालगड) िा चकल्लेदार व फौजदार जाबताखान याच्याकडे पूवी दाभोळिी ठािेदारी व 

फौजदारी होती. तेथून बदलल्याम ळे त्यािी मन्सब त्या प्रमािात कमी करण्यात आली. 
 

सहा चडसेंबर – बादशहानंी सरफराजखानाला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘बादशाही खचजना औरंगाबादेहून 
येत आहे. त म्ही पथके (फौज) बरोबर घेऊन जा आचि खचजना खबरदारीने ह ज रात घेऊन या.’ 
मागातील फौजदार व ठािेदार यानी आपापल्या इलाख्यातून खचजना स रचक्षतपिे पार करावा अशा 
अथािी आज्ञापते्र त्यानंा पाठचवण्यात यावी म्हिून बादशहानंी फमाचवले. 
 
प ढील मंडळींना डासळबाच्या करंड्या पाठचवण्यात आल्या – १) शहाजादा बेदारबख्त (औरंगाबाद 

येथे), २) जीनत चन्नसाबेगम ३) उदेपूरी महल ४) उम्दत ल्म ल्कखान फीरोजजंग ५) खान बहाद र न स्त्रतजंग 
(ज ल्ल्फकारखान) 

 
खचजना आिण्यासाठी म्हिून बादशहानंी सरफराजखानाला ससैन्य अहमदानंगरच्या चदशनेे 

जाण्यासाठी चनरोप चदला. म द्दाम अचधकारी (सजावली) नेमून सरफराजखानाला रवाना कराव ेअशी आज्ञा 
मीरत जक (चशष्टािार, प्रोर्ोकॉल, प्रम ख) मतलबखान याला देण्यात आली. 

 
सात चडसेंबर – सकाळी फराशखान्यािा म श्रफ (अचधकारी) म हंमद हादी याला बादशहानंी आज्ञा केली की, 

‘पेशखाना (प ढील म क्कामासाठी पाठवायिे तंब ू इत्यादी) प ढे रवाना करा’ पूवी हैद्राबादिे सैचनक 
(कौलार) पेशखान्याबरोबर जात पि त्यानंा सरफराजखानापाशी तैनात करण्यात आले आहे असे 
रुह ल्लाखानाने कळचवले. यावर बादशहानंी आज्ञा केली की जल्ल ू (बादशहाच्या ह ज रातील) च्या 
नोकरानंी पेशखान्याबरोबर मतलबखानाच्या तैनातीत म्हिून जाव.े 
 
बहाद रगडच्या बागािंा व्यवस्थापक म्हिून कब्द ल्लाबेग यािी नेमिूक करण्यात आली. बादशाही 

छाविीपासून आज्जमगड प िे येथेपयटन्तच्या मजला ठरचवण्यासाठी उस्मानखान करावल व म हंमद ग ल 



ख शमंचजल (मजला ठरचविारा अचधकारी) हे गेले होते. त्यानंी येऊन कळचवले की – ‘बादशाही छाविीपासून 
आज्जमगड (प िे) पयंतिे अंतर एकवीस कोसािें असून त्याच्या आठ मजला होतील.’ 

 
मीरत जक न स्रतखान याने कळचवले की ‘आजे्ञप्रमािे मी सरफराज खानाला िाभंार गोंद्याच्या 

ठाण्यापयंत पोहोिवनू आलो.’ 
 
छाविीतील अरबानंी दरबारात म द्दा माडंला की प्रत्येक वषी बाद शहाच्या भाग्यासाठी (ओवाळून 

र्ाकिे. तसद्द क) आम्हाला खैरात चमळत असे. यंदाही चमळावी. बादशहानंी आज्ञा केली ‘की त्यानंी हाजीकडे 
जाव.े’ 

 
बऱ्हािपूर (खानदेश) िा स भेदार नजाबतखान उफट  बहखरखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती चलहून 

पाठचवली – ‘स ल्तानपूर नंद रबार येथील बख्शी व वाकनीस अब्द ल अजीज याला तेथून बदलण्यात आले 
आहे. त्याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली आचि आज्ञा केली की ‘अब्द ल ्
अजीजला ह ज रात आिण्यासाठी ग जटबदार गेला आहे. त्याने परत याव.े’ 

 
पवनार (वधा चजल्हा) वगैरेिा फौजदार म हंमद म रादखान याला कळंब (यवतमाळ चजल्हा) िी (पि) 

फौजदारी देण्यात आली. त्याला नऊश ेजात व आठश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत दोनश ेस्वार द घोडी होते. 
त्याच्या मन्सबीत शभंर स्वारािंी वाढ करण्यात आली. 

 
(म रादखान हा स प्रचसद्ध इचतहासकार खाफीखान यािा जीवश्च कंठश्च चमत्र आचि आश्रयदाता.) 
 
मरहूम बख्शी बहरामंदखान याच्या म लीिा म लगा म हंमद तकी हा (आपल्या मावशीच्या लग्नासाठी) 

औरंगाबादेस िालला होता. त्याने चवनंतीपत्र पाठचवले ते मतलबखानाने बादशहासमोर ठेवले, त्यातील चवनंती 
अशी –  

 
१) तेथील स भेदार शहाजादा बेदारबख्त याना मी भेरू् काय? परवानगी आहे काय? बादशहािी आज्ञा 

भेर्ाव.े 
 
२) माझ्या वचडलािंा अचधकारी अरसलानखान याला माझ्या तैनातीत देण्यात याव.े चवनंती मान्य 

झाली. चमफताह लफ तूह (कोथळ?) िा चकल्लेदार व फौजदार व मरहूम लोधीखान यािा नातू जमाल याच्या 
मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 

 
आठ चडसेंबर – आज बादशहा गढोचदलेरखान या म क्कामावरुन चनघाले. ते तख्तेखावंर स्वार होते. त्यानंी घोड 

नदी ओलाडंली आचि एकंदर अडीि कोसािा प्रवास करुन ते काडंली (तादंळी, चशरुर ताल का, प िे 
चजल्हा) येथे म क्कामाला आले. 
 



बादशहानंी काल रात्री आज्ञा केली की ‘सरकारातील हत्ती तळावर (ब्रम्हप री) पाठवायिे होते. तसे न 
करता त्यानंा तूतट बहाद रगडावर ठेवण्यात याव.े उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग यािे पथक बहाद रगडला 
येईल ते हत्तीना घेऊन तळावर (ब्रम्हप री) जाईल.’ 

 
मतलबखानाने बादशहानंा चवनंती केली की ‘उद्या कूि करण्यासंबधंी काय आज्ञा?’ बादशहा म्हिाले 

‘येथे दोन म क्काम करु.’ पेशखाना मागच्या म क्कामावरुन आला आहे. प ढे पाठचवण्यासंबंधी काय आज्ञा म्हिून 
चविारता बादशहा म्हिाले ‘उद्या म क्काम आहे. पेशखाना उभा राहू द्या.’ 

 
सखरलना उफट  खेळिा (चवशाळगड) येथील चकल्लेदार व फौजदार जाबताखान याला बदलल्याम ळे 

त्यािी मन्सब तीस स्वारानंी कमी करण्यात आली. 
 
शखे अब्द ल्कादर म स्ताफी (चहशबे खात्यािा अचधकारी) हा स भे दख्खनच्या चहशबे खात्यािा, 

स भयाच्या उत्पन्नािा, बाकीिा चहशबे ठेविारा बादशहानंा येऊन भेर्ला. 
 
बादशाही हत्ती व बारबरदारीिा सरंजाम पोहोिचवण्यासाठी खान फीरोज जंग याने खंजरखान 

याजबरोबर िार हजार स्वार, पायदळ व दोन तोफा पाठचवल्या असून ते दोन तीन चदवसात येऊन पोहोितील 
असे हरकाऱ्याकंडून कळले. 

 
नबाब जीनत चन्नसा बेगम चहने (ब्रम्हप रीहून) चवनंती चलहून पाठचवली की ‘आम्ही येथून औरंगाबादेस 

जाण्यास चनघ,ू त्यावळेी येथील तळावरील प्रम ख खान फीरोजजंग याला एखादे बक्षीस द्याव ेअसा माझा चविार 
आहे, तर पािं हजार रूपये सकमतीिा एक रत्नखचित खंजीर पाठवावा.’ बादशहानंी चवनंती मान्य केली. त्यानी 
आज्ञा केली की मागचवलेला खंजीर, जीनत चन्नसाबेगमिा मीरसामान (कारभारी) मीर चहदायत ल्ला याजपाशी 
देण्यात यावा. जीनत चन्नसाबेगम आचि उदेप री महल यानंा देण्यासाठी म्हिून अलंकार हे इनायत ल्लािा 
(औरंगजेबािा म ख्य लेखक व अहकामे आलमगीरी या औरंगजेब पत्रािंा संग्राहक) म लगा चहदायत ल्ला 
याजपाशी देण्यात आले. 

 
बादशहा हे हमीद द्दीनखान बहाद र याला म्हिाले ‘त म्ही स्वतःिा बख्शी मीर अब्द स्सलाम याच्याबरोबर 

त मिी पथके देऊन पेशखान्याच्या संरक्षिासाठी पाठवा. 
 
हैद्राबादी कौलार (सैचनक) यािंा म श्रफ म हंमद बाकर याला सरफराजखानाच्या फौजेिा बख्शी व 

वाकनीस म्हिून नेमण्यात आले. 
 
ख्वाजाखान हा मराठ्ाचं्या कैदेत सापडला होता. तरीही त्यािी जहागीर िालू राहील, अशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. 
 



कबिाकखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती केली – १) माझ्या पथकातील अनेक मन्सबदारापंाशी घोडे 
नाहीत २) सरकारातून पगार येण्यािी बाकी बरीि आहे त्याम ळे ते (मन्सबदार) फार त्रस्त आहेत. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘दहा घोडे देण्यात यावते आचि तूतट (अललच्हसाब, ऑन अकौंर्) तीन 

मचहन्यािा पगार देण्यात यावा. 
 
जीनत चन्नसाबेगमिा मीरसामान मीर चहदायत ल्ला याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात येऊन त्याला तळाकडे 

(ब्रम्हप री) जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोडून प ढील बातमी कळली – ‘ज ल्ल्फकारखान बहादूर हा काल बारामतीला 

पोहोिला. तेथून गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी राजगड वगैरे चकल्ल्याकंडे जाण्यािा त्यािा बेत चदसतो.’ 
 
म हंमद सईद ग जटबदार हा चदल्लीिा स भेदार म हंमद पारखान व माळव्यािा स भेदार शायस्ता खान 

याच्याकडे देण्यासाठी म्हिनू नगारे व चखलतीिी वसे्त्र घेऊन िालला होता. आग्ऱ्याच्या चकल्ल्यात नऊश े
बकंदाज होते. त्यानंा ह ज रात येताना ग जटबदाराने बरोबर आिाव ेयासाठी आग्ऱ्यािा चकल्लेदार बाकीखान याला 
तरचबयतखानाच्या चशक्क्याने आज्ञापत्र जाव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
दहा चडसेंबर – मतलबखानािा भाऊ म हंमद अहसन याला आपल्या आईला औरंगाबादेस पोहोिचवण्यािी 

परवानगी देण्यात आली. 
 
ज ल्ल्फकारखान बहादूर न स्त्रतजंग याला आज्ञा पाठचवण्यात आली की ‘ज ल्ल्फकारखान याने बादशाही 

सैन्याच्या प ढे पाि कोसावर कूि करीत राहाव.े 
 

अकरा चडसेंबर – घोडनदीच्या काठावर म क्काम. पेशखाना प ढे पाठचवण्यात यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बहरामंदखानाच्या चवधवनेे चवनंती चलहून पाठचवली की ‘मी वृद्ध आहे माझ्या बरोबर संरक्षक पथक 

देण्यात याव.े’ बादशहानंी आज्ञा केली की ‘हत्तीखाना तळावर (ब्रम्हप रीच्या) पाठचवण्यात येत आहे त्याबरोबर 
चतने ब्रम्हप रीला जाव ेतेथून चतने जीनत चन्नसा बेगमच्या सोबतीने औरंगाबादेस जाव’े 

 
बारा चडसेंबर – मरह म बहरामंदखान याच्या प ढील िाकरानंा मन्सबी देण्यात आल्या – १) ख्वाजा मातबर २) 

ख्वाजा म बारक ३) मदार 
 
बादशहाजादा म हंमद आज्जम शहा व म ल्तानिा स भेदार म हंमद म इज द्दीने बहाद र यािंी पते्र 

बादशहाकडे आली. 
 



उम्दत ल्म ल्क गाचजउद्दीन खान बहाद र फीरोजजंग याने बादशहाकडे म हंमद अफजल नावािा दरवशे 
(साधू) पाठचवला होता. त्याने येऊन बादशहािी भेर् घेतली. काल रात्री चनरोप घेण्यासाठी म्हिून तो मचशदीत 
बादशहाकडे आला. बादशहानंी त्याला दोनश े चबघ जमीन, दहा अश्रफ्या, दहा होन व आठ िरन (वसे्त्र?) 
देऊन त्याला चनरोप चदला. 

 
मरहूम वजीरखान यािा म लगा सय्यद अली याला उम्दत ल्म ल्क गाचजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग 

याच्या सैन्यािा बख्शी व वाकनीस म्हिून नेमण्यात आले. 
 
ग लाबससगािा म लगा आचि दौंडिा ठािेदार मानससग याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात येऊन त्याला 

दौंडच्या ठाण्याकडे जाण्यासाठी चनरोप देण्यात आला. कानकगाव (?) िा ठािेदार लखमाजी हा बादशहानंा 
भेर्ला. त्याला एक घोडा देण्यात आला. वजीरबेगिा म लगा रहबरबेग याला कनार्कात सैचनकाचं्या खात्यािा 
प्रम ख (दारोगा) म्हिून नेमण्यात आले. 

 
शखेचभखािा म लगा म हंमद जफर याला बहाद रगडिा चकल्लेदार व फौजदार फखरुद्दीनखान यािा 

नायब म्हिून नेमण्यात आले. 
 
तळ कोंकििा रचहवासी काजी महमूद हा एक हजार जात व नऊश ेस्वार अशी मन्सब बाळगून होता. 

तो मरि पावला. त्यािा म लगा मीर अहसन व नातेवाईक ह सेनिा म लगा सय्यद अहमद, म हंमद इब्राहीम, 
म हंमद अफजल, सय्यद अलीखान यािा भाऊ मदार, ख्वाजा नदीम इत्यादींच्या मन्सबी वाढचवण्यात आल्या. 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले –  
 
‘बख्शी उल्म ल्क ज ल्ल्फकारखान बहाद र न स्त्रतजंग हा आजे्ञप्रमािे काल बहाद रगडला आला. त्यािी 

बहीि ही बहरामंदखानािी चवधवा. ती बहादूरगडला होती. ज ल्ल्फकारखान चतला भेर्ला. यानंतर तो 
स प्याकडे रवाना झाला. 

 
गाचजउद्दीनखान बहादूर फीरोजजंग याने बादशहानंा प ढीलप्रमािे चलचहले –  
 
‘माहोल (मोहोळ, सोलापूर चजल्हा) वर मरहूम शम्स द्दीनखान यािा भािा आचि म हंमद इब्राहीमिा 

म लगा म हंमद मीर हा फौजदार असून तो चशपाई गडी व कामािा मािूस आहे. त्याने बंदोबस्तही िागंला 
राखला आहे. इस्लामप री उफट  ब्रह्मप री येथील चकल्लेदार म रीदखान यािी तेथून बदली झाली आहे. तेथे म हंमद 
मीरिी नेमिूक झाली तर तो काम िागंले करील त्यािा म लगा मोहोळिे काम पाहील. त्याला ह ज रात पाठवीत 
आहे. चवनंती मान्य होईल अशी आशा आहे.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की रुह ल्लाखान याने म हंमद मीरला माझ्यासमोर आिाव.े 
 



तेरा चडसेंबर – आज चदवसाच्या दोन घर्का झाल्या असता बादशहा तख्तेखावंर स्वार झाले. मौजे काडंली 
(तादंळी) येथून ते रवाना झाले. तीन कोसाला अधा पाव कोस कमी असा प्रवास करून ते चशरसगाव 
(ताल का चशरुर, चजल्हा प िे) येथे म क्कामाला आले. मतलबखानाने चविारल्यावर उद्या येथून कूि करु 
असे ते म्हिाले. 
 
खान फीरोजजंग याने पाठचवलेल्या तोफा बरोबर घेऊन खंजरखान व चरआयतखान हे तळावरुन 

(ब्रह्मप री) आले होते. ते बादशहानंा भेर्ले. 
 
शहाजादा बेदारबख्त याच्या मजक रावरून प ढीलप्रमािे चवनंती करण्यात आली – ‘रामराय हरकारा 

यािा नातू गेवराय (केशवराय?) हा आपल्या बापािा नायब म्हिून औरंगाबादेत तैनात आहे. आिखी एक 
हरकारा ठाक रराविा ग माश्ता हा पि शहाजाद्यापाशी तैनात आहे. दोन दोन हरकारे असल्याम ळे काम नासते.’ 
ही चवनंती यारअलीबेग याने केली यावर शहाजाद्यािा बक्षी एचतमादखान याला चलहून ठाक ररावच्या 
ग माश्त्याला काढून र्ाकाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बहाद रगडिा चकल्लेदार व फौजदार फखरुद्दीनखान याना नायब शखे म हंमद म जफ्फर याला दीडश े

जात व वीस स्वार अशी मन्सब देण्यात आली. 
 
मरहूम अब्द हीमखान यािा म लगा म हंमद या्ा याने चवनंती चलहून पाठचवली की ‘मी आजारी आहे. 

मला रजा चमळाली तर मी औरंगाबादेस जाऊन उपिार करुन घेईन.’ परवानगी देण्यात आली. 
 
हजीखान्यािा करोडी (अचधकारी) चमजाबेग याला चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. त्याला बरोबर 

हत्तीखाना देऊन औरंगाबादेस पाठचवण्यात आले. 
 
मरहूम खाने आलम यािा म लगा व मलकापूरहून बदललेला फौजदार म हंमद ताचहर यािी मन्सब 

वाढचवण्यात आली. 
 
कल्याि चभवडंी येथे तैनात असलेल्या हरकाऱ्याने चलहून कळचवले की, ‘येथे अचतशय पाऊस पडला. 

वारा वादळी होता. सम द्र अमयाद खवळला होता. चफरंग्यािंी व इंग्रजािंी साठ जहाजे ब डाली. बागाबंागातूंन 
नारळी पोकळीिी अनेक झाडे उखडून पडली.’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘ईश्वरािा प्रताप आहे, क द्रते इलाहीअस.’ 
 
ज ल्ल्फकाराखानाकडे बादशहािे फमान घेऊन गेलेले दोन जासूद फमान पोहिवनू ज ल्ल्फकारखानािे 

पत्र घेऊन आले. त्याच्याि फौजेत तैनात असलेला इस्माईलखान यािेही पत्र बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 



अहसनाबाद उफट  ग लबगा येथील चकल्लेदार व फौजदार इरादतखा (यािे आत्मिचरत्र प्रचसद्ध आहे) हा 
आजे्ञप्रमािे ग लबग्याच्या चकल्ल्यात आपला नायब ठेवनू हूज रात आला होता. तो येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
ग लबग्यािा स प्रचसद्ध साध  सय्यद म हंमद गेसूदराज (ख्वाजा बंदेनवाज) याच्या समाधीिा प्रसाद म्हिून त्याने 
एक धन ष्ट्य आिले होते ते बादशहानंा चदले. 

 
मरहूम अमीरखान यािा म लगा मीरखान याने स्वतःच्या लग्नासाठी म्हिून औरंगाबादेस जाण्यास 

चनरोप घेतला होता त्याने बहाद रगडाहून एक हत्ती बादशहास नजर पेशकश) म्हिून पाठचवला. तो बादशहानंी 
नजरेखालून घातला. बादशहानंी नजर माफ केली. (हत्ती परत केला.) 

 
ज ल्ल्फकारखान याच्या नाव ेआज्ञापत्र रवाना करण्यात आले. 
 

िौदा चडसेंबर – आज बादशहा सकाळी तख्तेखावंर बसून सरसगावच्या म क्कामाहून चनघाले. तीन कोसािा 
प्रवास करुन ते नाव्हेर (ताल के चशरुर, प िे चजल्हा) या गावाजवळ म क्कामाला आले (आिखी एके 
चठकािी ‘धारुर’ असे चलचहले आहे) 
 
सखरलना (चवशाळगड) या चकल्लेदार जाबताखान याने चकल्लेदारीिा राजीनामा चदला होता. त्यावळेी 

बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा चदली होती – ‘जाबताखान जर कबूल असेल तर अवधूतससग ब ंदेला 
(ओच्छयािा राजा उचदतससग) हा चकल्ल्यात आहे त्याला जाबताखानाच्या जागी चकल्ल्यावर ठेवाव ेआचि 
फतेह ल्लाखानाने जाबताखानाला ह ज रात आिाव’े पि आता बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली 
‘इनायत ल्लाखान याने जाबताखानाला प ढील प्रमािे पत्र चलहाव े–  

 
‘सखरलना (चवशाळगड) िे चकल्लेदार व फौजदार म्हिून जाबताखानानेि राहाव.े त्याने खात्री 

बाळगावी, त्याने चकल्ल्याच्या बंदोबस्ताचवषयी सावधचगरी बाळगावी. फतेह ल्लाखान याला चलचहण्यात याव ेकी 
‘त म्ही एक हजार अश्रफ्या बरोबर नेल्या आहेत. त्या त म्ही खिासाठी मदत म्हिून जाबताखानाला द्या.’ 

 
काल बादशहानंा कळचवण्यात आले ते असे –  
 
‘बंडखोरािें (मराठ्ािें) वीस हजार स्वार स प्याच्या (प िे असेचह वािन होऊ शकेल.) भागात जमले 

आहेत’ चदवसािे िार घचर्का राचहल्या असता बादशहानंी आज्ञा केली की हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी 
आघाडीवर रहाव.े म हंमद अमीनखान बहाद र यानंी िंदावल म्हिजे चपछाडीला रहाव.े पूिट सावधतेने सैन्य 
तयार असाव ेअशी आज्ञा करण्यात आली. 

 
मतलबखानाने चवनंती केली की उद्याच्या प्रवासात वारे्त घार् आहे. बादशहा म्हिाले ‘आम्ही उद्या 

येथेि म क्काम करु. घार्ािी वार् नीर् करण्यात यावी.’ 
 
चशवनेरीिा चकल्लेदार अब ल्खैरखान याने प ढीलप्रमािे चवनंती अजट चलहून पाठचवला. 



 
घोड्यानंा डाग देिे व स्वाराचं्या यादीिी तपासिी व द रुस्ती (तसीह) या अर्ीिी माफी चमळावी. 

मान्यता देण्यात आली अब ल्खैरखान याला एक हजार जात, तीनश े स्वार, द घोडी पन्नास, अर्ीवर मश्त्र त 
तीनश ेअशी मन्सब होती. 

 
द सरी चवनंती अशी की सहकारी ह सेन अली आचि म ले नज्म द्दीन व अब्द सतार याच्यावंर कृपा व्हावी. 

त्यानंा मन्सबी देण्यात अगर वाढचवण्यात आल्या. 
 
म गलखान याच्याकडे बहाद रगड ते औरंगाबाद या मागािे रक्षि करण्यािे काम होते. िाभंार गोंद्याच्या 

ठाण्यावर इबाद ल्लाखान हा ठािेदार होता. त्याला बदलण्यात आले. ते ठािेपि म गलखानाला देण्यात आले. 
म गलखानाला दीड हजार जात व सहाश ेस्वार अशी मन्सब होती. तीत दोनश ेस्वारािंी वाढ करण्यात आली. 

 
पंधरा चडसेंबर – नाव्हरे गावाजवळ म क्काम बादशहानंी सकाळी फराशखान्यािा म श्रफ म हंमद हादी याला आज्ञा 

केली की ‘पेशखाना प ढील मजलेवर धाडावा.’ 
 
खान फीरोजजंग याच्या फौजेत तैनात असलेले ख शखबरखान, चरआयतखान चमजाबगे इत्यादी मािसे 

पथके घेऊन बादशाही हत्ती तळावर (ब्रम्हप री) घेऊन जाण्यासाठी म्हिून आली होती. त्यानंा चनरोप देण्यात 
आला. त्याना बचक्षसे देण्यात आली. 

 
प ढील मंडळी खचजना घेऊन आली होती. ती बादशहानंा भेर्ली. – १) सरफराजखान चवजापूरी व 

त्यािी म ले २) िाभंार गोंद्यािा ठािेदार व बहाद रगड ते औरंगाबाद या मागािा रक्षक ३) अहमदनगरिा माजी 
रक्षक (हाचरस, चकल्लेदार नव्हे) चसद्दी चमफताहखान, ४) मन्सूरखानािा म लगा म हंमद म जफ्फर  

 
खानदेशिा माजी स भेदार सद्र द्दीन म हंमदखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. अब्द हमानखानाच्या 

मृत्यूने चतसऱ्या बख्शीिी जागा चरकामी झाली होती. चतच्यावर सद्र द्दीनिी नेमिूक करण्यात आली. त्याला 
चखलतीिी वसे्त्र देण्यात आली. त्याला एक हजार जात व तीनश ेस्वार अशी मन्सब आहे. 

 
म फख्खरखान मरहूम यािा म लगा व न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान याच्या फौजेिा बख्शी व वाकनीस मीर 

जैन द्दीन याला त्या जागेवरून बदलण्यात आले होते. त्याला ह ज रात बोलावण्यात आले. 
 
स भे वऱ्हाडिा सवानेहचनगार (घर्नाचं्या बातम्या कळीविारा) म हंमद इब्राहीम हा मरि पावला असे 

बादशहानंा कळचवण्यात आले. तो बरेि चदवसापंासून आजारी होती. 
 
रामगीर (करीमनगर चजल्हा, आंध्र) िा परगिा अलीमदानखानाच्या जहाचगरीत व फौजदारीत देण्यात 

आला होता. त्याम ळे रामगीर परगण्यािा अमीन व फौजदार शखे ग लाम अहंमद याला इंदूर (आंध्र प्रदेश) व 



बेमकल येथे अमीन व फौजदार म्हिून नेमण्यात आले. ही नेमिूक तेथील पूवीिा अचधकारी इनायत ल्ला याच्या 
मृत्यूम ळे चरकामी झाली होती. 

 
गढनमून्यािा ठािेदार अर्लससग आचि त्यािा म लगा हे खचजन्याबरोबर आले होते, ते बादशहानंा 

भेर्ले. 
 
चतसरा (चसयम) बख्शी चमजा सद्र दीन म हंमदखान यािा पेशदस्त (सचिव, पसटनल कारकून) शखे 

अलीम हा होता. त्याला बदलण्यात आले. त्याच्या जागी शखे चमहरुल्ला उफट  चमहरिंद (अफरातफरीच्या व 
भ्रष्टािाराच्या आरोपातून वािण्यासाठी हा म सलमान झाला होता) यािी नेमिूक करण्यात आली. त्याला 
दोनश ेजात अशी मन्सब होती तीत पाि स्वारािंी भर घालण्यात आली. चमहरिंद उफट  चमहरुल्ला यास एक शाल 
बक्षीस म्हिून देण्यात आली. 

 
सोळा चडसेंबर – आज नाव्हरे येथील म क्कामावरुन बादशहा चनघाले. दोन कोस आचि अधापाव असा प्रवास 

करून ते घार्ाच्या पलीकडे म क्कामाला पोहोिले. 
 
छाविीतून चनघून बादशहा ओढ्यापाशी पोहोिले. तेथे ते नावतूेन ओढापार झाले. ते ज्या गावाजवळ 

म क्कामाला पोहोिले ते गाव म्हिजे दचहवाडी. (चशरुर ताल का, प िे चजल्हा) 
 
ख्वाजाखान यािा म लगा खान ख्वाजा याला मन्सब देण्यात आली. 
 
नद्या कूि करण्यासंबधंी काय आज्ञा म्हिून मतलबखानाने चविारता बादशहा म्हिाले ‘आम्ही उद्या 

म क्काम करिार. पेशखाना उभा राहू द्या.’ 
 
यापूवी बादशाही चनवास्थानाभोवती िौक्या होत्या त्यावर प ढीलप्रमािे इसम असत – १) पचहली िौकी 

ज म्लत ल्म ल्क अमीरुल उमरा (म ख्यप्रधान असदखान) २) द सरी िौकी बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान ३) चतसरी 
िौकी तरचबयस खान ४) िौथी िौकी हमीह द्दीनखान बहादूर ५) पािवी िौकी चसयादत खान बादशहानंी आज्ञा 
केली की चतसऱ्या िौकीवर चसयादतखानाच्या ऐवजी चमजा सद्र द्दीन म हंमदखान बख्शी याने असाव.े 
चसयादतखानािा समावशे रुह ल्लाखानाच्या िौकीत व्हावा अशी आज्ञा झाली. 

 
फतेहाबाद धारुर (बीड चजल्हा, मराठवाडा) िा चकल्लेदार व फौजदार औरंगखान (उजबेगखान असे 

वािन असाव)े याने चवनंती अजट पाठचवला की बादशहा काफराचंवरुद्ध (मराठ्ाचंवरुद्ध) मोहीम करीत आहेत. 
हजरत व दौलत बरक फार सवारी नमूदे. आज्ञा होत असल्यास मी माझ्या भावाला आपला नायब (प्रचतचनधी) 
म्हिून चकल्ल्यात ठेवीन आचि अध्या पथकासचहत ह ज रात येऊन सेवा बजावीन. बादशहानंी चवनंती मान्य केली 
आचि त्यािा चकल्लेदारीिा ह द्दा त्याच्याकडे पूवटवत बहाल ठेवला. 

 



औरंगखान यास पूवीप्रमािेि धारुर फतेहाबाद (मराठवाडा) िा चकल्लेदार व फौजदार म्हिून बहाल 
ठेवण्यात आले. पन्हाळ्यािा ठािेदार (चकल्लेदार नव्हे) अमान ल्लाखान याला त्या जागेवर पूवटवत बहाल 
ठेवण्यात आले. 

 
बहाद रखान रोचहला यािा म लगा अमीजखान रोचहला हा बादशहाजादा म अज्जम (काब लिा स भेदार) 

याजकडून आला. चित्त्याच्या द्वारे चशकार करिारे िीताबान यानंी हचरिािी चशकार केली होती ती बादशहानंा 
दाखचवण्यात आली. 

 
ख्वाजाखान (हा मराठ्ाचं्या कैदेत होता) यािा म लगा जान ख्वाजा याला मन्सब देण्यात आली. 
 
अहमदनगरहून चसद्दी चमफताहखान हा येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
चशवनेरीिा चकल्लेदार व फौजदार अब ल्खैर याने प ढीलप्रमािे चवनंती अजट पाठचवला – ‘बादशहािी 

आज्ञा होताि मी मौजे पीतळक ं ड (सपपरखेड, चशरुर ताल का येथे?) पोहोिलो. मराठ्ानंी त्या चठकािी म हंमद 
अमीनखान बहाद र यानंा वढेा घातला होता. य द्ध झाले. शत्रूपैकी काहीजि मारले गेले आचि काहीना जीवतं 
पकडण्यात आले. मी आता माझ्या ताल क्याकडे (ज न्नर) जात आहे.’ त्याच्यासाठी एक तल्वार बक्षीस म्हिून 
देण्यािी बादशहानंी आज्ञा केली.  

 
सतरा चडसेंबर – घार्ाच्या (कतल) पायथ्याशी म क्काम. बहरामंदखानािी कबर बहाद रगड (पेडगाव) येथे 

होती. चतच्या आवश्यक देखरेखीसाठी औरंगाबाद स भयाच्या परगिे कठरा (?) येथील एक हजार 
वार्जषक उत्पन्नािे एक खेडे लावनू देण्यात आले. 
 
गोसवदराव हरकाऱ्यािा म लगा केशव हा औरंगाबादेस होता. त्याच्या त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात 

आली. 
 
अमीरुल उमरा (असदखान, म ख्यमंत्री) याच्या पथकातील दोनश े मािसे खचजन्याकडे तैनात 

करण्यात यावीत अशी आज्ञा यार अलीबेग याला देण्यात आली. 
 
खान फीरोजजंगािा बख्शी म हंमद जाफर याला शहाजादा बेदारबख्त याजकडे तैनात करण्यात आले. 

स लेमानखान (पन्नी याला दाऊदखान पन्नी याच्या तैनातीतून ह ज रात बोलावनू घेण्यात आले. त्याला दीड 
हजार जात व आठश ेस्वार अशी मन्सब होती. 

 
अठरा चडसेंबर – बादशहानंी यापूवी आज्ञा केली होती की जीनत चन्नसाबेगम उदेप री महल वगैरेंिा तळ 

इस्लामप री उफट  ब्रम्हप रीहून औरंगाबादेस हलवावा. पि आता आज्ञा झाली की ती आज्ञा तूतट समजली 
जावी. त्यानंी ब्रम्हप रीलाि रहाव.े 
 



एकोिीस चडसेंबर – आज सकाळी बादशहा तख्तेखावंर बसून घार्ाजवळच्या म क्कामावरुन चनघाले. पाविेतीन 
कोसािा प्रवास करुन ते द पार नंतर दोन घर्का झाल्या असता ते नंदगाव (चनमगाव, महाळ ंगी) येथे 
म क्कामाला आले. 
 
बंगालिा स भेदार म हंमद अजीम याने काही सरंजाम पाठचवला होता. तो घेऊन त्यािा अचधकारी 

म हमद चमहदी हा आला होता. तो येऊन बादशहाला भेर्ला प ण्यािा ठािेदार दलससग हा बादशहानंा भेर्ला. 
 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळचवण्यात आले – ‘म काहीर (धामधूम उडचविारे म्हिजे मराठे) यािें सैन्य 

धामधूम उडचवण्यासाठी खर्ाव प्रातंात आचि बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) च्या पचरसरात पसरले आहे. 
फतेह ल्लाखान बहाद र आलमगीरशाही हा खर्ाव प्रातंात पोहोिला आहे.’ 

 
हस टलच्या (?) चकल्ल्यावर अब ल्खैरखान (चशवनेरीिा चकल्लेदार) यािा नायब म्हिून चसकंदर िकत 

(?) यािी नेमिूक करण्यात आली त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की चकल्ल ेजगड (नाव नीर् लागत नाही) प्रथम मराठ्ाचं्या ताब्यातून सोडवनू 

घेण्यात याव.े 
 
गचनमािें पाचरपत्य कराव े व सखरलना (चवशाळगड) चकल्ल्यातून तोफा आिाव्या यासाठी 

फतेह ल्लाखान बहाद र हा िालला आहे. वारे्त मराठ्ाशंी त्यािी य दे्ध होत आहेत. फतेह ल्लाखानापाशी थोडे 
सैन्य आहे. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘ज ल्ल्फकारखान बहादूर व हाचमदखान बहादूर (भावी चनजाम ल्म ल्कािा 

ि लता) यानंी फतेह ल्लाखानाच्या मदतीला जाव’े 
 
फाचजलखानाने चवनंती केली की ‘बऱ्हािपूरिा स भेदार नजाबतखान याने प ढीलप्रमािे चलहून 

कळचवले –  
 
‘मराठ्ािें पंधरा हजार स्वारािें सैन्य या भागात पसरले होते. त्याच्या पैकी दोन हजार स्वार 

बागलािकडे गेले होते. मी माझ्या नायबाला पथके देवनू त्याचं्या पचरपत्यासाठी पाठचवले माझ्या नायंबाच्या 
पथकाबरोबर चतकडील तीन हजार चभल्ल होते. माझा नायब बागलािात पोहोिला. त्याने शत्रूिा पराजय केला, 
शत्र ूपळून गेले. यानंतर मी शत्रूच्या पंधरा हजार सैन्यावर िालून गेलो. बादशहाच्या भाग्याने शत्रूिे अनेक 
लोक मारले गेले. शत्रूिा पराजय झाला’ 

 
बादशहा म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली. मज रा झाला’ 
 



बादशहानंी उम्दत ल्म ल्क खान फीरोजजंग बहाद र याला फमान पाठचवले. त्याच्याकडे 
पोहोिचवण्यासाठी म्हिून फमान मीर आज्जम ल्ला यसावल याजकडे देण्यात आले. (खान उम्दत ल्म ल्क 
फीरोजजंग यािा भाऊ) हाचमदखान बहाद र याने काफराचं्या पाचरपत्यासाठी खर्ाव प्रातंाकडे जाव ेआचि 
आजम ल्ला यसावल याने त्याला स्वतः खर्ाव प्रातंाकडे पोहोिवाव ेअशी आज्ञा बादशहानंी केली. 

 
पेशखाना मागच्या म क्कामावरुन आला की प ढे पाठवावा अशी बादशहािी आज्ञा होती. पेशखाना आला 

बादशहा म्हिाले ‘उभा राहू द्या. आम्ही उद्या येथेि म क्काम करिार आहोत’ 
 

वीस चडसेंबर – चनमगावजवल म क्काम. आज सकाळी आज्ञा झाली की पेशखाना प ढे पाठवावा. मरहूम 
बहादूरखान यािा म लगा अजीजखान हा शहाजादा अजीम (अजीम श्शान, बंगालिा स भेदार) 
याजकडून आला होता. बादशहानंी िौकशी करता त्यािे वय साठ वषािे असल्यािे कळले. त्यािी 
मन्सब वाढवनू बादशहानंी त्याला अडीि हजार जात व सतराश ेस्वार अशी एकंदरीत मन्सब केली. 
 
बादशहानंी ज ल्ल्फकारखान मीरबख्शी यािा नायब मतलबखान याला चनरोप देताना प ढीलप्रमािे 

त्याला आज्ञा केली –  
 
‘त म्ही आचि सैफ ल्लाखान यानंी मोजिीच्या साखळ्या बरोबर घेऊन कोंडािा चकल्ल्याकडे जाव े

सैफ ल्लाखानाच्या सहकायाने त म्ही मोच्यासाठी आचि आमच्या चनवासस्थानासाठी जागा चनवडाव्या त म्ही 
ज ल्ल्फकारखान बहाद र यास बेनीशहाद गट उफट  पन्हाळगडकडे रवाना कराव ेआचि मग त म्ही ह ज रात याव.े’ 

 
अजीजखान रोचहला (स प्रचसद्ध सेनापती चदलेरखान यािा प तण्या) हा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा 

याच्या तैनातीतून आला त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. सर्वाजी डफळे हा म गलखानाबरोबर होता. तो 
येऊन बादशहानंा भेर्ला. 

 
खान फीरोजजंग याला प ढील मजक रािे फमान पाठचवण्यात आले – ‘त म्ही आपले चनम्मे सैन्य 

हाचमदखान (भाऊ) याच्याबरोबर देऊन गचनमाचं्या पाचरपत्यासाठी बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) च्या भागात 
पाठवाव.े’ 

 
फमान नेिाऱ्या अजीम ल्लाला, फकीर म हंमदने खंजरखान (खान फीरोजजंगािा अचधकारी) याजकडे 

पोहोिचवले. 
 
गचनमािें पाचरपत्य कराव े या अथािे फमान ज ल्ल्फकारखानासाठी तयार करण्यात आले. ते 

त्याच्याकडे पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
धारुर फतेहाबाद (मराठवाडा, बीड चजल्हा) िा चकल्लदेार व फौजदार औरंगखान (का उजबेगखान) 

याच्या मन्सबीत बदल करण्यात आला. 



 
खान फीरोजजंग याच्या सैन्यािा बक्षी व वाकनीस फाजलखान यािा भाऊ सय्यदअली याने चवनंती 

चलहून पाठचवली की खान फीरोजजंगाच्या सैन्याच्या सद्यःल्स्थतीिी व सामग्रीिी पाहिी करण्यास बंधी काय 
आज्ञा? आज्ञा झाली की पाहिी करावी. 

 
नौकादलािा प्रम ख (मीरेबहर) व चखलतखान्यािा अचधकारी सैफ ल्लाखान याला चनरोप देताना 

बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली –  
 
‘न स्त्रतजंग (ज ल्ल्फकारखान) याच्या सैन्यािी काय पचरल्स्थती आहे ती त म्ही पहावी न स्त्रतजंगच्या 

फौजेिा चदवाि याने सैफ ल्लाखानाच्या सहकायाने न स्त्रतजंगच्या फौजेिी पगारबाकी द्यावी.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की न स्त्रतजंग ज ल्ल्फकारखान याच्या फौजेच्या पगारासाठी खचजन्यातून िार 

लाख रुपये मतलबखानाबरोबर पाठचवण्यात यावते. 
 

एकवीस चडसेंबर – आज सकाळी एक प्रहर दोन घचर्का चदवस आला असता बादशहा चनमगावजवळील 
आपल्या म क्कामावरून तख्तेखावर स्वार होऊन चनघाले. सव्वा दोन कोसािा प्रवास करुन ते कोरेगावं 
(चशरुर ताल का, प िे चजल्हा, प ण्याच्या उत्तरेस िौदा मलैावर) येथे म क्कामाला आले. 
 
उद्या येथून कूि करिासाठी काय आज्ञा म्हिून चविारता उद्या आम्ही येथून कूि करू अशी बादशहानंी 

आज्ञा केली. हमीद द्दीनखान बहाद र याने पेशखान्या बरोबर जाव ेआचि आमच्या प ढील म क्कामासाठी लोहगावं 
(प ण्याजवळ) जागा पाहून याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
मन्सूरखान यािी म ले म हंमद गजनफर व म हंमद नासर ही औरंगाबादेहून येऊन बादशहानंा भेर्ली. 

कडूसिा ठािेदार चनजामराव हा येऊन बादशहाला भेर्ला. 
 
मरहूम अईजखान यािा नातू शमशरेबेग हा मध्यरात्री चशवगावा (?) वर हल्ला करण्यास चनघाला. 

चशवगाव हे चनमगावंाहून सात कोसावर आहे त्याने गावावर हल्ला करून ते उध्वस्त केले. मराठ्ािें अचधकारी 
बाळाजी व नरसोजी यािें कचबले, मािसे, ग रेढोरे वगैरे धरली आचि तो त्यानंा घेऊन आला. (हा बाळाजी 
कोि? बाळाजी चवश्वनाथ तर नव्हे?) 

 
अहसनाबाद उफट  ग लबगा येथील चकल्लेदार व फौजदार हा ग लबग्याच्या चकल्ल्यातफे नायब ठेवनू 

ह ज रातं आला आचि बादशहानंा भेर्ला. (इरादत खानािा आजा आज्जमखान उफट  इरादतखान हा 
शहाजहानिा सेनापती, १६३० च्या नोव्हेंबरमध्ये शहाजीराजे त्याला चमळाले होते. इरादतखान यािा काका 
म ल्तफतखान हा १६५६ मध्ये अहमदनगरजवळ चशवाजी महाराजाशंी लढला. दूसरा काका खानजमान हा 
वऱ्हाडिा स भेदार, इरादतखानािे उत्कृष्ट आत्मिचरत्र समकालीन साधन म्हिून महत्वािे आहे.) 

 



बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली – ‘ज ल्ल्फकारखानाच्या सैन्यात पन्नास घोडे पाठचवण्यात यावते 
अशी आज्ञा झाली होती. त्यापैकीि िार घोडे हे ज ल्ल्फकारखान यास स्वतःसाठी म्हिनू देण्यात याव.े 

 
मरहूम बहाद रखान यािा म लगा अजीजखान याने आपल्याबरोबर िारश ेस्वार आिले होते. ते सवट 

ह ज रात (तैनात) घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. अजीज खान याने ते स्वार बादशहाचं्या समोर हजर केले. याचशवाय 
त्याने आपल्यातफे दोन घोडे नजर (पेशकश) केले. बादशहाचं्या आजे्ञने अब्द हीम याने स्वारािंी मोजिी 
केली, ते साडेतीनश ेभरले. 

 
बावीस चडसेंबर – आज बादशहा कोरेगावजवळील आपल्या म क्कामावरून तख्तेखावंर बसून चनघाले. तीन 

कोसाला थोडे कमी असे अंतर पार करून ते लोहगावजवळच्या म क्कामावर आले. 
 
बादशहाजादा कामबख्श याला एक इराकी घोडा देण्यात आला. मदत म्हिून फाजलखान यास पाि 

घोडे व ख्वाजाखान (हा मराठ्ाचं्या कैदेत होता) यािा म लगा खानख्वाजा याला दोन घोडे देण्यात आले. 
 
बादशहा सकाळी आपल्या म क्कामाहून चनघून लष्ट्करापाशी आले तसे उस्मानखान करावल व चहदायत 

केश वाचकयाचनगार (वाकनीस) यानी त्यानंा साचंगतले की ‘येथून प ण्यािा चकल्ला (प रंदर) चदसतो. बादशहानंी 
तो पाचहला.  

 
बादशहा म्हिाले ‘हाि तो चकल्ला (प रंदर) तर.’ बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘डावीकडे चदसतो. 

तो प रंदर. समोर चदसतो तो कोंडािा.’ बादशहानंी चविारले ‘येथून चकती लाबं आहे.’ सागंण्यात आले ‘वीस 
कोस.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘शमशरेबेग याने चशवागाव ल र्ले आचि मािसे, ग रेढोरे पकडून 

आिली.’ 
 
बादशहा म्हिाले ‘म हंमद अमीनखान बहाद र याने शमशरेबेग याला चविाराव ेकी ‘तू मािसे व ग रेढोरे 

पकडून का आिली, असे करण्यात येऊ नये. मािसाना मोगलानंी ल रू्न जे काही घेतले असेल ते त्यािें त्यानंा 
परत करण्यात याव.े 

 
बादशहानंा खालीलप्रमािे कळचवण्यात आले –  
 
‘दौलतमंदखानाच्या जहाचगरीत सहदन (?) हे गाव आहे. तेथील लोकािंी काफराशंी (मराठ्ाशंी) 

अंतस्थ हातचमळविी होती. म्हिून मरहूम अईजखान यािा नातू शमशरेबेग याने ते गावं ल र्ले. मािसे व 
ग रेढोरे पकडून आिली आहेत. यावर काय आज्ञा?’ 

 
पकडून आिलेल्यानंा सोडून देण्यात याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 



 
फतेह ल्लाखान बहाद र आलमगीरशाही हा सखरलना (चवशाळगड) चकल्ल्याच्या चदशनेे गेला होता 

त्याने बादशहाला खालीलप्रमािे चलहून पाठचवले –  
 
‘मी खर्ावला पोहोिलो. येथून मी सखरलना (चवशाळगडकडे) रवाना होईन. धनाजी जाधविा म लगा 

आचि बचहजी मोठे सैन्य घेऊन ठाि माडूंन आहेत. माझ्या जवळ थोडे सैन्य आहे. ह ज राकडून क मक 
पाठचवण्यािी व्यवस्था होईल अशी आशा करतो.’ 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली –  
 
‘फतेह ल्लाखान यास य द्धसाम ग्री पाठचवण्यात यावी.’ 
 
चवजापूरिा स भेदार िीनक लीजखान याला चलहीण्यात याव ेकी त्याने बेनीशहाद गट (पन्हाळगड) पाशी 

येऊन तळ द्यावा. 
 

तेवीस चडसेंबर – लोहगाव (प ण्याजवळील) जवळ म क्काम. काजी अकरमखान यािा म लगा चनजाम द्दीन याला 
(ब्रम्हप रीच्या) तळािा काजी म्हिून नेमण्यात आले. त्यािी मन्सब वाढचवण्यात आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोडून काल रात्री कळले की ‘खान न स्त्रतजंग याने आजे्ञप्रमािे कोंडाण्याच्या वाड्या 

जाळल्या’ 
 
काल रात्री हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘धान्याच्या गोण्या लादलेले एक हजार बैल छाविीकडे येत 

होते. मौजे चबलनगावं (?) नजीक गचनमानंी ते ते सवट ल रू्न नेले आचि अनेक लोकानंा ठार मारले.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘फौजदारानंा चलहा. त्यानंी आपापल्या हद्दीतून रसद स रचक्षतपिे पार 

करावी’ आम्ही येथे (लोहगावला) तीन म क्काम करिार आहोत. करावलीच्या (रे्हेळिी) सैचनकानंी छाविी 
भोवती रात्री गस्त देत रहाव.े अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
िोवीस चडसेंबर – शबेकद्रसिाम ळे बादशहानंी रात्रीिे जाग्रि केले. चसयादतखान याने अजट केला. त्यातं 

म्हर्ले होते. ‘माझ्या पथकातील लोकानंा घोडे नाहीत. चशवाय त्यानंा पंिवीस मचहन्यािा पगार 
सरकारातून येिे आहे’ आज्ञा झाली की ‘दोन तीन घोडे द्या आचि तीन मचहन्यािा पगार द्या.’ 
 
चकल्ल ेअसदनगर (अकलूज) च्या हरकाऱ्याच्या चलचहण्यावरुन कळले की ‘यथील बख्शी व वाकनीस 

म हंमद चसयाह याने अमलाप रिा ठािेदार सोमाजी याच्याकडून सातश े रुपये घेतले असून त्याने तसा 
करारनामाही चलहून सोमाजीला चदला आहे.’ याबाबतीत रुहूल्लाखानाने चलहून िौकशी करावी अशी आज्ञा 
झाली. 



फरीदखान याला इस्लामप री (ब्रम्हप री) च्या चकल्लेदारीवर पूवटतत बहाल ठेवण्यात आले. इज्जतखान 
यास खान फीरोजजंग याजपाशी तैनात करण्यात आले. 

 
मरहूम दौलतमंदखान यािा नातू फकीरुल्ला, पृथ्वीससह यािा म लगा बहाद रससग काजी अकरमखान 

यािा म लगा चनजाम द्दीन (ब्रम्हप री तळावा काजी, आज्जमपूरिा प रंदर नव्हे) नायब चकल्लेदार म हंमद अकरम, 
इत्यादींना मन्सबी देण्यात आल्या अगर वाढचवण्यात आल्या. 

 
यक्काताजखान यािा म लगा न रुल्ला वारला असे कळले. त्यािे शव बऱ्हािप रला नेऊन तेथे दफन 

कराके अशी आज्ञा झाली. 
 
आज्जमगड (प रंदर) िा चकल्लेदार याने चवनंती चलहून पाठचवली की, आज्ञा असल्यास ह ज रात येईन’ 

परवानगी देण्यात आली. खानिंद हा प रंदरिा चकल्लेदार होता. 
 
इंदूर (सध्या आंध्रातंील चनजामाबाद) व बेमकल येथील फौजदार व अमीन ख्वाजा इनायत ल्ला हा 

वारला. त्यािी जागा रामगीर (करीमगनरचजल्हा, आंध्र) िा फौजदार व जमीन ग लाम म हंमद याला देण्यात 
आली. 

 
ख जस्ताब चनयाद औरंगाबाद येथील बागािंा अमीन (देखरेख अचधकारी) शखे दौलतमंद याच्याकडे 

दौलताबाद चकल्यातील देखरेखीिे कामही लावनू देण्यात आले. 
 

पंिवीस चडसेंबर – लोहगावं जवळ म क्काम. सकाळी बादशहानंी फराशखान्यािा म श्रक म हंमदहादी याला 
आज्ञा केली की ‘पेशखाना प ढील म क्कामावर पाठवनू द्या. म हंमद अमीनखान बहाद र यानंी 
पेशखान्याबरोबर जाव.े’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की ‘मीर आचतश तरचबयत खान, हमीद द्दीनखान बहाद र, आचि म हरमखान 

यानंी कोंडाण्याच्या पायथ्याशी जाऊन बादशहाच्या चनवासस्थानासाठी व मोच्यासाठी योग्य जागा पाहून याव्या. 
चशवापूरजवळ जागा पाहावी. 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की ‘ज ल्ल्फकारखान बहाद र याने कोंडािा चकल्ल्याच्या आसपासिी 

खेडी उध्वस्त केली. आता तो बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे बेनीशहाद गट उफट  पन्हाळगड चकल्याच्या चदशनेे रवाना 
झाला आहे.’ 

 
सव्वीस चडसेंबर – आज सकाळी बादशहा तख्तेखावर बसून लोहगावंाहून चनघाले वारे्त सफट राजखान याने 

बादशहानंा आपली पथके दाखचवली. बादशहा त्याला म्हिाले ‘मीर आचतश तरचबयतखान हा िंदावली 
(चपछाडीिा) अचधकारी आहे तो येऊन पोहोिेपयंत त म्ही येथे चपछाडीला रहा.’ बादशहानंी आज 
सव्वादोन कोसािा प्रवास केला आचि ते द पारच्यावळेी आज्जमगड प ण्याजवळील म क्कामावर आले. 



 
उद्या येथेि म क्काम राहील. पेशखाना तसाि राहू द्या अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
मतलबखान व सैफ ल्लाखान हे बादशहाचं्या राहण्यासाठी योग्य अशी जागा आचि मोच्यासाठी योग्य 

अशी स्थळे पाहाण्यासाठी गेले होते. त्यानंी परत येऊन चवनंती केली की ‘कोंडाण्याच्या अलीकडे आम्ही 
आपल्या चनवासासाठी जागा पाहून आलो आहोत. येथून घार्ाच्या वारे्ने दोन मजला होतील आचि द सऱ्या 
वारे्ने तीन मजला. एका वारे्ने सहा कोस व द सऱ्या वारे्ने नऊ कोस –’ 

 
त्यानंी मोच्यािा नकाशा आिला होता तो, बादशहा समोर ठेवला. 
 
बंगालिा स भेदार म हंमद अजीम (अजीम श्शान, औरंगजेबािा नातू म अज्जम शहाआलम बहाद रशहा 

यािा म लगा) याने बादशहाकडे अनेक वस्त  पाठचवल्या. त्यािी यादी बख्शी उल्म ल्क रुह ल्लाखान याने 
पाठचवली. तंब ू (साध्या रेशमािा अस्मक अतलस,), नमाजािी आसने, आचि इतर वस्तू यादीत होत्या. 
अजीम श्शानने यापूवी िाळीस हत्ती पाठचवले होते. त्याने आता आिखी पंधरा हत्ती पाठचवले. एकूि पंिावन्न 
हत्ती बंगालमधून आले. 

 
ज ल्ल्फकारखान याजकडे तीन लाख रुपये व पन्नास घोडे पोहोिचवण्यािे काय मतलबखान याला 

सागंण्यातं आले होते. ज ल्ल्फकारखानाच्या सल्ल्याने मोच्याच्या जागा चनवडाव्या हेही काम त्याला सागंण्यात 
आले होते. ही दोन्ही कामे त्याने पार पाडली. 

 
बादशहानंी नकाशा (कोंडाण्यािा पचरसरािा) पाचहला. ते चविारीत गेले त्या सवट जागा मतलबखानाने 

नकाशावर दाखचवल्या. मतलबखान म्हिाला ‘चशवापूरिा देशम ख शकंराजी हा आला आहे’ तो बादशहानंा 
भेर्ला. त्याने पािं मोहोरा चनसार म्हिून चदल्या. बादशहानंी शकंराजीला चखलतीिी वसे्त्र चदली. 

 
होबळी (?) िा चकल्लेदार अमीरबेगिा म लगा अलीक लीबेग हा होता' त्याला माह ली (?) िा चकल्लेदार 

म्हिून नेमण्यात आले. माह लीिा चकल्लेदार म राद ल्लाखान याला तेथून बदलण्यास आले. 
 
मतलबखानाने कळचवले की ‘आपल्या आजे्ञप्रमािे मी ज ल्ल्फकारखानास गचनमािें पाचरपत्य 

करण्यासाठी बेनीशहा द गट (पन्हाळगड) भागाकडे रवाना केले. 
 

सत्तावीस चडसेंबर – म क्काम प ण्यानजीक. रुस्तमबेग मींगबाशी याला ज ल्ल्फकार खानाच्या तोफखान्यािा 
दारोगा (अचधकारी) नेमण्यात आले. त्याला खान अशी पदवी देण्यात येऊन त्याला चनरोप देण्यात 
आला.  
 
भीमराविा म लगा व्यंकर्राव याला बादशहानंी चवशषे काम सागंनू पाठचवले. त्याला चखलतीिी वसे्त्र 

देण्यात आली. 



 
प रंदरिा वाकनीस आचि अब्द ल्नबीिा ग लाम म चहय द्दीन हा येऊन बादशहाना भेर्ला. 
 
चशवापूरिा जमीनदार (देशम ख) नागोजी (एकेचठकािी शकंराजी म्हर्ले आहे), हा 

मतलबखानाबरोबर आला. होता त्याला चखलतीिी वसे्त्र देऊन चनरोप देण्यात आला. 
 
सखरलना (चवशाळगड) िा चकल्लेदार जाबताखान याने प ढीलप्रमािे चलहून पाठचवले –  
 
िोरािें (मराठ्ािें) एकोिीस हजार स्वारािे सैन्य या (चवशाळगड) भागात पसरले आहे. राजा 

उचदतससग याला चकल्ल्यात रहाण्यािी आज्ञा झाली आहे. चकल्ल्यात रसद, सामग्री व तोफखान्यािा सरंजाम 
नाही.’ 

 
रुह ल्लाखान याने िौकशी करुन कळवाव ेअशी बादशहानंा आज्ञा केली. 
 
हरकाऱ्याचं्या तोंडून कळले की ‘हमीद द्दीनखान बहाद र व तरचबयतखान हे कोंडािा व तोरिा या 

चकल्ल्यािी पाहिी करण्यास गेले होते. तेथे मराठ्ाशंी त्यािें य द्ध िालू आहे. 
 

अठ्ठावीस चडसेंबर – काल रात्री हमीद द्दीनखान बहाद र व तरचबयतखान यािें प ढील मजक रािे पत्र आले –  
 
‘आम्ही कोंडािा चकल्ल्याला जािारी घार्ाकडिी वार् पाहाण्यास गेलो होतो मराठ्ानंी ती वार् 

अडचवली आहे. येण्यासाठी द सरी वार् नाही. आपि येथून प ण्याहून) कूि करुन प ढे चनघाल अशी आशा आहे. 
चकल्ल्याबाहेर मराठे होते. आम्ही त्यािें पाचरपत्य केले, ते चकल्ल्यात गेले’ 

 
रात्रीिा एक प्रहर झाला असता बादशहानंी फराशखान्यािा म श्रफ मीर हादी यास आज्ञा केली की 

‘पेशखाना (आघाडीिे तंब)ू प ढे पाठवा. म हंमद अमीन खान बहादूर यानंी पेशखान्याबरोबर जाव.े’ 
 
काल रात्री बादशहानंा कळचवण्यात आले की, बादशहाजादा कामबख्श यािा म लगा स ल्तान 

म चहय स न्नत हा वारला बादशहानंी आज्ञा केली की –  
 
‘हाचफज अंबर याने जाऊन बादशहाजाद्यािे समाधान कराव.े त्याला म्हिाव,े सवांिी शवेर्ी तीि गत 

(मृत्य ) आहे.’ फाजलखान व दाराबखान यानंा आज्ञा करण्यातं आली की ‘स ल्तान म चहय स न्नत यािे शव 
प ण्यात शखे जलाल याच्या दग्यापाशी दफन करण्यात याव.े’ 

 
एक प्रहर आचि दोन घर्का चदवस आला असता बादशहा तख्तेखावर बसून चनघाले. नगारखान्याच्या 

दारोग्याला सागंण्यात आले की ‘नगारे नौबता वाजव ू नका. बादशहा हे अमीरुलउमरा (म ख्यप्रधान 
असदखान), रुह ल्लाखान व खानजादखान वगैरेना बरोबर घेऊन बादशहाजादा म हंमद कामबख्श याच्या 



तळावर गेले. तेथे ते फातेहा पढले. त्यानी कामबख्शािे समाधान केले कामबख्शाने रीतीप्रमािे ओवाळिी व 
नजर म्हिून दोन हत्ती, तीन घोड, कापड, धन ष्ट्यबाि व रत्ने ही पेशकश आिली. ती सवट माफ करण्यात 
आली. (बादशहानंी ती घेतली नाही.) 

 
यानंतर बादशहा तख्तेखावंर स्वार झाले. त्यानंतर त्यानंी नौबती नगारे वाजचवण्यािी आज्ञा केली. 

त्याप्रमािे करण्यात आले. तीन कोसािा प्रवास करुन द पारी चदवसाच्या दोन घर्का झाल्या असता, ते 
वडगावंजवळ म क्कामाला आले. 

 
प ण्यािा ठािेदार हा खानिदंिा म लगा दलससग होता, त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. त्याला 

तीनश ेजात व तीनश ेस्वार अशी मन्सब होती. ती शभंरने वाढचवण्यात आली. 
 
हमीद द्दीनखान बहाद र आचि तरचबयतखान हे वारे्ति बादशहानंा भेर्ले. त्यानंी साचंगतले की 

‘कोंडाण्याच्या पायथ्याशी आपले वास्तव्यस्थान आचि मोिे या जागा आम्ही पाहून आलो आहोत.’ बादशहा 
म्हिाले ‘सेवा मान्य झाली. मज रा झाला.’ 

 
कोंडाण्याच्या चकल्ल्यावरुन तोफेिा गोळा मतलबखानाच्या चदशनेे उडचवण्यात आला होता. 

उस्मानखान करावल याने तोफेिा तो गोळा बादशहानंा दाखचवला. गोळ्यािे वजन पाविेिार शरे भरले. 
बादशहा म्हिाले स रचक्षत ठेवा.’ 

 
बादशहानंा कळचवण्यात आले की पेशखाना मागच्या म क्कामावरुन आला आहे. बादशहा म्हिाले प ढे 

पाठवनू द्या.’ 
 

एकोितीस चडसेंबर – आज चदवसाच्या सहा घर्का झाल्या असता बादशहानंी तरचबतखान व हमीद द्दीनखान 
गहाद र यानंा आज्ञा केली की, ‘त म्ही बेलदार वगैरेंना बरोबर घेऊन जा. आचि समोरिी िढिीिी वार् 
नीर् करा.’ 
 
त्यानंतर चदवसािा एक प्रहर व तीन घर्का झाल्या असता बादशहा स्वार होऊन चनघाले. सव्वा 

कोसािा प्रवास करुन ते कोरगावं (कोंढव ेअसाव?े) जवळ म क्कामाला आले. 
 
उद्या येथून कूि करण्यासंबधंी काय आज्ञा? असे मतलबखानाने चविारले बादशहा म्हिाले ‘आम्ही 

कूि करिार पेशखाना प ढे पाठवा.’ 
 
बादशहाजादा कामबख्श याला त्याच्या प त्राच्या मृत्यूबद्दल मातमी वसे्त्र (शोक वसे्त्र) म्हिून चखलत, 

चशरपेि, नीमाखीनही पाठचवण्यात आली. 
 



ओचरसािा स भेदार अस्करीखान हैद्राबादी हा मरि पावला. शहाजादा म हंमद अजीम श्शान 
(बादशहािा नातू, मोठा म लगा म अज्जम बहाद रशहा यािा म लगा) हा बंगालिा स भेदार होता. त्याच्या स भयाला 
ओचरसािा स भा जोडण्यात आला. ओचरसाच्या स भेदारीिे काम पि अजीम श्शानला सागंण्यात आले. 

 
रायबाग हके्करीच्या फौजदारीवर जमशीदखान (चवजाप री) याला नेमण्यात आले. हा पाि हजारी 

मन्सबदार होता. त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. 
 
बादशहा कोरगावंच्या म क्कामाजवळ आले. तेथून त्यानी कोंडाण्यािा चकल्ला पाचहला. ते म्हिाले ‘येथून 

कोंडािा दूर आहे.’ त्यानंी तरचबयतखान हमीद द्दीनखान बहाद र यानंा साचंगतले ‘त म्ही या घार्ाच्या पलीकडे 
जा व योग्य जागा पाहून या. उस्मानखान याने त मच्याबरोबर राहाव.े’ 

 
मरहूम शरीफखान यािा म लगा आचि वऱ्हाडच्या चजचजयाच्या अचमनीवरुन बदललेला अब्द हीम हा 

येऊन बादशहानंा भेर्ला. 
 
बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहादर यास साचंगतले, ‘बादशहाजादा कामबख्श यास देण्यासाठी एक 

हत्ती काढून ठेवा.’ 
 

तीस चडसेंबर – आज बादशहा कोरगावं जवळील म क्कामावरून चनघाले. त्यानंी घार् ओलाडंला. दोन कोसािा 
प्रवास करून ते कोंडाण्याच्या जवळ म क्कामाला आले. बादशहा घार्ाजवळ पोहोिले तेव्हा म्हिाले 
‘कोंडािा हा डोंगराळ आहे. सखरलना (चवशाळगड) प्रमािेि येथे दरीखोरी आहेत.’ 
 
भास्करराव हरकारा याला बादशहा म्हिाले ‘कोंडािा चकल्ल्याच्या पायथ्यापासून वरच्या र्ोकापयंत 

काय अंतर आहे िौकशी करून कळवा’ 
 
हकीम नसीरुद्दीन यास घेऊन येण्यासाठी मीर अफजल ग जटबदार हा औरंगाबादेस गेला होता. तो 

तसाि परत आला. ख्वाजा मंजूर याने आपल्या स्वतःच्या उपिारासाठी त्याला ठेवनू घेतले आहे असे कळले. 
 
जमशीदखान याजकडे चशरोळ, चिकोडी व जमसखडीं असे चकल्ल ेहोते. त्याला जोडून जमशीदखानाला 

रायबाग ह के्करी या स्थळािंी फौजदारी देण्यात आली, पूवीिा फौजदार म हंमद अश्रफ याला बदलण्यात आले. 
 
बादशहानंी बादशहाजादा कामबख्श याला आज्ञा केली की ‘कोंडािा चकल्ल्याला इकडून मोिे 

लावण्यािे काम िालू करा.’ 
 

एकतीस चडसेंबर – बादशहानंी बक्षी उल्म ल्क रुह ल्लाखान व हमीद द्दीनखान बहाद र यानंा आज्ञा केली की 
‘त म्ही कोंडाण्याच्या भोवती पाहिी करा. ठािी कायम करण्यासाठी योग्य जागा पहा, तेथे 
अचधकाऱ्यानंा कायम करा आचि मग परत या.’ 



 
अजीजखान रोचहला याच्या मन्सबीत (रुह ल्लाखानाच्या चवनंतीवरून) वाढ करण्यात आली. 
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